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. کم خودمو آروم بکنم  هیبا نگاه کردن به اطرافم  کنمیم یسع... یاما دائم فیلرزش خف هی... لرزهیتمام بدنم م

منتظر  دونمیخوب م... داستیمقنعه سبزش از کنارش پ يبراق که گوشه ها یچادر مشک هیبا  ستادهیمامور زن ا هیمیفاصله دو سه قدم تو

 يراه قبض ها سیتا مامور خوب و مهربون پل ستادنیا يسوار نیدورتر دو سه تا ماش یکم... رهیو ناخودآگاه اخمام تو هم فرو م هیچ

.بکنه  مشونیرو براشون صادر کنه و با احترام تقد مهیجر

فاصله هم  نیاز هم. کننیکه توشم نگاه م یتیمامور دارن با دقت به منو وضع يآوردن برا لیو دل هیالتماس کردن و توج يبه جا نهایسرنش

سرمو به سمت راست ... نهیشیلبهام م يرو يپوزخند... نمیچشمهاشون بب يعاقبت موضوع رو تو دنیبرق تعجب و عالقه به فهم تونمیم

چهره رنگ  تونمینور آفتاب م ریکه هنوز ده تا قسطش مونده و حاال ز یمشک 405ي، پژو رضایعل یمشک 405يپژو سمت، به  چرخونمیم

و و داره از  ستادهیکوچولوش ا يدو تا پا يگرفته و به زور رو نیکه دستشو به کناره در ماش نمیو بهت زده دختر کوچولوم رو بب دهیپر

. زنهیچشمم حلقه م يو اشک تو شهیکه داره فشرده م یحالت يدلم برا... کنهیمنو نگاه م نیپشت پنجره ماش

من همش دو سال و هشت ماهشه  يکوچولو ينایآو. کشنیم ریاونقدر که ناخونهام ت. دمیمشت راستم فشار م يرو هنوز تو لمیموبا یگوش

 سیپل يگ جلوو بزر یمحوطه خاک يتو نیماش رونیب نجایمادرش ا یچ يکه برا فهمهیاون چه م... ترسهیپارس سگ م يو به شدت از صدا

مادرش رو  یرو گرفته تا اون سگ به راحت يمامور کنارش قالده بلند سگ موبور و پوزه بلند هیو  ستادهیمشهد ا راهتو  کیشهر کوچ هیراه 

. شده  میتن و بدن مادر قا يکه بوش به دماغش خورده کجا يبو بکشه و با حرکت پوزه اش نشون بده که مواد مخدر

و  زارهیام م نهیس يو دست هاشو رو شهیدو تا پاهاش بلند م يرو سیسگ پل کدفعهیکه  کنمیدارم به صورت معصوم دخترم نگاه م هنوز

و به سمت  زنهیو دورم چرخ م فتهیم نیزم يو بعد دوباره چهار دست و پا رو ارهیو و گردنم به حرکت درم نهیس يجلو ییپوزه اش رو جا

 يطبق اعتقادات خانواده ام و گفته ها یمن که از بچگ ياما برا کشهیهم طول نم هیاتفاق ده ثان نیهمه ا دیشا... کنهیپارس م لمیموبا یگوش

گرون تموم  یلی، تماس سگ با بدنمو لباسهام برام خ يماریو هر تار موهاشو عامل هزارتا ب دونمیسگ رو نجس م يصغر یب یمادربزرگم ب

بلند و  يتمام اون پرزها چرخهیکه م يحاال سگ با هر دور... نمیشیم نیزم يو رو خورهیقامتم تا م اریاختیو ب شکننیو زانوهام م شهیم

 نکهیا يبرا اریاخت یب. کنهیپارسش داره پرده گوشم رو پاره م يصدا... کشهیشکمشو به شونه هام و گوشه شالم م يچندش آور رو

و در مقابل نگاه پر از سوال مامورها سگ منو رها  نیزم يرو میپنج متر ایچهار  هفاصلبه  کنمیپرتاب م لویموبا یازشرش راحت بشم گوش

. کشونهیخاك به اطراف م يو با دست هاش اونو رو زنهیو مدام با پوزه اش بهش ضربه م دوهیم میو به سمت گوش کنهیم

به  یاجیو احت لهیموبا یهمون گوش يهست تو یکه هرچ کنهیپوش اشاره م فورمیدستشه به اون خانوم اون يکه قالده سگ تو يمامور

. ستیمن ن یبدن شیتفت

که به دنبال کشف اون ماده  دونمیم... فتهیراه به راه م سیپل کیو به سمت ساختمون کوچ دارهیرو بر م یو گوش دهیتکون م يسر زن

 یبودن گوش یبازم از خال نکهیو با فکر کردن به ا کننیم هیدهنده اش تجز لیرو به ذرات تشک یاون گوش گهید قهیمتعفن تا چند دق

 رضاینگاهم به عل... حواسم رو جمع دور و برم بکنم  تونمیمامور سگ رو برده و حاال بهتر م... نهیشیلبم م يرو یلبخند تلخ شنیمتعجب م

از نگاهش  تونمیباره که نم نیاول يبرا دیشا. کنهیبهم نگاه م یحالت خاص هیو با  ستادهیا گهیمامور د هیاون طرف تر کنار  یکه کم فتهیم

. گذرهیم یمغز پوکش چ ونا يو تو هیبخونم حرف دلش چ



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤

به دلش  یشیو مثل من آت دهید نارویزده آو رتیاونم نگاه ترسون و ح دیشا... شدن من سوخته  ریهمه تحق نیا ياونم دلش برا دیشا

 اوردینم اكیتر رهیبا خودش ش ادشینبود اگه به خاطر اعت رضایعل يتابلو افهیاگه به خاطر ق. نداره  یتیبرام اهم گهیبه هر حال د. افتاده 

. پا به حرم بگذارم و دلمو سبک بکنم  تونمیبودم که تا قبل از غروب آفتاب م دواریو ام میشهر مشهد بود کینزد بایقرت گهیاالن د

! کشه  یطول م یدو ساعت بایتقر میفتیرو بهش پس بدن و راه ب رضایمنو بهم برگردونن و و با اخم و تخم مدارك عل یکه گوش یوقت تا

 ینیب يبلند و پره ها ياز مژه ها یکج و معوج يها هیکوچولو سا نایصورت آو يو نور زردش رو تابهیم لیآفتاب کامال ما میفتیراه م یوقت

کنم تا نور آفتاب نتونه پوست  یکف دستمو حائل صورتش م... کنمیو من با لذت به صورتش نگاه م کنهیگرد و کوچولوش درست م

؟  دهیخواب گهیو م کنهینگاهم م یچشم ریز رضایعل... صورتشو ملتهب بکنه 

زنهیم یبا وقاحت تمام لبخند پهن... با نگاه کردن به صورت دخترم فراموش کنم که چقدر از پدرش متنفرم  کنمیم یو سع دمیرو نم جوابش

:

کنار  لتیاونموقع که موبا فیح. بکنه  يکار نیهمچ هیدیرسیمعرکه بود به خدا به عقل جنم نم... کارت حرف نداشت  ینژال ول يوا  -

 ریهمه گ نیوگرنه ا تیگوش يها آب شده بودن و رفته بودن تو درزها رهیش یکم هیود و ها بود آفتاب بهشون خورده ب رهیش يمشما

! که  دادنیبهمون نم

 میمرد زندگ یو پست یرتیغ یهمه ب نیهمه بدنم از ا کنمیو نگاهم به صورت فرشته معصومم دوخته شده احساس م نهییکه سرم پا همانطور

: کننیدرست م یطول يموج ها نیماش ينحسش تو يباز صدا. گر گرفته 

 يبو زارهیپوشک نم يها کیپالست نمیبکنه ؟ بب داشونیپ تونهیپوشک بچه اون سگه نم يال يهارو بزار رهیاگه ش یدونستیتو از کجا م  -

مواد به شامه سگ برسه ؟ 

صورتم  قیگرد شده و دق يبا چشمهاهست  شیسوال زندگ نیبه سمت من و انگار که منتظر جواب بزرگتر چرخهیم یلحظات يسرش برا و

کامال خشم و نفرتم  کنمیم یکه سع یدر حال ارمویسرم رو باال م کنهیو دوباره به جاده روبروش نگاه م دهیم تیرضا یوقت... کنهیرو برانداز م

: گمیصدام بگنجونم م تنلحن و  يرو تو

! کرده بود  جشیمدفوع گ يبو... نه   -

به  دنیو من خوشحالم که الاقل تا رس... رو که با شعف دل به سمتش فرستادم رو گرفته و حاال سکوت کرده  یموج منف شهیمثل هم رضایعل

 دنیکه سالهاست با کش هیمرد معتاد يمثل صدا يبه طور تهوع آور رضایعل يصدا. خشدار و بمش رو بشنوم  يصدا ستیالزم ن گهیمقصد د

بلکه ... بخوابم  یکم نایمثل آو کنمیم یسع بندمویچشمهامو م... کرده  اهیو حنجره اش رو س دهیرو خراش شیصوت يتارها اكیتر رهیش

خواب رو به چشم  بیکه دست بر قضا عج یموضوعات... فکر کنم  مییزناشو یخواب باعث بشه کمتر به موضوعات و مسائل مربوط به زندگ

! کننیحرام م یهر انسان
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از غروب آفتاب  یساعت... کنهیم يقراریکه داخل چمدونم دارم ب يساده و معطر یچادر مشک دنیپوش يدلم برا يزیطرز شگفت انگ به

آقام اما رضا رو  ییکه اطرافمون رو گرفته بودن گنبد طال یکوچک و بزرگ يها نیماش يگذشته و من درسته که قبل از اذان تونستم از البال

 دنیرفتن به حرم و سالم دادن به آقا سرپوش بگذارمو تا رس يبرا دمیعالقه شد يناچار شدم رو دونستمیرو نجس م ودمچون خ یول نمیبب

. بود صبر کنم  یدنج هم م دیبا رضایخاص عل قهیکه البته به خاطر سل متیجمع و جور و خوش ق تیسوئ هیبه 

 نایآو دونمی، م دهیقلقلکم م یگرسنگ... میایم رونیمام بو با هم حوله پوش از ح دمیرو هم حمام م نایآو ارتیاز دوش گرفتن و غسل ز بعد

فکره که انگار داره غصه  ياتاق لم داده و تو يکاناپه نه چندان نو يرو يطور رضایعل... شام سبک  هیبه خوردن  ستین لیم یهم ب

 تونهیکه م نهیفکرش ا نیکه االن بزرگتر دونمیخوب م... گردهیملت دنبال راه چاره م هیيو برا خورهیمشکل مملکت رو م نیبزرگتر

نه ؟  ایکنه  دیانداختم عا نیماش یصندل ریپوشکش ز يتو دهیچیرو که پ نایمدفوع آو يمدفون شده تو يها رهیاز اون ش يزیچ

دخترم رو  ییخرما يو من همونطور که با حوله موها کنهینگاهم م رضای، عل کشهیم ریچپم ت قهیهمزمان شق... زنمیم يصدادار پوزخند

؟  يا کارهی، چ میشام بخور میریم میدار: گمیلب م ریز کنمیخشک م

. بزنم  یچرت هیخوامیم... من خستم  نیبر... خوبه : گهیو م دهیهوا تکون م يدستش رو تو الیخ یب شهیهم مثل

برم  خوامیبعدشم م: گمیلب م ریرو نکشم ز نایآو يموها خورمیم رضایکه از دست عل یکه به خاطر حرص کنمیکه تمام تالشم رو م یحال در

. حرم 

 يو چادرمو تو شمیآماده م عیسر! بکن فقط دور و بر من نباش  خوادیدلت م یبرو هر غلط یعنینیا... زنهیفقط پلک م... کنمیم نگاهش

طبقه هتل که رستورانش  نیو با هم به آخر دارمیهم برم تیبسته بسکو هیآب کوچک و  يبطر هینایآو يبرا... گذارمیم میدست فیک

. میمشهد رو بخور يتو مونییوعده غذا نیتا اول میریهست م

 بیدلم عج... ندازمینگاه به گنبد م هی... دهیبهم م یخاص يدستهام گرما يتو نایآو يکوچولو يدست ها... عطر چادر مستم کرده  يبو

و به اون منبع آرامش  رمیکف صحن راه م یتیگران يسنگها يو لحظه به لحظه که رو شمید ممردم ر انیآروم و بدون عجله از م... گرفته 

گشاد  يکه با چشمها شمیتازه متوجه دخترکم م رمیگیو شماره م رسمیکه م يکفشدار نیبه اول... کوبه  یمحکمتر م قلبمشمیتر م کینزد

 يبرا یوقت... فتمیخودم م ادی... کنهیو سقف و لوسترها نگاه م وارهایکننده د رهیو احتماال نور خ تیو اون همه جمع واریشده به در و د

احساس  چیکرده اما خب نوع جاذبه همونه ، بدون ه رییتغ یلیخ زیالبته که از اون زمان تا حاال همه چ... گذاشتمنجایبار قدم به ا نیاول

! ياضافه ا

... کننیامام هشتم حرکت م حیضر ارتیکه دارن مشتاقانه به قصد ز یتیبه جمع يدل بد هیفقط کاف... یراه رو بلد باش ستیالزم ن نجایا

گوشه  هیو خودم  نهیرو بب حیتا بهتر بتونه ضر کنمیرو بغل م نای، آو یمعطر و نوران حیاون ضر یموج مارو با خودش برد تا چند قدم نیهم

 شهیو راه گلوم باز، چشمهام م شهیبغضم آب م کنمینگاه م حیبه ضر یچرا وقت دونمینم... باشم مردم ن يدست و پا يتا جلو ستمیا یم وارید

. کنهیدل سوخته منو خاموش م شیو آت ادیم نییو پا جوشهیدو تا چشمه زمزم و اشک م
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راحت اشک  الیبا خ... من نداره  يها هیبه گر یزده هست که توجه رتیح حیلمس ضر يهمهمه و تالش مردم برا دنیاونقدر از د يآو

 يتو نایآو... ستادمیسرد و سبز ا وارید نیگوشه ا نجایوقته ا یلیکه خ فتهیم ادمیپام  ياز گز گز پاشنه ها. کنمیم یو خودمو خال زمیریم

احساس ... کنمیو شروع م دارمینامه برم ارتیکتاب ز هیکمهیکه نزد يو از قفسه ا نمیشیهمونجا م... زنمیلبخند م... دهبغلم خوابش بر

... متنشو از حفظم  گهیکه چون ذکر هر شبمه االن د یارتیز... خونمیعاشورا م ارتیز شهیسبک شدم و بعد به عادت هم... دارم  يبهتر

اگر ... کشمیم يوبدن آ يسجاده ام رو رو يچادر نماز تو... باشه  فمیک يکه سرش رو خوابونمیم يرو طور نایآوگذارمویرو کنارم م فمیک

. بشه  شیماریداخل حرم ممکنه باعث ب يهوا یخنک یول میشیوارد فصل تابستون م میچه دار

 واریبه د چرخونمیانگشتهام م يشاه مقصود زرد رنگم رو تو حیبعد همونطور که تسب. خونمینماز مغرب و عشام رو م ستمویا یم کنارش

. رمیم ایو آرومتر به رو گمیآروم ذکر م دمویم هیپشت سرم تک

لب  ریز... کشمیلب آه م ریز... زدمیبال م گرفتمویعشق پاك گر م هیریکه تماما تو التهاب نفس گ ییگذشته نه چندان دور ، به روزها به

! زنم  یانگار سامان رو صدا م

 یهمون سال... يشده بود رازیش یبودمو تو تازه وارد دانشکده پزشک رستانیکه من اول دب یمشهد ، همون سال میاون سال که اومد ادمهی

اون مغازه بزرگ و رنگارنگ تو بازار  يکه من جلو یهمون وقت... آقا  ارتیز میو اومده بود میجا شده بود نیکه همه خونواده تو سه تا ماش

جفت  هیبا  يدیشاه مقصود رو برام خر حیتسب نیبعد هم... مغازه  يتو میو کشوند یدستمو گرفت يدیتو خند... شده بودم  خکوبیرضا م

!انیدن يگوشواره ها نیو خوشگل تر نیگرونتر کردمیداشتن و من فکر م روزهیف نیگوشواره نقره که نگ

! شترهیثوابش ب یبا شاه مقصود ذکر بگ یوقت گنیم: یو گفت یدستمو گرفت میبرس هیتا به بق میو پا تند کرد رونیب میاومد یوقت

! رهیگیزهر بدنو م یبا دست لمسش کن یوقت گنیتازه م: یو گفت يو قهقهه زد يدیراستم رو د يرفتن ابرو باال

 فمیشانه ضع ياز دستهاتو رو یکیو  يباز هم قهقهه زد... رو هم فشار دادم  یمیعادت قد هیاومد و لب هامو به  نییراستم پا يابرو نباریا

... !روح ا ییاز طرف سامان پسر دا هیادگاریهی... خب دوست داشتم برات بخرم : یلب گفت ریو ز يبه جلو هولم داد شتریو ب یگذاشت

خوش به حالت سامان ، خوش به حالت که برات ... ، اما تو برات مهم نبود  شدنیم رهیچند لحظه بهت خ يبرا تیکه جمع يدیخندیم يطور

که نه  یزندگ یهمه حقارت و بدبخت نیبار ا ریعمر ز هینده و  تیونقدر شجاعت داشت که به حرف مردم اهمکاش نژال هم ا... مهم نبود 

! نکنه  یمردگ

: کنمی، بازم بغض م حیسمت ضر چرخونمیم رومو

کنار باغچه و گوش تا گوش  ذارمیسرتو م... ازت بشنوم  یثیاگه حرف و حد... ياگه پاتو کج بزار گفتیم شهیبابام هم... آقا  یدون یم

آخه آقا من تک دختر بودم ! ... شترهیب یلیخ یکیکه منفعتش برام از تو  اطیح يتو يهمون درخت گردو يپا کنمیبعدم چالت م... برمیم

... ا من دختر بودم آخه آق... ومدیبه حساب م یآخه بابام بزرگ خونواده قربان... سه تا داداش وصله ناجور بودم  نیب خونمونيتو یول... 

....آخه ... همش مواظبش بود  دیبا خوادیم دنییآخه دختر پا... آخه بابام آبرو داشت 

: زنمیناله م. کشمیصورتم م يتو چادرمو



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧

و جون  گذاشتمیم حتیضر ينبود سرمو رو یآقا کاش کس... به خاطر دخترش  کشهیروزا فقط نفس م نیا گهیآقا نژال د... سوختم  آقا

منو  خوادیبه خدا بگو هرجا م... من آمادم ... ریدستمو بگ... دلمو قرص کن نذار بشکنم ... برم  ینذار دست خال... کمکم کن آقا ... دادمیم

! ندارم  یترس گهیمن د... فقط دعام کن  تو... ببره 

 ییبه بازار و مکان ها يهم سر یرفتم و گاه ارتیزپنج روز گذشته و من هر روز به همراه دخترم به . میمشهد يکه تو هیروز آخر امروز

ثبت و ضبط  یاطالعات دوست داشتن يسر هیذهنش  یگانیبا يهم خوش بگذره و تو نایکردم به آو یکه ازشون خاطره داشتم زدم و سع

. بشه 

کنم و بهشون بگم که هنوز نرفته دلم براشون تنگ شده و  یحرم تا با امام رضا خداحافظ رمیو من امروز دارم م میفتیاز ظهر قراره راه ب بعد

. نباشه و بازم منو دعوت کنن  دارید نیآخر نیا دوارمیبگم ام... دارمیمشتاق د

. میفتیبعد از ناهار راه م... یرو جمع کن لیوسا دیبا... زود برگرد : گهیم يزیبا لحن تند و ت رضایعل کنمیکه باز م درو

و  ریهمش از امام رضا خواستم که خودشون دعام کنن هرجور خ میبود نجایچند روز که ا نیا. شمیخارج م عیو سر گمیم يالب باشه  ریز

. ورق بخوره  رمونیصالحمونه تقد

قرمز رنگ که به دستور دکتر لنگه  يبا اون کفش ها نایآو يکوچولو يبه پاها فتهیدارم نگاهم م یکه به طرف حرم قدم برم نطوریهم

! راستش  يچپش کردم و لنگه چپش رو به پا يراستشو به پا

متوجه  یهستم من که حت یچه مادر بامحبت گنیدلشون م يکه البد تو نیعادت کردم به نگاه مزحک عابر گهید... کشمیآه م ناخودآگاه

که اونها کفش هاشون رو  کنهیفکر م گهید يبچه ها دنیتر معصوم من االن با دکه دخ نهیمهم ا... دخترکم نشدم  يکفش ها دنیپابه پا پوش

: گهیو م کنهیکوچولوش بهشون اشاره م يهم با دست ها یگاه ودنیپوش یاشتباه

! دهیپوش یکفش هاشو اشتباه هین یاون ن... اون ... گایمامان ن  -

! رهیگیم ادیبزرگ شد خودش  ی، وقت ستین يدلم ، طور زیآره مامان جون ، آره عز: گمیلب م ریو ز زنمیم یمن لبخند تلخ و

. کنمیشکر م نایآو یفکر اشتباه نیدلم خدارو هزار بار به خاطر ا يتو و

بغلم  يکه تو نطوریهم... دارمیو تندتر گام برم کنمیرو بغل م نایآو... وقت ندارم  یلیکه خ ندازهیم ادمیصورتم و  يصاف افتاده تو آفتاب

. در حق دختر کوچولومون روا کرد  یچه ظلم رضایعل شیکه دو روز پ ادیم ادمیدمیفشارش م

بغلش کنم و موهاشو نوازش  شهیو منتظره که من مثل هم ادیپلک هاش مشخصه که خوابش م یاز سرخ... خسته شده  نایاز ظهره و آو بعد

. روم آروم تکونش بدم تا خوابش ببره پاهام و آ يبگذارم رو یپشت هیکنم بعد 

پر از  يبعد با اون چشمها... به نشستن  کنهیو منو وادار م کشهیرحمانه دستمو م یب رضایتا بغلش کنم که عل شمیتخت بلند م يرو از

! باهات کار دارم ... کنه  يحمام آب باز يرو بفرست تو نایآو: گهیبهم و م زنهیوقاحتش زل م
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و  یصحنه فحاش شهیمجبور م يکه اگه مخالفت کنم آو دونستمیم... شهیم خیبدنم س يکه از لحنش تمام موها گهیم يرو طور يآخر جمله

براق و بنفش  یکیتوپ پالست... کنمیرو از آب گرم پر م کشیحمام و وان کوچ يتو رمیم نیهم يبرا... نهیپدرش رو بب يکتک کار انایاح

 یآسمون یو شلوارك آب یرکاب هیو با  ارمیلباس اضافه اش رو از تنش در م... داخل حمام  ارمیرو م يو آو ندازمیم نوا يرنگ رو هم تو

 يبا صدا... بشه  قیتشو يتا بلکه به آب باز زمیریانگشتهاش م ياز آب وان رو یو کم کنمیآروم دستهاشو ناز م... کنار وان  گذارمشیم

:گمیبراش م يزمزمه مانند

تا مامان به  یکن يکم آب باز هی... وان ؟  يتو يبر يخوایم... کنهیآب داره ورجه وورجه م يتازه توپت رو... يچقدر خوبه آو نیبب  -

... کارش برسه 

 يبچه خواب آلود آب باز هیيقطعا برا... بارهیاز صورتش م یخستگ... کنهیدر هم رفته بهم نگاه م يغنچه کرده و ابروها يبا لب ها يآو

. استیکار دن نیشکنجه آور تر

 يچتر يرو کشمیآروم دست م... دخترم لبخند شاد بزنم  يبرا تونمینم... بکنم  ينقشم رو خوب باز تونمینم... شهیم نیمنم غمگ نگاه

 يدار قایدق  -: گهیم یبا بدخلق... شهیچهارچوب در حمام ظاهر م يمثل جن تو رضایعل... زنمیبلندش کنار م یشونیپ يهاش و اونارو از رو

؟ یکنیم کاریچ

کن ؟  کاریگفتم چ يدینفهم: گهیم ادیفر مهیو با حالت ن رهیصداش باالتر م یکم

به خودش زحمت  نکهیداخل و بدون ا ادیبا شتاب م رضایعل... زانوهام خشک شدم  يهمونطور رو... کشمیمنقطع نفس م... بسته شده  دهنم

... بده  تیبودن و احتماال نجس بودن کف حمام اهم سیبه خ نکهیبدون ا... رنگ دم در رو بده  يو قهوه ا یکیپالست يها ییدمپا دنیپوش

:گهیو م نایسمت آو کنهیروشو م... به طرفش  شمیبالفاصله بعد از بلند شدن پرت م بایتقر... کشهیبا خشونت م ورهیگیدستمو م

! سراغت  ادیکن تا مامان ب يآب باز  -

 يدارم تو... دارهیچند قدم به طرف در حمام برم... کنمینگاه م نایو به آو گردونمیسرمو برم کشهیم رونیکه منو از حمام ب همونطور

بکنه و ترسش  یاعتراض ترسهیم یدخترکم حت. خورهینگاهش موج م يتو یخاص زیچ هی... نمیبیرنگش ترس رو م یپاك و عسل يچشمها

. رو بروز بده 

کوچولو  نایدونم که االن آو یم شمیم دهیهمونطور که به سمت تخت کش. کنهیرو پاره م نایشدن در حمام رشته اتصال نگاه منو آو هدیکوب

. به در بکوبه و منو صدا بزنه رو نداره  نکهیاما جرات ا دهیخودشو به پشت در حمام رسونده و به در چسب دهیجوجه ترس هیمثل 

وقت  نجوریشدم و ا عیبره مط هیمثل  میبعد از سه سال و ن گهید... شهیهمه غم داره له م نیبار ا ریدلم ز... زنهیچشمهام حلقه م يتو اشک

! بگذرن  فیکث يها هیثان نیتا ا کنمیم يها فقط لحظه شمار

! شهیهمه غم داره له م نیبار ا ریدلم ز. زنهیچشمهام حلقه م يتو شک
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! بگذرن  فیکث يها هیثان نیتا ا کنمیم يوقت ها فقط لحظه شمار نجوریشدم و ا عیبره مط هیمثل  میبعد از سه سال و ن گهید

بازوهامو ... کشهیو اونو با شتاب باال م میصورت شرتیت ریز برهیدست م... شهیتر م یو حرص نهیبیچشمهام م يقطره اشک رو تو رضایعل

رو از از  رمیدامن و لباس ز عیحرکت سر هیبا  یوقت... بندمیچشمهامو م زنهیم مهیبدنم خ يرو یوقت... تخت  يرو کنهیو پرتم م رهیگیم

سفت ... زنمیم خی... دهیروحم رو خراش م میهم آغوش نیعذاب اول ادیو  شنیبازم ناخودآگاه عضله هام منقبض م کشهیم رونیپاهام ب يتو

پوست تنم مثل  يرد دست هاش رو... کنهیم تیرو که داشتم تقو یفیخف بدنم حس تهوع يپر از هوسش رو يحرکت انگشتها... شمیم

... کنهیم یشدن رو برام تداع دهیچاقو احساس ذبح شدن و به مسلخ کش يزیگلوم مثل ت يهاش رو لبحرکت ... سوزنده و دردآوره  دیاس

و  یصورت يبه لب ها يعذا نشه کار ششیع نکهیا يو حاال مدت هاست برا کنمیکه اگه لبهامو ببوسه استفراغ م دونهیم میبعد از سه سال و ن

در کار باشه سرسختانه  يعمد نکهیکه بازم بدون ا فهممیم... امیو من تازه به خودم م... ران پاهام  يرو ندازهیچنگ م... درشتم نداره 

دست  رسهیبه مقصودش که م... رهیگیم شگونیاز ران پاهام ن امیوادارم کنه باهاش راه ب نکهیا يبرا رضایو عل... پاهامو به هم چسبوندم 

پلک چشمهامو  یجهنم يها میگرمش مثل نس ينفس ها... ام  قهیشق يرو گذارهیصورتشو م اهمویس يموها يتو کنهیهاشو چنگ م

 نیتا بتونم همه ا خوامیازش کمک م زنمویدلم خدا رو صدا م يتو... زنیریگرم و خروشان فرو م شهیاشک هام مثل هم... سوزونهیم

... لحظات آزار دهنده و کوبنده رو تحمل کنم 

حصار انگشتهاش با قدرت  يدست راستمو از تو... کشمیم غیج... رمیدهنمو بگ يجلو تونمینم زینفرت انگ ییزناشو نیلحظات آخر ا يتو

 کشمویم غیج... رهیگیضربات دست و حرکت بدنمو م يو جلو ونهچسبیبهم م شتریخودشو ب... زنمیاش چنگ م نهیو به س کشمیم رونیب

؟  يهنوز آدم نشد: گهیو م زنهیگوشم نفس نفس م ریز... داره و ناله هام خفه و مرتعشن  بغضصدام ... کنمیناله م

 یچند لحظه ب... فتهیتخت م يو رو کنهیبدنشو پاك م يمونده رو یرطوبت باق شرتمیبا ت.کنهیو رهام م شهیلحظه کارش تموم م همون

! رونیب ارمیرو از حمام ب يآو دیلباستو بپوش ، با: گمیصدامو بهش م يتو کنمیوجودم دارم جمع م ينفرت تو یهرچ... مونمیحرکت م

. کشهیگردنش باال م يرو تا رو یو روتخت زنهیم يصورتش سرخ و ملتهبه ، پوزخند... کنهیپلک هاشو باز م يال

چمدونم  ياز تو رهنیپ هیو  پوشمیلباس هامو م عیسر. گذارمیم یکیپالست سهیک هیيو تو دارمیاز کنار تخت برم شرتمویچندش ت با

با باز ... چمباتمه زده  نیزم يدرست کنار در کز کرده و رو واریکه گوشه د نمیبیم نارویآو کنمیدر حمامو که باز م... کنمیبه تن م ارمویدرم

. دارهیزانوهاش برم يو چونشو از رو ارهیسرشو باال م رومشدن در آ

 دیو سف دهیپر واریرنگش مثل گچ د... لرزهیم یکرده و کم خیدست و پاش . کشمیو گردنشو بو م دمیبغضم رو قورت م... کنمیم بغلش

! کرده  هیصدا گر یدر ب نیصوم من پشت اساعت زجر آور دختر پاك و مع مین نیتو کل ا یعنینیو چسبناکه و ا سیگونه هاش خ... شده 

منو حس  یبدبخت نامیآو یعنیگمیبا خودم م... کشمیجونش نشسته عذاب م يتو یخفه من چه ترس يها غیج ياز صدا نکهیتصور ا از

؟  کنهیم

 ياز جلو لمیمثل ف شیمعصوم رو به خودم فشار دادم و راه رفتم و تمام اون اتفاقات دو روز پ ينایآو ریکل مس يتو نمیبیم امیخودم که م به

انگار ... ذهنم داشته باشم  يتو يزیچ ریمس نیکردن ا یط هیاز چگونگ نکهیبدون ا ستادمیا حیضر يچند متر يحاال تو... چشمهام رد شدن 
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رو به کل از  ششیپ قیدق ستیکه حافظه ب يمریآلزا ماریب هیمثل ... پشت سر گذاشته باشم  یچشم به هم زدن يرو تو ریمس نیاکه کل 

. به خاطر ندارم  دمیرس نجایچطور به ا نکهیاز ا يزیدست داده باشه چ

! يشماره کفشدار... کنمینگاه م دمیمشتم فشارش م يکه تو یبه جسم گرد و سخت... بغلم خوابش برده  يتو نایهم آو باز

. کفشهامون رو دادم و شماره گرفتم  یو ک يچطور ادینم ادمیچیه

 حیروم به طرف ضر... سوخته  هیرد اشک ها هنوزم تازه و مرطوبن ، صورتم از گر... کشمیگونه هام م يبا دست آزادم رو. سوزهیم صورتم

: گمیلب م ریز... قرار گرفته 

... يراحت تر يایکنار ب رتیبا تقد گهیم... دیجنگ شهیبا قسمت نم گهیم... بوده  رضایعل یقسمت من از زندگ گهیعمه مهدخت م... آقا   -

!؟ کنهیبهم تجاوز م کنمیحس م شهیم کیبهم نزد یچرا هنوزم وقت... پس ... رضاستیآقا اگه قسمت من عل... آقا

هست که  یکالفه و خرناس مانندش دو ساعت ينفس ها يصدا... حالش خرابه  رضایعل... کشنیم ریخسته هستم که شانه هام دارن ت اونقدر

 چی، بدون ه شهیم ادهیو پ کنهیدرو باز م... کنهیچشمهاشو باز م يبا رخوت ال... زنمیصداش م دارمیخونه که نگه م يجلو... کرده  وانمید

. داخل  رهیم یهحرف و نگا

... کنمیخونه رو که لوالهاش زنگ زدن باز م یمیو قد یحالت ممکن در آهن نیبا آرومتر... به نصفه ش يساعت دو... کشمیم قینفس عم هی

 چرخونمیرومو م یبا نگران... دهیمخصوص به خودش رو م ژیق ژیق يو چه آروم ، بازم اون صدا یکه چه محکم بازش کن هیاما خب در طور

!ـه ــــلــــــ ــ ـبــــ... سمت اتاق مادر شوهرم 

اون صورت گرد و  تونمیحاال راحت م... کنهیرو باز م چهیدر يو ال زنهیکه پرده اتاقشو کنار م کشهینم قهیبه دق... شهیاتاقش روشن م چراغ

نفرت  يبا همون صدا... دنیخودشون رو نشون م شتریصورتش ب يرو قیعم يچروك ها ينطوریاخم کرده و ا... نمیسرخمبوش رو بب

: زنهیم ددا بایتقر زشیانگ

،  یونیکام ری، ز يتو دره ا رفتنیم نیبا همون ماش شدیم یخدا چ يا... ؟  نیشروع کرد ومدهیهنوز ن نیهفته اومد هیحاال بعد ! ... خوبه   -

 نیخرتونو بزن ینصفه شب نیهم دیحاال حتما با... ساعت چنده ؟  یدونیم... پدر نامرد  کهیآخه زن... دمیکشینفس راحت م هیمن ... يزیچ

؟  اطیح يتو

؟  خوامیم یچ گهید... قبول مادر شوهر گرام  ارتیاز ز نمیا... کنمیم سکوت

 يچرخ ها ریو درشت ز زیر يفشرده شدن شن ها يکه فقط صدا اطیح يتو ارمیم نویآروم ماش نقدریو ا نمیشیپشت فرمون م دوباره

رو پهن  نایبعد رختخواب آو... داخل  برمیو فالسک رو م یبه زحمت چمدون ها و سبد پر از ظرف و ظروف شکستن... شهیم دهیشن نیماش

تشنمه  گهیو م کنهیچشمهاشو باز م خورهیبالش به صورتش م یخنک نکهیتو ، هم ارمشیو م کنمیعقب بغلش م یصندل ياز رو رمیو م کنمیم

 ...

!شهیهوا خشک م يدستم تو زنمیبرق رو که م دیکل... سمت آشپزخونه  رمیو م کشمیموهاش م يتو یدست



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١

 يو بشقاب ها فیهم پر از استکان کث یفسقل نتیهمون سه چهارتا دونه کاب يو رو فیکث يآشپزخونه پر شده از ظرف ها کیکوچ نکیس

 يگارهایگند ته س يتا بو کشهیچند لحظه طول م... اومدم تو آشپزخونه یچ يبرا رهیم ادمیاصال ... شده  وهیمملو از پوست تخمه و پوست م

يهم که قبل از رفتنمون تو ییمقدار مواد غذا هیکه همون  دونمیم... داخل استکانها رو متوجه بشم  يچا موندهیقبا يخورده تو سیخ

! گذاشتم االن حالل شده  خچالی

استکان  هیيتو ییظرفشو ریاز همون ش... تشنه هست  يآو ادیم ادمی... خورمیم یاز پاهام تکون یکیدور  نایآو يحلقه شدن دست ها با

،  کنهیکالفه بودنمو خوب حس م يآو... حرص بخورم  نیاز ا شتریب خچالیبا باز کردن در  خوادیعنوان دلم نم چیبه ه... زمیریبراش آب م

 کشمیاستکان رو سر م يآب تو هیبق... کشهیسر جاش دراز م رهیم یحرف چیه یجلوم و بعدشم ب رهیگیاستکانو م خورهیم هنصف آب رو ک

... دهیو دست و پاهاشو کش دهیکمر دراز کش يمن رو ينایآو. اتاق ، نور زرد رنگ المپ آشپزخونه نصف اتاق رو روشن کرده  يتو رمیو م

اون ... هم به ما بزنه  يسر هیاطیطرف حنیخواهر شوهرم فاطمه که اومده بود خونه مادرش آخر شب اومد ا شیچند وقت پ ادیم ادمی

: اشاره کرد و گفت  نایو با دست به آو دیخند يعمه فاطمه مهربونش با حالت بد... بود  دهیخواب نایموقع هم آو

! نشیس يبذار رو اریقرآنم ب هیبرو ... خوابهیمثل مرده ها م... گاین  -

! ادیم شتریتو گذاشتن ، هنده بهت ب ياسم فاطمه که رو فیح: گمیلب م ریز

که من هنوزم که هنوزه موقع خواب به پهلو  ادیم ادمیدستمو دورش حلقه کنم و نوازشش کنم  نکهیقبل از ا... کشمیدراز م نایکنار آو بعد

هست  یکننده آرامش یکار تداع نیا دیشا... رسمیبه آرامش م ينطوریو ا کنمیشکمم جمع م يدست و پاهامو تو نیجن هیو مثل  چرخمیم

و گچ پاهاشو تحمل  دهیکمر دراز کش يرو شیاول زندگ يمعصوم من اونقدر تو ماه ها ينایو آو کنهیتجربه م یهر انسان رکه از شکم ماد

. دیبه پهلو خواب شهیکرده که حاال اصال فراموش کرده م

که غم و درد من از غم اهل  ادیم ادمیينطوریو ا کنمیورا رو زمزمه معاش ارتیز ختنیاشک ر يمدت هاست که قبل از خواب به جا گهید

. ستین شتریکه ب غمبریپ تیب

 نکهیقبل از ا... کنهیفضا رو پر م اكیتلخ و تند تر ياتاق بو يپاشو بگذاره تو نکهیقبل از ا... شهیوارد م رضایو عل شهیدر اتاق باز م باالخره

 بحالش خو يانگار اونقدر یول... خوابهیو م فتهیگوشه م هیدنیبه محض رس کردمیحال بود که فکر م یخونه ، اونقدر ب يو بره تو میبرس

! مادرش خودشو بسازه  کیکنیو با پ يسر بزنه به اتاق کنار هیبوده که اول 

: ادیغرغر کردنش م يآشپزخونه و صدا يتو رهیم

! کشنیو کمون م ریگربه ها ت رهیم شهیکه از ب ریش... کردن  کاریچ نجارویتوله سگها ا نیبب  -

... يدار ینگیتا دلت بخواد نر یعوض مردونگ! یمیخان کر رضایعل یهم هست يریچه ش... آره ارواح دلت  گمیلب م ریز... رهیگیم خندم

! وت و دست به کمربند شدن %ش... یشناسیرو م زیفقط دو چ ياز مرد

آشپزخونه  نتیداده به کاب هیکه تک نمشیبیم... کنمیبدخواب نشه رختخوابش رو براش پهن م نایبازم غر نزنه و آو نکهیا يو برا شمیم بلند

خواب  ییوهویوقت تو خواب  هیکنه که  تیخودشو تقو دیبا... خب االن فشارش افتاده  گمیتو دلم م... دستشه  يکمپوت آناناس تو یو قوط
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فکرم  يتو... کشمیم يخودمو آو يسبک رو یمسافرت يپتو هیندفعهیا... کشمیدوباره سر جام دراز م زنمویم يپوزخند... نرهبه خواب 

هم تلنبار  يکار رو یچند روز که نبودم کل نیسر کار ؟ حتما ا رفتمیم دیبا يچطور یهمه خستگ نیوگرنه با ا... که خوبه فردا جمعست 

. کار کنم تا جبران بشه  يهفته رو مثل اسب عصار ولچند روز ا دیبا... شده 

سرم هستن به دماغم  يساك باال يکه تو یلیرنجف يها ینیریاز زعفران و ش یفیخف يبو... کشمیم قینفس عم هیو  بندمیهامو م پلک

دستپخت معرکه  يبو... يصغر یب یب یلیزنجف يچا يبو... مامان روجا  يشله زرد نذر يبو... یکودک يخوب خاطره ها يبو... خورهیم

 یتو همون بستن میرفتیو م دیدزدیبه قول خودش منو م تونستیکه سامان عاشقش بود و هر وقت م یزعفران ینبست يبو... عمه مهدخت 

 یو صاحب مغازه به خاطر تموم مهربون دادیبازم به قول خودش پدر و مادر دار سفارش م یو دو تا بستن دونیو شلوغ سر م یمیقد یفروش

. کردیرو پر از خامه و مغز پسته م یبستن يظرف ها يغل و غش سامان رو یب يها

.رمیبزنم به خواب م يلبخند محو شهیو باعث م دهیپوست صورتم دو ریکه ز ینیریهمون حس ش با

 يکه چرا صدا خورهیسوال داره چرخ م نیتو ذهنم همش ا. نمیشیچشمهامو باز کنم سر جام م نکهیبدون ا. زنمیلبخند م. ادیاذان م يصدا

 قتیحق. دلم  يتو زهیریو غم عالم دوباره م کنمیچشمهامو باز م. من گرفته  يگوشا دمیشا ایدوره ؟  نقدریامروز ا یاذان مسجد حاج عل

! کوبهیسرم م يتو یمثل پتک آهن

 یلیهم خ تیآب زیر يرنگ پر از گلها يریچادر نماز ش... ستیهم سر کوچه ن یمسجد حاج عل... ستین يخونه پدر جانیا... نژال خانوم  نه

! وقته که گم شده 

صدا ... شهیاذان هنوز داره پخش م فیضع يصدا... زانوهام  يرو ذارمیشکمم و چونه ام رو م يتو کنمیعزادار پاهامو جمع م يآدمها مثل

 چیفرستادنش خونه شوهر که ه يکه طور نهیمهم ا یول... اون روزا تنگ شده  ينژال دلش برا... شهیکه داره پخش م نهیمهم ا یول فهیضع

! شهیپدر و مادرش تنگ نم يوقت دلش برا

به اون پالك  رسنیتا م کننیم يباز ریزنج ي، آروم آروم رو شنیگردنم مشت م يتو يطال ریگلوم ، انگشتهام دور زنج يرو ذارمیم دستمو

... دمیمشتم فشار م يکه کلمه اهللا درشت و برجسته روش حک شده ، پالك رو تو نیگرد و سنگ

 يکنار قاب در و برا ستادهیبابام درست ا... زنهیدر هال و نورش چشمم رو م شهیش يرنگ دم غروب افتاده تو یآفتاب کم جون و صورت «

مامان ... چشمهاش لونه کرده ندارم  يکه تو یاون همه خشم و نفرت دنیهم به د يالبته عالقه ا.. .نمشیدرست بب ذارهیهم نور نم نیهم

فردا ... بکشه  رونیمچم رو ب يتو ياون پنج تا لنگه النگو کنهیم یداره سع... و مچ دست راستمو تو دستش گرفته  سادهیاروجا روبروم و

 گذارهیمامانم النگوهارو م... و مثل لبو قرمز شده  دهیخراش کمیشت شست و انگشت کوچپوست کنار استخوان انگ... آخ ... مهیروز عروس

دست راستمو اون انگشتر تراش  هیانیدور انگشت م شنیمامان روجا قالب م يحاال دست ها... مهیوزعروسفردا ر... ژاکتش  بیج يتو

غضروف بند وسط انگشتم  يمونده و رو یانگشتم باق يرو دیخط سف هیرد انگشتر مثل  يجا... آخ ... کشنیم رونیانگشتمو ب يخورده تو

رو که به هر کدام  يحلقه ا يسمت گوشهام و به نوبت گوشواره ها انیمامان روجا م يهادست ... مهیفردا روز عروس... کنهیداره گزگز م
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... مهیفردا روز عروس... سوزهیغال داغ گذاشته باشن منرمه گوشم ز يانگار رو... آخ ... ارنیم رونیرو ب زونهیکوچولو آو قیعق نینگ هی

. شمیم ینگاه کردم و دم نزدم ، حاال طوفان ستادمویا یقربون هیمثل  حاالکه تا  یمن... به سمت گردنم  انیمامان روجا م يدست ها

دست و پاهام  يرو که سمانه خواهر سامان با حوصله رو یرنگ اهیس یعرب يجا ، دو سه قدم اونطرف تر ، داشتم لب حوض حنا نیهم

 يو با مهارت رو یعرب يدرست کرده بود پر از حنا یکیکوچ فیق یسمانه با کاغذ روغن شیدو ساعت پ نی، تا هم شستمیگذاشته بود رو م

. دیکشیم یرانیگل و بوته ا پامدست و  يها يو بلند یپست

که  دونستمیم یسامان ، ول يبرا ایمنه  ياشک هاش برا دونستمینم... گرفتیمن حنابندون م يو با آرامش برا ختیریدونه اشک م دونه

 گنینکن نژال ، م گامین ياونجور: انداخت و گفت  نییسرشو پا... زل زدم به صورتش  يکه چطور دی، بهم نگاه کرد و د هیکیدلش با من 

! کنه  ریخدا هردوتون رو عاقبت به خ کنمی، فقط دعا م شهیداشته باشه براورده م یحاجتعروس حنا ببنده هر  يبه دست و پا یهرک

! می، منو سامان میستین رضایکه منظورش از هردوتون منو عل دونستمیم خوب

رفتم جلو و بابا به ... جلو  ایو گفتن ب اطیح يکه بابا محمود و مامان روجا اومدن تو شستمیداشتم دست و پاهامو م...مهیفردا عروس آره

 یخونه پول نیاون الدنگ از ا يوعده رفع خمار کیيبرا یدختر حت نیا زارمی، من نم اریطال تو دست و گردنشه در ب یهرچ: مامان گفت 

! ببره 

سفره  يپا یلیو با ضرب سدخترت ، تو من کدونهیي، اون الدنگ انتخاب تو بود برا یبزنم و بگم حاج محمود قربان ادیخواست فر یم دلم

. کشمیپرپشتت خجالت م شیتو از اون ر يمرد ، که من به جا رتتی، حاشا به غ يعقد اون الدنگ نشوند

. رو انجام بده  تشیتا مامان مامور ستادمیمجسمه ا هیروزها ، خفه شدمو مثل  نیمثل همه ا اما

مچ مامان روجا  يرو گمویدست د رمویگیگردنم م يتو ریدستمو به زنج هی... غرم  یم یزخم ریماده ش هیاما حاال مثل ... مهیفردا عروس آره

: تو صورتش  شمیبراق م... زنمیو با خشونت دستشو پس م کنمیحلقه م

! نیاز گردنم بازش کن نی، حق ندار دهیسامان برام خر نوی، ا نیدیشما برام نخر نویا  -

... سامان ازم پسش نگرفت ... نشیریازم بگ ذارمینم... دهیسامان برام خر... گردنبند مال منه  نیاما ا... رضایبا عل... مهیفردا عروس آره

که  خورمیم یلیس ياز خودم نشون دادم ، طور يکه دم آخر یشجاعت نیبابت ا... خورمیم یلیس... رهیهم حق نداره اونو بگ يا گهیکس د

درشت  يباشه و رد انگشتها یداره که عروس لبش زخم یتیاما چه اهم... مهیآره فردا روز عروس... فتهیو به سوزش م شهیلبم زخم م هگوش

 یوقت... بدرقه اش کنه  ستیقرار ن یخونه بخت و کس رهیداره که عروس تنها م یتیچه اهم... صورتش خط انداخته باشه ؟  يپدرش رو

» ! تپهیسامان م يو قلبش برا رضاستیعروس ، عروس عل

. نماز بخونم  دیتا قبل از در اومدن خورش رمیگیو وضو م شمیبلند م... شده  شیهوا گرگ و م... دارمیپاهام بر م ياز رو سرمو

! گناه  یفرشته ب هیتمام مثل  تی، به معصوم دهیکمر خواب يرو نایآو... صورت ممکن  نیتر یوانی، به ح دهیشکم خواب يرو رضایعل
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با  یکه پسر مجرد حت نیتو جلدتون ، لخت نخواب رهیم طونیش نیشکم دراز نکش يرو گفتیو م کردیبا برادرهام دعوا م شهیبابا هم ادمهی

نداره و نامرد از آب  ایو ح رهیگی، قلبش آروم نم زیکه آدم چشم ه نی، نگاه به ناموس مردم نکن فتهیم یو به سخت شهیم کیلحافشم تحر

. ادیدرم

 نیا نکهیا يکاش جا. شماست  یتیترب ستمیس یهمه موارد منکرات ونیدامادت کلکس ینیکه بب ییکجا... یمحمود قربانحاج : گمیلب م ریز

رو که به عنوان داماد  یو کس يکردیخدا چشمهاتو باز م يرضا يکم برا هییکرده ات مو رو از ماست بکش زیعز يپسرها يهمه برا

. يدید یرو م يانتخاب کرد

 رتیغ یب هی،  يا رهیش هیمعتاد به تمام معناست ،  هیکه دامادت  يبد صیشب عقد تشخ يمهمون ها هیمثل بق یتونستیاون وقت م دیشا

! انسان نما  وانیح هیفرصت طلب ، 

و با همون  کنمیو صلوات جانماز رو جمع م حیبعد از ذکر تسب... خستم  یلیامروز خ یوقت عادت ندارم بعد از نماز دوباره بخوابم ، ول چیه

که حلقه شدن دستش دور شکمم خواب رو از سرم  شهیم نیپلک هام داره سنگ... رضاستیپشتم به عل... کشمیچادر نماز سر جام دراز م

. کشهیم قیعمگردنمو چند تا نفس  يتو گذارهیصورتشو م... چسبهیو بهم م کشهیخودشو جلوتر م... گردمیبرنم... پرونه  یم

! اكیتر يالبته بعد از بو... دوست داره  شتریتن و بدن منو ب نیریش ي، بو اكیتلخ تر يکنم بعد از بو فکر

، به خاطر  رضایبا عل یطعم تلخ همخوابگ دنیعالوه بر چش ستیخوشحالم که قرار ن... برهیحاله که دوباره خوابش م یرو شکر اونقدر ب خدا

. مون هم حرص بخورم  یاتاق و در چند قدم يتو نایحضور آو

 یصبحگاه دینور سف... کنمیپف کرده و قرمزم رو باز م يچشمها... شهیصورتم غلغلکم م يرو نایآو فیظر يحرکت سرانگشت ها با

 دنینم با بوسم... زنهیفرشته به روم لبخند م هیمثل  يبا باز شدن چشمهام آو... و محقرمون کرده  کیخودشو مهمون اتاق کوچ

. گم یم ریسرانگشتهاش بهش صبح به خ

 ییکه جونش به چا دونمیم... دهیصبح رو نشون م مینه و ن وارید يساعت رو. کنهیآشپزخونه داره تق و توق م يشده و تو داریب رضایعل

. کنهیمشارکت م يدم کردن چا يمربوط به خونه فقط تو يمرد من از کل کارها... بسته هست 

رو  یو صورت دیچهارخونه سف يملحفه پنبه ا هیو  نمشونیچ یهم م يو گوشه اتاق رو کنمیو اول رختخواب هارو جمع م شمیبلند م عیسر

. کشمیروشون م

گل سرخ ،  يکره و مربا رضایعل يبرا. نمیچیبعد بساط صبحانه رو م... و از شر پوشکش راحت بشه  ییتا بره دستشو کنمیکمک م يآو به

 رضایبعد از صبحانه عل. مونده  یباق خچالیيباال کیکوچ زریفر يبسته نون تو هی، خدا رو شکر هنوز  یو خودم تخم مرغ عسل نایآو يبرا

. گوشه اتاق سرگرمه  دمیکه براش از مشهد خر يدیبا عروسک جد نایآوو  رونیب رهیم

شدن ظرف و ظروف و  زییانگار با تم... ندازمیو برق م ابمسیشورمو م یرو م زیو همه چ میشش متر يبه جون آشپزخونه کوچولو فتمیم

 زیچ ایظرف  یگفت وقت یم یونیزیبرنامه تلو هیيروان شناس تو هیبار  هیادمهی... دمیم قلیروح خودمم ص وارهایو کف و در و د نکیس

. ستین ياز اون حس بد دم سحر خبر گهی، د گفتینم راهمیانگار پر ب. شهیروان خودتون هم آروم م نیکنیم زییو تم نیشوریرو م یفیکث
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در امان مونده  رضایعل يدارم و از دستبرد خواهر زاده ها زریو فر خچالیيکه تو ییزایو پختن ناهاره ، با چ خچالیيزکارینوبت تم حاال

. کنمیم سیو برنج هم خ گذارمیخوراك مرغ رو بار م

. کنمیم زییرو هم تم خچالیيپر از لک و بو گرفته تو يقفسه ها نیریخوردن برنج با جوش ش سیخ تا

بعد . تا آب اضافه اش گرفته بشه  زنمیچند بار به هوا ضربه م شورمویآب کنار حوض م ریش ریز اطیح يحاال نوبت اتاقه ، جارو رو تو! اوف

ها  یسوختگ يجا شهیمثل هم... کشمیاتاق رو با حوصله جارو م يتو يدوازده متر یفرش الک نییو از باال تا پا اطیح يتو فرستمیرو م نایآو

! به پونزده تا  دنیرس گهیاالن د. شمارمیرو م

. فرش از پونزده تا باالتر نرفته  يرو یوقته آمار سوختگ یلیداخل و خدا رو شکر خ ارهیکمتر بساط منقلش رو م رضایکه عل هیمدت هیالبته

با طرف  ارمویشور م شهیش هی. کنمیم يریرو گردگ رشیز کیکوچ يا شهیش زیو م نچیچهارده ا ونیزیلوت دارمویدستمال نمدار برم هی

هاش رو سمباده  هیحاش زییرو که سمانه روش با مقار گل و بونه دراورده و بعد تم یقاب گرفته شده تو حصار چوب گالب نهیدستمال آ گهید

. کنمیو روغن زده رو پاك م دهیکش

. باشه  تونهیم يواریچهارد نیا يکار ممکن تو نیلذت بخش تر نهیآ نی، نگاه کردن به ا نایآو ياز نگاه کردن به چشمها بعد

و  یتو کمد چوب نمیچیرو م زهاییو تم کنمیجدا م فیو از کث زییتم يبا حوصله لباس ها. یسوغات کیسراغ چمدون ها و ساك کوچ رمیم

حمام  يتو زارمشونیتشت و م يتو زمیریرو م فیکث يلباس ها. کنار کمد  یکنم به چوب لباس یم زونیهاشونم آو یلنگه ته اتاق و بعض

 يرو اطیح يتو خوادیدلم نم. سنگ توالت نصب شده  يدوشم باال هیکنار آشپزخونه ، البته بهتره بگم توالت خونه که  يدو متر يکوچولو

. لباس چنگ بزنم  نمویپاهام بش

از  یبعض دنید يآرزو. بدبخت و سرخورده باشم  يمادر شوهرم مثل آدمها ياما هنوزم دوست ندارم جلو دمیزجر کش یلیکه خدرسته

. به گور ببره  دیصحنه ها رو با

 یمیمتر و ن کیدست و پاش به پنجره  ریکه باشه خدومو از ز یمن با هر جون کندن کشهیو کمربند م شهیم وونهید رضایهر وقت عل مثال

. کشم  یرنگش رو م یاسیرسونم و پرده  یاتاق م

! هرگز  اطیح ياما تو دمیانجام م يبا زحمت تو همون توالت دو متر نکارویرو بشورم و طاهر کنم ا نایآو سیخ يمجبورم پتو یوقت ای

بسته زرشک  هیبه اضافه  ییطال يبا طرح ها يقهوه ا يروسر هی) گمیمادر شوهرم رو م( گالب خانوم  يبرا. کنمیهارو باز م یسوغات ساك

. مثقال زعفران خوشبو  میو ن

. میاسانس گل مر کیکوچ شهیش هیبا  یرنگ نخ يسدر راهنیپ هیفاطمه خواهر شوهرم  يبرا

. اسانس گل نرگس  کیکوچ شهیش هیبه  ینخ يسورمه ا راهنیپ هیفتانه خواهر شوهر دومم  يبرا

که اومد  يبار آخر ادییهنوزم وقت. ( کهربا داره  نیبال هاش نگ يانگشتر سبک نقره به شکل پروانه که تو هیمیمینازگل دوست صم يبرا

) شهینفسم تنگ م فتمیخونمون م

درشت که به شکل اشک تراش  روزهیف نینگ هیبا طعم پسته که سفارش خودشه و  ریبسته بزرگ شکر پن هیسمانه سنگ صبورم  يبرا

. خورده 

. رنگ  ينقره ا يرنگ با گل ها يدود يروسر هیمثقال زعفران سرگل و  هیمان روجا ما يبرا
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) خاطراتش زنده بشن  دنشیبا د دیشا( کمربند چرم  هیبابا محمود  يبرا

. ( خودشون باشه  قهیرو کردم طرح و رنگش تو فاز سل میمردونه که تمام سع رهنیدونه پ کییکیبرادرهام جهان و رضا و ناصر  يبرا

کرد  یبه چشم خواهرش نگاه م شهیبود و به من هم هیناخلف تر از بق یکم هیکه  يبرادر. زارمیادکلن مردونه هم م هییواشکیناصر  يبرا

) مراقبش باشن  یچهار چشم دیکه با زیانگ تموجود نفر هینه 

 يخوشگل واسه دخترها یبسته بزرگ پر از تمر آلوچه و دو تا گل سر چوب هیو  یلیزنجف ینیریبسته ش هیصاحب کارم  ياحمد يآقا يبرا

. دو قلوش 

. مردونه  رهنیپ هیرضایعل کیشر بیآقا مص يبرا

سر فرصت بدم قابش کنن و بسپرم به سمانه تا به دستش  دیبا. ( کردن  یسیرو خوشنو یالکرس تیپوست بز که روش آ هیسامان  يبرا

پوست  نیا. زدیچشم م يتو يادیز شونییمویلخت بودن و رنگ ل یلیخ وارهایمطبش د يتو میرفته بود نایبا آو دفعه قبل که. برسونه 

. ) کنهیدرست م يزیدل انگ يمطبش نما وارید يحتما رو یو مشک يقهوه ا

. تا سر فرصت بهشون برسونم  زارمیجداگونه م کیپالست سهیک يهر کس رو با نظم تو یسوغات

بره بگه  خوادیم یبار وقت هیحسرت به دلم مونده . ادیب رضایتا ساعت دو صبر کردم تا عل. رمیگیحمام م يبا آو شمیکارهام که فارغ م از

. به سرش بکشه  یدست هیایرو بغل کنه ببوسه  نایآو ادیهم که م ی؟ وقت يالزم ندار يزیو بپرسه چ رهیکجا م

سیگوشه د هی. زمیریمادر شوهرم کنار گذاشتم توش م يرو که برا ییغذا دارمویبرم سید هیشهیبه عادت هم میرو که خورد ناهارمون

. تا بهش سر بزنم  اطیاونطرف ح رمیو م رمیگیرو م نای، دست آو دارمیهاشو بر م یبعد پاکت سوغات. زارمیهم م مویل یکاسه ترش هی

؟  کنمیم کاریچ نجایمن ا: گمیتو دلم م رسمیهال که م یدر چوب پشت

... مشهد  يکه تو ادیم ادمی. و حاال بعد از دو سال تونستم اداش کنم . دخترم  يخوب شدن پاها يسفر نذر من بود برا نیکه ا ادیم ادمیبعد

. شم دلمو صاف کنم و منتظر رحمت خداوند با... رمیبه دل نگ نهیصبور باشم و ک شهیبه آقا قول دادم مثل هم... حرم امام رضا  يتو

 ياوقات الزمه تو یگاه. نفس بکشه و غرق لذت بشه  مانهیبزار کر. رو از گردنش باز کن  یدگیرنج ریزنج: زنهیم بیبه دلم نه عقلم

!يادامه بد تیبه زندگ یتا راه نفست باز بشه و بتون یبکن یفراموش نیو با خودت تمر یبزن دنیخودتو به نفهم یزندگ

هان ؟ ... چرا اکثر مردم از شنبه متنفرن ؟ ... شنبه است  صبح

از  يبا سوار) دمیدماغشو فشار م.... ( دوره  یلیخونه ما از مرکز شهر خ! ... گذرهیجمعه بهشون خوش م يچون اکثر مردم روزا دیشا

) لپش  يتو کنمیانگشت اشاره ام رو م... ( میکنیم یما تو حومه شهر زندگ ییجورا هی.... دو ساعت راهه  بایتقر میخونمون تا خونه پدر

به  گهیو گسترش خونه ها د تیشد ، اما االن به خاطر رشد جمع یاطراف شهرمون محسوب م ياز دهات ها یکیشیسال پ چندکه تا  ییجا

راهه که نصفش رو  قهیتا خونه حدودا چهل و پنج دق ياحمد يآقا يوتریمغازه کامپ) کنمیصاف م رهنشویپ... ( شدن  یکیو  دنیهم چسب

... ؟  يدیگوش م... بعد از ظهر  میتا ساعت دو و ن میاز صبح ساعت هشت و ن... مینیشیم یکورس تاکس هیرو  هیو بق میریبا اتوبوس واحد م

... با تو ام 

هان ؟ ... مثال از ساعت چهار تا نه شب ... رها براشون کار کنم با مسئول آژانس بانوان کوثر هم حرف بزنم بعد از ظه خوامیاز امروز م تازه

با  ییاسه ت نایاگه قراره از امروز من و تو و آو) کشمیبافته شده اش رو م يدم موها... ( نیبب... خوبه ؟ ... خب تا هشت شب ... ؟  ادهیز... 
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هوم ... یینایتو بغل منه ، تو هم تو بغل آو نایآو... گهیمنصفانه تره د ينجوریا... خب ؟ ... ینیبش نایبغل آو يسر کار بهتره تو تو میهم بر

؟ 

 مهین يپلک ها ياز ال شیعسل يچشمها یخواب آلوده ول. کنمینگاه م يرخ آو میو به ن رمیگ یبغلمه م يکه تو نایاز عروسک آو نگاهمو

. و لبخند رو لبشه  زنهیبازش برق م

به محض نشستن تو اتوبوس واحد . ارهیبغل کرد و آورد که با خودش ب دشویو عروسک جد دیو پاش کنم دوکفش هاش نکهیقبل از ا صبح

 ياحمد يمغازه آقا يو تو ادیهمراه من ب دیهر روز صبح با. سوزه  یدلم براش م. هم تو بغلم لم داد و چرت زد و عروسکش رو انداخت 

 چهیقال کیو  يبراش چند تا اسباب باز ياحمد يهفت ساله آقا يالبته ساناز و ساغر دخترها. تا من به کارهام برسم  نهیساکت و آروم بش

. ستین یبچه به سن اون اصال کاف هیيبرا نیکنه اما خب ا يآوردن که بتونه ته مغازه راحت بخوابه و باز يمتر میو ن کیکیکوچ

 دنمیبا د ياحمد يآقا. دهیکامال خواب از سرش پر گهیبه مغازه د دنیتا نخوابه و بعد از رس ارمزیو عروسکش م نایسر به سر آو مرتب

. شکفهیگل از گلش م

بعد ... ارمیداده که ب یساغر برات چ نیبب نجایا ایب... ؟  یخوب... ه سالم عمو جون ـب... یقبول خانوم قربان ارتی؟ ز يباالخره اومد يوا  -

ده  وشمخصوص کار من و از ت کیکوچ زیم يرو زارهیو م ارهیدر م نیتریو نییقفسه پا ياز تو سهیک هیکنهیرو بغل م نایکه آو نطوریهم

. شونهیم زیم يرو که خم شده تا بهشون دست بزنه رو رو نایو آو ارهیدر م يتا قورباغه و قو و گل کاغذ ستیب

 رمی، دارم م یولش کن خانوم قربان: گهیم ياحمد يکه آقا دارمیدسته دار رو از گوشه مغازه برم یکیپالست يجارو زنمویبهشون م يلبخند

 هنام انیچند تا جزوه مال پا هیزتیم ریسبد ز يتو... بزار آخر وقت ... به هم  زهیریکارتن هارو باز کنم باز همه جا م... ارمیبار ب یاز تعاون

که  یهم گرفتم موضوعشون رو با تعداد صفحات یدرس قیچند تا سفارش تحق هی.... یکن پیوردن تاآ. هست  یو خانوم صولت يمهدو يآقا

 ستمیدو سه تا س هی... خوانشونیاونارو هرچه زودتر سرچ کن آخه تا دوشنبه م... بشه رو با اسم رو برگه نوشتم گذاشتم تو همون سبد  دیبا

کن  شونیابیروسیو نیتو کشوت هست بش يچند تام فلش ممور هی... رو ش  زینصب کن و برنامه هاشو بر ندوزیبراشون و ستمهم تازه ب

... شارژ بشه  دیاونم با هیگذاشتم تو اون قفسه آخر جمیکارتر هی... 

. امیم گهیدو ساعت د هی...بخور  زیبر... تازه دم تو فالسکه  يچا... شده  رمید من

همه دست و  ارمویوقت ها ب نجوریا يجفت دستکش برا هیرهیم ادمیطرف ، همش  هیهم  یلعنت جیطرف شارژ اون کاتر هیهمش به  يوا

. نکنم  اهیلباسمو س

شده پس  يو نقره ا اهیس يها سیجلومون پر از ک نیتریو. زمیکنار م نیزم يرو کنمیرو پهن م نایمخصوص آو چهیو قال کشمیم یپوف

. کنارشون  زارمیو م کنمیبغل م زیم يو خودش رو هم از رو نییپا زارمیرو براش م زیم يرو يها یکاردست... نداره  دید نایآو يرو یکس

. کنمیتو شروع م دیبه ام یاله هیزنمو با یهامو باال م نیآست

. حقوق مشخص در نظر گرفته شده  هیمن  يقرار داد برا يتو یبرام بهتر بود ول کردمیحساب م يدرصد ياحمد يفکرم که اگه با آقا تو

. کنهیکردنم هر ماه پرداخت م مهیب يپنجاه تومن هم بنده خدا برا هیو پنجاه هزار تومن که البته  صتیدو یماه

 کنهیم تمیبرادر حما هیو مثل  رهیمثل اون که چشمش هرز نم یتو مغازه آدم با انصاف يضامن و معرف ندار یکردن وقت دایهر حال کار پ به

. شهیشانس بزرگ محسوب م هیبرام 
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زدم تا آخرش خدا بهم رحم کرد و با  يشهر رو گز کردمو به همه در نیا يها ابونیحدود دو ماه تموم خ شیپ کسالینرفته که  ادمیهنوزم

. کردم  دایکار پ نجایدو سه تا تاول بزرگ و قرمز کف پاهام باالخره ا

سر برم آژانس  هیقبل خونه رفتن  دیگرسنه و خسته ام اما با یلیخ. کنمیم یخداحافظ ياحمد يز آقاو ا زیم يرو زارمیبچه ها رو م یسوغات

شغل  فیحاال برم و تکل نیکه براش برده بودم رو هم خورده و سرحاله ، پس به نفعمه که هم یچیزده و ساندو یچرت هیتو مغازه  نایآو. 

نکنم و بعد از ظهرم رو با چرت زدن به هدر ندم  یتنبل یهمه خستگ نیبرگردم خونه با ا ستیمعلوم ن. خودم مشخص کنم  يدوم رو هم برا

 .

آژانس با شتاب  يا شهیرو پله اول در ش زارمیپامو که م. برم باال تا بتونم داخل بشم  دیدو سه تا پله رو با. ندازمینگاه به سردر آژانس م هی

. کنهیپر مهاش گوشم رو  شهیش دنیلرز يو صدا شهیباز م

تا مغزم به پاهام فرمون بده که از  کشهیطول م هیثان کی. ادیم نییبدون توجه به من داره با سرعت از پله ها پا یکلیمرد چهار شونه و ه هی

. کنار پام  نیزم يرو فتهیم فمیو ک زنهیتو لحظه آخر بهم تنه م. راهش کنار برم  يجلو

کنمیبه جونم و منم هول م زهیریاسترس م دنشیچرا با د دونمینم. داره  یعجله خاص هی. تا به دستم بده  دارهیرو برم فمیو ک شهیخم م مرد

 .

دلم ناله  يتو. صورتش  يتو زنهیو چشمهام دو دو م دوزمیلبهامو بهم م. کنمیم خیصورتش  يتو فتهیو نگاهم م کنهیکمرشو صاف م نکهیهم

آدم دامنم رو گرفته ؟  نیا یکه بازم نحس هیامروز چه روز ایخدا: کنمیم

 دارید نیانگار اونم از شوك ا. چرخونه  یمن م يبه رو نایو از آو نایو نگاهشو از من به آو زنهیم يشخندیبعد ن. شهیم رهیلحظه بهم خ چند

. دراومده 

! هر نامردت نه اون شو يدار افهیآخه نه تو ق... رفته ؟  یموندم به ک... يدار یدختر خوشگل  -

تا بازم مطمئن بشه . کنم  هیتا گر. بگم  راهیمنتظره تا بهش بد و ب. منتظره تا جواب بشنوه . بهم  زنهیو زل م ستهیا یپوزخند به لب م بعد

. کشمیزجر م یبه اندازه کاف میزندگ يتو

بر وفق مراد  یمهتاب جان چطورن ؟ زندگ: گمیبهش م یآرامش ساختگ هیبه . کنمیزبونم رو با لب هام تر م. دارمیاز صورتش بر نم چشم

هست انشاال ؟ 

 نطوریهم. که عجله داشته  فتهیم ادشیانگار تازه . کشنیو شعله م رنیگیم شیآت. شنیقرمز م هیاز ثان يانگار در کسر شیقهوه ا يچشمها

! نژال  يهم نوش کرد ی، ضربت یضربت يزد: گهیم يگرفته ا يتا بره ، با صدا ندازهیبغلم م يرو تو فمیکه ک

! باوجدان ، من اون موقع همش هشت سالم بود  يآقا: زنمیم يصدادار پوزخند

! یداشت سانسیل یتو از همون دو سالگ: شهیو چند قدم دور م دهیهم فشار م يرو دندوناشو

: گهیم يبلند يااومده باشه با صد ادشیيزیو انگار که چ گردهیبرم کهویو بعد  رهیم گهیقدم د هی

نه ؟  گهیباالست د یخب خرج زندگ... رمیاالنم اومده بودم ازش پول بگ... کنهیآژانس کار م نیتو هم... يدیاز مهتاب جان پرس یراست

. دو موتوره کار کنن  دیخونواده با

! هم به گردنت داره  یلیبه هر حال حق فام... ستیدست فرمونشم بد ن... مهتابم هست  يریبگ نیماش ياومد اگه
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.شهیزنه و دور م یقهقهه م و

.انیچشمهام انگار که به رقص درم يجلو یمحو کودک يو خاطره ها چنیپ یتو سرم م صداها

خونه آقا  ایب یمدرسه مامان بهم گفت از مدرسه برگشت رفتمیامروز صبح که داشتم م... آقاجون با خونه ما همش سه تا در فاصله داره  خونه

. بده  ينذر يافطار قرمه سبز يخواد برا یم يصغر یب یجونت ، ب

موقع طناب زدن پاهام به طناب ... میامروز زنگ آخر ورزش داشت... ربع فاصله است  کیتا  قهیده دق نیب ادهیپ... ستیدور ن یلیخ مدرسه

اون  يبا چه زجر... شده  یشلوارم پاره و خون يسر زانو... نیزمآسفالت شده مدرسه خوردم  اطیح يراستم رو يکرد و محکم با زانو ریگ

... پوست پام فرو رفته بودن رو در آوردم  يرو که تو يزیو ت کیکوچ زهیگرچند تا سن

خونه  رمیاول م... بودن بزنه  یهمه بهم سرکوفت دست و پا چلفت يدوست ندارم بازم مامان جلو... برم خونه آقاجون  شهینم ينجوریا

 يرم تو یم... شنیهوا پخش و پال م يتو میمشک يو همزمان موها کشمیرو از سرم م دمیمقنعه سف... ستیکس ن چیه... خودمون 

... اتاقم  يتو رمیم... تا راحت تر شونه بخورن  کنمیموهامو مرطوب م سمیخ يبا انگشتها یکم هی. شورم  یو دست و صورتمو م ییدستشو

مانتوم  ریز... پوشم  یم کشمویم رونیرنگ ب یکرم يشلوار پارچه ا هیلباس هام  ياز تو... خونه داره  اطیه بزرگ رو به حپنجر هیکه  یاتاق

 یمشک يکوچولو رهیگ هیبا  کطرفهیو از جلو  کنمیموهامو شونه م... کنمیعوضش نم... خوبه ... هرنگ تنم یبلند گلبه نیلباس آست هی

... کنمیمحکمشون م

خوام اونا رو  یم نکهیو هم رونیکشم ب یکرده ال به الشون رو م ریگ يو تار موها میو درشت شونه نارنج زیر يدندونه ها یپ کشمیم دستمو

سردر خونه  ياز باال اهیس يکپه مو هی... لرزهیمثل برق گرفته ها تموم بدنم م کدفعهیسطل آشغال کنار پنجره ،  يگلوله کنم و بندازم تو

که داره از  یپس اون... دارن  دیکل هییکیخونه ما همه از اون در  يتو... رونیبه ب زنمیگشاد شده زل م يبا چشمها... خورهیم کونداره ت

! ؟ هیباال ک ادیم وارید

و  اطیح يتو زنهیو اونور به سرعت جست م نورینگاه به ا هیکشه و با  یصاحب اون کپه مو خودشو باالتر م... تو جونم نشسته  يبد ترس

باز تا  يو دکمه ها غهیو صورت سه ت نیبا اون شلوار ج... عمو حامد رو بشناسم  تونمیتکونه ، من م یو دست هاشو م شهیبلند م یتازه وقت

و دارم  ومدمیهنوز از شوك در ن... وقتشون  یوقت و ب يها ادیها و داد و فر حتینص يسوژه بابا محمود و آقا جون برا دهشکمش ش يرو

 شهیتا کمر خم م... کنهیسمت در و اونو باز م رهیکنم که م یم لیو تحل هیرو تجز وارید ياز رو شیباال اومدن ناگهان نیا لیخودم دل شیپ

تا وسط  دشیسف يدختر جوون که روسر هیچند لحظه بعد ... ستهیا یو پشت در م زارهیدر رو باز م يتو و ال گردهیکوچه و بعد برم يتو

... بنده  یدرو م عیخونه و عمو حامد سر يتو ادی، م ختنیر رونیرنگ شده بلوندش ب يفته و موهافرق سرش عقب ر

چکه پشت دستم  یقطره از بزاق دهنم م هی،  کنمیصحنه نگاه م نیهمون طور که دارم با تعجب به ا... آب دهنمو قورت بدم  رهیم ادمیاصال

هنوز فرصت ... دمیام گرفتم و دارم فشارشون م نهیس يدستم جلو يمو رو تو ییشونه و اون گلوله کذا... کنم  ینگاه به خودم م هی... 

بحث  يزیفهمم دارن در مورد چ ینسبتا بلندشون م يکنم که از تکون خوردن سر و دست اون دو تا و صدا یرو حالج اتفاقنینکردم ا

... کنمینگاهشون م ستمویا یهمونطور پشت پنجره م خودم باشه اریبه اخت نکهیبدون ا... کننیم

... شنیها برام کم کم واضح تر م صدا
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... کنهیداداشم همش داره کنترلم م... خونواده ام بهم شک کردن ... وضع خسته شدم  نیاز ا گهیگوش کن حامد ، من د: مو بلوند  دختر

 یلیحال خ نیبا ا... رمیبگ یاز دوستم کتاب درس رمیبهش گفتم دارم م... رونیب امیکردم ب یمامانمو راض یامروزم خونه نبود به بدبخت

گهید سایمرد باش پاش وا يکرد يکار هیخب ... نامرده  هیتو ریهمشم تقص... ستی؟ اوضاع خونمون خوب ن یفهم یم... دش یسخت راض

ها ازم فرار  یجزام نیع ي، چرا حاال دار یرفتیبودم و قربونم م زتیکه عز شیتا چند ماه پ... ؟  یدوونیهمش منو سر م يدار یچ يبرا... 

؟  یکنیم

من برا  يمن از همون اول بهت گفته بودم رو... یبرام تور پهن کن یخواست یم... یتو از اولشم نقشه داشت... تو گوش کن : حامد  عمو

 ایام ن گهید... تو اون گوشهات فرو کن  نویا... روس خودشون بکنن ممکنه خانواده من حاضر بشن تو رو ع ریاصال غ... ازدواج حساب نکن 

 یاگه کمر بست نیمحل به گوش آقاجونم برسونن ، برام دردسر درست شه ؟ هان ؟ بب يکاسب ها يخوا یم... ؟  یفهم یم... زهدم در مغا

! کنم  اهینداره که منم روزگار تو رو س يکار چیبگم برام ه دیبا يزیمنو بر يکه آبرو

نبود که خونواده  ادتی،  يکرد یو التماسمو م يکرد یکه دنبالم مثل سگ موس موس م شیتا چند وقت پ... نامرد ؟  ينکرد اهیمگه س  -

! ؟  کننیات منو به عنوان عروسشون قبول نم

االنم گورتو گم ... تو دور و بر من فراوونه مثل  ییهرجا يه ر ز ه ها نیاز ا... ؟  یپرنسس دهیرس التیمن مثل سگ دنبال تو بودم ؟ به خ  -

! دهینفهم یتا کس یکن یم

 سیپارك ازم سرو یتوالت عموم يتو یحت یتونست ینم وونیح ي، من احمق اگه هرزه نبودم که تو یگیآره راست م... من هرزه ام ؟   -

رو  ينزارن و قرار مدار خواستگار شیهفته خونواده ات پا پ نی، اما اگه تا آخر ا رمیحامد من دارم م... خوب گوشهاتو باز کن ... يریبگ

 هیو  یکه دلت خواست بکن یهر غلط یتون یکه م دهیرس التیبه خ... دمیدودمانتو به باد م... یفتیکه به غلط کردن ب کنمیم ينزارن ، کار

! یسئول رفتارت باشم دیبا... حاشا ؟  واریبه د یو بعدم بزن یبا دختر مردم عشق و حالت رو بکن یمدت

؟ هان ؟ چرا الل  رنیرفتارشون ره به عهده بگ تینداشتن مسئول فهیوظ يداده بود سیکه قبل از من بهشون سرو ییاونوخ چرا اون آدمها  -

... گهیجواب بده د... ؟  يشد

آب که از سر ... حرف من همونه که گفتم ... ینکن فیسر و ته خون خودتو کث یب يحرفها نیحامد بهتره با ا... بدبخت  يتوهم دار -

،  يکه اومد يخواستگار يمطمئن باش اگه مثل آدم اومد... از دست دادن ندارم  يبرا يزیچ گهیمن د... ی، چه صد ن ین کیگذشت ، چه 

حاال خود ... رونیپرتت کنه ب شیخوك نجس از خونه و زندگ هی، آقا جونتم مثل  یکار اول رو آخر بکن نکهیعالوه بر ا کنمیم ياگر نه کار

! یدان

در  تیبعدم عمو حامد که مثل لبو سرخ شده بود از عصبان قهیدق کی... دیو درو محکم کوب رونیدختر از خونه رفت ب یچشم به هم زدن به

. زد  رونیب اطیباغچه زد و از در ح يتو ينایم يبه برگ گل ها يآستانه فوران بود لگد

سالم داشتن و حاال هم که  حاتیخانوم تفر نیبا ا یمدت هیمعلومم شد که عمو حامد  ينطوریاز حرف هاشون ا یهمون عقل ناقص بچگ با

. تونن از دستش خالص بشن  یدلشون رو زده نم

 کیتازه تا ... دادمینشون ماز خودم  دیبا يدونستم چه رفتار یخونه نشدن وگرنه واقعا نم يرو شکر کردم که اونا متوجه حضور من تو خدا

... وگرنه  يدیند يدینژال ، شتر د يکردم که آها یعمو حامد رو تحمل م يها دنیخط و نشون کش دیمدت هم با
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 کهیبعدم در حال... و سرم کردم  دمیکش رونیقرمز ب يبا گل ها یچهار گوش مشک يروسر هیکمدم  يکشو يصبر کردم و از تو یکم هی

نکردم خودمو به  رید نیاز ا شتریرفتم که تا ب اطیفراموش کنم به ح دمیرو که د یکنم کال هر چ یکه سع رفتمیداشتم با خودم کلنجار م

... دمیکوچه شن يرو از تو يخفه ا يها غیهمهمه و ج يبودم که صدا دهینرس اطیهنوز به در ح... خونه آقا جون برسونم 

و همهمه که هر لحظه  ادیداد و فر يصدا نیا دونستمینم. رو باز کنم  اطیدر ح دمیترس یم. کردم  یط دیترد مونده رو با یقدم باق چند

دادم ، پس خونواده خودمون  صیتشخ گهید يصداها نیآقاجون رو از ب ادیفر يپا و اون پا کردم که صدا نیا ی؟ کم هیچ يبرا شهیبلندتر م

! کنن ؟ یدارن تو کوچه سر و صدا م

هول ... ساکت شدن و زل زدن به صورت من  تیهمه اون جمع کدفعهیکه  ستادمیباز ا مهیقاب در ن يتو... بازش کردم  دمویدرو کش قفل

؟  يخونه بود يتو ینژال تو از ک: دیبابا محمود غر... دهیکه رنگم پر دمیو فهم شدیگونه هام مور مور م... شدم 

و قرمز دختر  ونیو کبود شده عمو حامد و صورت گر یعصبان افهیق دنیبه خصوص که د... دهیزبونم به سقف دهنم چسب کردمیم احساس

. کرده بودن ته دلم رو آشوب کرده بود  ریگ تیجمع نیمو بلوند که ب

 گنیم میاز قد: گفت  تیو رو به جمع دیبم و بلندش اومد جلو و مچ دستمو گرفت و کش يجواب نداده بودم که آقا جون با اون صدا هنوز

 یگه و ک یراست م یک مینیخونه ما تا بب يتو نیایب ریدست خواهرتو بگ... نداره آقا  تیخوب نجایا... یاز زبون بچه بشنف دیحرف راستو با

! دروغ ؟

من خودم ... یمرد حساب: زد  ادی، فر ادیعنوان هم حاضر نبود کوتاه ب چیمشتش گرفته بود و به ه يعمو حامد رو تو قهیکه  بهیغر جوون

کنه به خواهر خودش بهتون بزنه ؟ حرف  یقبول م رتشیغ يوگرنه کدوم مرد... هیبه چ یدونم چ یم... چروندم  نارویچند وقته غاز ا

... حرف راست ... یحاج شنوراستو از خودم ب

من پنجاه ... میکنیجا راست و دروغ رو معلوم مخونه اون يتو میگفتم بر... باشه جوون : داد زد  بایتقر يبلندتر يبار با صدا نیا آقاجون

! التماس کنم  ینوه من ينزار به خاطر آبروم به تو که جا... کنمیم یمحل زندگ نیساله دارم تو ا

به سمت خونه خودشون که درش  هیو زودتر از بق دیآقاجون دست منو کش... کوچه بودن  يهمه اهل خونه تو بایتقر... ساکت شد  جوون

بودن و  دهیکه د ییزهایبهت و شوك چ يها تو یبعض... پشت سرش آروم و مصمم حرکت کردن  تیجمع... کامال باز بود حرکت کرد 

... بودن  ریو خشم با خودشون درگ تیبانعص يها تو یبودن و بعض دهیشن

... هام رو پر کرد  هیرنگ خونه آقاجون ، غرقاب بودن ر یر گوش و آبحوض چها يپاك شده که تو يها يکه شدم عطر سبز اطیح وارد

زده و پر از  جانیه يعطرشون رو مهمون نفس ها ي، بو دیو سرخ و سف یشکفته صورت يباغچه ماالمال از گلها يگل رز تو يبوته ها

 وونیفرش شده ا یچوب يرو دور تا دور تخت ها یبافت پشم يرو شسته بود و مخده ها اطیح يصغر یب یب... کردن  یاسترس جمع م

. کرد  یکوالك م اطیح واریبغل د يها گیاز کنار د مسوزیخورده و چوب ن سیعطر برنج خ يبو... بود  دهیچ

من  یاندختر مو بلوند و عمو حامد عصب یبود که با نقل هرزگ یتر از اون یاون ظهر ماه رمضون شاعرانه تر و روحان يخونه آقاجون تو يفضا

شد همه رو تحت  یساتع م يصغر یب یپزون ب يکاره نذر مهیو بساط ن اطیکه از ح یانگار صالبت آقاجون و اون آرامش... ارزش بشه  ی، ب
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خاك نم  يبو يشسته شده و تو وونیا يتختها و کنار پله ها يهمه دور هم نشستن رو... ومدیدر نم یصدا از کس... قرار داده بود  ریتاث

! زجر آور رو جمع کنه  یسرگردون نیخورده زل زدن به دهن آقاجون تا حکم کنه و سفره ا

 يکه از ال به ال يدینور خورش يکه توش نشسته بود درست مثل سر طاسش ، تو یو درشت آقا جون حاال از نم اشک يقهوه ا يها چشم

گه  یآقا م نیا... حامد : کرد و گفت  یسرفه کوتاه... داشت  یخاص ، درخشش دیکش یباغچه سرك م يزرد آلو يشاخ و برگ درخت ها

! نیبود مودخونه مح يتو با خواهرشون تو

من رفتم تو کوچه ، ... دمیخانومو ند نیمن اصال تا حاال ا! ... گه  یآقا جون دروغ م: کرد ، لباشو با زبونش تر کرد و گفت  یحامد مکث عمو

........ امو گرفت  قهیبه منو  دیپر وهوی... خونه  يبودن جلو ستادهیآقا و خواهرش ا نیا

آقاجون براش بود ، کم  يچشم ها يهم که از دروغ گفتن تو یذره ترس هیانگار اون ... گرفت  یم يصعود ریس نطوریعمو حامد هم يصدا

همون  ونیپر کرده بود و سر صالت ظهر ، ماش رو س نهیهاش کم رنگ شده بود و حاال س یزنگ خطر لو رفتن هرزگ يصدا ریکم تحت تاث

زد  ینداشته اش حرف م يو تقوا یآقاجون ، داشت از پاک يدرشت و قهوه ا يچشمها ي، جلو يصغر یب یب زونپ يبساط پر از برکت نذر

.... دهیوقت اون زن مو بلوند رو ند چیشد که خودش هم کم کم باورش شده بود که ه یم زیبا حرارت منکر همه چ يو طور

بزرگش  يآقا جون رو که به دست ها بتیبدن پر ه فیتونستم لرزش خف یکردم نم یم يهمه به دهن عمو حامد بود و من هر کار چشم

.... شد رو هضم کنم  یبودن ، منتقل م ریمشتش اس يمن که تو کیکوچ يو از اونجا به پنجه ها دیرس یم

نگاه به صورت متعجب و گر گرفته دختر مو بلوند ،  هیا جون مهربون و پر صالبت ، با که آق دمیهمه به دهن عمو حامد بود و من د چشم

! آروم نشد  گهیقلبش د... گرم نشد  گهینفسش د... صاف نشد  گهیانگار که تا ته خط رو خوند و کمرش د

. عمو حامد تموم شده بود  نطق

و حلقومت رو جر و واجر نکردم ،  دمیتا حاال دل و دنده ات رو نکوب ینیب یاگه م! ... گوش کن تن لش : سپر کرد  نهیس يبا خونسرد جوون

خونه و تا  رونیبهانه رفتم ب هیامروزم به ... رفتم  دهیند ریدختره خ نیوقته که تو نخ تو و ا یلیمن خ! ... پدرته  دیسف يفقط به حرمت مو

که باهات حرف زد و تو دکش  دمید... لیسلسب ابونیتو نبش خ تیخانگکه اومد دم در مغازه لوازم  دمید... کردم  بشیتعق رونیب داوم

تا ... عبور ممنوع بود  ابونتونیطرف خ نیاز ا... ادیکه با فاصله دنبالت ب يو بهش اشاره کرد یمغازه رو بست میو ساعت دوازده و ن يکرد

گفت تو  یاما حسم بهم م نیکوچه نبود يتو دمیرس یوقت... نیکوچه گم شد نیا چیدنبالتون تو پ امیجا پارك کنم و ب هیرونیاومدم ماش

مال برادرته  یگ یاون خونه که م يکه از تو دمیخواهر نمک به حرومم رو د نیزود ا یلیپس صبر کردم و خ... نییخونه ها نیاز هم یکی

! رونیب يشرف زد یب هیکه از همون خونه تو دینکشقهیبه دق... رونیاومد ب

سر و  الغوزیهیمثل آدم اعتراف کنه که با تو نکهیبد تره تا ا یلیبا تو بشه براش خ شییکه اگه منکر آشنا دهیم حتما تا حاال فهممن خواهر

هر  يدرسته که اونوقت آبرو... شه  یبد م یلیکنم برات خ يریگیپ یو دادرس تیشکا قیرو از طر هیکه بخوام قض یدون یم! ... داره  يسر

رو که شما  یگند و کثافت نیا شهیکارو بکنم و ر نینکرد حتما ا دایپ صلهیجا ماجرا ف نیاگه هم دمیم حی، اما من ترج زهیر یم خونوادهدو تا 

! بخشکونم  یو قانون زییتم یلیخ نیدو تا به پا کرد

 یچونه اش آروم م... ختیر یکرد و اشک م یبه حامد نگاه م یسرخ و بارون يسر و صدا با اون چشمها یمو بلوند حاال آروم و ب دختر

... دیرس یتر به نظر م يکه تو گلوش داشت ، قلوه ا یرنگش حاال با بغض يبا رژ جگر دهیپوش يقلوه ا يو لب ها دیلرز
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؟ تو  يدید یتو چ نژال ، بابا: لب زد ... سر خورد و دور گردنم افتاد  میلخت و مشک يموها ياز رو يروسر... دیبه سرم کش یجون دست آقا

؟  يدیخانوم د نیعموتو با ا... يخونه بود يخونتون و اون موقع تو یاز مدرسه رفت

رفت و نه  یبود و نه باال م دهیگلوم چسب يمثل گردو تو يزیچ هی... منم بغض کردم ... پر از بغض آقاجون مو به تنم راست کرد  يصدا

آقا ... دمیآخه د یول... ؟  دمیبگم ند... شکنهیم شتریآقا جون ب... ؟  دمیبگم د... بگم  یدونستم چ ینم... شده بود  نیزبونم سنگ... نییپا

اونوخ آقاجون از ... رهیگه دروغگو کم حافظه است و باالخره دروغش لو م یم شهیمامان روجا هم... شنونیگفت حرف راستو از بچه م نجو

... شهیمن متنفر م

 نکهی؟ قبل ا يبود يگه کدوم گور یدختر ؟ آقام داره م یمگه الل: که  دیچیو نگفتن بودم که نعره بابا محمود تو سرم پو دار گفتن  ریگ تو

نه ؟  ایيدیخونه د يدو تارو تو نیا یو درو باز کن اطیح يتو يایب

! دمید یعنی... با سر اشاره کردم که آره ... تر شد  نینگاه آقا جون غمگ... هام سر خوردن رو گونه هام  اشک

دختره ناقص العقل ؟  یگیم یچ: زد  ادیحامد فر عمو

 یم نییباال و پا یو نفسم به سخت شنیتر م کیو سقف دارن بهم نزد واریکردم و هر لحظه در و د ریسلول تنگ گ هیونیم کردمیم احساس

برگشتم و به ... شد  ریبرادرم ناصر اس دیو سف دهیکش يپنجه ها يعمو حامد ، تو ادیام همزمان با تموم شدن فر گهیدست د... کرد 

 نیا... دیاز پدر و مادرم حال خراب منو فهم شتریکه فقط دو سال از من بزرگتر بود ، اما تو اون لحظه ب يناصر برادر... صورتش نگاه کردم 

کننده و فشار و  دییرو که شاهدش بودم بفهمه و با نگاه تا يزیگفتن چ يکشنده منو برا دیشت که ترس و تردپسر ده ساله اونقدر درك دا

... هدستش بهم آرامش بد يگرما

گفتن ؟  یم یهم چ يدینژال بابا شن: لب تر کرد  آقاجون

کردن دختر مو بلوند  نیف نیف يل شده بود و صداصورتم قف ينگاه جمع که رو... زد بگو و خودتو خالص کن  یم ادیسرم فر يتو ییصدا هی

دست دوز و  يپارچه ا ياون عروسک ها يخواستم زودتر بگم و برم تو اتاق سابق عمه مهدخت ، ال به ال یم... کرد  یام م وانهیداشت د

. کنم  میشده خودمو قا يوزسوزن د يبالش ها

! یباش يکه کرد يمسئول کار دیگفت با... و من عروستون بشم  يخواستگار يایب دیاون خانومه ، به عمو حامد گفت که با: دیلرزیم صدام

... شدن  ادتریز شیشونیدور چشم و پ ياحساس کردم چروك ها... نگه داشته بود فوت کرد  نهیوقت بود تو س یلیجون نفسشو که خ آقا

ناصر منو با خودش برد کنار ... دستم رو که تو مشتش گرفته بود به ناصر سپرد  یکیو اون  دیلختم کش يبه موها یدوباره با محبت دست

گونه هام رو پاك  يرو يبا سر انگشت هاش اشک ها... و گره اش رو محکم کرد  دیسرم کش يدوباره رو مویروسر یبونو با مهر... باغچه 

... دلم محبت برادرانه کاشت  يعمر تو کیيکرد و برا

کرد  دایعمو حامد و اون دختر مو بلوند رو پ ی، حکم شام عروس يصغر یب یب ينذر يکه واقعا چرا اون شب قرمه سبز دمیممن بعدها فه و

! اسمش مهتاب خانومه  دمیخونه آقا جون ، فهم ییرایپذ يکه همون شب سر سفره عقد ساده تو يدختر مو بلوند! ... 

بعد آقاجون به خاطر سکته  کسالیکه  یوقت دیشا... شه  یوقت صاف نم چیحامد از من هعمو  يشتر نهیک دمیبعد ترها بود که فهم یلیخ و

 دیشا... اوردیقلبش تاب ن ينطوریحامد کمرش شکست و ا يمراسم ختمش نظر دادن که از دست کارها يمهمون خاك شد و همه تو یقلب

رحمتون  یو رشد ناهنجار و دو شاخ یکه به خاطر مشکالت هورمون ختنیدست مهتاب ر يرو رو یآب پاک کترهاکه سه سال بعد د یوقت
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، مهتاب براش اعتراف کرده بود که مجبور  يزن و شوهر یلفض يدعوا هیيپنج سال بعد که تو دیشا... دیبچه دار بش دیتونیوقت نم چیه

! زنهیم يا گهیکس د شیپنج سال دلش پ ازشده باهاش ازدواج کنه و هنوز که هنوزه بعد 

 چیه گهیدرشت رو به ارث برده بود و د يانگار فقط همون دو تا چشم قهوه ا... آقاجون  یکه از وجود دوست داشتن... عمو حامد من  اما

جز  يزی، چ یکه رگ خواب حاج محمود قربان دیگرفت و فهم ادیزود سوراخ دعا رو  یلی، خ دیپاش یوجودش نور نم يتو یمرام و معرفت

مسجد بازار و چهارتا ذکر  يو خوندن نماز ظهر تو قیعق حیگرد و به دست گرفتن تسب قهیيها راهنیپ دنیو پوش بمرت شیگذاشتن ته ر

. ستیال اله اال اهللا و استغفراهللا گفتن ، ن

نادم  يآدم ها يادا دیبکنه ، با یسیو لفت و ل یپر برکت خاندان قربان يکشاورز يها نیزم يرو فتهیخواد مثل هشت پا ب یکه اگه م دیفهم

از خون به جگر کردن آقا جون ، االن متنبه شده و  یمونیرفتار کنه که انگار با وجود مهتاب و ازدواج و پش يو طور ارهیو توبه کار رو در ب

! زهیریکه داره کرور کرور از سر و بدنش م هینگمردو

رو  یموس يبابا محمود ، نقش هارون برا یزندگ يسوپر استار قهار و تو هیبه شد  لیتازه کار و نو پا ، تبد گریباز نیآروم آروم ا نطوریهم و

! گرفت 

گذشته غرق شدم و همه اون اتفاقات  ادیچند ساعت تو  يدوباره برا... زنن  یم رونیچشمهام دارن از کاسه ب... کنهیبه شدت درد م سرم

.چشمهام زنده شدن  يجلو دنیکش شیمنو به آت یکه کم کم زندگ یو درشت زیر

لب با خودم  ریمتوجه باشم ز نکهیوقت ها بدون ا یگاه... بودم  ریهمه راه برگشت تا خونه با خودم درگ... رفتن به آژانس گذشتم  ریخ از

! اره د یمجنون بچه به بغل براشون تازگ هیدنیانگار د... مردم بهم زل زدن  نمیب یکه م امیبه خودم م یموقع هی... زنمیحرف م

پاهامو ... واریگوشه د يبه رختخواب ها دمیم هیتک... دهیکه راحت و آزاد خواب نایبه آو زنمیو دم کرده خودمون زل م کیاتاق کوچ يتو

دراز  نایمثل آو خوادیدلم م... کشنیم ریهام ت قهیچشمهام درد گرفته و شق... به خوردن غذا ندارم  یلیم چیه... کنمیشکمم جمع م يتو

. ادیاما اونقدر فکرم مشغوله که خواب به چشمم نم... بسپارم به خواب  ودموبکشم و خ

خب تا من ... زنهیساعت چهار بعد از ظهره و هنوز آفتاب تو دل آسمون داره همه زورشو م... کنهیم شتریدر خونه ، سردردمو ب يصدا

در  يداغ جلو يها ییدمپا يکشم و پاهامو تو یشالم رو به سرم م... ه عهده خودمه زنگار گرفته ب یباز کردن اون در آهن فهیخونه باشم وظ

... چهیپ یدلم به هم م... ادیمغزم باال م يموج گرما از کف پام تا تو کنمیاحساس م... کنمیفرو م

و پوستش کبود  سهیبنده خدا تمام سر و صورتش از عرق خ... فرار کنم  تیتو اون وضع بیآقا مص دنی، کم مونده از د کنمیکه باز م درو

کنم  یسالم که م... نمیتونم بب یرگ گردنش رو به وضوح م ينبض رو... و خشک شده  دیدور لبش کف کرده و پوست لبش سف... شده 

: کشه  یبه بشکه باروت ، هوار م هانگار جرقه خورده باش

بود که  یخوام بدونم دردش چ یفقط م... دم در  ادیو نامردت بگو ب یبرو به اون شوهر نالوت... ؟  یکیچه عل ! ...؟  یآبج یچه سالم  -

همه بهم ضرر زد ؟  نیو ا ختیمنو ر يآبرو ينطوریا

از شر اون همه بد کردم دورشو گرفتم ... نکردم ؟  قهیدستم براش مضا هیاز اعتبارم ، از آبروم ، از سرما... کردم دستشو گرفتم ؟  بد

گرفتم ؟  تیرضا... دوره افتادم در خونه مردم براش مهلت گرفتم ؟ ... و درشت خالصش کردم ؟  زیطلبکار ر
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بار  گمیبهش م... سرش  ریهفته اومده سر کار خ هیبعد  یصبح... خورد  یآب خنک م یاگه من نبودم که االن داشت گوشه هلفتدون آخه

بگم اصال  يبر یاگه نم... کردم و پلک نزدم  یم یداشتم رانندگ شبویو د روزیگم من کل د یم... ؟  يبر یبرا فالن قبرستون ، م میدار

بخوره تو اون  ریت یاله يا! ... برم رو چشمم  یم گهیشرف برگشته بهم م یب... بار برده بود تهرون ... آخه مهردادم نبود ... میندار نیماش

خودمو  رمیخوابونده تو گاراژ ، گفته م نویرفته بار زده آورده ماش یصبح گهیآقا هاشم نگهبان گاراژ ميمن رفتم خونه ، ظهر! ... چشمت 

! امیساعته م میسازم ن یم

کشه  یم ینفس یحرص... کنه  یم مکث

؟خب : گم  یمنگ م يآدمها مثل

: زنهیم یتلخ پوزخند

! روزا  نیما و آقاتون ا یکار و کاسب نیا هی، داستان قشنگ یآره آبج  -

 یینمایس لمیرفتار کردم انگار داره برام ف يو من طور ستادهیبنده خدا با اون حال و روز داغونش دم در تو برق آفتاب ا... کشم  یم خجالت

! کنهیم فیبعد از ظهر رو تعر روزید

حاال ... که اومدم  ستیوقت ن یلیخودمم خ... من فکر کردم االن تو جاده است ... ستیاالن خونه ن رضایعل... بیآقا مص: گمیمکث م یکم با

.بشه  داشیاالن ها پ دیشا نیبه سر و صورتتون بزن یآب هیهیسا يتو اطیح يتو دیایب... هوا گرمه 

! نییبفرما: رمیکنم و خودم کنار م یرو کامال باز م در

و صورتشو  نهیشیباغچه م يدرخت ها هیو لب حوض تو سا شهیم اطیخونه است وارد ح يتومادرشوهرم  شهیهم دونهیکه م بیمص آقا

 یکنم و کم یدرست م مویپارچ شربت آبل هیخونه و  يرم تو یم عیسر. نمیب یم شهیرو که از حرارت صورتش بخار م یانگار آب... شورهیم

بنده خدا ... رمیم اطیدارم و به ح یآوردم بر م یرو که براش سوغات یرهنیتو لحظه آخر هم پ... زمیریتوش م مه خیو گالب و  یتخم شربت

! نهیبیم يزیها چ کییموزا يانگار داره تو... زانوهاش و سرشو خم کرده  يلبه همون حوض نشسته و دستهاشو گذاشته رو

. کنم  یو بهش تعارف م زمیریشربت م وانیل يدست براش تو یکیدستم گرفتم ، با اون  هیرو با  ینیکه س همونطور

... شم  یحالتش واقعا ناراحت م نیا دنیاز د... تو فکره  یلیخ... کنهیمزه مزه م یکم هیاول ... رهیگیو شربتو از دستم م ارهیباال نم سرشو

: گهیافتاده م نییبا همون سر پا ینیس يتو زارهیرو م وانیهمونطور که ل... شهیو بلند م کشهیرو سر م وانیدفعه ل هیبعد 

 یم یداد و هوارمو سر شما خال ومدمیم دیمن نبا... نداشت  یبه شما ربط هیقض نیوگرنه ا... دمیحال خودمو نفهم... نژال حاللم کن  یآبج  -

تو  یرانندگ. ..ادیخودشو درست نکرده ن یتا وقت... پاشو تو گاراژ نزاره  گهید نیاومد بهش از قول من بگ رضایفقط هروقت عل... کردم 

... خواد و تن و بدن سالم  یحواس جمع م هجاد

! فرستمی، سهم سه دنگش رو براش م نیروشن نشده ، از درامد ماش فمونیتا هر وقت که تکل نیبگ

بازم  رضایاگه عل... کنه و تنهامون بزاره  یاون هم پشتمون رو خال خوادیدلم نم... کنمیهول م بیمثل آقا مص يتصور از دست دادن برادر از

بابام ... اصال تحمل تو خونه موندنش رو ندارم ... چهیپ یم نایمن و آو يبه دست و پا شتریو هم ب شهیم شتریب ادشیبشه هم اعت نیخونه نش

! ... باشه  رونیخونه ب يم باشه ، از توگفت خدا کنه مرد سال یو م دیکش یم یشد مامان روجا پوف یمرد کار بود ، روز جمعه که تموم م هک

! نداشته باشه  اكیتر دنیو کش دنیجز خوردن و خواب يخونه کار يبه خصوص اگه تو... واقعا سخته  نیتحمل مرد خونه نش
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! تو رو خدا ... بینه آقا مص يوا: گم  یهول و وال م با

به ... ایهم کوتاه ب ندفعهیکن ا ییآقا... چهار وعده  يروز شهیدو وعده دود و دمش م يتو خونه بمونه فقط روز رضایکه اگه عل نیدون یم

 نیخونه نش ينطوریحاال اگه ا... سبز برا ترك انشاال  اتیقرار شده بره مرکز مشاوره ح... باهاش حرف زدم  یخدا قبل از سفر مشهد کل

..... بشه که 

: پره وسط حرفم یکالفه تر از قبل م بیمص آقا

بوده ؟  یبار امروز چ نیدون یاصال م... دارم  تیظرف يحد هیبه خدا منم تا ... یآبج نیبب  -

زبون بسته ... ما سخته  نیگفتم با ماش... میمرغ زنده بفرست میخوایفالن کشتارگاه م يزنگ زدن گفتن برا یهاشم يآقا ياز مرغدار یصبح

مدت هوا کم  نیفاصله داره و مرغ ها تو ا میو ن کساعتیهمش  نجایبنده خدا گفت کشتارگاه تا ا یهاشم يآقا... ندارن  هیها درست تهو

. موننیهستن و تا اونجا سالم م يتور يبار بردن و مرغ ها تو سبد ها ونیقبال هم با کام گفت... ارنینم

. فتهینم یو ساعت اتفاقد یکینیاونام که مطمئن بودن تو ا... میخودشون قبول کرد تیهم به مسئول ما

 شیساعت پ هینیاز خود صبح تا هم... آفتاب تو گاراژ  ریرو زده ز نیگرما ماش نیفکر ، رفته بار زده بعد اومده تو ا یب يرضایعل نیا اما

... تلف شده بودن  یآب یاز گرما و ب ایایخفه شده بودن  ایمرغ ها  شترینصف ب... دم کرده بودن  گهیهمد يزبون بسته ها تو سبد رو نیا

کشتارگاه ؟  دهیچرا هنوز بار ما نرس گهیزنگ زده بهم م یهاشم يآقا نکهیتا ا... راحت تو خونه نشسته بودم  الیبا خ منم

! همون صبح فرستادم  گمیم

 یو کل... د دارم دست مردم االن از کشتارگاه زنگ زدن گفتن پس کو مرغتون ؟ من قراردا... ؟  گمیمن دروغ م یعنیآقا ،  گهیم برگشته

. میکرد يبود که با آبرو و اعتبارش باز یشاک

تو سرمون شده  یخاک هیگفتم البد تصادف کرده ... دهیجواب نم نمیبیشوهرت م یبه گوش زنمیزنگ م یخبر ، هرچ یمن از همه جا ب حاال

! که از صبح تا حاال گم و گوره 

بود سکته  کیو اون زبون بسته ها افتاد نزد ونیچشمم به کام یباور کن آبج... شده  ينجوریا گهیاومدم گاراژ که نگهبان م يچطور دمینفهم

بماند که از فردا تا ... بماند که چقدر سرزنش شدم و به اعتبارم لطمه خورد ... شونیبردم دم مرغدار ونویکام ییدونم با چه رو ینم... کنم 

... مونه  یواسم نم یتیثیآبرو و ح گهیچرخه و د یاق دهن به دهن ماتف نیه مدت ای

کارگرهاش داشتن سبد مرغ  یوقت یدونیبماند ، نم نمیحاال ا... هاشمر رو پرداخت کردم  يخسارت آقا ینگیجر دمیچک کش ونیلیم هشت

... داشتم  ی، من چه حال يتو چاه فاضالب مرغدار نداختنیو م اوردنیکردن و الشه ها رو درم یهارو باز م

به خدا امروز اندازه  یآبج... کردم خودم دونه به دونه گردن اون زبون بسته ها رو گرفتمو خفه اشون کردم  یخدا اون لحظه احساس م به

! کارهاشو تحمل کنم  تونمینم گهید... اعصاب برام نزاشته  گهیشوهرت د نیا... شدم  ریده سال پ

 يصورت برافروخته و لب ها یباال و وقت ارهیسرشو م بیآقا مص... اشکهامو گرفتم  زشیر يبه زور جلو... دهیگلوم رو فشار م بغض

: گهینجواست م هیهیشب شتریکه ب یآروم يبا صدا... رهیگی، لبشو به دندون م نهیبیلرزونمو م

... رو  رضایخدا شاهده من همه تالشمو کردم که عل! ... نژال  یآبج  -
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و با دو تا دستش کنار چهار چوب در  ستادهیکه کنار در اتاق ا رسمیم نایبه آو رمویگیرد نگاهشو م... کنمیسرمو بلند م شیسکوت ناگهان با

 یبالش و پتو کم يشدن رو دهیو لپ هاش از اثر خواب بعد از ظهر و کش رسهیبه نظر م ییتو نور آفتاب طال شییخرما يموها... رو گرفته 

... گل انداخته  سرخ شده و

صورت تو هم منو زجر  دنید یروزها حت نیمادر، که ا ختیر یتو نم ياز رنگ و رو تیو مظلوم تیهمه معصوم نیکاش ا گمیدلم م يتو

! کنهیو غصه رو مهمون روز و شبم م شکنهیو دلم رو م دهیم

با نمکش فقط با  يها یو شوخ یدر جواب احوالپرس... فتمیسمانه م ادی، فقط  زمیر یبه هم م ينطوریهر وقت ا... به سمانه  زنمیم زنگ

: گم  یخفه از ته گلوم م يصدا

. میرو روشن کن ییزایچ هیفیتکل دیمنو باباش با... رو ببر خونه خودتون  نایآو... ایب... سمانه   -

 يتو هر جور یعنی... يتو بخوا یهر چ یعنیسکوت  نیا... ستین یتینا رضا یسکوتش به معن نیکه ا دونمیم... کنه  یفقط سکوت م سمانه

! امیزود م: گه  یم یمعمول يبا صدا... کنم  یمن کمکت م یکه بگ

و براش دلمه گوجه و بادمجون درست کنم و  نجایا ادیسمانه رو دعوت کنم ب ستین رضایروز که عل هیفکر بودم  نیا يتو شبید نیهم تا

 يرزق و روز یبرکت و فراخ هیازش بسازه و بشه ما کیپالك خوشگل و ش هیرو بهش بدم تا شوهر جواهر سازش براش  روزهیف نیاون نگ

......... اما االن ... شیزندگ

 دمیمنایعصرونه سبک به آو هی... ادیزود م یشکمش داره ول يفرشته پنج ماهه تو هیاالن  نکهیدونم با ا یم... ادیدونم که سمانه زود م یم

سمانه ،  نیبوق ماش يبا صدا... کوچولوش  فیک يتو زمیر یبراش م یخرت و پرت و لباس راحت يسر هیو تند تند  کنمیو لباسهاشو تنش م

ادیو جلو م شهیم ادهیپ نیبا باز شدن در ، سمانه بدون خاموش کردن ماش... اطیکنم به طرف در ح یو پرواز م رمیگ یرو بغل م نایفورا آو

... بوسه  یکرده منو م خیو  دهیدور گردنمو گونه رنگ پر ندازهیو بعد دست م کنهیم يبوسه و با محبت با موهاش باز یرو م نایاول آو... 

! من  ينژال: گهیکشه با لبخند م یم نییکه با حرکت آروم دستشو باال و پا نطوریپشت کتفم و هم دهیگردنم بود سر م وررو که د یدست

! قبول خانوم  ارتتیز! خوشگل من 

؟  یخوب! ... نژال ؟: کنهیدر آن واحد بغض م... کنمیکه االن اشک توشون حلقه زده نگاهش م ییبا چشمها... کنمینگاهش م فقط

بعد از قطع تلفن رو  نکهیتصور ا... دشیسف یرو پاچه شلوار ورزش... شیقرمز رنگ چرم یرو فرش يها ییخوره رو دمپا یسر م نگاهم

. ستیسرش انداخته و پشت فرمون نشسته ، چندان دور از ذهن ن يشالش رو رو نیتر یو دم دست دهیمانتو کش هیهمون لباس خونه 

 برو من االن! ... فقط برو سمانه : گم  یدم طرفش و م یرو هول م نایلرزون آو يبا دست ها... شهیتر م نیهمه محبتش بغضم سنگ نیا از

 نایآو خوادیدلم نم... میدار یحساب يجنگ و دعوا هیخونه  نیدونم امشب تو ا یم... بازم گند زده  رضایعل... بدم  حیتوض تونمیاصال نم

! باشه  هامشب خون

تونم  یم يهروقت ، هر ساعت ، هر لحظه که احساس کرد: گهیره م یم نیو همونطور که به طرف ماش رهیگ یرو م نایآو يبازو سمانه

. برات بکنم بهم زنگ بزن  يکار
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همه  نیازت ممنونم بابت ا یعنی... کنمیکار رو م نیباشه ، هم یعنینیا... کنمیبندمو باز م یام و پلک هامو م نهیس يزارم رو یم دستمو

! برو در پناه خدا  یعنی... نایجون تو و جون آو یعنی... یخوب

پرداخت شده  يرو که به مرغدار یخسارت ونیلیحد اقل اون هشت م دیکه با کنمیفکر م نیفقط به ا رضایتا اومدن عل... خرابه  یلیخ حالم

همه  مونهیکه از حقوقم م يزیو با چ رمیگیاضافه پول هاشو م رضایو به هر بهانه از عل کنمیمدت هاست که دارم پس انداز م... میجبران کن

. میبر نجایو از ا میخودمون بخر يآلونک برا هیهر چه زودتر  میبتون نکهیا دیبه ام زمیر یم نایه حساب به اسم آویيرو تو

مجبورش کنم پژو رو  دیرسم که با یم جهینت نیباالخره به ا... پول با خبر بشه  نیاز وجود ا رضایباشه که عل یکنم کار درست یفکر نم یول

 ينطوریا دیشا... بیو بده به آقا مص ونیلیپول رو برسونه به هشت م هیبعدم بقعقب مونده اش رو پرداخت کنه و  يبفروشه و اول قسط ها

! ذره کار زشت امروزش رو جبران کنه  هیداقلبتونه ح

 هیو  کنهیچراغ رو روشن م رضایعل... شده  کیهوا تار یک دمیاصال نفهم... امیم رونیب الیفکر و خ يبه هم خوردن در اتاق از تو يصدا با

: گهیم کنهیباز م رهنشویپ يو همونطور که دکمه ها رهیخودش فرو م یتفاوت یالك ب يزود تو یلیخ... شه  یمن شوکه م دنیلحظه از د

؟  یکی، چرا تو تار یستیفکر کردم خونه ن... ؟  یینجایا

که  کنهیخودش رو حفظ کنه مطمئنم م یتفاوت یاصرار داره که الك ب نقدریا نکهیا... خورهیداره حالم به هم م الهیخ یب نقدریا نکهیا از

هاش  ينامرد نیاز ا... کردن هاش متنفرم  ينقش باز نیو من چقدر از ا... دمیزده و خبر داره که منم فهم يدونه چه گند یخودشم م

! زارمیهاش ب یبد قول نیا زا... متنفرم 

. کنم که حداقل خسارت مردم رو پرداخت کنه  یبنده نفهمت رو راض نیبتونم ا خودت کمکم کن ایخدا: گمیدلم فقط م تو

! رضایعل: گم  یاعتماد به نفس م با

) بهم  زنهیو زل م گردهیراه آشپزخونه برم مهیتو ن( 

. میحرف بزن دیبا نیبش ایب  -

در مورد ؟ : چرخونه  یهوا م ياش رو تو گهیو دست د رهیگیدستشو به کمرش م هی... زنهیم پوزخند

؟  یدونیتو نم یعنی: دمیمثل خودش گوشه لبم رو باال م منم

... امشب اصال حوصله حرف زدن ! نژال  نیبب: شهیم یعصبان

؟ هان ؟  يرو ندار يکه باال آورد يدرباره گند: شمیم براق

 یدون ی؟ م ادیسر اون زبون بسته ها م ییتو چه بال یالیخ یو ب یتیمسئول یب نیبا ا ي؟ فکر نکرد یرحم باش یب یتونیتو چقدر م رضایعل

! رهیگیرو م یزندگ نیکارت عاقبت دامن تو و ا نیا یهمشون تلف شدن ؟ نحس بایتقر

؟  یکدوم نحس: ادیطرفم م به

مرغ ها حاصل کار و زحمت ده ها نفر بوده و قرار بود  نی؟ ا يکارت خفه کرد نیباالتر که چند صد تا مرغ زنده رو با ا نیاز ا ینحس  -

؟  یکن يباز بیبا آبرو و اعتبار آقا مص ينطوریا یاز اون ، تو چطور تونست ریغ... خدا بشه  يخوراك صد ها نفر از بنده ها

! مدافع  لیجبران کردن هست خانوم وک يبرا یراه هیشهیهم! هه : کشه  یبغلش م يو زانوهاش رو مثل من تو نهیشیبه روم م رو

! نه کامال : دمیهم فشار م يهامو رو دندون
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! ادیباال ن گهیبزنمت که نفست د نقدریبلند شم ا خوادیدلم م یکنیبهم نگاه م ينطوریا ینژال وقت  -

) ام مثل خودم بهت زده نشه  افهیق کنمیم یسع( 

... کنهیم هاتیتو چشمهات تنفر داره ه نکهیا يبرا! ... یکنیم یحاضر جواب نکهیا ينه برا! ... یگستاخ نکهیچرا ؟ نه به خاطر ا یدون یم  -

! یکنیلرز م یبغل خواب شوهرت باش نکهیهنوز که هنوزه از ا یول یمادر بچه ام نکهیا يبرا

. ..شه  یو رو م ریحق به جانب گرفتنش ز افهیهمه ق نیدلم از ا... تو چشم هام  زنهیم زل

آره من از تو ... ترسهیکه از باباش م يبچه ا... ادیکه اصال به چشم باباش نم میمن مادر بچه ا! ... یفهم ینگاهمو خوب م یآره ، معن  -

منو کنار تو و اون  یلیکه پدرم با ضرب س يدیشب عقد به چشم خودت د نکهیاز ا... هات  ياز نامرد... از رفتارت ... از مرامت ... متنفرم 

 نکهیفقط به خاطر ا یبار پنجم با اون لب پاره پوره و لباس خون يبرا يدید نکهیاز ا... يدیپاتو پس نکش یشده نشوند ، ول نینفر سفره

 رضایعل. ..یو بعدش بالفاصله بله گفت دیبله گفتم و ککت هم نگز ادیمشت کرده به طرفم م يتند و دست ها يپدرم داره با قدم ها دمید

! فراموش کرد  شهینم يرو که تو با من کرد يکار

اون وقت تو ... یفکر کردم آدم... بهت اعتماد کردم ... نجایاومدم ا دمیمن از دانشگاهم کوب... ؟  میبا هم حرف بزن ایب یبهم گفت ادتهی

! يکرد یمنو سالخ وونیح هیمثل ... ؟  يکرد کاریچ

و سخت  رهیگ یمچ دست هامو م... رسونه بهم  یو خودشو م شهیم زیخ میزانوهاش ن يرو رضایعل... صورتم  يخورن رو یها سر م اشک

: دهیفشار م

رو دوست  یوحش يمن االغ ، تو... نژال ... تو رو مال خودم بکنم  خواستمیمن فقط م... نبود  یاسم اون کار سالخ یول... وونمیآره من ح  -

! سفره عقد با همون لب پاره پوره دوست داشتم  ياز همون پا... دارم 

: زنمیداد م... تو صورتش  کنمیتف م کنمویدهنمو جمع م آب

.باشه  یدل هر دو طرف راض دیزن و شوهر شدن با يبرا... ؟  یفهم یم... من دوست نداشتم  یول  -

من تباه شدم چون پدرم از وجود ... شدم  وونیح هیتو یطلب فرصت یمن قربون... اون حامد کثافت شدم  یتموم نشدن يعقده ها یقربون من

! دهنش تا از شرش راحت بشه  يدخترش رو بندازه تو دیداشت اگه سگ هم دهنشو باز کرد با دهیچون عق... دخترش متنفر بود 

. کنمیزبونم حس م يرو کشه که طعم خون رو ینم هیبه ثان... کننیرو مهمون م يزیدهنم ضربه تند و ت يرو رضایعل يها انگشت

پاهاشو  يخوام از جام بلند بشم که فور یم... وسط اتاق  کنهیهمون حالت پرتم م يبعد تو... کنهیاز جا بلندم م یو کم رهیگ یهام رو م شونه

گونه  يبره و با ضرب رو ی، دست راستشو باال م گهیهمد يتو چشم ها میکه زل زد نطوریهم... روم  زنهیم مهیدو طرف بدنم و خ زارهیم

که با دست چپش  رهیم یاهیاول س یلیهنوز چشم هام در اثر س... انیسرم به ارتعاش در م یخون يانگار تمام رگ ها... ارهیم دچپم فرو

! کوبه  یگونه راستم رو م

 یوقت گهید... ارمیدارم خون باال م یلیکه رسما بعد از پنج شش تا س ستیبرام مهم ن گهید... کنم  یهاش رو حس نم یلیدرد س گهید

االن چشمهام فقط بابا ... شهینم ادیکم و ز میاریفرش کف اتاق ، هوش يکوبه رو یو م ارهیو سرمو باال م رهیگ یلباسم رو م قهیرضایعل

! سفر پر ماجرا کرد  نیا یجنس ، منو راه نیاز هم يها یلیکه با س نهیب یمحمود رو م
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عقب گرد به ... دهیو به مغزم فرمان عقب گرد م شهیدرست از وسط مردمک هام رد م بینور عج هیو بعد  شنیم هایچشمهام اول س جلو

پنج تن آل عبا  تیبه ن یسقا خونه کنار مسجد حاج عل يو همه جا ، اون پنج تا شمع قرمز بلند رو تو زیکه من غافل از همه چ ییروز ها

! پهن بود  ییرایسر تا اون سر اتاق پذ نیاز ا میسامان یاومدم خونه سفره ب یبرسم و وقت امانروشن کردم تا به س

! و از خودم به خاطر زن بودن متنفر بودم  ختمیکه اشک ر ییروزها

! شمیهوش تر م یروح و ب یو من ب انی، از پاهام باال و باالتر م فیقوت ضع هیجون خسته ، مثل  هیمثل  يزیچ هیکنم  یم احساس

. دمیخورم و جون م یو تاب م چیپ رضایعل يدست و پا ریبدن خودم رو داشته باشم ز اریاخت نکهیبدون ا... کنمیم لرز

و تمام عضالت  شنیهم چفت م يکه دندون هام رو رسهینم هیبه ثان... کنمیگرم از کنار لبم رو حس م عیما هیو من خروج  پرهیهام م پلک

شدن لباسم به خاطر خروج اون  سی، پرش پلک چشم هام و خ کنمیکه حس م يزیچ نیآخر... شنیشکل ممکن منقبض م نیبدنم به بدتر

! روش ندارم  یکنترل چیه گهی، که من د هیو نجس یاکیداغ و آمون عیما

 يها یرو با پولک يقندون نقره خوش نقش و نگار زنهیلب غرم ریکه داره ز نطوریو هم دهیرو به دستم م یزعفرون يچا ینیروجا س مامان

. کنهیو استکان ها جاش رو درست م يو کنار قور کنهیپر م يکنجد

تو اتاق طولش بده ، اون گوش  یکم رفت هینژال : گه  یو م رهیگی، شونه هامو تو دستش م رونیچرخ بزنم و از آشپزخونه برم ب نکهیاز ا قبل

؟  کنهیگوش بابات وز وز م ریداره ز یهفته است چ هیخرمگس االن  نیا نمیهاتم به کار بنداز بب

الف بچه بود ، استاد دو  هیحامد از همون وقت ها که  نیا... کنه  ریخدا خودش به خ: گهیو م ندازهیبه سقف آشپزخونه م ینگاه هیهم  بعد

! سرد نشده  ییبرو تا چا... برو . گرفتن بود  شهیبه هم زدن و اره دادن و ت

دستم  هیرو با  ینیبا زحمت س... ییرایرسم پشت در اتاق پذ یو م شمیاز سالن خونه رد م... مامان روجا منو هم دست پاچه کرده  ینگران

 يداده و عمو حامد طور هیبه مخده تک واریبابا محمود کنار د... شم  یو وارد م کنمیدر رو باز م... زنم  یو چند تا تقه به در م کنمیمهار م

! بابا نشسته  يزانوها يلحظه احساس کردم رو هیگوش و گردن بابا فرو کرده که  يته و سرشو تونشس لشبغ

! مشکوك باشه  يپچ پچ ها نیمامان روجا حق داره نگران ا گمیدلم م تو

 نییپا يزیعمو حامد به طور شگفت انگ يتن صدا... نداره  يا دهیاتاق بمونم اما فا يبتونم تو شتریتا ب دارمیتر از حد معمول قدم برم آروم

 نیزم يممکن رو يجا نیتر کیرو نزد ینیو س شمیخم م... شنوم  ینم يا گهید زیچ چیه بایکلماتش تقر نیو ش نیاز س ریاومده و من غ

، پاشو  يزیخواد بر ینم: شهیبابا محمود بلند م يصدا... زمیبر يفنجون ها چا يتا تو کنمیرو بلند م يو قور زنمیزانو م ینیس نارو ک زارمیم

! مزاحم نشه  یکس... میخوا ینم یچیبه مادرتم بگو فعال ه... برو به کارات برس 

که داره  يورینشسته و به ظاهر سرشو با پل ییرایدر اتاق پذ کینزد بایسالن تقر يمامان روجا تو... امیم رونیاز اتاق ب زونیآو يلب ها با

؟خب : گهیکه م نمیشیکنارش م... ششیکه برم پ کنهیاومدنم اشاره م رونیبه محض ب... گرم کرده  بافهیجهان م يبرا

تازه گفت به شما بگم ... اتاق باشم  يتو ختنیر يچا هینزاشت به اندازه  یبابا حت... دمینشن یچیه... زدنیآروم حرف م یلیخ... یچیه  -

! مزاحمشون نشه  یکس
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. شهیم دهیکردن مامان روجا به وضوح شندندون قروچه  يصدا

وقت عمو  یوقت و ب يدارهایهم به اون د شونیواشکیيروح اله و حرف زدن ها ییوقت مامان به دا یوقت و ب ياون روز تلفن ها يفردا از

! شهیمشکوکشون با بابا محمود اضافه م يحامد و پچ پچ ها

تخته و با ژست مخصوص به خودش پنجه هاشو فوت  يپرت کرد پا عیحرکت سر هیدستش رو با  يتکه گچ تو کیزیف ریکه خورد دب زنگ

رو که عمه  یرنگ یو ژاکت سرخاب فمیک يتو زمیریم لمویوسا عیتند و سر... بودم  دهینصف حرف هاشو نفهم شهیبازم مثل هم... کرد 

 ادمینکهی، بدون ا فتادیداشت از سرم م گهیکه د يدادن به مقنعه ا تیبا عجله بدون اهم يو همونجور کشمیمهدخت برام بافته به تنم م

. دومیبکشم ، به طرف در مدرسه م رونیرو ب مکتمین يمچاله شده تو یباشه چادر مشک

: روجا چند بار ساعت گرفته بود و باهام اتمام حجت کرده بود که  مامان

 نیشیم لیساعت دو تعط... دمیربع فرصت م هیمن بهت ... راهه  قهیفقط هشت دق ادهیه پاز مدرسه تا خون... دختر  گمیم یچ نیبب... نژال   -

! یوگرنه با بابات طرف یتا دو و ربع خونه باش دی، با

داخل سالن  یاوقات که شلوارشو به چوب لباس یطعم تلخ کمربند چرمش که گاه دنیچش یعنیکه طرف بودن با بابام  دونستمیمن م و

. کردیم یشلوار بهم دهن کج يکمر يبند ها نی، انگار که از ب کردیم زونیآو

زنگ رو فشار بدم  نکهیقبل از ا رسمیپشت در که م... ندازمی، شلنگ تخته م رمیراه که نم قتیتند و شتاب ده در حق يدم خونه با قدم ها تا

خب خدا رو شکر به موقع ... ندازمیم مینگاه به ساعت مچ هی... کشم  یم نییپا میشونیپ يو اعالم ورود کنم مقنعه نا مرتبم رو تا وسط ها

... دم یرس

به خاطر ... نبود  یرستانیدختر دب هیدادن به  تیکنترل کردن من از سر عالقه و اهم... کس منتظر من نبود  چیوقت ه چیخونه ما ه يتو

.گذاشته بود  ریدو تا برادرام جهان و رضا تاث يرو بیاز حد پدرم بود که عج شیو تعصب ب رتیغ

که مطمئن بشه من  يبلند يهم فشار داده بود و با صدا يخونه دندون هاشو با حرص رو يمن تو يقد و باال دنیو بارها پدرم با د بارها

! دونه دختر رو هم نداشتم  هینیکاش ا: گفته بود  شنومیم

دارم که بابا  يزینفرت انگ زیوجودم چه چ يدونم تو یسرم دارم و نم يعالمت سوال بزرگ رو هیشهیو هم... جمله برام ناممکنه  نیا درك

! ؟  دهیمن حس انزجار بهش دست م دنیمحمود با د

: که  شهیمامان روجا بلند م ادی، فر زارمیپامو داخل سالن خونه م نکهیمحض ا به

؟  یصاحابتو جا گذاشت یباز حواست کجا بود که اون چادر ب! ... مرده  لیدختره ذل  -

چون مثل هر دختر  دیشا... کنمیبغض م کنهیم رمیو تحق کشهیم ادیسرم فر ينطوریمادرم ا یبازم وقت یکلفت شده ول یلیپوستم خ نکهیا با

دلم توقع دارم مادرم که تنها موجود مونث  ياون ته ته ها چون دیشا... رو از طرف مادرم ندارم  یانتظار پرخاش و نامهربون يا گهید

 ينطوریتو ذهن من ا شهیکه هم کنهیم يمامان روجا با حرف هاش و رفتارهاش کار یول... کم درك کنه و بهم محبت کنه  هیوخونمونه ، من

!من  هیو تنب ریو تحق خیتوب يباباست و دست راستشه برا ندهیکه نما رهیگیشکل م

 رسونهیمنو به اتاق خودشون م هیو تو چند ثان زنهیمنو چنگ م يمامان روجا بازو کدفعهیکه  گمیم یلب ریسالم ز هیو  دمیبغضم رو فرو م بازم

 دنیکه با د ومدمیهنوز از بهت در ن... دهیخواب کوتاه بعد از ظهرش بالشش رو پف م يبابا محمود که داره برا يجلو کنهیپرتم م بایو تقر
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هان ؟  یعنیکه  کنهیبه مادر نگاه م يبابا طور... فرستمیفاتحه م هیخودم  يگرد شده و صورت غضبناك بابا محمود تو دلم برا يمهاچش

روجا خانوم ؟  هیدردت چ

: گهیو م دهیهوا تاب م يانگشتش رو تو کنهیخوب درك م یلیشوهرشو خ ينگاه ها یحاال معن گهیمامان روجا که د و

 میاز کار و زندگ دیدختره چشم سف نیواسه ا گهیمن د... کالم ختم کالم  هی... ستیدختر تو چادر سر بکن ن نیا... ود آقا محم نیبب  -

به بعدم خود  نیاز ا... منگل تو مدرسه جا بزارتش و گم و گورش کنه  نیبعد ا سمیبخ یپارچه بخرمو بدم بدوزن و کل يبرم بزاز زنمینم

! یبه بعد خودت براش دنبال دوخت و دوز چادر باش نیاز ا یتونیم يمشکل دار هیقض نیاگه با ا... دخترت  نمیتو ا نیا! یدان

واال خسته ... دختر ، آب تو هاون کوفتنه  نیکردن ا يچادر ياصرار تو برا نیواال بهت گفته باشم ا: گهیو م رهیگیبه طرف بابا م انگشتشو

! از دست دخترت هم از دست تو هم ... شدم به خدا 

و  ندازهیبهم م ینگه ، نگاه پر از غضب راهیکه به مادرم بد و ب کنهیخودش رو کنترل م یلیصورتش قرمز شده و خ کهیمحمود در حال بابا

: گهیم کنهیهمونطور که دندون قروچه م

. یچادر سرت نکن اهیصد سال س خوامیم! برو گمشو تو اتاقت ! ... به درك   -

 ایما  يمغروره و اصال تحمل نداره که مادرم جلو یلیآخه اون خ... منه  يبابا محمود به خاطر نوع حرف زدن مامان روجا جلو تیعصبان نصف

. با خشم حرف بزنه  ينطوریباهاش ا لیفام

اعث جنجال اضافه ب شهیکه هم یاز موضوعات یکیمعاف شدم و واقعا خوشحالم که  دنیامروز من از چادر پوش يهر حال به لطف دعوا به

. حذف شده  میحاال به کل از صفحه زندگ شدیخونه م يتو

: گفتیو م زاشتیمحترم سربه سرم م نیبعد از هر چادر گم کردن و قهر و غضب والد شهیهم سمانه

رو سرت  یچادر بکش دیخب معلومه با... بنداز  کلتینگاه به ه هینهیبرو جلو آ... هم به بابات حق بده  یکم هی... زدلمیکن عز گایخب ن  -

! گهید

! يمگه چمه ؟ تو که از من گامبالوتر: کردمیو ته مونده اشک تو چشم هامو با کف دست خشک م دمویکشیمن دماغمو باال م و

 نهیبا اون قد درازو اندام تو پر و ستو ... ستیموضوع گامبالو بودن ن! ... يکره االغ ناز ناز گهینه د: گفتیو م دیخندیغش غش م سمانه

بازم  يبه قول سامان اگه مثل شتر مرغم لکه بر... یتو چشم یلیخ... پهن و گردن مثل غازت  ينسبتا بزرگت و شونه ها واریروم به د يها

! يریم ورتمهیيدار يانگار کننینگاهت م یوقت

! یپر از نا مهربون يتحمل اون روزها يبرا دادیو بهم قوت م کردیمنو عوض م يسمانه حال و هوا يها یشوخ نیکه چقدر ا يوا

نکن ، اون اندامش مثل  سهیبار از دهنش در رفت و گفت سامان سر سفره اسم من که اومده به سمانه گفته نژال رو با خودت مقا هیسمانه

شما فقط واسه ... دکتر  يآقا: دردونه اش زده بود که زیمحکم به پسر عز یپس گردن هیروح اله  ییو بعد دا! مونهیم یونانیيالهه ها

ینیبیدرخت م يدار یکن یفرض م یکنیبه دختر خواهرم نگاه م نیمن بعد از ا... یکور شده ات رو باز کن يچشم ها يمجازحیکالس تشر

 !

؟  شهیمگه م! وا : سامان غش کرده بود که  و

. خودش از سر سفره فرار کرده بود  ندفعهیا و
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دوست داشته بشم ،  تونمیمنم م نکهیحس خوب ا. و سمانه سر سفره غذا برام لذت بخش بود  ییکل کل ساده سامان با دا نیا دنیشن چقدر

. کردیوجودم غوغا م يدست تو نیاز ا يحرف ها دنیبا شن

ما دختر ها چادر  لیفام يبود و نه تو ينه مادرم چادر نکهیبود که باعث شده بود با ا میونانیيواقعا به قول سامان ، اندام مثال الهه ها دیشا

جا  سهمدر مکتین يچادر تو هیکباریهر دو هفته  بایو من تقر... نره  رونی، بابا محمود سپرده بود که نژال بدون چادر از خونه ب کردنیسر م

، اونو به  هیخانوم زن همسا نهیسک ومدیو تا م دیخریبرام م گهید یکیغر غر  یکردم مامان روجا با کل ینم داشیو چون فرداش پ زاشتمیم

چادر ، به  هیگفت من هر ماه به اندازه پول  شهیبود که م ينجوریو ا شدیم يهم سپر گهیهفته د هیو ببره و بدوزه ،  رهیقد من اندازه بگ

!زدمیضرر م یخانواده قربان قتصادا

 .

تر  نییسرم رو پا یراه کتاب فروش يتا بتونم تو چمیپ یشل تر م یشالم رو دور گردنم کم... سرد و خشک شده  تینها یشهرمون ب يهوا

. دهان نوك قرمزش رو گرم کنم  يدادن نفسم از تو رونیودماغم رو داخل شالم فرو کنم و با ب رمیبگ

به راهم ادامه  نهیبیرو م ابونیچشمهام فقط آسفالت کف خ و همونطور که کنمیژاکتم فرو م يها بیج يحد ممکن تو نیهامو تا آخر دست

: گهیاز بغل گوشم م ییصدا هیافکارم شناورم که  يتو... دمیم

! يریسر به ز يچه لبو!ــــه ـب  -

لبم  يرو که رو يلبخند گشاد تونمینم... کشمیم یقیسامان نفس عم یدوست داشتن افهیق دنیبا د گردمویبا ترس برم... پرهیاز سرم م برق

: گهیو م کنهینگاهم م یاخم ساختگ هیو بعد با  رهیگیمتفکرانه به خودش م افهیسامان اول ق... موندگار شده رو جمع و جور کنم 

چند  نیرو داشت تشیکه موقع یو در صورت نیبهش اخم کن دیبا ندازهیپسر چلغوز بهتون متلک م هییندادن وقت ادیبه شما ! ... نژال خانوم   -

؟یزنی؟ لبخند م نیتا فحش پدر مادر دار هم بهش بد

؟  يومدیدو ماهه ن یدونی؟ م ییسامان تو يوا: گمیم دنشیاز د جانیپر از ه يصدا هیبا . رو جمع کنم  شمین تونمینم يجور چیواقعا ه گهید

کجا ؟  نجایتو کجا ، ا

و سوراخ  ندازهیم نیچ شوینیب يدماغش ، آخه رو يانگشتمو بکنم تو خوادیدلم م گهیوقت ها سمانه م نجوریا... شهیسامان بدجنس م افهیق

طونشیش يبه چشمها زنمیو زل م رمیگیدهنم م يدستمو جلو... رهیگیحرف سمانه خنده ام م يآور ادیبا ... شنیبزرگتر م شینیب يها

!!!!!!!! یدلت برام تنگ شده بود نه ؟ سمانه گفته هالکم  -

سر از تن سمانه جدا  خوادیدلم م... دمیهم فشار م يو لب هامو رو کنمیفورا اخم م... بهم گفته  یتا بتونم باور کنم چ کشهیطول م هیثان چند

! البته اگه سامان راست بگه  گمیبعد تو دلم م... کنم 

 يبا قدمها شهیسامان که داره از خنده منفجر م. رم  یراه م ابونیکنار خ یدوباره با همون ژست قبل رمویگیم شیاعتنا بهش راهم رو پ یب

 دنیبا د... بگم  يزیچ هیطرفش که  گردمیبر م... شمیکالفه م... ژاکتم  بیتو ج کنهیو دستشو با زور فرو م رسونهیتند خودشو به من م

هر دومون به خصوص دست  يدست هاژاکتم به خاطر حضور  بیکه ج رهیم ادمیاصال ... شمیخندونش الل م يو لب ها ربونمه يچشمها

! بزرگ سامان ، در شرف پاره شدنه 
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مگه نه ؟ ... سمانه غلط کرده : گهیم یمهربون با

مثل بچه ها دستامون همراه با  میریکه راه م نطوریو هم دهیژاکتم گرفته بهش تاب م بیو و همونطور که دستمو داخل ج زنهیم یچشمک

 نیکه ا شهیباورش نم یاونوقت کس... نهیصحنه رو بب نیآشنا ا هیهیفقط کاف گمیدلم م يتو... شهیهوا عقب و جلو م يگوشه ژاکت من تو

اون وقته که به قول ... اگه به گوش بابا محمود برسه ... دمیمنم دارم مثل االکلنگ دستمو تو هوا تاب م کننیفکر م... باشه  نکار ها کار ساما

! کنمیضربه پدر مادر دار کمربند نوش جون مچند تا  هیسامان 

: گمیو م رمیبهش چشم غره م... کارو بکنه  نیهم شهیسامانم مجبور م ارمویم رونیب بمیج يدستمو از تو ضیفکر با غ نیدنبال ا به

اونوقت خودت هنوز دچار  یدرد مردم رو دوا کن يخوایم گهیسرت از دو سه سال د ریتو خ... جلف نباش  نقدریا... دکتر  يزشته آقا  -

! یهست ی، گوارش ی، روان یامراض روح

؟  میبه نظرت من دچار امراض گوارش یعنی؟ ؟واقعا : گهیگرد شده م يبا چشم ها سامان

) چقدر خوب منظورم رو گرفته ( 

!!!!! فراوون : زنمیم شخندین

... ییتو هم که تو دست و پا) رهیابرو هاش باال م... ( گردمیو زود برم خرمیبرو دنبال کارت من به مامان روجا گفتم چند تا کتاب م حاالم

! یمزاحم ییجورا هی

شب من ام يفکر کنم تا برا... خورمیکه چقدر از دستش حرص م يوا... چهیپ یم ابونیخ يرعد و برق تو يخنده سامان مثل صدا کیشل

: گمیملتمس بهش م يصدا هیبا  نباریبه عقب و ا دمیهولش م یلرزون کم يبا دست ها... ستیشر تازه به پا نکنه ول کن ن هی

! کشهیاگه به گوش بابا برسه منو م... هیجور هیخب کارهاتم  يخندیبلند م یلیتو خ... ؟  یچ نهیبب یکی... برو .... تو رو خدا سامان   -

: کنهیبا گاز گرفتن لب هاش خنده اش رو کنترل م سامان

؟ هوم ؟ ؟هیمن کارام چه جور  -

ترس و  يایروح مچاله شده در در ایسامان هست  الیخ یپاك و ب ياز خنده ها رادیا... ؟  هیواقعا کارهاش چه جور... شهیالل م زبونم

 هیاز کنار  نکهیچرا از ا... ؟  ترسمیبه اطرافم نگاه کنم م ابونیکوچه و خ يتو هنکیچرا از ا... ؟  ترسمیچرا از لبخند زدن م... اضطراب من ؟ 

پسرونه رد بشم وحشت دارم ؟  عجم

و محبت رو از خونواده ام داشته باشم  تیمیانتظار صم دیوقت نبا چیبودم که به خاطر طرز فکر پدرم ، ه دهیتلخ رس قتیحق نیبه ا یبچگ از

 کیاز خونه تمام تالشم رو بکنم که  رونیگوش بدم و ب گنیکه بهم م یباشم و هرچ عیخونه مط يتو دیبا نکهیعادت کرده بودم به ا گهید... 

کمربند چرم بابا نبود که  گهیچون اون وقت د... ادیبه وجود ن یو مشکل ثی، حرف و حد یو مکان یحضور من در زمان ایوقت به خاطر رفتار 

تا به قول خودش سرمو بزاره لب باغچه و گوش  کردیم دایبهانه رو پ نیبهتر یاون وقت احتماال بزرگ خانواده قربان... کرد  یازم استقبال م

تا . کرد  یچالم م نهیخونه رنگ آفتاب رو بب اطیح زارهیکه تابستون ها نم یبزرگ يدرخت گردو يباغچه ، پا يو همونجا تو هتا گوش ببر

! دختر مثل من بود  هیاز  شتریکه به قول خودش منفعتش براش ب یرختد شهیر يباشم برا یقوت

که چند  یو به سمت راه کنهیگرمش محصور م يانگشت ها يزده و قرمزم رو ال به ال خیيدست ها... رهیگیم نمیچشم از نگاه غمگ سامان

: کنهیم تمیهدا رفتمیم شیپ قهیدق
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 امیپا شدم گفتم م عیسر... تو رفت کتاب بخره  يپا شیسراغتو از عمه روجا گرفتم ، گفت پ... ببرم  يدر خونتون تا گوشت نذر رفتم

خود به خود از  رهیبا تو راه م ینژال آدم وقت... شد دعوات نکنه  ریکم د هیکه اگه  خوامیبه مامانت گفتم خودمم کتاب م... یدنبالت تنها نباش

تو  تیرمز موفق... دختر خوبم ؟  هیتو چ یدونیم تیرمز موفق... شهیجذبه اش به ما هم منتقل م یکنیم يکار هیکال ... ترسهیم محمودآقا 

 ي، بعد من تصور کنم برام حرفا يکرم دار یتو به من بگ یعنی... واال به جون خودم ... و دنده پهن کردنه  یالیخ یدوره و زمونه ب نیا

! یزنیعاشقونه م

 یراه رو تا بازار کتاب فروش ها ط هیبق ییو در سکوت دو تا دهیم کیفشار کوچ هیدستمو ... شهیسامان رد نم زینگاه ت ریاز ز میپنهان لبخند

. میکنیم

 نیتریبه و زننیبرق م یالمپ مهتاب نیکه ع ییرنگ و لعاب کتاب ها باعث شده با چشمها... مستم کرده  زیینو و تر و تم يکاغذها يبو

... کشهیدستم م يکه سامان کاغذ رو از تو ارمیم ونیب فمیک ياز تو خوامیرو که م ییکتابها ستیل... بشم  رهیها خ یکتاب فروش

کتاب بخر سواالتش ( ... ) به جاش از نشر ... ومدیدو تا رو خوشم ن نینه ا... اوم ... ؟  خوادیم ایجوجه مهندس ما چ نیا نمیبده بب... خب   -

! االهااون باال ب کنهیپرتت م بشیمهمتره ضر یاضیر... ریبگ( ... ) کتاب  تیاضیبه جاش برا ر ستین يازیهم که ن یکینیا... استاندارد ترن 

! یبزن یتونیلغاتت پر باشه صد در صد م نهیاگه گنج... بها نده  ادیزبان مبانت چطوره ؟ قواعد رو ز یراست

 زارهیسامان نم... خرم  یرو م ازمیمورد ن ياون کتاب ها قهیو به سل گردمیمختلف م يمغازه ها يمثل جوجه دنبال سر سامان تو یساعت کی

اونقدر  دیموقع خر. کنهیم قیقلبم تزر يبودن رو به تک تک سلول ها زیعز یو دوست داشتن نیریپول کتاب هامو خودم بدم و باز طعم ش

 يتو... شمیصورتش م يرخ متفکرش و محو تماشا میبه ن زنمیبخوام زل منکهیبدون ا یکه گاه کنهیق کتاب ها رو برانداز میو دق تیبا جد

... رنیگیگونه هام رنگ م میاحساسات پنهون نیو از ا رمیقربون صدقه اش م یواشکیدلم 

و من با  دهیرو م یزعفرون یبستن هیخوردن  شنهادیکنکور صد برابر کرده ، سامان بهم پ يموفق بودن تو يکه اراده منو برا يدیاز خر بعد

 یسرما قاشق قاشق بستن نیا ياز اون تو ریکردن مامان روجا رو به جونم بخرم و غ يو تند خیتوب هیپ دیخوردن با یبستن يبرا دونمیم نکهیا

. کنمیدر کنار سامان بودن قبول م شتریب قهیبازم به عشق چند دق یوجودم باال بره ، ول يبه حلقم بفرستم و لرز از تمام بندها رومنجمد 

مغازه  یچوب شخونیبزرگ و پ نیتریبه پشت و کنهیم ییو مارو راهنما کنهیم ییرایباز و چهره خندون از سامان پذ يمغازه بازم با رو صاحب

. میبخور کشیکوچ یبرق يبخار يزده و مغز پسته رو تو گرما خیماالمال از خامه  یزعفران یاش تا بستن

حس شده و گلوم  یتمام سقف دهنم ب... چقدر مضحک شدم  دونمیخودمم م... کنهیخوردن من نگاه م یخندون به بستن يبا چشمها نساما

 رونیدهن ب يو نفسمو از تو کنمیدهنمو باز م زارمیزبونم م يرو که رو یهر قاشق بستن... زبون و دندون هام به گز گز افتادن ... سوزهیم

! کم کنه و راحت تر بتونم قورتش بدم  یاز برودت بستن یکم هیپر از بخار گرمم  زدمتا با فرستمیم

خوردن منو با ذکر  یبستن هیموقع پامو کج بزارم سامان قض نیهم گهیکه از حاال تا ده سال د دونمیم... فرستمیدلم به خودم لعنت م يتو

! کنهیم فیسمانه تعر يبرا اتیجزئ

. کنمیم دایسامان رو پ طنتینگاه خندون و پر از ش ریو من راه فرار کردن از ز خورهیمغزم م يها هیال موج سرگردون به هیکدفعهی

! و دو نشان  ریت کیگمیخودم م با

! و سه نشان  ریت کیمونم و  یو من م زهیریمن بهم م رونیدل و نیبا جواب سامان معادالت ا نکهیغافل از ا... پرسمیم
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؟  کننیپچ پچ م یروح اله همش با هم تلفن ییشده که مامان روجا و دا یها چ یتازگ یدونیمتو ! ... سامان   -

درك  يبرا يبر کنجکاو یمبن یحالت چیبدون نشون دادن ه... بدون حرف ... ادیهمراهم م هیسا هیراه برگشت تا خونه ، سامان مثل  تمام

! احساس من 

 يزیچ دنیشن شهیباورم نم... کنمیدرست شده احترام قائله که اصال حضورش رو حس نم نمونیکه ب یمیحر يبرا نقدریا یول رهیراه م کنارم

لرزش رو  نیو من چقدر ا... لرزهیدست هام م... و دگرگونم کنه  ارهیبهم فشار ب نقدریمنه ، ا کیقلب کوچ یپنهان يکه مدت هاست آرزو

اما ... نه ؟  ایدهیسامان حال منو فهم دونمینم... لرزم  یم یدوست داشتن جانیه نیبه خاطر ا، دارم  نجایامروز ، ا شهیباورم نم... دوست دارم 

! شهرم  يکه هوا اونقدر سرد هست که من بتونم لرزش دست ها و شونه هام رو بندازم به گردن آب و هوا کنمیدلم خدا رو شکر م يتو

و فقط با اشاره سر و چشم ازم  دهیکتاب ها رو به دستم م سهیمحبت خاص ک هیمخلوط شده با  یتیدم در خونه ، سامان با جد میرسیم یوقت

. کنهیم یخداحافظ

! اعالم حضور قبل از ورود ... ، قانون خونه ماست  نیا... ندازمیرو به در م دیو بعد کل دمیرو فشار م زنگ

... که درش قفل نداره  یمیخونه قد هیاطیکنار ح يدو تا اتاق انبار شهیمن میکل خونه و زندگ يتصور کنم روز تونمیفکر هم نم يمن تو و

خاص  يها طنتیدل نگران ش زنمیم رونیکه از خونه ب ییتموم ساعت ها يو تو... که اگر هم داشت ، من اجازه قفل کردنش رو نداشتم 

 ایمن امن هست  یخانوادگ يو عکس ها ریز يلباس ها يجا ایآ نکهیو فکر ا زنهیفاطمه سر م ياز بچه ها یهستم که هر از گاه يپسرانه ا

! فتهینه ، مثل خوره به جونم ب

مامان روجاست که بهم اخطار  فینه چندان لط ينگاه غضبناك مادر و پوزخند برادرانه جهان و پشت بندش صدا شهیسالم من مثل هم جواب

: دهیم

به  يسادیوا... گهیبرو د... يبود يکدوم گور یوقت دم غروب نیکنه که تا ا چیو سوال پمن ومدهیبدو برولباس هاتو عوض کن تا بابات ن  -

؟  يزل زد یچ

 نهیبب ادیحاال اگه ب... کمه  یلیدانشگاه خ يبزاره بر نکهیاحتمال ا یدونیخودت که م... نهیدست و پا که بابات بب يکتاب هاتم نزار جلو اون

! دود بشه بره هوا  میهم که دار يدیذره ام هیرو دنده لج همون  فتهیممکنه ب یکنیخرج کتاب تست و کنکور هم م يدار

اصال  شهیم ی، مگس ينکرد فیبرا کنکور و ازش کسب تکل يدیکتاب خر یرفت نهیبب ادیب وهوی... از سرخود بودن دختر متنفره  بابات

! يکنکور بد يبر زارهینم

لحاف چهل  ریز! ... از اتاق  رونیب يدر برابر فضا شنیم يهام سپر ییو تمام تنها برمیبه اتاقم پناه م شهیدل پر از درد و اضطراب مثل هم با

و دنبال  شهیرحم مادرش جمع م کیمحدود و تار يفضا يکه از ترس ، تو ینیو مثل جن کنمیم میدست رنج عمه مهدخت خودمو قا کهیت

. گردمیم تیصورتم دنبال حس امن ين انگشتهام رو به روو با مشت کرد کنمی، پاهام رو جمع م گردهیآرامش م

: زننیگوشم زنگ م يسامان تو يها حرف



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧

 نقدریفقط هم... بود ؟  يبود و چطور یاز ک دونمینم! یستیدختر عمه ن هیمن فقط  ي، تو برا دوننیتو خونه ما همه م گهیاالن د! ... نژال   -

 ادیو ز يشد یمیچون با سمانه صم کردمیوقت ها فکر م یگاه... میبدون تو از درون خال دمیپشت لبم سبز شد فهم یکه از وقت دونمیم

نگران و  دنشیو از ند شهیخواهرش خوشحال م دنیکه از د ياحساس برادر یعنی... که به سمانه دارم  هی، حسم بهت مثل حس نمتیبیم

! کسل 

بچه پشت  هیکوه و من فقط  میبه در رفته بود زدهیس يکه برا شیاشتباه بزرگ بمونم و چند سال پ نیا يتو ادیخدا نخواست که من ز اما

تموم راه وسوسه بغل کردنت تو مغزم  يو اونوقت که تو... يکرد هی، به دست من تک ينخور نیزم نکهیا يراه برا يتو تو... بودم  يکنکور

مشامم  يبدن گرمت تا مدت ها تو یدوست داشتن يبو نکهیاز ا... دیام کوب نهیس وارهید نفسم قطع شد و دلم به نکهیاز ا... کردیغوغا م

! نه چندان دوره  ندهیآ يخواستگار سمج برا هیحس من به تو حس  دمیفهم... شد  یتکرار م

درس  فیو تکل رهیرو بگ پلمشیصبر کن د گهیاما هر بار بابا م... رمیگیخونه بهانه داشتن تو رو م ياالن دو ساله که دارم مثل بچه ها تو نژال

بهت استرس  ينطوریتو نبود حاضر نبودم ا دنید يبرا یاگه دلتنگ یول... نه ؟  ایيخودت متوجه شد دونمینم... و دانشگاهش معلوم بشه 

! یکن یو منو همراه یبمون یهمه دل نگران نیاز خونه با ا رونیکنم و مجبورت کنم ب دوار

. ارمینتونم راحت به دستت ب نکهیاز ا دمیبار ترس نیاول يچون امروز که اومدم برا... چرا ؟  یدونیم... بهت بگم  زویمه چاومدم ه امروز

 خوامیم... ستمین یچیمن بدون تو ه یبدون خوامینژال م... یبدون خوامیم... یبدون دیاالن با گهیشده ، با خودم گفتم د یکه گفت چ بابا

 يروز هیاگه  یحت... تو رو از دست بدم  ستمیعنوان حاضر ن چیدندون دلم و به ه ریرفته ز يگاهت بدجور یگاه و ب يمزه محبت ها یبدون

در خونه عمه روجا و ازش سراغ تو رو  امیخوشحال م يبهانه مثل آدم ها هیمن بازم مثل امروز با ... با هم قطع رابطه کنن  انوادهدو تا خ

و به همون اندازه که از لمس  کنمیم بتیج يدستمو تو ابونیخ يتو امویاگه بابات تو رو مهمون کمربندش کنه من بازم م یحت... رمیگیم

! زنهیدرشت و معصومت از ترس رسوا شدن ، دلم غنج م يچشمها ی، همونقدر هم از نگران برمیبودنت لذت م

ام تموم بشه  دهیو حسرت کش وونهیدل د نیا یام ، اونقدر فشارت بدم تا دلتنگنهیس يبغلت کنم سرتو بزارم رو خوادیدلم م یترسیم یوقت

نوازش ... و همه آرزوش  کشهیسامان نفس م ینترس تا وقت... گوشت بهت بگم که از کمربند بابا محمودت نترس  يبعد سرمو بزارم رو... 

! همون ضربه هاست  يجا دنیو بوس

دوست دارم بعد ... يکردیتو هم به من فکر م یبعدا بهم بگ خوادیدلم م... کنمیبه خودم شک م ينطوریا... زیتو رو خدا اشک نر! ... نژال 

! یتو هم منو دوست داشت... ونهیاعتراف عاشقونه و ناش نیقبل از امروز و ا یبهم بگ... برات نا محرم نبودم  گهیها که د

که بابات تو بازار چک و سفته دست مردم  شیپونزده سال پ گهیم... کنهیبا پدرت کار م یکیرش يها نیپونزده ساله که داره تو زم گهیم بابا

پا  دشیخر يمن هم برا يرو بفروشه و بابا شیآبا و اجداد يها نیاز زم کهیت هیخواستهیرونق شده بوده ، م یداشته و کسب و کارش ب

دوران  يبرا يکسب و کار هیمن با پس اندازش  يو هم بابا زارهیتو دوران بحران رو پشت سر م يهم بابا ينطوریو ا زارهیم شیپ

! زنهیبه هم م شیبازنشستگ

رو نگه  کتریاون بوغلمون صفت هم نه احترام بزرگتر و کوچ... هاش رو داده دست عمو حامدت  نیزم اریحاال مدت هاست که بابات اخت اما

سهم خودش رو بابت دستمزد  یحت... کنهیم تشیچند ساله که داره اذ گهیبابا م... رهیجوب م هیاعت آبش تو ، نه با کارگر جم دارهیم
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دو تا خونواده  نیب خوادیم ییجورا هیو  خونهیگوش بابات روضه م يتو يچند وقته که داره بدجور هی... کنهیها پرداخت نم نیزم يکارگرها

. زهیرو بهم بر

 گهیم... که عموت درست کرده معلوم بشه  یاختالف فیتکل دیاونم گفت اول با... منو تو رو روشن کنن  فیزودتر تکل دیبه بابا گفتم با امروز

بدونم حاج محمود تا کجا حرمت نون و نمک رو نگه  خوامیم گهیم... رو بده دست برادرش  ارشیاخت خوادیبدونه دامادشون تا کجا م خوادیم

! دارهیم

که همونطور که مادرت برادر زاده اش رو دوست  دونمیم نویا یول... ادیم شیپ یچ دونمینم... نژال  ترسونهیحرف هاست که منو م نیهم

! نژال احترام قائله  يروح اله تو هم ، برا ییدا... داره 

دو تا  نیا يتو محفل ها طونیش... زیاشتها برانگ يها نیکهنه و زم يها يدلخور نیممکنه تا روشن شدن عاقبت ا یبدون خوامیم فقط

 هیفرصت قض نیاول يتو کنمیکه من همه تالشمو م یبدون دیتو با یول... میخبر یکه من و تو ازش ب فتهیب یغار بشه و اتفاقات اریخونواده 

! فتهیاتفاق ب نیا یتو هم دوست داشته باش دوارمیالبته ام... بشه  يمون جد

من  ياونقدر نشست تا اشک ها نکهیبعد از ا فتمیناراحت سامان م افهیق ادی... زارمیگوش هام م يو دستمو رو کشمیلحاف آروم نفس م ریز

و  نیریشربت ش هیبه  لیتبد گهیرو که د ییها ینصفه شده بستن يظرف ها نکهیصورت متعجب صاحب مغازه ، بعد از ا ادی... انیبند ب

 يمشتر نیو پر و پا قرص تر نیتر یمی، دو تا از صم نجایباور کنه که امروز ، ا تونستیانگار اصال نم... دن نگاه کرد شده بو یچرب زعفران

! خودشون رو نصفه خورده باشن  یهاش ، بستن

اونقدر ... ییایو رو نیریراه برگشت ، بعد از اون اعتراف ش يو تو... کردیراه رفت ، داشت قلبم رو ذوب م يوجود سامان که تو يگرما ادی

! رو از جانبش حس نکرده بود  یحرارت چیکرده بود ، که روح تشنه و سرگردون من ، ه تیرو در خودش تقو ینجابت و پاک

زعفرون  يبو... کنهیم ییواضح و روشن ، خود نما... چشمهام  يسامان جلو ریتصو یبستن يبه جا یول... چهیپیمشامم م يزعفرون تو يبو

! دهیعشق م يبو... 

. حرف بزنم  شیمغز و روح دختر بچه پشت کنکور يزعفرون ، رو يبو ریمامان روجا از تاث يبرا تونستمیامشب م خوادیدلم م چقدر

روح اله اومده بود تا با بابا محمود  ییامشب دا... کنهیمامان روجا ، بند دلم رو پاره م يها نیشدن در خونه و پشت بندش نفر دهیکوب يصدا

مقدمه وارد  یب یلیکار زنگ خونه رو زدن و عمو حامد خ يشد که وسط ها یچ دونمینم... حرف بزنن  یشراکت نیدر مورد مشکالت اون زم

... و بابا  ییرو هول داد وسط بحث دا ششد و خود

 ي، جلو ییرو که در نبود دا ییرو بست و تمام دروغ ها شیدرشت قهوه ا يچشمها... نمک به حروم بزرگ  هینیع... کوچک  سیابل هیمثل

! کرده بود رو تکرار کرد  نشونیبابا محمود بارها و بارها تمر يرو

 ی، ب بهیجهان و رضا و ناصر هم عج یمن و حت يکه برا يزیچ... کامال مشخصه  یی، چهره گر گرفته دا ییرایباز اتاق پذ مهیدر ن يال از

که از قبل حکمش رو صادر کرده  مونهیم یقاض هیمثل : گمیدلم م يتو... زنهیصورت بابا محمود موج م يکه تو هیبیعج يو خونسرد یتفاوت

! متهم گوش کرده باشه  ي، به حرفها ضهینبودن عر یمحض خال خوادیو حاال م
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به خاطر ... ستین یبه خاطر سرشکستگ ییسر افتاده دا... تا حرف بزنن  ادیم گهیشب د هیگهیفرو افتاده به بابا م يو با سر شهیبلند م ییدا

. عمو حامد به خرج داده  یعنیبابا  لیو وک ریوز يحرف ها دنیشن يهست که برا يو صبر یدل شکستگ

کف دست  ونیکردن ، مرو که صورتش رو جوان تر  يسابقه ا یاشک ب يبه آشپزخونه و قطره ها برهیپناه م ییروجا بعد از رفتن دا مامان

! دهیبه اسم حامد رو م یرفع شر و عافت دیشدن در، نو دهیکوب يو صدا میریبعد من و برادرهام به اتاق هامون م قهیده دق... کنهیهاش گم م

مامان روجا که االن با دل شکسته و اعصاب خراب داره به خاطر رفتار ناعادالنه و نامحربانانه شوهرش  نیو ناله و نفر هیگر ياز اون صدا بعد

که  کنهیو به بابا گوشزد م زارهینم بینص یهر چند تا جمله حامد رو از نظر لطفش ب ونیم... دارهیکل خونه رو بر م کنهیم تیبا برادرش شکا

! کنهیم ي، باز شیو چند ساله برادر بازنشسته فرهنگ نیچند يتوبره ، داره با آبرو نیاز ا شتریمار هفت خط به طمع برداشت ب نیا

 یمامان رو آروم کنه ول کنهیم یاول سع قیتو دقا ستیزنش چندان هم براش آسون ن يتحمل اشک ها دمیمحمود که تازه امشب فهم بابا

. کنهیرسا و بلند مامان رو مجبور به سکوت م ادیاد و فرو با چند تا د رهیگیبعد از اون از همون روش خودش بهره م

 يمامان روجا باشه به خاطر حضور ما تو يبه خاطر حرف ها نکهیاز ا شتریحاج محمود ب ادیداد و فر نیکه ا دونهیکس به اندازه من نم چیه

. خونه و ترس از شکستن ابهت پدرانه اوست 

البته ... شهیبودن جو خونه کامال حس م نیهفته سنگ کینیا يتو... گذرهیم ییهست که از اون شب کذا یدرست روز هفتم امروز

روزها پدر و مادر مهربون و فداکارشون به نوبت قربون صدقه قد و  نیا گهیکه د خورنیدسته گل حاج محمود م يضربه رو پسرها نیشتریب

! رنیچنارشون نم يباال

قبل از رفتن ، مامان دم درآشپزخونه بازوم رو به چنگ ... بشم  نیخونه نش شهیهم يبرا دیو من شا شهیامتحانام تموم م گهیروز د چند

 يتو... رمیگیم يدیحرکتش استرس شد نیو از ا شهیبند دلم پاره م... کشهیجلب توجه نکنه منو به داخل اتاقم م ادیکه ز يو طور رهیگیم

: گهیفوق آروم م يصدا هیدر انتظارمه که مامان روجا با  یخیازم سر زده و چه توب ییفکرم که باز چه خطا نیا

. میگردیبا هم برم ياومد یوقت... تییخونه دا رمیمنم م... دنبالت  ادیهمونجا دم در مدرسه بمون تا سامان ب يامتحانت رو که داد  -

 چیبه ه فهممیو م شمیم تیکه با فشار دست مامان روجا به طرف دراتاق هدا کنمیم لیو تحل هیجمله ها رو تجز یدارم تو ذهنم معن هنوز

 کیبا بدرقه قرآن کوچ اطیح يو تو شمیبساط صبحانه نشستن رد م ينگاه کنجکاو جهان و رضا که پا ریاز ز... جلب توجه کنم  دیعنوان نبا

، به  کنهیم ییلخت اون بوته بزرگ دم در خود نما مهین ياخه هاش يسرما رو نیا يکه تو یبا گرفتن تنها غنچه گل سرخ ،ناصر  یبیو ج

. رمیطرف مدرسه م

به درس و کتاب  یزندگ ماتیو فراموش کردن نامال الیبه خاطر فرار از فکر و خ شهیمن که هم يبرا یول... رنیها سخت و نفس گ سوال

و فکر منحرف شده خودمو سرکوب  جانیکه ه کنمیرو م میتمام سع... رنیسخت باشن ، وقت گ نکهیاز ا شتریگفت ب شهیم... پناه بردم 

سواالت برگه تمرکز کنم و با آرامش  ي، تنها رو فتهیاتفاق م ییکه امروز خونه دا يزیمامان و چ يها و کارها رفح یمعن يکنم و به جا

. امتحان بدم  يشتریب

و بو  یبیقرآن ج يبرگه ها دنیدم صبح و لذت بوس يسرخ شده از سرما سوال اول صورت مهربون ناصر با اون چهره نیخوندن اول با

... کنمیخاص شروع به نوشتن م یدلگرم هیو بعد با  شهیچشمهام ظاهر م ي، جلو یروز سرد زمستون هیگل سرخ تو  کیغنچه  دنیکش

رنگ  یشمیدیپرا هیبه محض خروج از در مدرسه با بوق ... کنمیفکر نم یجز همون برگه امتحان زیچ چیه هبرگه ها ب لیتا موقع تحو گهید
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و برام از  دهیکش رونیعقب ب شهیو به دنبالش چهره خندان سامان و سر و کله سمانه رو که تا کمر خودشو از ش شنیشاخک هام فعال م

. شه یم دای، هو ارهیمعروفش رو در م يهمون شکلک ها

 دنیو با کش کنهیدر جلو رو باز م عیحرکت فرز و سر هیخودمو پرت کنم کنار سمانه ، سامان با  نکهیو قبل از ا کنمیبه طرفشون پرواز م

گردن  دنیکه برام کش يو به هر نقشه ا نمیزودتر بش مینش میکه هست ینیتابلو تر از ا خوامیکه اگه م کنهیم يآور ادیگوشه مانتوم بهم 

. بزارم 

: گهیو م کنهینگاهم م یچشم ریز کنهیو همونطور که دنده رو عوض م دهیفشار مگاز  يمحض نشستن سامان پاش رو رو به

! استینطوریا... له نژال خانوم ـب... ت ـهر جا که خاطر خواه اوس کشدیم... ــت ـبر گردنم افکنده دوس يرشته ا  -

همه حس خوب که به طرفم هجوم آوردن مثل بچه ها  نیسامان و ا یهمه سرحال نیامروز از ا گمیو من تو دلم م خندهیم زیر زیر سمانه

! نکنم خوبه  هیگر

 یعیکنار تنها آبشار طب يسه نفر نمیبیم کنمیو چشم که باز م میو دوست داشتن شهیعاشق پ ییبه پسر دا سپرمیحرف خودمو م بدون

بعد انگار که برق ... گردهیم ییزهایکه با پول سامان پرش کرده دنبال چ یبزرگ تنقالت سهیک يو سمانه با ذوق داره تو میشهرمون نشست

و سرشو اونقدر جلو  شهیزانوهاش بلند م يرو یببر زخم هیو مثل  کشهیم رونیب سهیک يبهش وصل کرده باشن دست هاشو از تو یصنعت

که کم از همون غرش ببر  یبه هم فشرده و لحن يدون هابا دن... دهیداخل دهن باز شده سامان جولون م يتو فضا بایکه دماغش تقر ارهیم

: گهینداره م

! سرد بد اخالقم و حوصله ندارم  يتو روزها یدونیتو که م... یداداش نیبب  -

: دهیبه عقب هولش م یسمانه و کم یشونیپ يرو زارهینوك انگشت اشاره اش رو م سامان

 یمثل همون خرس یعنی... کرده باشن  دارشیب یکه از خواب زمستون یمونیم یقطب يزمستون ها اصوال مثل خرس ها... دونمیآره م  -

! دست و بالشون وول خورده باشن و بدخوابشون کرده باشن  ریکه توله هاشون ز ییخانوما

رابطه  نیقلبم حسرت ا ياون گوشه موشه ها ییجاها هیو  دمیمشتاقانه به ادامه بحثشون گوش م شمیدارم از خنده منفجر م کهیحال در

. خورم  یرو م يخواهر و برادر

اون  بیتو ج یکنیخودتو جفتت زهر کنم دست م يبد اخالق بشم وامروز رو برا نکهیحاالم تا قبل از ا... خوبه که اطالعاتت باالست   -سمانه

؟يــــدـیفهم... ادیب یکنی، تخ م يکرد میتمر آلوچه گرفته بودم و تو قا یهرچ ختتیر یکاپشن ب

! ـــه ـن یعنی،  ندازهیابروشو باال م هیخونسرد فقط  سامان

شده  ادتریو آب دهنشو که احتماال به خاطر فکر کردن به اون ترشک ها ز کنهیزود خودشو جمع و جور م یلیاما خ شهیاول خشک م سمانه

: گهیو با اعتماد به نفس م دارهیرو بر م شیدست فیو بعد ک دهیقورت م یبیعج يبا سر و صدا

وسط انگشت سبابه و شصتش رو به  يو با حالت خنده دار کنهیدست راستشو باز م... ( یباشه که خودت خواست ادتی... یباشه داداش  -

روز  نین م تو ا ياز جانم رو دو دره کنم و ب ر  زتریداداش عز زیسوپرا خواستمیمن نم یدونیخودت که م! ـه ـتوب ایخدا) رهیگیدندون م

! یو زمستون قونهعاش



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١

که با سرعت داره دنبال سمانه  نمیبیپلک بزنم سامان رو م امیلخت و عور کنار آبشار و تا م يطرف درخت ها دوهیبندش با سرعت م پشت

... و خنده هاشون کل محوطه رو برداشته  ادیداد و فر يو صدا دوهیم

 تونمیخوبه که هنوزم م گمیبا خودم م... کنمیخنده خودم تعجب م يو بعد از چند لحظه خودم از صدا خندمیبلند م يمنم با صدا اریاخت یب

! یشی، خودتم شوکه م يدیناخودآگاه انجامشون م یکه وقت شنیاز کارها اونقدر برات ممنوع م یوقت ها بعض یگاه... بخندم 

؟  رمیآزادانه و شاد خو بگ يخنده ها نیمنم به ا... در کنار سامان  يروز هیهشیم یعنیکنمیخودم فکر م با

سمانه رو که پر از بسته  يدست ها تونمیهم م نجایاز هم... انیحاال دارن به طرفم م یدوست داشتن زیو گر بیتعق هیو سامان بعد از  سمانه

رسن  یکه م میو به چند قدم شهیسامان داره کنکاش م يدست ها يسمانه تو یدست فیدر عوض ک... نمیتمر آلوچه شده رو بب اهیس يها

. نمیبیرو م ادیم رونیب فیک يرو که همراه دست سامان از تو یرنگ يسورمه ا یمخملمن اون جعبه 

بسته از  هیسمانه ... امیبه وجد م بارهیکه از صورتشون م يو انرژ یاز اون همه سرزندگ ننیشیکنارم م یوقت... زننیدوشون نفس نفس م هر

به  يبرا يطور... کنهیم یترش و دوست داشتن هیاون ما دنیکه کنارش درست کرده شروع به مک یو از سوراخ کشهیتمر ها رو به دندون م

... رهیگیسامان با لبخند جعبه رو به سمتم م... دهیکش رونیسامان ب يرو از دست ها اتیح ریتالش کرد که انگار اکس وندست آوردنش

! منه  يبرا هیهد هیکه اون  دونمیم یحرف چیبدون ه

 دهیکه بهم دست م یحس! ... پالك اهللا  هیبا  مینسبتا ضخ يطال ریزنج هی... کنمیو بازش م رمیگیلرزون جعبه رو از دستش م يدست ها با

سمانه چند لحظه طول ... زنهینگران بهم زل م يسامان با چشم ها... کنهیمانند هست که اشک رو مهمون خونه چشمم م یاونقدر نادر و ب

و تنهام رو  دهیدل درد کش يموقع بدجور یب ياشک ها نیکه با ا دونمیم... نهیخوردن تمر فارغ بشه و اوضاع و احوال منو بب زکه ا کشهیم

که به  نطوریو هم رهیگیباالتر م یو کم کشهیدستم م ياز تو رو ریزنج... کنهیسمانه باز هم به روش خودش جو رو عوض م... رسوا کردم 

: دهیتکون م يهوا به صورت عمود يو تو رهیگیدستش رو به طرف سامان م یکی، اون  کنهینگاه م اهو يپالك سرگردون تو

يپول بد شتریذره ب هیومدیدلت ن... ت ـاوسکروچ بدبخ... هان ؟ ... چند مثقاله ؟ ... کردمیم هیخب منم بودم گر... اك بر اون سرت ـخ  -

! ياریعاشقونه بزن بلکه دلشو به دست ب يکم براش حرف ها هیحاال به جا ماتم گرفتن بجنب ... 

. زنمی، لبخند م خورنیسر م دمیصورت سف يکه اشک هام رو نطوریهم

: گهیم يزه اراحت تر شده رو به سمانه با لحن با م الشیخ یکم هیکه حاال از لبخندم  سامان

. خوب به به بخور تا منم حرف هامو بزنم  يخب پس پاشو برو اونور کنار آب مثل دخترها  -

حضور  نجایا دیدوما من با... اوال که اونجا سرده ... شهینه نم: گهیم زننیبرق م طنتیکه حاال از ش ییو با چشمها کنهیلب هاشو جمع م سمانه

ن یاز هم دیبا یدونیم... براتون بهتره  نیحرص بخور یکم هیاول  نیکال از هم! ... حضور من خاطره بشه  نیداشته باشم که بعد ها براتون ا

افتاد مشکل ها ؟  یکه عشق آسان نمود اول ول گهیخواجه م يدیمگه نشن... نیحاال عادت کن

: گهیو م کشهیصورتش م يرو یبا حرص دست سامان

حضور پر رنگ تو االن جزئ مشکالت  نیواقعا ا نمیبیم کنمیسمانه جان االن که فکر م... یگیبعدشم واقعا درست م...گرمه ؟  نجایا یعنی  -

! منه  یزندگ نحلیو ال نفکیال

! یباشه داداش ادتینویا... من همه جا هستم  شهیکال از حاال تا هم... حضور پر رنگ و مستمر   -



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٢

به عنوان  یممکنه از وجودت شب عروس یمن نقش داره که حت یزندگ يحضور تو تو نیا يبه قدر نمیبیم کنمیبله االن که فکر م... بله   -

! اتاق حجله استفاده بشه  یداخل ناتیاز تزئ یکی

سرخ شده از  يو من با گونه ها... کنهیم شونیرنگ برادرش رو پر يکوتاه و قهوه ا يو موها فتهیسر سامان م يو رو کشهیم غیج سمانه

و دونه به  نمیبش کیاون اتاق کوچ يهام تو ییتو تنها تونمیکه دلم بخواد م یکه از حاال تا هر چند شب کنمیفکر م نیشرم و سرما فقط به ا

! دست بکشم واون ها رو از حفظ کنم  ریاون پالك و زنج چیها و خطوط پر پ راشت يدونه رو

لبم  رینه خفه از ز هیو  کشمیعقب م یخودمو کم... ارنیم رونیب الی، منو از فکر و خ شنیکه به طرف گردنم دراز م سامان يها دست

: گهیدست هاشو بندازه م نکهیو بدون ا کنهیسامان مکث م... ادیم رونیب

. کارو از مامانت گرفتم  نینگران نباش اجازه ا... جلو نژال  ایب  -

... کننیم تمیمغزم تلنبار شدن و دارن اذ يجواب تو یکه از سر صبح تا حاال چند تا سوال ب دونهیفقط خدا م یول کنمیم یآسودگ احساس

! شهیم ریانگار که دل منم به دل گرمش زنج بندهیرو که به دور گردنم م ریزنج

: گهیو م زنهیلبخند پهن م هیسمانه

هفته است از درس و دانشگاهش زده اومده خونه فقط رو پروژه  هیاالن  شهینژال باورت نم... خوادیسامان چقدر خاطرت رو م نیا یدونینم

من  یساماندون که اله نیا... دهیبرعکس مامانت بختت تو شوهر سف داستیکه پ نجوریکال ا! ... کنهیبابا و عمه روجا داره کار م ییمخ شو

 يدارا يمردها لیزن ذل يکرده و به مردها شرفتیمدت هاست که علم پ گهیلبته االن دا... شهیآخرش م يها لیاز اون زن ذل برمقربونش 

! شودیهمراه با تفاهم گفته م ینادر از مرد ها ، زندگ يگونه  نیدر کنار ا یدرك و فهم باال و به زندگ

سر و ته کرد  یب يها یو شوخ دیاونقدر خندسمانه ... شد دوست داشتم  يرو که اون روز در کنار سامان و سمانه سپر یاون دو ساعت چقدر

و من چقدر بعد ها ممنون سمانه شدم و خدا رو شکر کردم .... عاشقونه بزنه  ينشد سامان برام به قول خودشون حرف ها یکه اصال فرصت

پر  ياش ، کابوس شب ها لهیو پ لهیش یب يمحبت ها هیدلش موندگار شد و مثل بق يو با محبت سامان تو مانهیصم يکه اون روز حرف ها

! از غم و اندوه من نشد 

. ماتم بزرگ خرد کنن  نیا يتر کنن و همه وجودم رو تو نیدوشم رو صد برابر سنگ يبار حسرت رو تونستنیم بیکه عج ییها حرف

 يپر شده از تابلوها وارید يرو... چوبش  يو انباشته از خورده ها کیکوچ ریتحر زیبه م زنمیگوشه و زل م هینمیشیاتاق سمانه م يتو

وسط  ییجا هیانگار سمانه هم مثل من  گمیبا خودم م... انیشده به چشم م يتاقچه اتاق هم چند تا صندوقچه و جام منبت کار يمعرق و رو

نگاهم سر ... شهیگوشم تکرار م يآهنگ موزون تو هیمثل  ییاره مو يصدا... گردهیچوب ها دنبال آرامش م نیا دنخرت و خرت کر

... ارهیرو در م مرغیس هینازك ، با حوصله طرح دم  ییتخته سه ال کهیت هیيو عالقه داره رو تیصورت سبزه سمانه که با جد يرو خورهیم

... دوست دارم  ياثر هنر هینگاهش رو موقع خلق کردن  يبرق تو نیو من چقدر ا... دهیروح اله کش ییروشنش به دا یعسل يچشم ها

لب هاشو غنچه کرده و معلومه که ... نهیشیروشن چشمهاش م هیعنب يتو ینور خاص هی،  دیچشمهاش د يگار که روح سمانه رو بشه از توان
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 يرو يدوز دیمروار يشده از گل ها دهیپوش یمربع يشده و کوسن ها يگلدوزیروتخت يرو چرخهینگاهم م... کارش تمرکز گرفته  يرو

: پرسمیهمه آرامش قرار گرفته ، آروم م نیا ریکه تحت تاث ییو با صدا کنمیلب هامو تر م... تختش 

دانشگاه ؟  يبر خوادیدلت نم... ؟  يدیتو چرا کنکور نم... سمانه ؟   -

چوب  يو بو شهیبه هوا بلند م یغبار کم رنگ... کنهیدستش فوت م ریتخته ز يو رو کشهینگاهم کنه دست از کار م نکهیبدون ا سمانه

: گهیسرحال م يصدا هیبا ... خورهیبه دماغم م شتریب

احساس  یمن موقع... برمی، لذت م کنمیو کار م نمیشیآت و آشغال ها م نیا ونیاتاق م نیا يکه تو ییمن فقط ساعت ها! ... نژال   -

 شتریب رستانیاز همون دوره دب یبود ولاتیرشته من ادب... بشن و پوست بندازن  دهیکارها ساب نیهم يکه انگشت هام تو کنمیم یخوشبخت

تو خونه ما به عهده خودم گذاشتن که ... به درس خوندن ندارم  يعالقه ا چیکه من ه دونهیبابا هم م... شدین کارها میوقت من صرف هم

 یلبخند قشنگ...( کنکور بخونم  ينداده که برا ریاز سامان بهم گ ریغ یتا حاال هم کس... منم فعال قصدش رو ندارم ... نه ایبرم دانشگاه 

! دهیانگار داره پزت رو م ییجورا هی... زنهیخونه از درس خوندن تو حرف م يوچقدر ت یدونینم) زنهیم

 دیدلت رو صابون نزن ، شا ادمیز گهیمامان روجا م یمن عاشق درس و دانشگاهم ول... کردمیمن اگه به جات بودم حتما کنکور شرکت م  -

! يکنکور بد ياصال نزاره بر دیشا گهیم... دانشگاه  يره بربابات نزا

... ارهیدر ب يباز سیبرات رئ تونهینم یکس گهیاونوقت د... شهیتو و سامان روشن م فیچند روزه تکل نیانشاال که تو هم... نگران نباش   -

! دانشگاه  يسامانم که از خداشه تو بر

باورت  میامروز که با هم اومد! ... داره  یکاراش برام تازگ نیاصال ا... مامان با دل سامان راه اومد  نقدریا ییوهویشد که  یهنوز موندم چ  -

 نایبا بابات ا ينطوریاخالقش عوض شده که ا نقدریباور کنم ا تونمیهنوزم نم يوا... زد ؟  کیلبخند کوچ هیدیبار تا منو د نیاول يبرا شهیم

انگار بهم الهام شده همه ... زنهیچرا همش دلم شور م دونمینم یول! ... رمینشون بگ هیکرد و باعث شد من امروز از سامان  یکیدست به 

! بره  نییمن پا يحامد مارمولک بزاره آب خوش از گلو نیمحاله ا... رهینم شیپ یو خوش ریبه خ یچ

 نقدریا... انشاال  رهیهمش بگو خ... برات مهمن ؟  گرانید نقدرینژال تو چرا ا ...موندم  ضتیاحساسات ضد و نق نیتو کف ا یعنیکال   -

! ریبگ ادیکم از شوهرت  هی... نگاه کن سامان چقدر خوشحاله ... حرص نخور 

! باشه به وقتش بزارم تو کاسه ات ... ایبعدشم امروز کم چرت و پرت نگفت... حاال کو تا بشه شوهر ؟ ... وونهید... برو تو هم   -

کنم برم تو  دایخواستگار توپ پ هیتا بابام بدنش به خاطر سامان گرمه ،  ایزود نیتو دعا کن من به هم... هم شده  یچه شاک... خب بابا   -

؟  خوبه... دماغ دوماد بدبخت  يبشو مو ایب... بشو سر جهاز من  ای، بعدش اصال تو ب يفاز نامزد باز

. رفتن حاضر بشم  ياز سمانه دل بکنم و برا شهیمامان روجا باعث م يصدا

چهره گشاده و ... مامان روجا  ابیصورت شاد سامان و لبخند کم  ادی... ناباور و شوك زده غرق فکرم  يراه برگشت به خونه مثل آدمها تو

 يچشمها... نمیکنار خودش بش کنهیاله که سر سفره منو دعوت م روح ییدست گرم و پدرانه دا... زهره  ییزن دا دارانهیخر ينگاه ها

. شهیلحظه هم از ذهنم دور نم هیشده ،  قیبهم تزر ییخونه دا يکه امروز تو یمثبت يو اون همه انرژ... سمانه  دهو ذوق ز طونیش

: گهیو م دارهیخونه مامان روجا قدمهاشو آهسته تر بر م کینزد
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 ياون بابا يکه برا دونهیخدا م... مثل جونم دوستش دارم ... دونه برادرم گرمه  هینیدلم به هم امرزمیمن بعد از پدر خدا ب... دختر  نیبب  -

بسته و فقط حرف  یچشمهاشو رو همه چ... بابات کم گربه صفت نشده  نروزایخب ا یول... کم نزاشته  يچشم و روت هم تا حاال از برادر یب

 تییکه دا یدونیم... به بعد دختر خودته  نیبهش گفتم نژال از ا خوادیبهم گفت سامان خاطرت رو م تییکه دا روزید... قبول داره رو  امدح

 ریبه خ یپاشون نندازه و همه چ يکه بابات سنگ جلو کنمیهمه تالشمو م... منم مثل پسر خودم دوستش دارم ... رهیسامان م يروحش برا

بار بهت اعتماد کردم ، تو ام همه  هی... اش از دستم دلخور بشن  کدونهییکیداداشمو پسر  خوادیمن دلم ن... رو جمع کن  حواست... بگذره 

بشه  یبابات برزخ یکنینم يکار... يای، آهسته م يریآهسته م... يدیچند روز بهونه دست بابات نم نیا... ینکن دمیرو بکن که نا ام تیسع

! نه  ایمیوصلت رو بکوب نیا خیم شهیخره مباال نمیتا بب... 

هم  یو نشاط يهمه انرژ نیو ا... برهینازك دلم رو م يبند ها غیمامان روجا مثل ت ياون همه حس و حال خوب و قشنگ ، حرف ها ونیم

مهربون ... کنهیقلبم لونه م يمادرم تو يحرف ها دنیبشه که از شن ینیسنگ يمانع از اون دلخور تونهینم دهیمن بار يکه امروز به سر و رو

بابت شک و ... ستیمن ن یاون بابت خوشبخت ینگران... پسر برادرشه  کدونهیبه خاطر ... ستیدختر خودش ن کدونهیشدن مادر به خاطر 

کش  شیپ ير چنته داره براد يبود که خوشحاله دختر نیا يمامان روجا امروز ، فقط برا زینگاه محبت آم... بودن منه  قیال يبرا شیترد

! روح اله و اثبات عالقه خواهرانه اش  ییکردن به دا میتقد يبرگ سبز برا هی... کردن به برادرش 

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

... سپارمیروش گذاشتم به دست آب م شیپ قهیرو که چند دق ییمویپوست صورتم و ماسک ل يرو کشمیدوش آب گرم آروم دست م ریز

تا از  کنمیصبر م یکم... دمیو بدنمو باهاش ماساژ م زمیریاسفنج م يمامان روجا رو رو ياز شامپو بدن خوشبو یکم هیلحظه ها  نیتو آخر

 یپ کشمیدست م بندمیرو که م ریش... کشمیو خودمو آب م رمیدوش م ندیخوشا انیجر ریباز هم ز... م معطر شدن پوستم مطمئن بش

... کشمیحمام م يبخار گرفته و خوشبو يتو فضا قینفس عم هی... کف حمام  چکونمیبلندم و با فشار دادنشون آب اضافه موهام رو م يموها

احساس ... فتهیگردنم م يسامان تو ییپشت در حمام چشمم به گردنبند اهدا يقد نهییآ يتوچمیحوله رو به دور خودم بپ نکهیقبل از ا

! درخشهیگنج با ارزش م هیکه شبنم وار به روش نشستن ، مثل  یآب ينور زرد رنگ المپ حمام و قطره ها ریز کنمیم

ندارم  يادیلباس ز... دمیانتخاب لباس وسواس به خرج ميو برا ستادمیکمد ا يعمرم جلو يباره که تو نیاول يو برا کنمیکمد رو باز م در

از  يصغر یب یرو پارسال ب نیا... دهیم یعطر عرب يهنوزم بو... کشمیم رونیب یآب نیدامن ج هی... ستین یخب کمدم چندان هم خال یول

که  يو برجسته ا یمخمل يکه با گل ها یشال مشک هیکار شده و  دیاش با مروار قهیکه دور  ییمویبلوز ل هی... سوغات آورده  رامسفر حج ب

هوا  یکه در اتاق ب دمیهنوز کامل لباسهام رو نپوش... رهیگیقاب م باتریپف کنه و صورت گردم رو ز یسرم کم يرو شهیروش داره باعث م

هم امشب  یب یب نکهیو از ا زنمیلبخند از ته دل م هیيصغر یب یپوش ب اهیو س فیقامت نح دنیبا د... شمیم دستپاچهیو من کم شهیباز م

نرم و  ینخ يروسر يو سرم رو تو رمیبغلش فرو م يتو... رسهیزودتر از خودش به من م مشیعطر مال يبو... شمیغرق لذت م نجاستیا

 یب یب! ... شهیدلم زنده م ي، تویآقاجون مهربون و تپل و دوست داشتن ادیدنشیچقدر با د... کشمیم قینفس عم هیو  کنمینازکش فرو م

با ... زشیعز نیداغ مرگ همبال یرو وادار کنه به فراموش یب یکس نتونسته هنوز ب چیه... پوشهیم یسال مشک نهمهیهنوز هم بعد از ا
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... از دست رفته اش ؟  زیفراموش کردن عز يبرا دهیو به صاحب عزا آرامش م سردهچطور مردم اعتقاد دارن که خاك مرده  گمیخودم م

کنهیمعرفت خطابش م یو ب زارهیسنگ قبر خاك گرفته م يو سرش رو رو نهیشیهر هفته جمعه ها سر خاك آقاجون م يصغر یب یب یوقت

 !

قرمز  يها نیکه روش با نگ یسرمه دان چوب هیو  کنهیدستم رو باز م یحرف چیه یو ب پاشهیبه روم م يلبخند امیم رونیکه ب یب یآغوش ب از

چشمهام ،  يتو دنیسرمه کش کیامشب مجازم به اندازه  يبرا یعنییب یکار ب نیا... زنهیمغزم جرقه م... زارهیدستم م يشده رو تو نیتزئ

... رهیم رونیو از اتاق ب دهیبه دستم م یکیفشار کوچ... کنهیو باز م بندهیدر جواب نگاهم فقط پلک هاش رو آروم م... باشم  اشتهد شیآرا

و همونطور  بندمیچشم هام رو م... شهیاستخوان فکم گم م ریو بعد از غلغلک دادن صورتم ز زنهیم رونیقطره اشک از گوشه چشمم ب هی

سامان ... بگذره  ریبه خ زیبرگزار بشه و همه چ یبه خوب يامشب مراسم خواستگار کنمیدعا م دمیمشتم فشار م يرو تو یکه سرمه دان چوب

 هی،  شهیم بمیکه بعد از ازدواج با سامان نص یو آرامش يدلم به خاطر آزاد يبشم که تو نیمنکر ا تونمینم یول... رو از ته قلبم دوست دارم 

ا محمود متنفر از باب يو بند ها دیق ریانگار که حسرت مستقل شدن و فرار از ز... کنمیاحساس گناه م یکم! ... زنهیموج م یبیغر یخوشحال

! انداخته  فیکث هیسا هیکه به سامان دارم  یعشق پاک يدختر ، رو

 دیشا... دهیوجودم داره جولون م ياضطراب گنگ تو هی... ترسمیاهل خونه م هیاز مواجه شدن با بق... برم  رونیاز اتاقم ب خوادیدلم نم اصال

ترس و اضطراب  نیندارم ، ا یتیمیمن که با خونواده ام صم يبرا یول... ترس و لرز دارن  ينطوریا ادیبراشون خواستگار م یهمه دخترا وقت

! کشهیداره خودشو به رخم م شتریب یلیخ نگارا

سر وقت بودن  نهمهیاز ا... مهیهشت و ن قایساعت دق... ندازمیشکل کنار تختم م یمربع ينگاه به ساعت کوچولو هیزننیدر رو که م زنگ

و چند لحظه بعد مامان روجا در اتاقم  شهیم دهیشن یو تعارفات معمول یسالم و احوالپرس يصدا... شهیم شتریمهمون ها ترس و دلهره منم ب

 يرم از توکه دا نطوریبازه و من هم ییرایدر اتاق پذ... و ببرم  زمیبر ییصدام کرد چا یآشپزخونه و وقت يبرم تو گهیو بهم م کنهیرو باز م

سامان تونسته باشه  کنمیکه فکر نم رمیم عیسر نقدریا... نمیزهره رو بب یینظر سامان و زن دا کیفقط به قدر  تونمیم شمیسالن رد م

زده و لرزونم رو  خیيو سر انگشت ها ستمیا یها جا گرفته م نتیکاب يکه رو یآشپزخونه کنار سماور جوشان يتو... نهیببهمونقدر هم منو 

رو به تک تک سلول هام  جانیو خون پر از ه زنهیتلمبه بزرگ ضربه م هیدلم داره مثل ... رمیگیبغلم م ریو دست هامو ز کنمیجمع م

 کاش... سامان  يوا... ؟  شهیم یعنیگمیبا خودم م... هاش  یسامان و خاطرات مهربون ریشده از تصو پرتمام مغز و روحم ... رسونهیم

از کنارشون رد بشم ، االن هالك فرو رفتن  دمیترسیم یو حت کردمیعمر از جنس مخالف فرار م هیکه  یمن... بهت دارم  یچه حس یدونستیم

 وشیآفترش يبو... شیو استخوان دهیصورت اصالح شده و چونه کش يرو دنیدست کش يبرا رفتیدلم ضعف م... تو آغوش سامان بودم 

دست هام رو  یراه کتابفروش يکه تو فتمیم ياون روز ادی... بدم  صی، تشخ گهیرنگارنگ د ياون همه بو نیجا و از ب نیاز هم تونستمیرو م

من باشن و هر وقت که اراده کنم ، بهم  يبرا يبزرگ و قو ياون دست ها شهیم یعنی! ... ایخدا... کوه پشتمه  هیکردمیاحساس م... گرفت 

آرامش بدن ؟ 

وسط ... کشمیخجالت م الیکه از خودم به خاطر غرق بودن تو فکر و خ کنهیبهم نگاه م يطور هی... امیرضا به خودم مسرفه  يصدا با

: گهیو م ستهیا یم فیآشپزخونه بالتکل

! هست برام گرم کن  يزیاگه چ نیبب... صدقه سر مراسم امشب شامم نخوردم ... زیبرام بر ییچا وانیل هی! ... نژال   -
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کال مثل دو تا قطب ... زنهیآروم و شمرده داره با رضا حرف م یلیخ... شنومیناصر رو م يسمت سماور که صدا رمیو م دارمیبر م وانیل هی

... مخالفن 

! فتهیغذا راه ب يخونه نشستن بو يزشته مهمونا تو... کلوچه بخور  هیرو با  ییرضا همون چا  -

غذا نخوردم ؟  نایا ییمگه من تا حاال جلو دا... ان ؟  بهیحاال مگه غر  -

يخوردیم يزیچ هیتا سفره پهن بود  يومدیمثل همه زودتر م دیامشب با یول... ستیغذا خوردنم بد ن... ستنین بهیغر... نه داداش من   -

! مینباش شهیامشب مثل هم هیمیربراشون احترام بزا دیما هم با... اومدن  یرسم نقدریاحترام گذاشتن ا نایا ییدا... 

و چند تا  ییو کنارش دو تا کلوچه گردو زارمیبشقاب م يرو تو ییچا وانیل... ناصر شده  يحرف ها میکه تسل دهیبا سکوتش نشون م رضا

: گهیو م کنهینگاه مهربون بهم م هیآشپزخونه ، ناصر  يرفتن رضا از تو رونیبا ب... دمیو به دستش م زارمیقند م

! ببر  زیبر ییهر وقت مامان صدات زد چا... تو سالن  اینژال ب  -

: به طرفم  کنهیدستشو دراز م نهیبیرو که م دمیترد

! يصحبت هاشونم بشنو يدوست دار دونمیمن که م... گهید ایب  -

 يکه تو کنمیندارن ، تو دلم خدا رو شکر م دیبهش د ییراینشسته که از داخل پذ يرضا گوشه ا... رمیو پشت سر ناصر به سالن م خندمیم

آروم و موقر  شهیهم... تو دل جهنم  مونهیخنک م مینس هیوقت ها برام مثل  یو گاه کنهیم لیجو رو تعد یکم هیخونه حداقل ناصر  نیا

و گوشهامو  نمیشینقطه کور م هیتو  ییرایپذ واریکنار د... تا به خواسته اش احترام بزارن  کنهیحرف هاش همه رو متقاعد م باو  کنهیرفتار م

 ییزن دا يها یبه موقع مامان روجا و بازار گرم يها ختنیروح اله و زبون ر ییدا تیداره با درا زیهمه چ داستیکه پ نجوریا... کنمیم زیت

بابا  یوقت... رهیم شیبله برون و عقد کنون پ خی، به سمت تار يصغر یب یو لبخند گوشه لب ب یراض افهیصد البته ق وهر دومون  يبرا

 نهیشیو لبخند م کشمینفس راحت م هیرو امضا کنن ،  رشیو شهود ز سنیرو بنو هیتا صورت مهر ارنیقلم و کاغذ ب هیگهیمحمود به جهان م

: که  شهیمامان روجا بلند م يجهان از اتاق ، صدا اومدنرونیهمزمان با ب... رو لبم 

! اریو ب زیبر يچا ینیس هی... در نژال ما  -

 ینیس... ؟  نینگاه مهربون رو به دلم گذاشت هیچرا همتون حسرت ... يکرد غیلحن مهربونت رو هجده سال ازم در نیچرا ا گمیخودم م با

کل سمانه ، شرم دخترونه رو  بیقر بیعج يو ال به الش صدا ییمامان و زن دا دنیکل کش ي، صدا ییرایتو پذ زارمیبه دست که پامو م

رو ازم  ینیو س ادی، به طرفم م شنوهیم ینیس يدار رو تو هیپا يلرزش استکان ها يو صدا فهمهیناصر که حالمو م... کنهیمهمون صورتم م

خواهر  نیو مهربون تر نیباتری، به نظرم ز یرنگ و شال بافت مشک يآجر يتو اون مانتو... کنهیسمانه کنار خودش برام جا باز م... رهیگیم

برگه رو  یخاص تیجد هیبا  ییدا... به دور و برم نگاه کنم  کنمیفرصت م کنهیها رو تعارف م ییکه ناصر داره چا یقتتا و! ... استیشوهر دن

انگار چهره .. .که دلش چقدر شاده  دیفهم شهیگوشه چشمش م يها نیاز چ... قباله است  يزانوش گذاشته و در حال نوشتن مقدمه برا يرو

 يال به ال قیدونه درشت عق حیتسب... کنارش بابا محمود نشسته ... رهیگیدل منم قرار م ییآرامش دا از... داره  نیریته خنده ش هیاش 

داره تو دلش  دیشا... از چهره سردش بخونم  تونمیرو نم یاحساس چیه... ستین ایدن نیو انگار تو ا نهییسرش پا... چرخهیانگشت هاش م

زده  هیکنارش نشسته و با وقار به مخده تک يصغر یب یب... شهیاز شر دخترش خالص م يکه داره با آبرومند کنهیو شکر م گهیسبحان اهللا م

 يریشراهنیو پ دیو سف یآب زیر يبا خط ها يسامان تو اون کت و شلوار سورمه ا نطرفیا... پاشهیو به مجلس نور م گهیلب ذکر م ریز... 
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و  دهیبه خودش رس یزهره حساب ییزن دا... کنهیخوبه که اصال به من نگاه نم درتموم نشسته و چق زیداماد همه چ هیرنگش درست مثل 

مامان روجا تو اون کت و دامن ... لبخند آرامش بخش داره  هیاونم رو لبش ... نمیبیرو م فشیظر يکرده  شیبعد از مدت ها صورت آرا

 نیرو که از هم زشیدونه پسر برادر عز هیداره  نکهیچقدر از ا... کامال واضحه  شیذوق زدگ... رنگش انگار ده سال جوون تر شده  ییطال

عالمه حس  هیمنو سفت گرفته و داره بهم  يسمانه دست ها... خوشحاله  کنهیدکتر به نافش بستن ، دوماد خودش م يحاال همشون آقا

! تر از مادر  کینزد یحت... منه  یفرد زندگ نیتر یمیو صم نیتر کیسمانه نزد دیشا... کنهیخوب منتقل م

و  ییکه از طبع و مرام دا دمیو شن دمیبارها د... ستین یکالفگ اییتیاز نارضا يتو چهره جفتشون اثر یتفاوت نشستن ول یو رضا ب جهان

 هیهم قالب کرده و با  يرو تو دشیو سف فیظر يانگشت ها... من  يو درونگرا زیبرادر عز... و ناصر ... خونه حرف زدن  يپسرش تو

و خودش رو از خوشبخت شدن من  زارهیفکرش داره محاسن سامان رو کنار هم م يانگار تو... کنهیرو برانداز م ساماننگاه قشنگ داره 

جمع  نیا ونیم ییهمه تنها نیاز ا رهیگیدلم م... دمیدینگاه ناصر رو االن از طرف بابا محمود م نیکاش ا گمیبا خودم م... کنهیمطمئن م

! کیکوچ

 ایییرایورود به پذ يعمو حامد که برا هیکر يباز کردن در نگذشته که صدا يهم از رفتن جهان برا قهیهنوز دو دق... شهیدر بلند م يصدا

آمد ... دآم... آمد ... انیپا یب يآن نامرد با عقده ها! ... آن مرد با نفرت آمد ! ... مجسم آمد  طانیش! ... کنهیم خی، مو رو به تنم س گهیاهللا م

 !

 يتمام پلک و و رو... صورتم دست بکشم  يجرات ندارم رو گهیکردم که د هیگر نقدریا... لخت و بلندم  يموها يتو کشمیهام رو م پنجه

رحمانه حرمت همه  یب نطوریو ا میوسط زندگ دیچیمثل گردباد پ زیهمه چ یباور کنم چطور اون حامد ب تونمیهنوزم نم... سوزهیگونه هام م

!برد  والس ریرو ز زیچ

واشیبکشه و  شیرو پ یحامد خوب بلد بود خودش رو به ندونستن بزنه و بحث اختالفات قبل... فتمیم شبید ادیبار هزارم  يبرا دوباره

! کنه  ادیرو ز گید ریز زمیه واشی

... دیلرزیم دیبدنم مثل ب... میدادیگوش م ییبه بحث دو نفره حامد و دا دهیرنگ پر يکه همه در سکوت با چهره ها دیکش ییبه جا کار

: به اونجا که حامد گفت  دیرس... هم از من بهتر نبود  هیحال بق

 يها نیچراغ برق تو زم ریبابت زدن ت نیرو که از اداره برق گرفت یونیلیپارسال اون پونزده م... یزنیم يشما که دم از حساب و برادر  -

؟  ياوردیاون پول رو چرا تو حساب و کتاب ها ن... کنار جاده 

با همون پشته زدن  يدیند... کردم و براش پشته زدم  یمیخرج چاه قد ونشویلینه م يدیند... ؟  يکر بود... ؟  يکور بود... پسره نا فهم   -

؟  میازش آب بکش میسوز همون چاه رو عوض کردم تا بتون میپول موتور پمپ ن هیبا بق يدیند... شد ؟  شتریب نچیآب چاه سه ا

؟  ستیمگه اون چاه تو محدوده خودت ن... يخودت کرد يها نیاون پول رو خرج زم گمیمنم م... یحاج نهیخب حرف منم هم  -

 يدر عوض نصف روزها... اگه همه پول رو خرج اون چاه کردم ... برق هم تو همون محدوده است  ریاون ت... تو محدوده منه اگه اون چاه  -

! کنهیطرف شما رو جبران م يها نیزم رهیاستخر ذخ يهفته آب همون چاه کسر

! خب معلومه اون آب حقمونه ... میکاریم کدستیشما  شنهادیو همه رو به پ میها رو مرز نبست نیزم یوقت  -



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨

 شهیکه هم نهیاز ا ریمگه غ یول... بشه  شتریراحت تر توش حرکت کنن و محصول برکتش ب نیکه تراکتور و کمبا میمن گفتم مرز نبند  -

ها سود بردم ؟  نیبعد از برداشت به اندازه سهم خودم از اون زم

پول همه کارگرا رو خودم دادم ؟  یها و حت نیو درشت زم زیر يا و خرج هاه يکه چند ساله همه خورده کار نهیاز ا ریغ مگه

کنار ، اونقدر ازت  دهیچند سال آخر که حاج محمود کش نیا... تو لقمه ات شبهه داره ... من از حساب و کتاب حرف نزن  يبرا حامد

! خونه ات بخورم  يتلخ تو ییچا هیکنمیرغبت نم یکه االن حت دمید ينامرد

) زنهیخالص رو م ریحامد با وقاحت تمام ت (

یکیدختر  نجایا ياومد... یهست یلیلقمه چرب و چ هیتو خونه داداشم دنبال  یول... يخورینم مییچا هیآره تو خونه من ! ... ــهه ـه  -

نون  لو دنبا نیرو برداشت ازتونیکه پ نهیا قتیحق... سفره  يپا ینیبه بعد چهارزانو بش نیاز ا یبرا پسرت که بتون يریداداشمو بگ کدونهی

! تو خونه داداشم  نیاومد

 يقو يحصار دست ها يتو فتهیب یگل وسط قال يرو نکهیحسش قبل از ا یو بدن ب ارهیزهره تاب نم ییزن دا... پرهیم ییدا ياز رو رنگ

! محمود ؟: گهیناله مانند م يصدا هیو با  زنهیصورتش م يمامان روجا با دست تو... شهیسامان ، مهار م

رو که تا قبل از  یسیورقه دستنو... کنهیچانه اش چکه م ریخون داره از ز کنمیسرخ شده که احساس م يصورتش به قدر... شهیبلند م ییدا

ام رو  هیمهر ستیمن ل يو حوصله تمام برا یمشک سیزانوهاش گذاشته بود و داشت با خط خوش و اون روان نو ياومدن اون ملعون رو

دهن باز کنه ، من با  ییدا نکهیقبل از ا... شدن  دهیاز خطوط کاغذ کنار هم چ یمیاز ن شتریب يکلمه ها رو... ، باال گرفت  نوشتیتوش م

رو جلب کنه از در  یتوجه کس نکهیصدا ، بدون ا یکه آروم و ب نمیب یرو م يصغر یب یب فیپر از اشک ، قامت لرزان و نح يچشمها

! رهیم رونیب ییرایپذ

: کشهیم ادیفر ییدا

دختر  يداشتم برا زیهمه چ یب يبود که قبل از اومدن تو یستیل نیا... نینیهم خودت ، هم برادر بزرگت خوب بب... نیخوب بب... نیبب  -

... زرد  يبعد از هفت مثقال طال... و شمعدون نقره  نهییدست آ کیبعد از ... جلد قرآن  کیبعد از ... بعد از حمد خدا ... نوشتمیبرادرت م

! دشت صفا  يها نینوشتم تمام سهم من از زم... دستباف  یشمیبعد دو تا تخته فرش ابر... سفر حج واجب  هیاز  عدب

! دختر برادرت نژال  هینم مهرتا ثمره پونزده سال صبر و تالش و کار پر زحمتم رو بک... نجایامشب اومده بودم ا یعنی... ؟  یچ یعنییدونیم

فکر نکن پام رو پوست خربزه بود ! ... یمیقد يها و گله ها ثیپاك کردن حرف و حد يفقط برا... عشق پاکشون  نیبه خاطر حرمت ا فقط

 يو سه چهار ساله  ستیبغلمو پا پس بکشمو به پسر ب ریهامو بزنم ز نیبشم و زم مونیمثل تو دو تا پارس بکنه ، من پش یاحمق هیکه تا 

! نه ! ... پدر سوخته  يخوایزن م ي، تو غلط کرد گمام ب شهیعاشق پ

) کنهیم میتقس يمساو کهیبرگه و اونو به دو ت يتو ندازهیدست م ییدا( 

... يکه زدیهمه حرف مفت نیاگه امشب حاج محمود در جواب ا... قسم  خونمیچند بار به طرفش نماز م يکه روز یهمون قبله حاجات به

. کردمیثابت م مویو با همه وجود برادر موندمیاونوقت منم م! ... ـامد ، خفه شو ـکلمه گفته بود ح کیفقط ... کلمه  کیفقط 
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پسر  نیهم يروز هی! ... با ارزشتره  ایتو دن يزیو آبروش براش از هر چ رتیبه پسرم نشون بدم باباش هنوزم غرور و غ دیبا... االن  یول

... صاحب من افتاده  یدل ب نیتو ا یچه کشمکش نجایامشب ا یعنی... ؟  یچ یعنیاوالد و اموال شما فتنه هستن  گهیخدا م یکه وقت فهمهیم

! مثل تو و برادرت نکردم  یینامردا فینموندنم ، خودم رو خار و خف نجایکه با ا بوسهیم دستمواونروز 

، بدن  زهیریکه از صورتش م يسامان با غم کشنده ا... نمیبیروشنش م یعسل يلحظات برق اشک رو تو چشمها نیو من تو آخر رهیم ییدا

صورت مادرش ،  دنی، بعد از کاو کنهیمحتضر نگاه م ماریب هیکه به  یو مثل کس کنهیدست هاش بلند م يحس و حال مادرش رو رو یب

 کنهیروح سرگردون دست منو رها م هیسمانه مثل ... زنهیم رونی، ب يکرم و قهوه ا يها هچیشده با قال دهیپوش تاقاز اون ا یحرف چیبدون ه

! رهیم رونیآروم پشت سر سامان ب يو با قدمها

گونه  يبلند و خوش فرمش ، رو يچطور با پنجه ها نمیتا به چشم خودم بب... مامان روجا باشم  يها نیتا شاهد ناله و نفر مونمینم گهید

! رونیخونه ب نیگمشو از ا: غرهیو م رهیگیعمو حامد رو م قهیبار جهان  نیاول يچطور برا نمیتا بب... کشهیم يو مواز يعمود يهاش خط ها

 ومدهیروح اله مهمون خونه ما بود ، از در خونه تو داخل ن ییدا! همه وقاحتت  نیبا ا ی، تو کشت یآقا جون رو تو کشت: زنهیم ادیفر رضاو ... 

! ياریبه زبون ب خوادیدلت م یهر چ يبود که به خودت اجازه داد

بر  یبت پر غرور ترک نیا ایآ نهی، به چهره ساکن و ساکت بابا محمود زل زده تا بب ادشیکه ناصر در سکوت انباشته از هزاران فر نمیبب و

! ؟ دهیم یتیقبل اهم قهیبه فضاحت چند دق... ؟  کشهیم یآه... ؟  دارهیم

به اون جماعت  یساعت میکه بعد از ن نمیخودم بب يتا با چشم ها... نمیرو بب یتا ادامه همون سکوت پر از حماقت حاج محمود قربان مونمینم

: کنهیخشک شده حکم م يبر جا

! نیبخواب نیبر... بود تموم شد  یهر چ  -

 یحاج کدونهییکیدختر  یمن ک... نهیشیلبم پوزخند م يرو اریاخت یب... دمیو خودم رو ننو وار تکون م کنمیهامو دور خودم حلقه م دست

! داداشم  کدونهییکیدختر : خورهیگوشم زنگ م يحامد تو يصدا... ؟  دمیبودم که خودم نفهم

... کشمیم نییاش رو با شتاب پا قهیو  ییمویبلوز ل قهیيرو ندازمیها دست م یحشمثل و... کنهیقلبم کوالك م يسامان تو ادیکبارهیبه

! دنیزده ام ، دارن پوست گردنم رو خراش م خیسرگردون و  يکه سر پنجه ها ستین نیو حواسم به ا ییطال ریدور زنج ندازمیدست م

شد ؟  ينطوریچرا ا... پس چرا ؟ ... خوامیبدون سامان فقط مرگ رو م یدونیتو که م... يتو که از دل من خبر دار! ... ایخدا: گمیلب م ریز

نداره ؟  یمن تموم يها یچرا بدبخت... 

، زودتر از خودم رفته و منتظرم نشسته ؟  رمیبود که هر جا م یچه بخت و اقبال نیا ایخدا

 کیخشک و چاك چاکم نزد يشربت قند و گالب رو به لب ها... نمیبیبازم م مهین يپلک ها يرو از ال یب یو من قامت ب شهیاتاق باز م در

بخش رو  اطیح عیاز اون ما یو کم ارهیرو باالتر م وانیبا سماجت ل یب یب... رهینم نییاز گلوم پا يزیچ... کشمیباال م یسرم رو کم... کنهیم

نفس  کیيو طور کشمیم رونیب یب یب يرو از دست ها وانیل... چقدر تشنه بودم  فهممیتازه با تر شدن لب و دهنم م... زهیریدهنم م يتو

دوباره هق ... زنمینفس نفس م وانیاومدن ل نییبا پا... شهیم يبلوزم جار قهیيچانه و تو يرو وانیل اتیکه نصف محتو خورمیشربت رو م

 يموها يرو یب یب... دهیبهم آرامش م یو کم دهیچیدماغم پ يتو گالب يبو... کنهیتمام عضالت گلوم رو گرفتار م یسختو  نیهق سنگ
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اش به نوازش  گهیکه با دست د نطوریهم... به سمت خودش  دهیو سرم رو هل م زارهیاستخوان فکم م ریو دستش رو ز کشهیبلندم دست م

: کنهیزمزمه م دهیموهام ادامه م

نژال ؟ ... ؟  ينماز صبحت رو خوند  -

 يهنوز تو... رهیم رونیو ب شهیبلند م یب یب... دهیتر حنجره دردناکم رو فشار م يو بغضم سفت تر و جد شهیم زونیهام دوباره آو لب

و با لحن  دهیکاسه رو به دستم م... اش  دهیچروک يدست ها يتکه پنبه تو کیو  یبرنج الهیپ هیبا ... گردهیکه دوباره بر م رمیخودم اس

: گه یم یمهربون

! زکمیخدا بزرگه عز... بعدم نمازت رو بخون ... پاشو چشمهاتو بشور   -

رو  یگل خطم يتکه ها تونمیرنگ و لزج ، م يریلغزان و ش عیوسط اون ما... کنمینگاه م یکاسه برنج اتیبه محتو یب یرفتن دوباره ب با

... نمیبب

لب هام ورم کردن و پلک ... کنمیخودم وحشت م افهیق دنیاز د... ستمیا یپنجره م کنار کیکوچ يوارید نهییآ يو رو برو شمیجا بلند م از

به خون نشسته  يدیرنگم رو به باال قرار گرفته و سف یمشک يها هیعنب... ستادنیحالت ممکن ا نیسکته زده به بدتر يهام مثل آدم ها

 عیملتهب و دردناکم رو با اون ما يو چشم ها برمیفرو م یعصاره خنک شده ختم يپنبه رو تو... ترسونهیمنو م يجورچشم هام بد 

. کنمیشفابخش کمپرس م

 یمعجون يصغر یب یکاش ب... دل به خون نشسته رو با کدوم محلول شفا بخش کم کنم ؟  نیپس التهاب ا! ... ایخدا گمیدلم م يتو

!قلب پامال شده از نفرت پدرانه حاج محمود  نیا یکوفتگ رفع يبرا... دهیدل داغد نیخنک کردن ا يبرا ساختیم

 يتو يخورده و بدبو سیاون چند تا مشت عدس و گندم خ کردیفکرش رو م یک... پرپشت کنار حوض  يرو سر سبزه ها کشمیم دست

! رو نوازش کنه  يا نندهیهر ب يباشه و چشم ها دهیجوونه زده باشه و قد کش ينطوریها ، حاال ا سید نیا

... خودمون  يبرا شیکی... مثل هر سال پنج تا ... شمارمیها رو م سید... شهیسر سبزه ها نشسته ، مرطوب م يکه رو یدستم از شبنم کف

! روح اله  ییدا يهم برا یکینیو ا... خاله ربابه  يبرا شیکی... عمه مهدخت  يبرا شیکی... يصغر یب یب يبرا شیکی

... و براش سبزه ببره ؟  ییروز قبل از سال نو بره خونه دا هیمثل هر سال  تونهیمامان روجا م دیامسال ع... دمیو بغضم رو فرو م کشمیم آه

،  شیهفته پ کینیتا هم ياز چند روز بعد از اون شب خواستگار... و سامان برام زجرآور شده  ییاسم دا دنیروزها شن نیکه چقدر ا يوا

پر  داتیکه برکت و عا ییها نیسند زم کیتفک يبرا گرفتیکه صورت م یاز کشمکش و تالش میخبر تازه داشت هیبارکیوقت  دهر چن

! منو دچار فقر کرده بودن  نطوریصرفه و پر سودشون ا

که  یمیشده که قرار محضر بگذارن و طبق قولنامه قد نیحل اختالف قرار بر ا يبود که بابا محمود خبر داد تو شورا شیچند هفته پ نیهم

دشت صفا ، به  کپارچهیيها نیو سفت و سخت زم یحد و مرز قانون هیبه بعد طبق  نیرو انجام بدن تا از ا کیمربوط به تفک يداشتن کارها

! بشن  میو بزرگتر تقس تردو تکه کوچک

... بود ، دود شد و به هوا رفت  نیمالکان زم نیب یصلح و آشت يهم که برا يدیامذره  هیهمون  دیبود که با خبر جد شیچند شب پ نیهم و

... و بابا محمود و عمو حامد  يهاش در حضور کارشناس دادگستر نیو مشخص شدن حد و مرز زم دیروح اله بعد از گرفتن سند جد ییدا
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 نیدو ج کیکرده بود و با  ادهیخاردار رو پ میس يو حلقه ها مانیس يها سهیو شن و ماسه مخلوط و ک یمانیبلوك س ونیکامبالفاصله چند تا 

عنوان در  چیبه ه یقانون ییجدا نیخط و مرز ا شهیهم يتا برا... با اقتدار  یمانیمرز س کیدنیکارگر روزمزد شروع کرده بود به کش

! نکنه  دایمانده آقاجون سوق پ يبه جا راثیم يهاش به سمت و سو نیوجب از زم کییره و حتیمعرض خطر کمرنگ شدن قرار نگ

اون همه اشک و  ونیکرد و م ونیخبر باز هم شروع به ش نیا دنینکرده بود ، با شن دیقطع ام ییروجا که هنوز هم از نرم شدن دل دا مامان

! پر سوز و گدازش محروم نکرد  يها نینفر دنیآه ، حامد و بابا محمود رو از شن

فکر کردم که اون مرز قبل از  نینگاه کردم و به ا کیزیکتاب ف ي، باز هم تا دل صبح به صفحه ها کمیاتاق کوچ ییسکوت و تنها يمن تو و

،  کنمیحسش م هیمثل سا یگاه نروزهای، که ا شهیجسم و روح منو سامان عاشق پ نیب... بندازه  ییجدا نیزم کهیاون دو تا ت نیب نکهیا

! هانداخت ییجدا

 يانبوه ورق ها ياتفاقات پشت سرهم ، تنها به فرو کردن سرم تو نیاز ا یفراموش کردن بهت و فشار ناش يروزها و شب ها برا نیا

.کنمیاکتفا م یماالمال از مطالب درس

سته کننده جهان در مونده از مدرسه با حضور پر از غرغر و خ یرفتن من از خونه رو ممنوع کرده بود و اون چند روز باق رونیمحمود ب بابا

! زدیسامان در دلم سوسو نم دنید يبرا يدیام چیو ه شدمیواقع اسکورت م

اما افسوس ... دادیباشه ، دلم رو قوت م ییتماس از طرف خونه دا نکهیو فکر ا ارودیم جانیچند لحظه منو به ه ياوقات زنگ تلفن برا یگاه

از دو طرف  یدوست داشتن يرشته ها نی، پاره شده بودن و اونقدر ا یخون يپر قدمت محبت و نسبت ها يرشته ها کبارهیکه انگار به 

! بود  یمعن یو گره خوردن دوباره اونها ، ب دنیبه هم رس يآرزو کردن هم برا گهیشده بود که د دهیکش

تمام ... کنمیاز کنج اتاقم دل م یشخص اریبس يکارها ناایمادر و برادرها و اح شاتیانجام خرده فرما يو فقط برا خونمیو شب درس م روز

که شب ها  یمهتاب ای،  تابهیکه از پنجره اتاقم م ینور آفتاب ریوار ز وانهیو درس خوندن د... ییپالك طال کیمن شده در مشت گرفتن  يایدن

و  زمیخشکم ، چند قطره اشک بر يخسته و گلو ياستراحت چشمها يبرا یو گاه... کشهیرنگ اتاق سرك م یو الک یمیفرش قد يوبه ر

 ییپسر دا یهم نفس نیریش يایکوتاه در رو قهیچند دق يلب خدا رو صدا بزنم و بعد با اجازه خدا ، نام سامان رو زمزمه کنم و برا ریز

! جذاب و مهربانم فرو برم 

و  خورنیفکرم ترك م يا شهیش يوارهایو و نا خودآگاه د طایتو خلوت ح گذارهیدر دست قدم م یو ناصر با ساك کوچک شهیخونه باز م در

! میزندگ قتیزشت حق يایوسط دن شمیتمام باز هم پرتاب م یرحم یبا ب

 يعطر اسپرتش ، چشمها يبو... زنهیو کنار من و حوض زانو م ادیبا لبخند به طرفم م نهیبیمنو در حال نوازش سبزه ها م یو وقت ادیم جلو

چه سحر و  دونمینم... خندونش  يلبها يو خط بلند باال یقلم ینیب دیو سف دهیکش غهیبلندش ، ت يپرپشت مژه ها بونیسا ریز دهیمهربون لم

و در  کنمیخونه فرو م نیاز اهل ا یآغوش کس يبار سرم رو تو نیاول يو من برا شکنهیگلوم م يکه بغض کهنه و مزمن تو دارنییجادو

به خودم ... کشمیم ادیو فر زمیریاشک م... کنمیم هیو گر زنمیضجه م دمیمشتم فشار م يرو تو دشیو سف یگرم کن آب قهیکه  یحال

! کنمیم یرو خال یو پر حرص اون بغض لعنت کنمیو ناله م چمیپیم
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 یتا نژال خال زنهیو دم نم نهیشیو اونقدر رو زانو م رنیگیم انیمنو در م دهیخم يدژ محکم شونه ها کیناصر مثل  دهیو کش فیظر يها دست

 نیو شورم رو تسک ینمک يآب حوض و بعد با همون دست مرطوب صورتم و مژه ها يتو کشهیناصر دست م... فتهیو به نفس نفس م شهیم

:دهیناصر بعد از مدت ها نبودنش گوشم رو نوازش م يصدا... نشونهی، کنار خودش م وونیپله کوتاه ا يو منو رو کشهیمدستم رو ... دهیم

... شترهیوسط سهم تو از همه ما ب نیاما خب ا... همه ناراحتن ... یچقدر ناراحت دونمیم... يدار یچه حال دونمیمن م! ... گوش کن نژال   -

عمر چشم  هیبه  دیلگد کش... در حق خودش  یحت... در حق همه کم گذاشت ... بابا اون شب کم گذاشت ... نشد  ریاون شب کم تحق ییدا

 دونمیهنوزم نم... چشمش رو بست و گذاشت حامد جولون بده و اونطور معرکه درست کنه ... لیدو تا فام نیا یتو چشم بودن و هم نفس

ما و  نیو چند ساله ب دنیو چند یلیفام يهمه رفت و آمد ها نیوسط ، ب نیا دیشا... حد سکوتش رو حفظ کرد  نیبابا محمود چرا تا ا

 یچیوجود داشته که کم کم تو دل بابا جمع شده بوده و اون شب ه ینا محسوس يو اسطکاك ها کیکوچ يهاتنش  هی... ییاخونواده د

که همون  ينفس بابا محمود شد یتو قربون دیشا... کنه  یخودش رو خال میمستق ریحامد رو نگرفت تا بتونه غ يها نیتوه ينگفت و جلو

حامد خوب بلده ... ارهیدر ب ينطوریسالها رو ا نیو درشت ا زیر يها يدلخور همهیو تالف رهیبگ یشب دلش خواست از آب گل آلود ماه

! نبرده  ییبو چیه استیعقل و شعور ، از س يو بابا محمود متاسفانه با اون همه اقتدار و جذبه و ادعا... کنه  يبا افکار بابا باز

رو  زهایچ یلیتا حاال خ... یهست يتو دختر صبور... رهیعشق سامان رو ازت بگ تونهینم کس چیه يتا تو نخوا... خواهر گلم ... جان  نژال

به  نیکه از ا گمیبهت م یول... و آرامش نداده  تیبه تو امن دیو شا دیوقت اونطور که با چیخونه ه نیکه ا کنمیمن درك م... يتحمل کرد

کنکور  هیقدم  نیاول... شهینجات داره برات هموار م يکه راه ها يدیرس یبه سن گهید... يبه خرج بد يده برابر گذشته صبور دیابعد ب

... یدرس بخون يکنه که بر تیخدا بابا محمود راه دیبه ام يتا اگه قبول شد کنمیم يهرکار دمیبهت قول م... دانشگاهه  يتو یموفق و قبول

 يهمه روزها يتازه تو... بکشه  رونیب ریلونه دلگ نیچند ساعت تو رو از ا يابر تونهیکار م يایدانشگاه پا گذاشتن تو دن سالبعد از چهار 

روز دوباره دو تا خونواده صلح کنن و شما دو تا به  هیو ممکنه  خورهیهزار تا چرخ م ایفکر کن که دن نیدرس و دانشگاه و کار تو به ا

 ينطوریا... داشته باش  دیام... دهیبه آخر نرس ایدن... به روت بسته بشه  ينطوریا ایدن ينزار درها زمینژال عز... نیخواسته هاتون برس

گفت بهت بگم ... سامان محال ممکنه از تو دست بکشه ... چند وقت چند بار با سامان حرف زدم  نیمن ا... ناله نزن  ينطوریا... بغض نکن 

ارزن از محبتش به تو رو کم بکنه  کیبه اندازه  یحت تونهینم زیچ چیگفت ه... کنهیکه تا آخرش به پات صبر م یو مطمئن باش یآروم باش

غرورش  ییاز اون طرف دا... مادرش باعث شده که از سامان بخواد تو رو فراموش کنه  يطرف دلخور هیاز ... اونم االن تحت فشاره ... 

نژال ... ستین يفعال چاره ا یول... اونم آسونه  يفکر نکن برا... نهیبب تونهیتو رو هم که نم... ادینم اهبا دل سامان ر يجور جیشکسته االن ه

آخه  یول... زارنیو غرورش احترام نم تیو به شخص شنیدخترشون نگران نم يبرا ادیدرسته پدر و مادر ما اونقدر که خدا رو خوش ب... 

که تا اونجا که  نهیا... من  فهیوظ... تو  فهیوظ... کنن ؟  تونسته باشن پدر و مادرشون رو انتخاب ونکه خودش يدیرو د يپسر ایکدوم دختر 

! باشه  یبه خواسته هامون ، در درجه اول دل اون ها راض دنیرس يبرا میکن یو سع میحرمتشون رو نگه دار میتونیم

؟  يکردیکار م یاالن چ يمن بود يتو اگه جا! ... ناصر   -

 یچ... هوم ؟ ! ... کنم  دیخر دیع يتا باهاش برم برا دمیپوشیو بعد لباس م دادمیام م دهیخوشرنگ به داداش تازه از راه رس ییچا هیاالن   -

هان ؟ ! ... نیدیرو د گهینظر همد هیيکنه و برا دیبه تخته خورد و سامان هم اومده بود خر يدر دی؟ شا يدیتازه خدا رو چه د... ؟  یگیم

! میپا نزاشت ریرو ز یاز اساسنامه حاج محمود قربان یقانون چیبوده و منو تو هم که استغفراله ه یفاقهمشم که ات... 
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 يفکر چیبدون ه... نمیبیکه امروز سامان رو م کنهیمطمئنم م زنهیچشمهاش موج م يکه تو یآرامش... کنمیبه صورت ناصر نگاه م ناباور

 کنمیناصر رو بدم ، حمله م ییمغزم فرمون بده چا نکهیو قبل از ا ندازمیهوا م يتو یکییکیهام رو  ییو دمپا رمیبه طرف در هال م عیسر

سامان رو بگنجونم  قهیانتخاب رنگ لباس هام سل يکردم تو یسع کهیبعد در حال قهیدق ستیب... رمیکمد فرو م يو تا کمر تو قمبه طرف اتا

صورتش  يچانه اش گرفته و بخارش رو ریکه ز هیخوشرنگ ییچا وانیلبخند مرموز ناصر و ل نمیبیکه م يزیچ نیو اول امیم رونیاز اتاق ب

و با  زارهی، کنار تلفن م زیم يرو رو وانیناصر ل... تره  نینگم سنگ یچیه نمیبیم کنمیفکر م یو هر چ رمیگیلبم رو به دندون م! ... نهیشیم

: گهیخنده م

! نشده  دایتا سر و کله اون دو تا نگهبان پ میبدو بر! ... گفتن کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من  میاز قد  -

روشن شده با نور سر در  لیطو يراهروها يو تو ياون سقف آجر ریز خوادیدلم م... خاطره قشنگ دارم  یکردن تو بازار کل دیخر از

مواد  یو کل یاهیگ يو صابون ها یعمان مویو حنا و بابونه و ل هیخشک و ادو يده سبزمخلوط ش يبو کهیدر حال... حجره ها و مغازه ها 

رنگ و  يآکنده از بو يکفش و لباس ها يال به ال... رسهیها به مشام م یطاق ریو درشت ز زیر يها يکه از عطار گهیخوشبو و رنگ د

... کنمیو من پر سوال نگاهش م کنهیناصر راهش رو کج م... ب کنم چسب و پارچه بگردم و رنگ ها و جنس ها رو کنار هم بگذارم و انتخا

: کنهیو از سر در بازار دورم م کشهی، دستمو م دنیحرکتش م یفروش يبازاسباب  يکه به زور از جلو يمثل بچه ا

یکن دایپ يبهتر يزایچ یتونیبه دلم افتاده اونجا م... یکن دیتو چند تا پاساژ نوساز و نسبتا دور خر يامروز مجبور... خواهر خوبم  نیبب  -

! یکشیبه دماغ م یچهار تا ادکلن با کالس رو مفت و مجان يعوضش بو... دهیخشکبار نم يکه اونجا بو یببخش دیبا گهیحاال د... 

! کرده  میکه تمام قرار و مدار هاشو با سامان تنظ دونمیو م رمیگیو دستشو محکمتر م خندمیم همراهش

که آخه  خورمیدلم حرص م يتو کنمیدستم نگاه م يبه شال تو کهی، در حال یو آب یصورت ینوران يو مملو از المپ ها کیمغازه کوچ هیيتو

جلوه داشته  نقدریهم هم ینور معمول يمغازه و تو نیاز ا رونی، ب ينقره ا يمنجوق دوز يبا اون طرح ها ینفت یشال آب نیاز کجا معلوم ا

؟  ادیبه نظر ب رنگاشه و خوشب

: گهیو م زنهیبه پهلوم م یناصر دست... بارهیاز سر و صورتم م یکالفگ

! خبرم کن  يتو انتخابت رو کرد... کم به کتاب هاش نگاه کنم  هیییتو اون مغازه روبرو رمیمن م  -

و پشت بندش قامت بلند و چهره  چهیپیفضا م يسامان تو یعطر دوست داشتن يو سر درگمم که بو کنمیتعجب به رفتن ناصر نگاه م با

زنمیمجله فرو رفته زل م هیاون طرف تر تا گردن تو  یبا دهن باز به سامان و بعد به ناصر که کم... شهیتو قاب در مغازه ظاهر م رشیدلپذ

 !

!سازهیبازار ، خاطره م يتو زیره انگو خاط یدوست داشتن يدم عطر سامان برام هزار بار خوشبوتر از همه اون بوها کیيبو

: چهیپیفروشنده تو سرم م يغرق شدم که صدا شینگاه پر از دلتنگ يتو

؟  نیخانوم باالخره انتخابتونو کرد  -

رو از  شیپول چرم مشک فیو ک ادیسامان جلو م... رونیاز دهنم بزنه ب دهیهاااااااان بلند و کش هیبه سمتش و کم مونده که  گردمیبرم جیگ

کنم ؟  میچقدر تقد: پرسهیم کنهیدستم نگاه م يکه به شال تو نطوریو هم کشهیم رونیعقب شلوارش ب بیج
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 دیسف سهیک هیيتو دهیکف دست فروشنده سرش م هیاندازه  شهیم یو وقت خورهیو تا م ادیم رونیدستم ب يشال از تو یچشم بر هم زدن به

به دنبال سامان  یحرف چیه یو بعد هم ب رمیگیربات از دستش م هیمثل ... کنهیو با دو دست بهم تعارفش م یبا طرح عروسک یدو وجب

مدت من  نیجالبه که در تمام ا... به سمت پله ها  کشهیو با خودش م رهیگیو دست منو م کنهیم يبه ناصر اشاره ا انسام... کنمیحرکت م

تا ! ... دمشیدل نشده بوم که سامان پولشو داد و خر هیهنوز با خودم ... نه ؟  ایرو دوست داشتم  که اصال اون شال کنمیفکر م نیفقط به ا

به  فتهینگاهم که م... خودم غرق تفکر بودم  يبرا ینفت یمن هنوز هم تو فکر انتخاب عجوالنه همون شال آب رمبه طبقه چها میرسیم یوقت

! است ؟ انهیناش دیکه االن چه وقت فکر کردن به اون خر ادیم ادمیباطله تازه  يپر از روزنامه ها يا شهیش يو درها یخال يمغازه ها

 هیيتو قهیچند دق... ستهیا یوسط اون طبقه آروم و ساکت و دنج م ییجا هیو  شنوهیبازدمم رو م يکه سامان صدا کشمیم یقیعم نفس

 لمیف کیکوتاه تمام خاطرات اون شب لحظه به لحظه مثل  قهیچند دق نیهم يانگار تو... میکنیفقط به هم نگاه م یو خواستن بیسکوت عج

که  یباالخره اون... سامان هم  يدست ها... لرزهیلب هام م... شهیاشک تو حوضچه چشم هر دومون جمع م... شهیم ردچشمهامون  ياز جلو

 نیغمدارش رو بشنوم االن ا يوقت عادت ندارم صدا چیکه ه یمن يانگار برا... صداش چقدر عوض شده ... سامانه  شکنهیسکوت رو م

!آشناستدور و نا یلیدو رگه و بغض دار خ يصدا

زل  ينطوریا گهیبار د هیفقط ... بار  هیتو و جهان اومدم که بتونم فقط  هیبه سا هیچند بار تو راه مدرسه سا یدونیم! ... سالم دختر عمه   -

نفس راحت بکشم و  هیکه بازم ... ستیخونه چشمهات ن يجز عکس خودم تو یچیه نمیکه بازم بب... اهتیدرشت و س يبزنم تو چشمها

چقدر سخته هر روز به  یدونیم... چقدر داغونم ؟  یدونیم! ... نژال ... آروم باش نژال هنوز هم نگاهش آشناست ... آروم باش  مبه خودم بگ

! دوستت دارم ؟... چقدر  یدونیم... یدونیم... تو محروم کنن ؟  دنیدوست و دشمن منو از د یتو فکر کنم ول

! ... و هم درمون دل درد مندم هستن  کننیم ادیسامان انگار که هم درد منو ز يحرف ها... نفسم تنگ شده  یاز فشار اون بغض لعنت(   -

... راسته ؟ ... يهم ازت خواستن منو کنار بزار ییو زن دا ییاالن دا گفتیناصر م! ... سامان ) زمیاشک نر کنمیم یو سع کنمیلبهامو جمع م

؟  روننیچوب م هیچرا همه رو به ... ؟  هیمن چ گناهآخه 

مثل ... یستیمثل اون دو تا برادر ارشدت فرصت طلب و نون به نرخ روز خور ن... یستین اکاریکه مثل عموت ر نهیا دیگناه تو شا زمیعز  -

! یمتیبه هر ق يریباال نم... یکنیپل درست نم گرانیو غرور د تیدور و برت واسه خودت از شخص ياز آدم ها یلیخ

بگم ... کردن و گول زدن باباته  ينقش باز يبهت بگم که راه نجاتت فقط و فقط تو... بهت بگم  خواستمیسال ها م نیچند بار تو همه ا نژال

بگه و  یخر کور هر چ هیمثل  یکه براش ثابت کن... یدشیالقا کن که هالك خودشو عقابراش قربون صدقه برو و بهش  شینیبیهر وقت م

یدو قدم اونورتر و کار خودتو بکن يو بعد بر نیگیشما م یهر چ یبهش بگ شهیکه هم... يو قبولش دار یشیم دشیبکنه تو مر يهر کار

قند پهلو و دو تا مشت و مال شونه و  ییچا هیتو با  ادیاز در م یکه وقت... يریباج بگ یتونیعسل و تا م نیریش يبله قربان گو هییکه بش... 

! ییدر حاجت روا دیبه کل یبرس... نیا دهیسه تا فداتون بشم و چهار تا قربونتون برم چقدر فهم

که  یاون نجابت... پر از صداقتت  ياون حرف ها... چشمهات  يتو تیاون معصوم... یکن یبدم چطور زغال فروش ادتیهر وقت اومدم  یول

که مثل جونم دوستت داشتم  یمن... و من  يتو فرشته بود... ادیباعث شد از خودم بدم ب... کردیداد م یتو وجودت ب يزیانگار غر

! به خرمن پاك اون دل روشنت  یبکش شیو آت یبش طانیش چطوربدم  ادتیخواستمیم
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ظاهر  هیشده و فقط  رونیانگار از تو و... بابا م که داغونه ... تپش قلب نوظهورش قرص بخوره  يابعد از اون شب مجبور شده بر مامانم

چند  نیکه تو ا دونمیم... دهیهمه خبرها رو بهم م هیبا گر زنهیبار زنگ م هیدانشگاه سمانه چند شب  رمیهر وقت م... سرپا و سالم داره 

اخم  هیوقت  چیه خوادیدلم نم... حساسم  یلیخونواده خودم خ ينژال من رو! ... ختهیبهتر بشه ، بدتر به هم ر زیهمه چ نکهیا يوقته به جا

بشه  میتو رو فراموش کنم تا غرور اون ها ترم تونمینم... تو رو بزنم که دل اون ها رو شاد کنم  دیق تونمینم نباریا یول... فتهیبه صورتشون ب

اون همه نفرت  شیبگذره تا آت دیبا گهیهم چند سال د دیشا... ؟  دونهیچه م یکس... گهیچند ماه د... کشهیمچقدر طول  دونمینم... 

!یآرومم کن یتونیتا زنده ام فقط تو م دمیبهت قول م یول... میبا هم باش میخاکستر بشه و من و تو بتون

انگار که شال ... سرم تاللو داره  يرو ينقره ا يبا اون منجوق ها یشال آب نفت... عسل گرفته  يهوا بو... باغچه شکوفه زدن  يها درخت

! نور پاك آفتاب ، به رقص دراومده  ریز... سر من  يجون هم رو یب

اومده و  رازیخت از شعمه مهد... هم قماشش رفته سفر  يبا دوست ها دیعمو حامد از روز اول ع... فقط سه تا در فاصله است  یب یخونه ب تا

 یب یپر مانند ب يلمس نوازش ها... لذت به آغوش گرفتن عمه ! ... دمیزنگ خونه رو فشار م یبا چه لذت... تو اتاق سابقش مستقر شده 

دخت منو به عمه مه دهیو اندام الغر و کش فیصورت ظر شهیدر که باز م... مهتاب  يها ییحضور خواهرانه و گه گاه پر از بذله گو... يصغر

باهام  شتریهم قدش باشم تا ب... بود که هم قد عمه باشم  نیآرزوم ا شیچند سال پ نیتا هم گمیدلم م يو تو کنمیبغلش م... ارهیذوق م

کله  کیو به اندازه  شهیبغل من گم م يکه عمه تو ییبه جا میدیحاال رس... حرف هاش روم حساب کنه  دنیشن يبرا شتریحرف بزنه و ب

يرو با وسواس رو یراتیخ يحلوا يصغر یب یباز هم مثل هر سال ب... دهیگالب و آرد تفت خورده م يخونه هوا بو يتو... ازش بلند ترم 

... میشیکردنش م نیحلوا و تزئ دنیو منتظر کش مینیشیم نیزم يو ما هم دور و برش رو کنهیوسط آشپزخونه درست م کین کیپ هی

خاطره  کیيآور ادیدیشا... ؟  يفوت کوزه گر دیشا... پخت بشه ؟  یکین کیگاز پ يرو دیحلوا با نیداره که هر سال ا يچه سر دونمینم

 يشتریرکوع خاضعانه قوس ب نیشده و روز به روز ا دهیقامت مثل سروش خم نکه بعد از فوت آقاجو یب یب شتریب یراحت يبرا دیشا... ؟ 

! رهیگیبه خودش م

ساعت به حال  مین کینیبعد بگذار نیکه بشقاب هارو پر کن کنهیم دیتاک... دهیو قابلمه حلوا رو به دست مهتاب م فرستهیصلوات م یب یب

که  کنمیفکر م نیو من به ا گهیمهتاب فروتنانه چشم م... نیکن نشونیتزئ لیبا نوك قاشق و پودر نارگ نیخودش بمونه تا خنک بشه و بتون

 کنهینم يآور ادییب یبه ب یاصال چرا حت... مزخرفش با حامد رو ادامه بده  یتونسته تا به حال زندگ یمیصبور و صم نقدریا دختر چطور نیا

وارد  زیحزن انگ ینیریش نیا نیو تزئ دنیکش يبه نکته ها یب یاز خود ب شتریکار رو انجام داده که حاال ب نینوروز ا دیکه اونقدر هر سال ع

مهتاب رو ... ؟  کنهیرو تکرار نم دونمیهمون جمله معروف خودم م یب یو روزانه ب يتکرار يها حتیدر جواب نص کباریچرا ... و واقفه ؟ 

... نهیشیمحال کنار قلبم م يآرزو هی! با تمام خاطره هاش بدون وجود حامد دوست دارم ... خونه رو با تمام آدم هاش  نیا... دوست دارم 

! قرار نبود برگرده  قتو چیحامد ه کاشیا

 نیریش يمنو مهمون نوازش ها يو عمه موها گذارمیپاهاش م يسرم رو رو... اتاق پر از آرامش عمه  يتو... ينذر ياز پخش حلواها فارغ

 خوادیدلم م... رنگم  یبراق و مشک يموها ياش رو گهیو دست د لغزهیم ینفت یشال آب يدستش رو کی... کنهیچابکش م يسر پنجه ها

 شیو در جهت رو کشهیابروهام خط م يعمه با سر انگشت رو... ها تموم بشن  هیثان نیدوست ندارم ا... کنه  دایپ امهآرامش اد نیتا ابد ا
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و فقط نور بندمیچشم هامو م... رمیقشنگ فرو م يایرو هیيانگار تو... شهیپشت پلک هام داغ م... کنهیموهاشون اون هارو نوازش م

: کنهیاحساس خوب اشباع م هیروحم رو از  نیریش ییالال هیعمه مهدخت مثل  يصدا... نمیبیم

! با خودت و دلت معلومه  فتیتو تکل... هم رو به روت باشن  ایاگه همه دن یعنیآرامش  نیا... یآروم یلیخ... نژال ؟  يدوستش دار  -

! ها انس نداره  بهیبا آب و دون غر گهید يراحته که کفتر بوم خودته و جا التیخ

 دهیهم چ يرو واریکنار د یبوفه چوب يکه تو یو رنگارنگ یدست دوز و بافتن يبه انبوه عروسک ها فتهینگاهم م... کنمیهام رو باز م چشم

حال  نیبا ا یول... آرامش رو به هم نزنم  نیسکوت کنم و ا خوادیدلم م... بهم زل زدن  شونییکاموا اییمنجوق اهیس يشدن و با چشم ها

: پرسمیم

؟  نیدونیم يزیشما چ... ناصر با شما حرف زده عمه ؟   -

... يسال ها مثل پاره بدنم بود نیتو تمام ا... تو رو مثل دختر خودم دوست دارم ... احساسمه  ياز رو گمیکه م یمن هر چ... نه دخترم   -

شده  ریس ایاز دن یدلم بود ول يتو ادگارشینکهیبا ا... رفت  دیحم یوقت... زنهیدستهام حرف م ينبضت تو که دونمتیاونقدر از خودم م

پولش  فیوقت نه ک چیه... تنهام گذاشت  شهیهم يآقا سر کوچه خودمون تصادف کرد و برا دیمن شش ماهه بود که حم یتو دل... بودم 

اما ... دادیو اخبار گوش م کردیم میوقت موجش رو تنظ یهمراهش بود و وقت و ب شهیکه هم یکیکوچ یسون يویشد ، نه اون راد دایپ

يچنگ خورده بود و رد خون رو دیحم یخون يآخر تو مشت ها يبرام آوردن که تو لحظه ها یصورت رونهدخت يلباس نوزاد هیهمون روز 

دخترونه  راهنیو زل زدن به همون پ هیتا ماه هشت کارم شده بود گررختخواب افتاده بودمو  يتو! ... مونده بود  يو بدنه لباس بدجور قهی

همه غم  نیدخترکم نتونسته ا دمیفهم... کمرم رو حس کردم  ریز یدماغم و لزج ریخونه تازه خورد ز يروز صبح که بو هی... یصورت

تو رختخواب افتاده بودم و از  دیتا شش ماه بعد از مرگ حم... رمیمنم بم خواستیدلم م! ... و اونم منو تنها گذاشته  ارهیمادرش رو تاب ب

! شده بودم  ریس ایدن نیا

زجر  نقدریا نمیهم يخوب بشه و برا خواستیخودش نم گهیم... کرد  ریمهدخت منو پ گهیم کنهیم ادیاز اون روزها  یوقت يصغر یب یب  -

! دیکش

... با خدا سر جنگ داشتم ... خواستمیفقط مرگ م... نفس بکشم  خواستیدلم نم یاون روزها حت... راست گفته  یب یب... زمیآره عز  -

! ستیهم قابل فهم ن یمن بنده ، به قدر سر سوزن يحکمت خدا برا نکهیو غافل بودم از ا گشتمیدنبال عدالتش م

بودم و دلم  دهیلحافم خز ریاتاق ز نیمرده متحرك گوشه هم هیزها مثل اون رو... و تو رو با خودش آورد  نجایروز مادرت اومد ا هی

بغلت گرفتم و  اریاخت یب... قلبم شکست  خیانگار  دمیتو رو که د... بودم  شونیعشقم رو از دست داده بودم و پر... گرفته بود  يبدجور

 يداشت تو ییزایچ هیبه صورتت زل زده بودم و انگار ... يبودکه تو خواب  ییتو همه ساعت ها... يدیخواب نکهیاونقدر نوازشت کردم تا ا

افتاد چقدر بعد از ازدواج خوشبخت بودم  ادمی... رکعت نمازم نخوندم  کییرفته من حت دیحم یافتاد از وقت ادمی... گرفتیوجودم شکل م

به  دمیرس یفرو برم که وقت يطور... یبیافتاد حاال که افتادم تو سراش ادمی... خوبم  یبه خاطر زندگ کردمیو چقدر اون روزها خدا رو شکر م

کنه ، وگرنه به خودش ظلم کرده و به خالقش  یزندگ دیافتاد آدم زنده با ادمی... رو داشته باشم که به خدا بگم شکرت  ينقدریا ییسر باال

! یاحترام یب
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... شدمیتر م يمنم قو يفتادیکه تو راه م نطوریهم واشیواشیتخواب دل کندم و تو از اون رخ يکردن ها یتات یبعد به عشق تات يروزها

برگردم خونه خودم تو  خوامیکفش که م هیپامو کردم تو ... تر از گذشته  يالبته قو... من شده بودم همون مهدخت سابق  يدو ساله که بود

کم  یول... سخت بود  یلیتو اون خونه پر از خاطره خ دیحم یخال يجا دنیاول تحمل د يروزها... کردم و برگشتم  یرو راض همه... رازیش

من شده  حیتمام تفر... شگاهیسر پا کردن اون آرا يخاطرات وتالش برا دیو تجد یاون همه روزمرگ ونیم... کنار اومدم  زیکم با همه چ

پر  ییمو کاموا يتو و دوختن عروسک ها ين لباس گرم برازمستون با بافت يمن تو شب ها ییتمام تنها... ادرمتنها دختر بر دنیبود د

... دمیدیصورت تو رو م اریاخت یب... کردمیهر وقت به بچه از دست رفته ام فکر م یول... نداشتم  يتصور چیاز دختر خودم ه... شدیم

اونقدر بهت ! ... کننیهمه وجودت رو پر م... ستنیفقط تو قلبت ن... عنیوس... قنیعم... هستن  ییااز محبت ها خد یبعض... نژال  یدونیم

! یالیخ یب ایيبغض دار فهممیم یکشینفس که م... کنمیکه مثل خوم حست م کمینزد

دغدغه کار  یآروم و ب نقدریدل کوچولوت ا نیوگرنه ا... که پشتت به قول و قرارش گرمه ... که دلت با سامانه  دونمیم يقدر نیهم ا االن

! کردینم

 شتریب ينطوریا... رازیاولم رو بزنم ش يهمه انتخاب ها... بعد از کنکور اگه مجاز شدم  خوامیم! ... عمه ) شهیلبم به لبخند باز م(   -

! نمتونیبیم

: طونیشاد و ش... شهیلحن صحبت کردنش عوض م... دهیو فشار م رهیگیدست هاش م يگرمم رو تو يدست ها عمه

... شهیهم دل اون بنده خدا شاد م... امیدر م ییهم من از تنها... ینیبیهم سامان رو م... ینیبیهم منو م... یکنیم یکار خوب... بزن ... آره   -

! شده  ریدست به خ نقدریقربون دختر داداشم برم که ا... رهیکال از همه لحاظ خ... یخونیدانشگاه خوب درس م هیهم تو 

!خندمیصدا م یو ب کنمیتو دامن عمه فرو م سرمو

! با برادرش  یآشت يبشه برا يهم نتونست بهانه ا دیع نکهیسرخورده شده از ا... شهیقرار تر از هم یو مامان روجا ب گذرهیم دیع التیتعط

دو سه ... اون رو کم کنه  یو ناراحت يهمه دلخور نیاز ا ینوبت ثبت نام سفر حج عمره تونسته کم دنی، خبر رس یهمه بداحوال نیا ونیم

خبر مکه رفتنش رو به داداش  يچطور کنهیو همش داره فکر م گردهیم یارتیحج و ز یآژانس مسافرت هیکه مدارك به دست دنبال  هیروز

! اتفاق ها  نیهمه ا يرفع و رجو عیسفر بشه ما نینش برسونه تا بلکه ایروح اله سر و سنگ

که  شنیمن باز م يبرا یزمان يآزاد يبه قول ناصر درها... فکر نکنم  زیچ چیبه ه کنمیم یو سع خونمیفقط درس م شهیتر از هم یخال

و پاسپورت ها  گذرهیروزها م... تر هستن  یچشمشون باشم راض يکمتر جلو نکهیانگار خونواده هم از ا... دانشگاه رو فتح کنم  يدرها

 يهم تو یو پولک و نبات زعفرون شهیترد و دو آت ينون خشکه کنجد یو مغز پسته و کشک و کم شهیو احرام ها دوخته م شهیم دیتمد

. تا به وقتش بهشون قوت بده و مزه دهنشون رو عوض کنه  شهیآماده کنار اتاقشون انبار م مهین يساك ها

ترم دوم و بعد هم  يامتحانا يبه برگزار يزیچ... شهیم شتریانگار دلهره مامان روجا هم ب... میشیتر م کیروز که به روز موعود نزد هر

 یمامان رو قانع کنه ، خداحافظ خوادیکه م شنومیآروم بحث کردن بابا محمود رو م يهرشب موقع درس خوندن صدا... نمونده  یکنکور باق

 ریکنار خونه خدا و ز کنهیم دیوجا که تاکآلود مامان ر هیگر يو صدا... نداره  ینقش چیبهبود روابط ه يهست و برا یکار عبث ییکردن از دا

 يادآوریمخصوص خودش ،  يو سوز و گدازها دهایوعده و وع نیپشت بند همه ا... کنهیناودون طال حتما حامد رو از نظر لطفش محروم نم
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سفر  نیخدا هم که شده قبل از ا يرضا يبرا دیچسبه و با یاز تنها برادرش به دل خودش و خدا نم تیطلب حالل ونکه حج رفتن بد کنهیم

! ارنیرو به دست ب ییدل دا

فوتبال  اقیناصر و جهان و رضا دارن با حرارت و اشت... شکمم  ياز ناصر نشستم و پاهامو جمع کردم تو یقدم کیسالن با فاصله  گوشه

... فتهیداره م رونیهستم که اون ب یف نگران اتفاقاتاز اون طر... کنهیلحظه هم ولم نم هیاسترس کنکور ... ترکهیمغزم داره م... ننیبیم

 ییکنن و قرار بود در خونه دا یخداحافظ یمیقد يو آشناها کینزد يها لیاز چند تا از فام يمحمود و مامان روجا رفتن تا حضور باامشب با

تو دلم ... کنن  تمیو سوزش چشم هام کمتر اذ يتا بلکه قرمز دمیشصت و اشاره ام گوشه چشم هامو فشار م يبا نوك انگشت ها... هم برن 

پرتقالش رو  جانیکه چطور با ه ندازمیبه ناصر م ینگاه یچشم ریز... پسر هارو درك کنم  نیا يهمه خونسرد نیتونم ایوقت نم چیه گمیم

جهان و رضا که کال ... دمیتاسف تکون م يسرمو از رو... گهیبلند م ییییوااااااااا هیو  شهیم زیخ مین جانیاز فشار ه یو هر از گاه خورهیم

،  چرخنیم شتریب يواریساعت د يعقربه ها یهرچ... شنیپر از پوست تخمه دارن خفه م يبشقاب ها ونیم رسما... رنیدارن از دست م

و  شهیفوتبال تموم م... نم الاقل با ناصر حرف بز تونستمیکاش م... کردم  دایحالت تهوع پ ادیاز استرس ز... چهیپیبه هم م شتریدل منم ب

جبران  يبرا کننیم شنهادیو به ناصر پ خوننیم يجهان و رضا کر... محبوب اون دو تا کله پوك عقب افتاده  میگل از ت هیمحبوب ناصر  میت

رو که درخواست کردن براشون  یو هر آهنگ ارهیرو ب تارشی، گ يباز جهینت ینیب شیشدنش در مورد پ عیو ضا جهینت یب يها يطرفدار

اتاقش  يرو از تو تارشیو با چند قدم بلند گ یشگیجلد همون پسرك خونسرد هم هب گردهیبعد برم یول کنهیمقاومت م یناصر کم... بزنه 

لرز از ... زنهیمبیو غر بیلبخند عج هیصورت پر از استرسم  دنیو با د ندازهینگاه به من م هی... وسط سالن  نهیشیو چهار زانو م ارهیم

جمله  نیادا کردن ا هیشب شتریلبخند ناصر ب... نبود  شهیدرست م زیچ هنگران نباش و هم شیلبخند ناصرمعن... رهیکمرم باال م يمهره ها

 هیبا  ياون همه دلخور... شهیخاك پر نم لیاون چاله بزرگ با دو تا ب... حرص نخور  یدونیاش رو م جهیکه از قبل نت يزیچ يبود که ، برا

! شهیساده به بهانه سفر حج رفع نم یخداحافظ

ناصر شروع ... بخونه  امرزیخداب دهیها يدادن و اصرار دارن که ناصر اون رو با ته صدا شنهادیرو به ناصر پ یمیآهنگ قد هیو رضا  جهان

حض ببرن ، دارن از  تاریگ يها میس يناصر به رو يو منظم سرپنجه ها عیموزون ساز و حرکت سر ياز صدا نکهیاز ا شتریو برادرها ب کنهیم

ناصر و  هیعاقل اندر سف يلبخند ها يمن اونقدر تو معنا... کننیم فیکلمه ک یواقع ينازك و زنانه شده و مضحک ناصر ، به معنا يصدا

! فهممیدور و برم نم طیاز مح يزیچ بایامشبش غرق شدم که تقر يها یلودگ یمعن

انگار ... فتهیذهنش تجسم کرده درب يکه تو يبا حاج محمود خوادیکار م نیانگار با ا... رو از عمد به مسخره گرفته  زیانگار که همه چ ناصر

... ستین يدیام چیه یعنینیو ا! ... کنهیم یناصر داره خودش رو خال... رهیگیخواننده ، داره افکار بابا محمود رو به سخره م يصدا يبه جا

!شنیخونه غم گرفته م نیدست از پا درازتر وارد ا گهید قهیبابا محمود و مامان روجا تا چند دق یعنی

و لبخند  يقرمز و به خون نشسته مامان خود به خود بساط شاد يمحترم و چشم ها نیبرزخ شده والد يها افهیق دنیاز د شهیباز م درکه

 ستیمعلوم ن... داره  دنیناصر د افهیق... ورود پر از جبروت و جذبه  نیبه ا زننیزل م يو همه با کنجکاو شهیجهان و رضا هم جمع م

 رونیهزا تا حرف و نکته ب کنهیقد و قامت حاج محمود رو متر م نییاز اون نگاه خونسردش که از باال تا پا... احتنار ایخوشحال شده 

! چقدر حرف و گفتگو داره  شهیسکوت ناصر هم فهمهینم یچکیچرا ه... زهیریم
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فروخورده و  يبغض ها ياز البال... رمیبه اتاقم م امیکه به چشمشون ن ي، طور واریو از همون کنار د عیسر يکه با قدمها ادیداره باال م بغضم

 دنشونیکنه با د یو احوالپرس سالم نکهیبدون ا ییدا... از همون پشت در اتاقم بشنوم  تونمیرو م يمامان چند جمله ا ياراد ریغ يهق هق ها

لبخند  دنیمامان روجا و د انهینطق صلح جو دنیبعد از شن... زل زده تو چشمهاشون  یتعارف و حرف چیبوده و بدون ه ستادهیقاب در ا يتو

و نمونده تا دهن باز شده مامان روجا و  دهیبه سالمت در رو به هم کوب کیبا گفتن  يحرکت اضافه ا چیبابا محمود ، بدون ه يکم رنگ و رو

چفت شده دست  يبا دندون ها یچطور حاج آقا قربان نهینمونده تا بب... نهیمشت شده بابا محمود رو بب يغضبناك و دست ها يچشم ها

غرور له شده اش هم  درد نیتسک يبرا ادیو چهار تا داد و فر نیخواهرش و با حرص اونو هول داده به طرف در ماش يانداخته دور بازو

.نهیشدن خواهرش رو بب دیبغض و ناام دنینمونده تا ترک... دهیکش

! خونه به سالمت  نیدر ا يهم سفر به سالمت و هم از جلو یعنی... دیمختصر و مف! ... به سالمت ... يعجب جمله ا گمیخودم م با

 ختهیچشمم ر يتو شهیانگار خرده ش زارمیهم م يپلک هامو رو یوقت... برهیاز دو گذشته و من با وجود سوزش چشمهام خوابم نم ساعت

نوازش خوشبو به صورتم  هیرز مثل  يعطر گلها يبو... نمیشیو کنار باغچه م رمیم اطیسر و صدا به ح یب... تحمل کنم  تونمینم... باشه 

ترم دوم  انیپا ياول که امتحان ها... شهیپر از اضطراب و تنش ممن  یکه بابا و مامان تو سفر هستن زندگ يتمام دو هفته ا يتو... خورهیم

 ادیقول داده بود هرطور باشه م یقبل داریکه سامان تو د يروز... و بعدم به فاصله دو سه روز بعد کنکور سرنوشت ساز و در آخر روز تولدم 

روز تولدم  يو حاال چقدر خوبه که تو شهیم يکه باهاش چه رفتار ستیگفته بود براش مهم ن... ارهیتولد م يو کادو کیک امدم خونه ما و بر

حضور سرزده و پر از جسارت سامان به پا  نیبه خاطر ا يکبر امتیسامان هنوز تموم نشده و حداقل ق يسفر بابا محمود من و عمه روجا

!شهینم

و  کنهیدست دراز م... نهیشیکنارم م یحرف چیه یاصر بن... گردونهیخونه هوش و حواسم رو برم وونیشده کف ا دهیکش يها يدمپا يصدا

انگار جفتمون ... شمیدست هاش م يانگشت هاش با برگ سبز و شکننده تو يمحو باز... کنهیکه کنارمونه جدا م یبرگ پهن از بوته گل هی

نرم و خوش آهنگش  يکه انگار از اول خلقت صدا شکنهیناصر اونقدر آروم سکوت رو م... میدار ایدن نیکنده شدن از ا يبرا یبیعج لیم

: بوده  عتیطب یقیاز موس ییجز

 يمثل قصه ها یزندگ يفکر کرد... ؟  يساده ا نقدریبزنم پشت دستت بهت بگم دختر بد ، چرا ا... دعوات کنم نژال  خوادیچقدر دلم م  -

و  میشیمشرف م میو ما دار دییو برادر حالل بفرما کمیه که سالم علجمل هیبا  یو دشمن يبعد از اون همه دور يفکر کرد... مجله هاست ؟ 

؟  شهیتموم م ی، همه چ نایو ا میریبگ یحافظخدا میاومد

اگه امشب  ییدا... خورهیهمه غرور و اعتماد به نفس باالش به هم م نیو بهش بگم حالم از ا سمیبابا وا يبار تو رو هیخوادیدلم م چقدر

! کردمیمن که به مرد بودنش شک م کردیم یآشت

 یلیخ دونمیم! ... ها تموم بشه  يدلخور نیدوست داشتم ا یلیخ نکهیبه خاطر ا... نه  میسادگ ياز رو... کنن  یآشت خواستیمن دلم م یول  -

مثل قبل بشه  زیکه دوباره همه چ نهیقلبم ا يآرزو... کار کنم  یخب چ یول... سخته دوباره با هم باشن  دونمیم... و تار شده  رهیروابطشون ت

! دلم برا حرف زدنش لک زده ... ؟  دمیچند وقته سمانه رو ند یدونیم... 

سمانه است ؟  يبرا یتو االن مشکلت دلتنگ یعنی... آهان   -
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کم خودخواه باش  هی... فکر خودت باش برو به ... برو بخواب ... ؟  يداریاصال تو چرا تا حاال ب... فکر نکن  نقدریتو رو به خاك آقاجون ا نژال

فقط ... کن  میمونده تنظ یچند روز باق نیبرو وقتت رو تو ا... کنکورته  گهیتو چند روز د... نزار همش دلم برات شور بزنه ... دختر 

و غصه خوردن و فکر و دنیکش یخواب ینشستن و ب نجایا... تو رو عوض کنه  ندهیچند روز آ نیتو ا تونهیو مرور درس هات م استراحت

. کنهیرو ازت دوا نم يدرد چیه الیخ

؟  شهیم یچ یعنی... ادیگفت برا تولدم م... خونه ما  ادیگفت م  -

دوباره  دیبا دیشا... باالخره  شهیم يزیچ هی! ... برو بخواب ... برو نژال ) کنهیموهاش چنگ م يو دستشو تو کشهیم یناصر پوف محکم(   -

! روشن بشه  ییزایچ هیفی، تا تکل فتهیراه ب یجنگ و جدل هی

! يسامان جلو بر يپا به پا يکه بخوا یهست یتر از اون فیضع... باش  نندهیتو فقط ب... سامان به روش خودش جلو بره  بزار

! کن و بزار سامان کمتر غصه بخوره  یخودخواه... ورد مشگل گشا  شهیم یوقت ها خود خواه یگاه! بخواب و فقط به خودت فکر کن  برو

راه باشه و  يتو گهیطوفان د هیممکنه  یعنیگمیدلم م يتو... بشم  الیخ یب دیچرا با دونمینم... فهممینم... نهیناصر برام سنگ يحرف ها( 

! )قوا کنم ؟ دیتجد دیبده که چطور با ادیبخواد بهم  ينطوریناصر ا

ندارم  ایدن يرو تو یکس چیتو دستم گرفتم انگار به جز اون ه يطور هیدست عمه مهدخت رو ... بابا محمود نشستم  نیعقب ماش یرو صندل

: کشهیاخماشو تو هم م... کنهیبهم نگاه م نهییجهان از آ... حتما پرواز کردن  گهیتا حاال د... 

مثال رفته ... کن  گاشین... مهیبرا فردا هم خدا کر... میمهمون عمه مهدخت امروز رو یاگه به خاطر ناهار و شام ما عزا گرفت... چته تو ؟   -

! گردهیبرم زشیگرفته انگار داره از سر قبر عز افهیق نیهمچ... بدرقه مامان و باباش 

بابات به تو  زیق تند و تاخال... رو بکن  تیرانندگ... ؟  يبچه دار نیبه ا کاریقربون قدت برم تو چ... ساکت شو عمه : غرهیمهدخت م عمه

کرده ؟  تیهم سرا

از  نکهیا يچرا به جا دونمینم... گرفته  یلیدلم خ... ندازهیهم بهم م گهینگاه سرزنشگر د هیبار آخر  يبرا نهیآ يو از تو شهیساکت م جهان

، مجبور  دمیکه امتحان دارم و کنکور م ییتو روزا... بهتر  گمیبا خودم م... دو هفته نبودنشون خوشحالم  نیرفتنشون دلتنگ باشم به خاطر ا

 هی، اگه بابا محمود هنوز خونه باشه به  رونیب رمیکه دارم از خونه م ییروزها... اون دو تا رو تحمل کنم  يها هیدادن ها و کنا ریگ ستمین

پشت بندش تا ... کنه  کیبده و مشام نامحرم رو تحر ریعطر و عب يکه مبادا دخترش بو کشهیم قینفس عم هیو  شهیاز بغلم رد م يبهانه ا

نگران  نکهیاز ا شتریمامان روجا ب... در من وجود نداره  یرنگ و لعاب چیتا مطمئن بشه ه ندازهیهم به صورتم م قینگاه عم هیکه بتونه  ااونج

 ادیاز اون چه که به نظر م شتریرفتارشون ب... کشهیرك ممن س يصبحانه نخوردن من باشه تا لحظه آخر به دنبال کشف ضخامت جوراب ها

خطاکار مدام در حال  يمثل آدمها یاز من سر نزده ول ییوقت کار خطا چیکه ه سوزمیم شتریب نیاز ا... دهیو عذابم م کنهیمریمنو تحق

! ماهرانه  يریمچ گ کیر در حالت آماده باش هستن و منتظ شهیهم انمیانگار که اطراف... شدن هستم  ریو تحق خیتوب

کنهیم يننگش دور هیاز من فاصله گرفته بود که انگار داره از ما يطور... کنه  یبا من خداحافظ ومدیعارش م یفرودگاه بابا محمود حت يتو

 چیآخر ه يمامان روجا تا لحظه ها... نهیدخترش رو بب یکس بهیآشنا و غر تیاون جمع ونیم خوادیکه دلش نم کردمیخوب حس م یلیخ... 
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لحظه  نیتو آخر... دمیرو براش جلوتر کش شیساك دست رفتیکه صف جلوتر م نطوریو هم ستادمیمجسمه کنارش ا هیمثل ... نزد  یحرف

 هیمثل  خواستیدلم م... بغض کرده بودم ... بود  یخونواده قربان يبه سه تا پسرها یدگیکه گفت در مورد امورات منزل و رس یها هر چ

بگه اگه ماهانه شدم و برادرهام با توقعاتشون ناراحتم ... دو هفته درس هام رو خوب بخونم  نیا يو تو ممادر ازم بخواد مواظب خودم باش

سفارشش در مورد  نیمهمتر یگرفتم وقت اشک هام رو زشیر يبه زور جلو یول... پناه ببرم و از خودم مراقبت کنم  یب یکردن به خونه ب

 يکارها یحواست نره پ... یکه غذا رو نسوزون دادیم ماتومیبهم الت یوقت... بود  اشدرست کردن ناهار و شام بچه ه يدقت کردن تو

! شدن  یبچه ها از دستت شاک نمیبب امین... یخودت شفته و شورش کن

 یبا سر انگشت هاش دو طرف پلک راستشو گرفته و داره سع... و نگاهش کنم  رمیازش فاصله بگ شهیآخ عمه مهدخت باعث م يصدا

جهان با ... بهش زل زدم  یبا نگران... شنیم ریاشک هاش از همون چشم راستش سراز دهینرس هیبه ثان... که پلکش بسته نشه  کنهیم

شد عمه ؟  یچ گهیتعجب م

 نهیآ... شمیدارم کور م... لنز گذاشتم  نکیع يامروز به جا... رفته تو چشمم  يزیچ يمژه ا هیفکر کنم ... ؟  فتیتو ک يدار نهیآ! ... نژال   -

! ندازهیداره چشممو خط م غیمثل ت! ... رفته تو چشمم  یچ نمیات رو بده بب

 يعمه جان من تو گمیبا لحن شرمسارم م ...زنمیناخودآگاه پوزخند م... کنمیچشم راست عمه که مثل حوضچه خون سرخ شده نگاه م به

. ندارم  نهیآ فمیک

و از  رهیجلو م یو عمه به سرعت به صندل کنهیپارك م ابونیگوشه خ هیجهان ... ؟  یهست يچطور دختر گهیتو د گهیلب م ریبا غرغر ز عمه

از رضا  کشهیم رونیبه اجبار با دو تا انگشتهاش لنز داخل چشمش رو ب کهیدر حال... کنهیم ی، چشمش رو بررس نیماش يجلو نهیآ يتو

خاطره  هیانیجر يحواسم به درد عمه باشه تو نکهیاز ا شتریب... ارهیب رونیب فشیک ينگهدارنده رو از تو عیما يمحتوا يزکه جا لن خوادیم

! شمیغرق م زینفرت انگ

کردمیو به خودم و چهره ام نگاه م ستادمیا یسالن خونه م يبزرگ تو نهیآ يجلو... کردمیم دایپ یکه تنها بودم و فرصت یو بار ها وقت بارها

بابا محمود  شدیوجود من بود و باعث م يگشتم که تو یم يزینفرت انگ زیبه دنبال همون چ... بار ده هزارم  يبرا... یتو عالم بچگ دیشا... 

! اونطور از من منزجر باشه 

... صورتم ظاهر شده بودن  يو قرمز و گاها دردناك ، تو زیر يبلوغ به صورت جوش ها ينشونه ها نیاول... بودم  ییراهنما اول یوقت ادمهی

بودم و داشتم به صورتم دست  ستادهیسالن ا نهیآ يجلو... بزرگم لونه کرده بودن  يبلند و گونه ها یشونیپ يروز که چند تاشون تو هی

ازشون  ياثر شیکه تا چند ماه پ يناخونده ا يمهمون ها... ؟  انیقرمز از کجا م يدونه ها نیبود که ا نیاون لحظه تمام فکرم ا... دمیکشیم

 دادیبا داد و ب... شدیذهنم مجسم م يدرشت شدش تو يکرد که تا مدت ها چشم ها ییو آنچنان دعوا دیمامان روجا من رو د... نبود 

دادم  حیمتعجب توض افهیبا ق یوقت... یکار رو بکن نیا نمینب گهیکه د کردیم دیتهد... بگذرونه  نهیآ يرو جلو قتشر ودخت بهیکه ع گفتیم

حد ممکن درشتشون  نیحاال تا آخر گهیکه د ییو چشم ها یبا همون لحن عصبان... کردمیپوستم نگاه م يرو يکه فقط داشتم به جوش ها

: کرده بود، بهم زل زد و گفت 
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منم  يکاش ابروها يکه ا یفتیفکر م نیبعد به ا... اضافه پشت لبت  يموها شیپ رهیبعد م... صورتت  يجوش ها شیپ رهیاول حواست م  -

... يریو بعد تا آخرش م... چرا پوستم االنه و بالنه  یگیبعد م... دهیچرا رنگ لبم پر یگیبعد با خودت م... شدیمادرم مرتب م يمثل ابروها

! میرو ندار يدختر نیهمچ هیو منو بابات هم تحمل  یشیهرزه م ويریم

 يمن تو يهمه همسن و سال ها نکهیبا ا... نگاه کنم  یهم دزدک نهیآ يتو... گهید يزهایچ یلیمثل خ دیبودم با دهیبود که من فهم ينجوریا

! گذاشتمینم فمیک يممنوعه رو تو ئیش نیوقت ا چی، ه بمیبهم بگن نانج نکهیمن از ترس ا یول... داشتن  نهیآ فشونیک يتو... مدرسه 

انگار ... میمتفاوت يایانگار از دو دن... افکار من و مامان و بابا فاصله هست  نیچقدر ب... جومیو پوست لبم رو م دمیافسوس سرمو تکون م با

! میوقت از خون هم نبود چیه

کننده  دیعامل تهد هییعنیشما  يدختر برا... نیرو هم ندار عیسر و صدا و مط یل دختر بشماها تحم... چیدختر هرزه که ه گمیخودم م با

 یبکس اوقات ب سهیک هیشب يزیچ... برا محفوظ کردن و مدفون کردن  لهیوس هییعنی... ریناموس دست و پاگ هییعنی... تیثیآبرو و ح

مورب  يبدنش خط ها يبا کمربند رو نیو هر وقت که دوست دار برهیکه ازتون حساب م یپناه یموجود ب... تیصبانو ع یحوصلگ

 تونهیاون م يبرا... خطا  نیکوچکتر يجزا نیکه کمتر... ذهنش باشه  يتو شهیتا هم نیکنیم دشیتهد... نیکنیم رشیتحق... نیکشیم

! مرگ باشه 

 يعقده بزرگ تو هیبه جز  يزیچ... لیهم فام یها و گاه یبا پدر و مادر دوست ها و همکالس... بابا محمود و مامان روجا  سهیاز مقا شهیهم

! شدیحاصل نم... گلوم  يتو نیبغض سنگ هیدل و 

صوال در خرج کردن همون نوع محبت ا... کامال محدود  يها یبا ولخرج... البته ... بود  یمال حتاجیما نیتام... سهم من از محبت اون ها  تمام

! کردنیم ییصرفه جو یبیبه طرز عج... خودشون  مانهیحک یشیبا دور اند... هم 

!قناعت  يخدا! ... نژال... گمیبا خودم م... سپرمیم نیماش یآرام و گهواره مانند صندل يو خودم رو به دست تکون ها بندمیهام رو م چشم

 يدستور ها هیو پخت و پز و بق يزکارییمدت هم درس خوندم هم به تم نیتو ا... شنیو پشت و سر هم باالخره تموم م رینفس گ يامتحانا

چند ... و بپاش کنن  زیکه کمتر بر کنهیروز چند بار با جهان و رضا بحث م يتو... کنهیکمکم م یناصر گاه... دمیرس یقربان يآقا زاده ها

و مرتب  کنهیجهان و رضا رو هم صاف م يها راهنی، بزرگوارانه پ زنهیلباس هاشو اتو م یوقت... دهیخر رونیاز ب غذا بپزم و زاشتهبار هم ن

بعد از  يدو بارم که تو یکی... فتهیلباس هاشون به گردن من م يلطف رو در حقشون نکنه ، اتو نیکه اگه ا دونهیم... کشهیم یبه چوب لباس

عالم حس خوب بهم  کیکشیکوچ يبا محبت ها یگاه... برام شربت آورده ... خوندمیروزها داشتم درس م نیو دم کرده ا مگر يظهر ها

! به نظرم از آب حوض کوثر هم خوشمزه ترن ... کنهیکه ناصر برام درست م ییشربت ها... دهیم

گرم  يقابلمه غذا هیبا آوردن  گردمیبر م خواب آلود و سر پر از درد يوقت ها که از سر جلسه امتحان با چشم ها یلیهم خ یب یب

و عمه نبود ، من هم تا به  یب یناصر و ب گاهیگاه و ب ياگه محبت ها دیشا... دارهیدوشم برم يپختن ناهار رو از رو فهیو وظ کنهیخوشحالم م

! خروارها بغض و درد مدفون شده بودم  ریو تا حاال ز کردمینم متسن مقاو نیا
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نماز خوندم و از خدا ... دارمیاز چهار صبح ب... رو کمرنگ کنه  جانمیاون همه استرس و ه تونهینم زیچ چیه... رسهیکنکور باالخره م روز

امروز کنار کعبه برام نماز حاجت  يکاش دم رفتن مامان روجا ، ازش خواسته بودم که برا... رحمتش رو به روم باز کنه  يخواستم درها

! بهش التماس دعا بگم  تونمینم یفاصله هست که حت نمونیب نقدریا... کنه  مدعابخونه و 

جوشن  يبخش از دعا کیلب  ریز... چهیپیمغزم م يتربت تو يو بو زارمیسجده م يسرم رو رو... کنمیم یو خودم رو خال زمیریم اشک

... خالق النور  ای... منور النور  ای... نور النور  ای... کنمیو توکل م زنمیاعظم خداوند رو صدا م يبا تمام وجود اسم ها... کنمیرو زمزمه م ریکب

! کمثله نور  سینورا ل ای... نورا فوق کل نور  ای... نورا بعد کل نور  ای... نورا قبل کل نور  ای... نور کل نور  ای... مقدر النور  ای... مدبر النور  ای

انگار ... نانهیاعتماد و اطم... که هست آرامشه  یهرچ... ستین يکاذب خبر جانیهمه اضطراب و ه از اون گهید دارمیکه از سجده برم سر

! ها  یهمه سخت... همه خطرها ... ها  يخدا محصور شدم از همه بد يدست ها نیکه ب

نظرم رو جلب  ادیکه از آشپزخونه م یتق و توق يصدا کنمیدر اتاق رو که باز م... کنمیرو چک م لمیبار دهم وسا يو برا پوشمیم لباس

وسط  کیکوچ زینگاهم به م هینگاهم به صورت مردونه و مهربونشه و  هی... من صبحانه درست کرده  يدوست برا هیناصر مثل ... کنهیم

و کره سرخ شده  مروین يبو... دییکه بفرما کنهیبا دست اشاره م... زنهیو هم م زهیریشکر م يچا وانیل يبا لبخند تو رناص... آشپزخونه 

لبخند ناصر اشتها آوره ... زهیهوس انگ يبخار چا... درخشهیرنگ م دیسف ینیاون کاسه چ يتو قیمثل عق السیگ يمربا... دهیچیفضا پ يتو

 رهیگیرو باال مناصر سر خم شده اش ... بوسمیگلوش رو م ریو به زحمت ز رمیبه آغوشش م اریاخت یکه ب کنهیم رمماونقدر دلگ تشیحما... 

 نیو بهتر نیبا اشتها کامل تر... که تا وقت دارم از صبحانه سخاوتمندانه اش لذت ببرم  کنهیم يادآوریبهم ... کنهیو منو از خودش جدا م

دوست ... تا مسواك بزنم  رمیم ییو به طرف دستشو کشمیسر م کنهیم نیریرو که ناصر برام ش یدوم يچا... خورمیصبحانه عمرم رو م

 ریغ خوادیدلم نم... دندون هام آزاد بشن و مزه دهنم رو عوض کنن  ياز ال... مونده از صبحانه  یباق زیر يندارم سر جلسه کنکور ، تکه ها

! کنم  از خودم دور دیبا زهیکه تمرکزم رو به هم بر يزیهر چ... حس کنم  يا گهید زیچ... دندون  ریخم یاز مزه نعنا فلفل

 نیو منو با ماش ادیم رونیب نهیبا آرامش و طمان... گذارهیداخل و قران رو سر جاش م گردهیبعد برم... کنهیقران رد م ریدر ناصر منو از ز دم

دهیناصر بهم قوت قلب م يکردن ها يبرادر... منتظرمه  نجایهم امیم رونیظهر که از سر جلسه ب دهیبهم قول م. رسونهیآقاجون به حوزه م

که ... جذب کردن و جذب شدن دارم  يبرا ییها لیکه من هم پتانس ارهیم ادمی... دهیم فیهام رو تخف یهمزبون یدرد ب... کنهیشادم م... 

! ، لبخند بزنم و الحمد اهللا بگم  یکس يآوردن محبت ها ادیاز ب یدور و برم گاه يمثل آدم ها تونمیمن هم م

جز سواالت کنکور  زیچ چیبه ه... یدرس يفرمول ها و نکته ها يایتو دن شمیانگار غرق م دارمیکه برگه پاسخنامه و سواالت رو برم یزمان از

 ازبار  نیاول يامروز برا... کنمیم یاحساس سبک... رمیگیپاسخنامه رو با دست باال م یوقت... گذرهیزمان م یک فهممیاصال نم... توجه ندارم 

کنکور  گمیبا خودم م... ادیگوشه لبم ناخودآگاه کش م... خواهد بود  لمیباب م جهیاونقدر درس خوندم که االن مطمئنم نت... میراضخودم 

! بود ؟ نیا گنیکنکور که م

و  وهیناصر با پاکت آبم... زنمیم رونیاز در سالن که ب... گلوم خشک شده ... دهیآزارم م یفیخف جهیسرگ شمیکه بلند م یصندل يرو از

 کنمیداشتم که حاال احساس م جانیه شبیاونقدر از د... ندارم  ییچندان اشتها... میرضا هست بیناهار امروز رو مهمون ج... منتظرمه  کیک

 کوبهیم سیسرو يرو چلو کباب رو يرضا ظرف محتو... کنمیواقعا ورم کردن مغزم رو حس م... د بخوابم و به مغزم استراحت بدم یفقط با

پونه و  یکه با کم میدار خچالیيماست ترش تو یکم... کنمیساالد کاهو درست م هیعیتند و سر... بکشم  سیغذاهارو تو د دهیو دستور م
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شهیهم که داشتم کور م ییذره اشتها کیبا حرف رضا همون  شهیسفره که پهن م... دوغ خوشمزه  هیبه  کنمیم لشیتبد خیو نمک و  دیشو

 !

 دی، با یچه نش یبه هر حال چه قبول بش... بکنه  یهم فرق یلیالبته گمون نکنم خ... هم بارت بود ؟  يزیحاال چ... فنچولک  نمیبب... خب   -

! برات در نظر گرفته  یفیبابا محمود چه تکل ینیبب

دلش ... بسه برات  کلیهمون س گفتیاون که م.. .؟  رهیبگ پلمید خوادینم گفتیلج کرده بود م شیبابا سه چها سال پ ادتهیجهان

! یبود حاج ریدرگ رتشیبا غ... رونیب يهر روز بر خواستینم

: زنهیحرفش جهان هم قهقهه م نیدنبال ا به

حاال ! ... ببره  شیبرات از پ يو اشک و التماس عمه مهدخت هم کار يفکر نکنم واسطه گر یاگه ناف تهرون هم قبول بش ندفعهیآره ا  -

! آماده باشن  یپاکشون کن دیگرفتم با نایحج بابا ا مهیول يچون امروز برنج و لپه رو برا... یفعال ناهارت رو بخور جون داشته باش

! خسته من  يچشم ها چارهیب! ... لپه  ییلویده ک سهیبرنج و ک ییلویپنجاه ک یگون يرو خورهیسر م نگاهم

و  کنمیاز رضا تشکر م... شمیو بلند م خورمیچند لقمه از گوشه بشقابم م... کنهیدارش هر دوشون رو ساکت م یمعن يبا نگاه ها ناصر

و پلک هامو  رمیگیبغل م يزانوهام رو تو... برمیبه اتاقم پناه م... جمع کردن سفره صدام بزنن  يغذاشون که تموم شد برا خوامیازشون م

 ادیسامان م یعنی... تا تولدم مونده  گهیفقط دو روز د گمیو با خودم م کشمیآه م... شده  دهیهمه بدنم کوبکنمیاحساس م... زارمیهم م يرو

... بار بهم ثابت کنه  نیچندم يو عشقش رو برا ادیطرف دوست دارم ب هیاز ... رمیبا خودم درگ... کنهیم يقرار یب دنشید يدلم برا... ؟ 

با هول و ... پرتم کرده باشن  يبلند هیانگار که از ... لرزهیو بدنم م شهیگردنم کج م! ... که ممکنه به پا بشه  ییاز بلوا ترسمیمطرف  هیاز 

اتاقم  ياومدم تو یاز وقت یساعت کی... کنمیبه ساعت نگاه م... من خواب بودم  یعنینیا... ورم کرده  يپلک ها... کنمیوال چشم هامو باز م

 ییسر و صدا اطیاز داخل ح... خدا رو شکر انگار خودشون جمعش کردن ... ستیاز سفره ن ياثر... رمیم رونیاز اتاق ببا عجله ... گذرهیم

جهان  يقو يرنگ با دست ها یآب سانیوانت ن هینخود از پشت  يها یگون... کنمینگاه م رونیهال به ب يا شهیاز پشت در ش... شهیبلند م

!شنیم دهیهم چ يرو اطیبزرگ گوشه ح يانبار يو تو شنیم دهیکش نییپا گهیو عمو حامد و دو تا کارگر د

 یپشت سر هم برنج پاك کردم که وقت نقدریا... کنمیم یسطل بزرگ کنار آشپزخونه خال يپاك شده رو تو يمملو از برنج ها ینیس

اما خدا رو شکر لپه ... مونده  یهنوز نصف گون... کشنیم ریشونه هام ت رهیگیگردنمو که باال م... نمیبیبرنج رو م يدونه ها بندمیچشمهامو م

 شمیتا از جام بلند م... کنمیرو پاك م هیبق امیکم بخوابم بعد م هیبهتره برم  گمیبا خودم م... ام جمع شده  نهیانگار قفسه س... ها تموم شده 

: شهیم داشیهنوز درست کمرمو صاف نکردم که جهان پ... شهید مو آهم بلن ادیترق و توروقشون درم يهر دو پام صدا يقوزك ها

درست و  يزکاریتم هیدیفردا با... داده ؟  ادیبه تو  یمامان چ نیپس ا... ؟  يبابا نصف شب شد هنوز تمومش نکرد! ... يفس فسو شد  -

! یهم بکن یحساب

؟ییتنها) پرهیاز دهنم م(   -
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بجنب ... نژال  یزنیم ییحرفا! ... یخونه ما رو بسابن و بشورن که تو خسته نش نجایا انیهام ب هیهمه همسا گمیم... تنها چرا ؟ ... نه   -

هان ؟ ... ؟  میپاك کن شویبق میایمنو رضا و ناصر ب يخواینکنه م... تمومش کن 

! شهیتا صبح تموم م... کنمیاش رو پاك م هیبق امیکم استراحت کنم باز م هیبزار ... خسته شدم جهان   -

بساط وسط  نیا نمینب گهیفقط صبح د... گهیچه حاال چه سه ساعت د... تو پاکشون بکن ! ... و بدم  ریبم... تو بدم ... ییارویهیبه قول   -

!آشپزخونه پهن باشه 

به  یاز شدت درد و کوفتگ... بدنم زغال داغ گذاشتن  يتو استخون ها کنمیاحساس م... کشمیکف اتاقم دراز م... دوازده نصف شبه  ساعت

 يصغر یب یبار ب هی... لحظه هم آروم و قرار نداشتم  هییده دوازده روز من حت نیتو ا... بخت و اقبال  نیلعنت به ا... سوزش افتادن 

گوشه  هیشده تا بتونه  دهییزا گهینفر د هینکهیحتما از ا گمیبا خودم م! ... شهیخوشحال م نیزم ارهیم ایرو به دن يدختر یکس یوقت گفتیم

که اگه بخوابم محاله تا فردا  دونمیم... دارم  دنیبه خواب لیم بیو عج فتهیچشمهام رو هم م... شهیرو بروبه و بشوره خوشحال م نیاز زم يا

... کمرم درد گرفته ... نمیشیبه زور سر جام م! ... دو هفته ام  نیمبارزه کردن با خواب شده کار ا... مونهیمثل شکنجه م... بشم  داریصبح ب

با ... غذا پختن و پاك کردن برنجها  يبعد از ظهر هم برا... کنکور  يصبح تا ظهر برا... امروز همش از صبح نشستمو سرمو خم کردم 

! یدرست و حساب يکار زیتم هی... هم که کارم دراومده  افرد گمیخودم م

 ادیکس نم چیه... شهیم ریبه طرف پسرها سراز مونیپر و پ يها یبعد همه مهر و محبت ها و سوغات کنمیهارو من م یه همه حمالک جالبه

که انگار  کننیبرخورد م يطور هی... خونواده  نیا یکلفت يشدم برا دهیانگار که از ازل من آفر... يکار کرد نقدریبگه نژال دستت درد نکنه ا

داغون  یبا تن... گونه هام سر بخورن  يچند تا قطره اشک رو شهیباعث م یدل گرفتگ نیو ا یخستگ... دمیرو انجام م میاصل فهیوظدارم 

بهش فکر نکن تا کمتر  گمیبه خودم م... کنمیرو از برنج پر م ینیبزرگ چند بار س لیکاسه است هیو با  زنمیبازم کف آشپزخونه چهار زانو م

دلم ... نمیبیکه من سامان رو م نهیمهم ا... بشه  خوادیم یهرچ... به پس فردا که روز تولدمه ... ره به سامان فکر کنم بهت... یعذاب بکش

کاش ... حتما اونم نگران امتحانم بوده ... باهاش حرف بزنمو بهش بگم که کنکورم رو خوب دادم  تونستمیکاش م... براش تنگ شده 

! خوب بود  زیچ مهخبرش کنم که ه تونستمیم

زنهیهمه جا برق م... رهیو با هر قدم راه رفتن دلم ضعف م کنهیدرد م بیساق پاهام عج يتو... صبح با پادرد و کمر درد از خواب پا شدم  از

... باشن  هدیداخل و خارج خونه کش طیمح نیب يانگار نه انگار که مرز... یکنیشده که اصال وجودشون رو حس نم زیها اونقدر تم شهیش... 

برادرانه رضا اجازه داد که اون ها رو لوله کنه و کنار  رتیشستم و باالخره غ ییتنها اطیح يوسط سالن رو تو يدو تا فرش دوازده متر

که تا  يبا همون شلوار... رمینتونستم دوش بگ یحت... شام نخوردم  یاونقدر خسته بودم که حت روزید... بشه  دهیبزاره تا آبشون کش وونیا

! حس شده بود  یصبح که پا شدم تمام بدنم ب نمیهم يبرا... گوشه اتاقم خوابم برد  بودسیزانو خ

 يتو... کنمیو بعد هم درجه آبگرم کن رو جک م خورمیچند تا لقمه نون و عسل م ییهمونطور سر پا... رمیلنگون به آشپزخونه م لنگون

... ندارم  جانیامروز هم ه يبرا یتنم مونده که حت يتو یخستگ نقدریا... شهیدردم کمتر م... دمیدوش آب گرم بدنم رو ماساژ م ریحمام ز

برش  امیتا م... فتهیو کف حمام م رهیشامپو از دستم در م یقوط... کشنیم ریو ت کننیپنجه هام درد م... کنمیرو باز م میشگیهم يشامپو

 ياز همون شامپوها یکم یو با انگشت هام به سخت بندمیدر شامپو رو م! ... یلعنت... شهیم یکف حمام خال يها کیسرام يدارم نصفش رو

کمرم  يگرم آب رو انیجر... آب منو احاطه کرده  زشیر يدوش آب همچنان بازه و صدا... مالمیبدنم م يو رو دارمیرو برم نیزم يرو
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دوش زار  ریو ز رمیگیبغلم م يهمونطور مچاله شده کف حمام پاهامو تو... کنهیبغضم راه باز م... کنهیبهم حس نوازش شدن رو القا م

اونقدر خسته ام ... شهیام قطع م هیگر يا قهیبعد از چند دق... ارهیداره از پا درم م... و پشتوانه بودن  شتپ یب... پناه بودن  یحس ب... زنمیم

... کرده  رمیتحق... دو روز گذشته لهم کرده  نیا... رهیقرار بگ دنیموقع باعث شده سرم از شدت درد در آستانه ترک یب هیگر نیکه ا

؟  هیآدم ها چ نیا نیخونه و ب نیا ينقش من تو پرسمچند بار از خودم ب يباعث شده روز

نبض هر دو مچم کبود  يکه رو دمیتازه فهم دمیپوشیم لباس مداشت یوقت... کشنیم ریمچ دستهام ت... حوصله غذا درست کردن ندارم  اصال

بدبخت و  شهیاونقدر هم نکهیاز ا... ادیکه دارم بدم م یاحساس نیاز ا... دستم نگه دارم  يدرست تو تونمیرو نم یچیه نمیهم يبرا... شده 

! ادیبدم م سوزهیخودم م يهستم که دلم برا خوريتو سر

 خیتوب شهیتو که اول و آخرش هم... ناهار درست نکن ... انجام بده  خوادیرو که دلت م يبار جرات به خرج بده و کار هیگمیخودم م با

بار به دروغ تورو  هیبرو تو اتاقت بتمرگ و ناهار نپز بلکه  ندفعهیا... يخوریسرکوفت م شیپ شینکرده هم پ يکارها يبرا یحت... یشیم

!کرده باشن متهم ن يهنر یو ب یبه تنبل

 گهیو بعد م جوهیناصر گوشه لبش رو م... کنمیو دلخور نگاهش م کشمیسرم رو عقب م... ناصر  نهیبه س خورمیکه م رونیب امیاتاق م از

بزرگ رو جلوم  یصورت يجعبه کادو هیو  ارهیم رونیدستهاشو از پشت سرش ب... ستمیخوب ن! که نه  کنمیبا سرم اشاره م... ؟  یخوب

! یخوب گهیاالن د: گهیو م خندهیم... رهیگیم

 میکدوم از برادرها پاشون رو تو حر چیکال ه... ادیناصر دنبالم نم... تو اتاقم  گردمیو بر م رمیگیکادو رو از دستش م... زنهیبرق م چشمهام

اشک  یشده از شدت خوشحال يرنگ و سنگدوز يریش یدست لباس مجلس هیدنیبا د... کنمیبا عجله در جعبه رو باز م... زارنیاتاقم نم

شده و  يسنگ دوز ییبایباالتنه به طرز ز... رمشیگیخودم م يو جلو ارمیم رونیجعبه ب ياز تو اطیبعد لباس رو با احت قهیچند دق... زمیریم

 کنمیاعتراف م... رهیلم ضعف مد... و درشت ، دوخت شده  ریگل رز حر هیو شکن با  نیپر چ ریدامن حر هیتنه تنگش  نییقسمت پا يرو

: شهیمهربون ناصر بلند م يپشت بندش صدا... خورهیبه در اتاق م يتقه ا... داشته باشم  یلباس نیهمچ هیکردمیوقت فکر هم نم چیکه ه

. میعوضش کن مینبود ببر زتیکردم اگه سا یبا فروشنده ط... بپوشش  ينکرد یقلب ستیاگه ا... نژال   -

لباس  یو با خوشحال کشمیپرده اتاق رو م... ارمیرو به زبون ب يکلمه ا چیه تونمیدر جوابش نم یحت... ذوق دارم که زبونم بند اومده  نقدریا

تنم نشسته انگار ده تا  يرو يلباس طور... که پروش کنم  ومدیحاال از حمام اومدم وگرنه عمرا دلم م نیشانس آوردم که هم... پوشمیرو م

! که دارم  یلباس نیتر ییایرو... مونهیمن مثل لباس عروس م يبرا... اونو به اندامم اندازه کردن  اطیخ

که تا  یمن... کنم  زونشیلباسهام آو هیبق نیکمدم ب يتو ادیدلم نم یحت... زارمیو تو جعبه م کنمیو دوباره اونو تا م ارمویم رونشیب اطیاحت با

بر ... حس پرواز کردن دارم ... دمیم لیجون به عزرائ یاالن دارم از شدت خوشحال... دمیترکیم یاراحتداشتم از شدت ن شیپ قهیچند دق

امسال  یول... کردیم يتفقد هیتولدم ناصر  يهر سال برا... ناهار خوب درست کنم  هیآشپزخونه تا  رمیم... شیساعت پ مین میخالف تصم

گردهیخنده ام برم ياز صدا... رهیگیخنده ام م... خچالیيا وهیجا م يآشپزخونه تا کمر فرو رفته تو يناصر تو... بود  دهیواقعا زحمت کش

 يتو... شهیم لیتبد یرو توشون جا کرده ، لبخندم به قهقه کوتاه اریکه به دندون گرفته و دو تا دستش که چند تا هلو و خ یبیس دنید با... 

ته  هیناهار  يبرا... رمیم زریبا گفتن تو راحت باش به سمت فر... که چته ؟  کنهیخندون اشاره م يمهابا چش... رمیدلم قربون صدقه اش م



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٧

جهان از ... که امروز با بابا محمود حرف زده و قراره فردا شب برسن  کنهیم يادآوریسر سفره رضا ... پزمیآب و رنگ م خوشنیچ

عمال ... گهینظرش رو م پرسنیم یکه ازش سوال یناصر گه گاه... مهمون ها  يو رضا از پختن شام برا زنهیحرف م یگوسفند قربون دنیخر

نا ... یپدر و مادرت رو قبول نداشته باش یوقت... فهممیحالش رو خوب م... نداره  یاستقبال نقش پررنگ يهاکدوم از برنامه  چیتو ه

! يهم ندار دنشونید يبرا يشور چیخودآگاه ه

با پوزخند به جهان و  یو گاه زارهیرو به دهن م نیته چ کیکوچ يها کهیبه ناصر که با چنگالش ت... که امروز تولد منه  ستین ادشییکس

که ناصرم  دونمیم... رنیگیسبقت م گهیدارن از همد ینیریخودش يبرا یارشد حساب يانگار دو تا برادرها... زنمیلبخند م کنهیرضا نگاه م

: کنمیجهان لبخندم رو جمع م يبا صدا... خندهیرفتارشون م نیدلش به هم يداره تو

؟  یذوق مرگ... تو چته ؟   -

 يبرا... محرمم دورش نشستن  يپهن شده و برادرها میخونه پدر يکه تو يلبخند زدن من سر سفره ا دنید یحت... رمیخودم فرو م تو

! شهیم یو ممنوعه تلق بیخونه عج نیاهل ا

! نداره جهان  یبه تو ربط: گهیم یلحن خاص هیبا  ناصر

و  دارمیدار ناصر بشقابم رو برم یمعن ينگاه ها ریو من ز شهیبحث عوض م... ستیبودنش معلوم ن یبودن و شوخ يکه جد هیطور لحنش

. رمیبه آشپزخونه م

بلوز  هیرشیز يو برا دارمیبر م يسارافون بلند سورمه ا هی... لباس بهتر بپوشم  هیبرم دم کمدم و  گهیدلم م شهیغروب که م کینزد

 دونمینم... زارمیو دم دست م دارمیهم داره بر م یشمیبلند و ابر يها شهیرو که ر يدیشال سف... پوشمیبلند م نیو آست دیچسبون سف

 یو مشک دیپهن سف يپر از روبان ها يو با کش مو کنمیسرم جمع م يموهام رو باال... کنمیمن خودمو آماده م یول... هن ایادیسامان م

 یصورت يو گونه ها دیاز اون پوست سف گهید... زرد شده  یلیرنگم خ... کنمیصورتم رو نگاه م وارید يرو کیکوچ نهیآ يتو... بندمشونیم

کاسه بزرگ آب جوش از  هیو  رمیفورا به آشپزخونه م... و استراحت نداشتم  دمیعذاب کش یلیروزه خ دچن نیا... ستین يرنگ خبر

بخار ... کشمیسرم م يرو رو یسبک يو پتو زارمیکاسه رو جلوم م... رمیو به اتاقم م زمیریاستکان گالب م هیآب  يتو... رمیگیسماور م

و  زنهیچشمهام برق م... شمیم یاز خودم راض کنمینگاه م نهیآ يبار دوم تو يبرا یوقت... گردنهیگالب و آب جوش خون رو به پوستم برم

تو دلم ... کنمیبه پنبه کدر شده نگاه م... کنمیپوستم رو جمع م يپنبه رطوبت اضافه رو کهیت هیبا ... پوست صورتم دوباره سرحال شده 

! يخوبه صبح حمام کرد... ؟يتو هم گربه شور شد... ها  میخودمون... نژال  گمیم

عمه مهدخت  يصدا دنیبا شن... هنوز تو دستمه  يگلوله پنبه ا... دارمیرو برم یبا دلهره گوش... کنهیمزنگ تلفن بند دلم رو پاره  يصدا

 گمیبهش م یو وقت کنهیم یعمه احوالپرس... سامان زنگ زده  کردمیبودم که فکر م الیچه خوش خ... زنیسرم بر يانگار که آب سرد رو

 وهیپر از م يها سهیو ناصر با ک شهیدر سالن باز م... رسونهیاز ظهر خودشو م شیکه فردا پ دهیبهم قول م انیفردا شب م امانکه بابا و م

صندوق  يمامان رو مرطوب کنم و رو یمیقد يها یاز چادر رنگ یکیخوادیازم م رهیهمونطور که نفس زنون به آشپزخونه م... شهیوارد م

تلفن  ریکه هنوز تحت تاث یمن... شهیکه زنگ در بلند م چلونمیافه چادر رو مدارم آب اض... گذاشته بکشم  اطیکه گوشه ح يا وهیم يها

تا پشت در شلنگ تخته ... دستهام  يتو سیبا همون چادر چماله شده و خ... بچگانه خودم هستم  دیعمه مهدخت و ام شیپ قهیچند دق
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که سامان با اون سبد گل رز  دونمیاما نم... آوردن گوسفند تو راهن  يکه جهان و رضا برا دونمیم... کنمیهوا درو باز م یو ب ندازمویم

! و زنگ رو فشار داده  ستادهی، شجاعانه پشت در خونه حاج محمود ا یو آب یصورت

! دو تا چشم مشتاق ... یکمون نیدو تا چشم رنگ... داستیرز فقط دو تا چشم عاشق سامان پ يگلها يالبال از

هوا  يچادر رو تو... کردم  يچه استقبال عاشقونه ا فهممیبه هم خوردن در تازه م ياز صدا... کوبمیه رو محکم به هم مو در خون کنمیم هول

هول  نهیبیمنو که م... کنهیصفا م وهیم يها کیپالست ونیآشپزخونه داره م يبه ناصر که هنوز تو رسونمیو با دو خودم رو م کنمیپرت م

؟  دهیچته ؟ چرا رنگت پر... شده ؟  یچ گهیبا عجله م... نیزم يرو خورنیسر م لیو شل يویبغلش چند تا ک ياز تو... ستهیا یو م کنهیم

... شهیو از کنارم رد م ندازهیبهم م یهیناصر نگاه عاقل اندر سف... که پشت در خونه است  کنمیاشاره م... ارمیلکنت اسم سامان رو م با

با ... و نفسم تنگ شده  دهیخون به صورتم دو... لرزنیم ادیز جانیدست هام از ه... کنمیسرم مرتب م يلم رو رواتاقم و شا يتو دومیم

! شمیم زیلبر یاز خوش... من آورده  ياون سبد گل خوشبو رو برا نکهیبه ا دنفکر کر

: زنهیصدام م يا ثانهیناصر با لحن خب... وارد خونه شدن ... شنومیگفتگوشون رو م يصدا

 ندفعهیچرا ا دونمیفقط نم! ... نیاز هم بپرس یاحوال هینشده  دایپ رتیبدو تا سر و کله اون دو تا غ... سامان جون اومده  ایب... نژال جان   -

! صاحاب داره  گهیم دهیبه من نم... هم آورده  ییزایم زیچ هیو  کیگل و ک... دهیزحمت کش نقدریا

اذان که بلند  يصدا... برم  رونیاز اتاقم ب شهیاونقدر خجالتم داده که روم نم... خرخره ناصر رو با دندون هام بجوم  خوادیکه دلم م يوا

 نساما يجلو ییچا وانیل هیناصر ... امیم رونیو از اتاقم ب کنمیو توکل به خدا م رمیگیجون م... داده باشن  یتیانگار به منم شربت تقو شهیم

... کنمیلبشه فرار م يکه رو ياز نگاه مشتاق و لبخند... شهیبلند م دنمیسامان با د... نشستن  يمبل دو نفره ا يم روگذاشته و کنار ه

... کنمیحسش م شترینگاهم ، ب دنیبا دزد! ... کشهیم ریپر از احساسش دلم رو به زنج يچطور با نگاه ها نمیتا نب دزدمیچشمهام رو م

... شمیم ریسامان و لبخند افسوس کنان ناصر غافلگ یو با نگاه پر معن ارمیسرم رو باال م... شنومینم یجواب... کنمیو سالم م رمیجلوتر م

آناناس  يو حلقه ها اهیس السیعالم گ کیسرش با  يکه رو زیم يرنگ رو یصورت کیک يرو چرخهینگاهم م... تپهیدهنم م يقلبم داره تو

به  یو تاب نخل به دورش ، جلوه خاص چیپر پ يبا اون برگ ها یو آب یصورت يسبد گلها! پر شده  يه اژل میپوشش ضخ هیو  یلیو خامه وان

! برهیو منو به آسمون ها م زنهیقلبم جوونه م يتو... یملکوت یقدردان هی... میعظ يانرژ هی... حس خوب  هی... اتاق داده 

که  شمیاونقدر هول و دست پاچه م! ... دهیشدن جهان و رضا رو م دایپ دینو یبعد هم بع بع گوسفند قربون... شهیبلند م اطیدر ح يصدا

: زنهیم بیناصر بهم نه

!شهیم یچ مینیبزار بب... نترس ... کنهیتر م يرو جر هیترس و لرز تو بق  -

... شنومیرو م قشیعم ينفس ها يصدا... کنهیمونده بر خالف انتظارم سامان لب از لب باز نم اطیح يکه ناصر تو يا قهیهمون چند دق تو

 يبه جا يا گهیاگر هر کس د دیشا... ستینبوده و ن یوقت اهل فرصت طلب چیه... زنهیحرف نم یول... کنمینگاهش رو حس م ینیسنگ

! بوسه هم گرفته بود  هییاستفاده کرده بود و حت هیبق بتیغ زسامان بود االن ا

! ستیبزرگ ن يکردن ها یو دلگ کیکوچ ياهل سوئ استفاده ها یعاشق واقع هیفقط ... کلمه عاشقه  یواقع يبه معنا سامان

!عشقم بهش دو برابر شده  کنمیکه احساس م رمیگیم ریاونقدر تاث دهیکه به خرج م ییایتحمل و حجب و ح نیاز ا... قهیچند دق نیهم يتو
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برام جالبه که جهان و رضا با ... شنیو هر سه تا پشت سرهم وارد م شهیدر باز م... سه تا برادر بلند مشه  يبحث و گفتگو يکم صدا کم

سامان ، اونقدر  رینظ یب تیشخص گمیبا خودم م... کننی، مودبانه سالم م تیشده ، در اوج عصبان زیخ میسامان که به احترامشون ن دنید

! دنیکردن رو نم یاحترام یو متعصب من هم به خودشون اجازه ب یرتیغ يبرادرها یکه حت... دهیحترام بخشبهش ابهت و ا

 یی، حرف ها ندازهیکه به ناصر م یباالخره بعد از نگاه... کنهیپا و اون پا م نیجهان ا... مینیش یدور هم م یو بعد همگ... لحظه سکوت  چند

: کنهیرو که تا پشت لبش اومده رها م

قسم بخورم بازم درست  تیدست بزارم رو قران و به مردونگ تونمیم... درست  میسفره بزرگ شد هیبا هم سر  یاز بچگ... سامان  نیبب  -

که  يکار نیا... خودت قضاوت کن  یول... اون شب بابام اشتباه کرد الل شد اونم درست ... درست  نمیاندازه رضا و ناصر دوستت دارم ا... 

؟  کنهیبه پا م یامتیچه ق يآورد ینیریاگه باد به گوش بابام برسونه که تو امشب برا تولد دخترش گل و ش یدونیم... درسته ؟  يمشب کردا

خواهر  یگیم نکهیمگه نه ا یول... کارها کار ندارم  نیبه ا یلیمن خ... ؟  يدیاصال د... هان ؟ ... ؟  يدیحاال چند بار کتک خوردن نژال رو د تا

! یستیو کبود شدنشم ن اهیبه س یپس حتما راض... ؟  يما رو دوست دار

به خاطر خواهرت حاضرم ... کباریهم  ونیبار ش کیمرگ  گنیم... ومدمیاگه باباتم خونه بود م یامشب حت... فکر کردم جهان  یلیمن خ  -

نداره  یبه ما و شما ربط! ... همش به خودشون مربوطه  نایا... مشکل دارن .. .رنیبابات و بابام با هم درگ! ... صد بار مرگ رو به جون بخرم 

! نجایا امیخونه هم اعالم کردم که امشب م يمن تو... 

به ناموس خودش چشم  يمرد چیه... ناموس منم هست  گهیاالن د... اگه نژال ناموس شماست ... هم واهمه ندارم  يزیچ چیکس و ه چیه از

! ارهیشماها رو به جوش ب رتیغ دیخونه ، نبا نیپس اومدن من امشب به ا... بد نداره 

بهش قول دادم تا ... مواظبت از دخترش رو دارم  فهیبابام فعال رفته سفر و من فقط وظ... ستینژال دست من و تو ن اریاخت... سامان  نیبب  -

 ژالبعدم ن... کردیم رونتیاز خونه ب پایکه االن بدونم اگه بود با ت شناسمشیهم م ياونقدر... آب تکون نخوره خونه آب از  نیبرگرده ، تو ا

! کردیم زونیسرش آو يرو از موها

 ستیبابام جفت و جور ن قهیکه با سل يخونه ، کار نیتو ا خوادیدلم نم! ... يبود نجایبهش بگم که امشب ا شمی، من مجبور م یبمون نجایا اگه

! خوامیو صالح همه رو م ری، خ گمیم يزیکه اگه چ یدونیم... یفهمیحرف منو م... یمملکت نیتو دکتر ا... انجام بشه 

! بروز نده  يزیامشب چ هیاز قض یکن برو تو خونه خودتون هم سفارش کن کس یمردونگ... يدستت درد نکنه که اومد حاالم

انصاف بود ؟ ... به نظرت کار بابات و عموت درست بود ؟ ... يخواستگار يبرا میاون شب که اومد... جهان  نمی؟ بب نهیهمه حرفت هم  -

تو روش  شهیرومون نم مینیرو بب ییهنوزم اگه دا... میشد ریمن و رضا با عمو حامد درگ نیرفت یوقت... از ناصر بپرس ... معلومه که نه   -

! مینگاه کن

باباتون باشه ؟  قهیطبق سل دیخونه با نیتو ا زیهمه چ یکنیپس چرا فکر م... نطورهیاگه ا! ... خب   -

! خونه و اهلش هر طور که دلش بخواد قانون وضع کنه  يپس حق داره برا... خونه حاج محمود ... خونه اونه  نجایچون ا  -

؟  شهیم یخونواده چ يو حق انتخاب اعضا يپس آزاد... ؟  یکنیفکر م ينطوریواقعا تو ا... واقعا ؟   -

پدر تا چه حد مجازه  هیکه  يفکر کرد نیتا حاال به ا... ؟  یفکر کن ریحق نقدریا یتونیچطور م... کنمیتعجب م یتو که مهندس مملکت از

کنه ؟  نیمع فیبچه هاش تکل يبرا
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تا به حرفتون  نیکتکشون هم بزن نیتون یاز فساد اوالدتون م يریگجلو ياسالم گفته برا نید... یکه تو قانون حاج دونمیم ياونقدر  -

! نکنن  یچیگوش بدن و سرپ

 نقدریواال من هم... ، اصال اسالمه ؟  زنهیکه حاج محمود ازش حرف م ینید نیا! ... المسائل هم چاپ کنه  حیتوض هیبه بابات بگو ! ... جالبه   -

اسالم  يکجا! ... کردن رو هم ندارن  یپدر و مادرش حق باال بردن صدا و درشت... نماز صبح  يکردن بچه برا داریب يبرا یکه حت دونمیم

فکر کردن و  دیبا... کنهیم یخونه زندگ نیتو ا یپس هر ک... گوش به فرمانتون باشه ؟  زیکن هیتا مثل  دیگفته دخترتون رو با کمربند بزن

؟  رهیبگ میتا باباتون براش تصم نهیکنار ، بش و سواد و تجربه و احساس خودش رو بزاره شهیاند

و  ادیمطمئن باش ب... نداره  یفرق یحاج يهم برا یلیدختر و پسرش خ... یتهش رو که نگاه کن... خونه  نیتو ا... گوش کن سامان   -

 وونهید فتهیکه م يباز یرتیرو رگ غ! ... کنه  یاز همون کمربند تن و بدن منم مهمون م... نکردم  رونتیو من ب يبود نجایبفهمه که تو ا

! شهیم

! شناسمیمن بابامو بهتر از تو م... يدرست نکرد يشر هیکارت  نیبرو تا به خاطر ا حاالم

! میخوریتولدش م کیو کنار هم از ک دمینژال رو م ياول کادو... نه االن  یول! ... جهان  رمیم  -

؟  يریم میکوفت کن نویا... حله ؟  میرو بخور کیک یعنی) رهیبه طرف من م ییچشم غره بلند باالو  کشهیم یجهان پوف محکم(   -

 يشد کیتو ج کیها با ناصر ج یتازگ دونمینم يفکر کرد... ریمادرمرده ها رو به خودت نگ افهیق مینطوریا... اریب ییچا ینیس هیپاشو  نژال

 يکردیم یبا منطقت حال ییپسر دا نیبه ا ياگه آدم بود... حقته  يخوریکه م ییحقا که همه اون کتک ها... ؟  یکنیهارو به پا م شیآت نیو ا

باشه  دهیشازده رو با اون سبد گلش دم در د نیامشب ا... هیدر و همسا يخانوما یشمس نیاز هم یکیاگه  یدونیم... ادین نجایا ينطوریا هک

به زور  ادتهیدتیو بابا د يخوردیکه تو کوچه آدامس م یدفعه قبل... ؟  يریگیتو درس عبرت نم یعنی... ؟  يخوریم یو خبر بده ، چه کتک

!!!!!!!!چه شود ! ... امشبو بفهمه  هیحاال فکر کن قض... ؟  رونیب متیدیدست و پاش کش ریاز ز

تا ... زنهیشور م بیدلم عج! ... وارید دنیشن يآخر جهان به در زدن بود برا يکه حرف ها دونمیم... رمیلرزون به آشپزخونه م يپاها با

... چرا بازم حالم بده  دونمیشده نم ریبه خ یاالن که همه چ یول... به خاطر عکس العمل جهان و رضا دلشوره دارم  کردمیحاال فکر م

 يحرف ها نکهیبا ا... آوردن تا من نشنوم  نییر عمدا تن صداشون رو پاانگا... ادیم رونیهم از ب ییزمزمه ها هیزمیریم ییچا هک نطوریهم

بکنه که چقدر  يادآوریبهم  یکس چوقتیه خوادیاصال دلم نم... بهم دست داد  يچرا حس بد دونمینم یسامان همشون درست بودن ول

 گهیمعذب شده بودم و د یلیخ... شدم  ریواقعا تحق... زدنیو جهان داشتن از کتک خوردن من حرف م مانکه سا ییاونجا... بدبختم 

! ادیبود اشکم در ب کینزد

و ازش کمک  زنمیدلم خدا رو صدا م يهمش تو... زارمیکارد بزرگ هم م هیو چنگال و  يخور کیچهار تا بشقاب ک ییچا ینیس کنار

! رهیاظطراب رو ازم بگ نیکه ا خوامیم

و رضا هم  رهیدستش ور م يتو یچیسبک تر شده و جهان داره با آرامش به جا سوئ یجو کم نمیبیم نکهیبرگشتنم به داخل سالن از ا با

حاال کنار ... گزارمیم زیم يرو رو ینیو س نمیشیکنار ناصر م... شهیگرم کرده ، حال منم بهتر م دهیکه تازه خر یسرش رو به مجله ورزش

 یلبخند قشنگ... کنمیو به سامان نگاه م ارمیسرم رو باال م اطیبا احت... هم نشسته یلیمستط کیجعبه کوچ هی،  رنگخوش آب و  کیک
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زنهیرو ببرم ناصر داد م کیک امیبه چاقو و تا م رهیدستم م... منه  يکه اون جعبه کادو کنهیو با بستن و باز کردن پلک هاش مطمئنم م زنهیم

! نهنجایاز ا! ... نه : 

 نیآخه من ا گهیم يبعد از چند لحظه سکوت با لحن خنده دار... میکنیهمه با ترس و دلهره به ناصر نگاه م... شهیتو هوا خشک م دستم

! گفتم نزنه وسطش از اونورتر ببره خب ! ... شترنیب الساشیگ... دوست دارم  شتریرو ب کهیک نیا يجا

! يا وهیم کیک نیبه پا کرده بود ا ییبحث و گفتگو شیلحظه پچند  نیانگار نه انگار که تا هم... رهیخنده همه به هوا م کیشل

تولد خوش اخالق  کیتازه و ملس ک ینیریش ریهمه تحت تاث یوقت... سازهیمن خاطره م يبه اندازه صد ها ساعت برا گذرهیکه م یساعت مین

نترس  گهیو م خندهیدر جواب چشم غره من م یوقت... منو باز کرده  يناصر کادو نمیبیو م ارمیرو م ییکه من دور دوم چا یوقت... شنیتر م

 یوقت... خندنیو م کننیم یها شوخ نیزم نیب واریاون د هیجهان و رضا با سامان سر قض یوقت... دو دره اش کرد  شهیاست ، نم نهزنو يادیز

سامان به  یوقت... کنهیم ي، دلم رو غرق شاد باستیدستبند ز هیهیشب شتریکه از دور ب شینقره ا يسامان با اون بندها ییبرق ساعت اهدا

اون وقته که احساس ! ... خدا رو شکر  گهیلحن ممکن م نیتر يخوب بود و اون با جد گمیو من در جواب م پرسهیم نکورمدرمورد ک یآروم

! دهیم رویحس خوب با ارزش بودن بهم ن... کنهیانسان بودن تمام وجودم رو پر م

رضا هم خوشحاله که ... کنمیحس م یآزاد شدن نفس جهان رو به خوب... که قصد رفتن داره  دهیو نشون م شهیبا آرامش بلند م نساما

دست راست ... شهیبلند م اطیزنگ در ح يکه صدا دهیسامان داره باهاشون دست م... گذشته  ریبه خ زیو امشب همه چ رهیسامان داره م

: زهیریمزه م شهیرضا مثل هم... خورهیصورت نگران و پر از سوال جهان چرخ م يقفل شده و نگاه سامان رو گهیدهم يسامان و جهان تو

وقت شب ؟  نیباشه ا تونهیم یک یعنی  -

ا نخود بر دیگفت شا یصبح! ... نکنه حامد باشه   -: ارهیبلند فکرش رو به زبون م يجهان با صدا... ندازهیبهش م ينگاه خفه کننده ا ناصر

! ارهیب يها مشتر

دست  يجور هیدیاگه حامد بود با... ایتو هم ب گهیبه رضا م رهیکه به طرف در م نطوریجهان هم... شنیسرم آوار م يرو وارهایهمه د انگار

!تلپ شدن تو خونه رو نداشته باشه  يفقط خدا کنه هوا... میبه سرش کن

کنار سامان و ناصر مثل سه تا ... درست گوشه سالن ... نجایا نکهیاز ا... دارم  يبغض بد... مونده  ییخورده چا مین يها وانیل يرو نگاهم

! خورهی، دلم به هم م میهست يموجود کر و الل منتظر اتفاقات بعد

شن کرده که آدم از سالن رو اونقدر رو کهیت هیهال نشت کرده و  يا شهیروشن شده و نور پر رنگشون از در ش اطیح يچراغ ها همه

! شهیالقا م ییناخودآگاه بهش حس ترس ار رسوا

 يشب خواستگار يتو یاگه اون عوض... ایخدا... رمیخودم فرو م يتو شتریب... رسهیبه گوش م يکتریحامد از فاصله نزد يوقت صدا هر

 نیماش يهارو تو یپر قدرت حامد و کارگرها که با شتاب گون يقدمها يصدا! ... چه بسا که من االن عقد کرده سامان بودم ... بود  دهینرس

گوش هام و همونجا  يرو زارمیدست هامو م... شهیضربان بلند قلبم بهش اضافه م يصدا! ... کنهیگوشم گرومب گرومب م يو، ت ننیچ یم

: نهیشیو کنارم م شهیسامان همراه من خم م... زنمیچمباتمه م واریکنار د

؟  یترسیم ينطوریا یاز چ... ! نژال   -
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! سامان  رمیمیفقط دارم م! ... دونمینم  -

از  نقدریا! ... نژال ) زارهیبازوم م يدستش رو رو... کنهیم یلب کلمه کثافت رو هج ریز... کشهیم قینفس عم هیو  بندهیچشم هاشو م(   -

! خودت غول نساز  يخونه برا نیا يآدم ها

... کیگاز دنده  يو صدا اطیح نیزم يپر صالبت کنده شدن چرخ هاش از رو يبعد هم آوا... شهیبلند م اطیح يتو نیاستارت ماش يصدا

: زارهیو محکم سامان م يقو يشونه ها يناصر دستش رو رو

! رفتن نداره  الیکنه خ نیانگار ا! ... تو اتاق من  يفکر کنم بهتره بر  -

ازم سر زده ؟  یمگه خالف... کنم ؟  میبرم مثل بچه ها خودمو تو پستو قا... ناصر ؟  یگیم یچ  -

... میریاومدنت هم فاکتور بگ لیاگه از دل... راهم نگفت  یب نیجهان همچ... فکر کنم بهتره  ينطوریا یول! ... خب معلومه که نه ! ... نه   -

! نژال بد بشه  يممکنه برا يبود انجیحامد به بابا بگه تو نبودشون ا نکهیبازم هم

! ستیدونه خواهر ما کوتاه تر ن هیواریاز د يوارید چیخونه ه نیا تو

: رسهیحامد واضح و روشن به گوش م هیکر يصدا

؟  نیمهمون دار  -

: شهیم دهیاز پشت در هال شن گهیجهان د يصدا... زنهیهزار داره م يضربان قلبم رو... دهنم تلخ شده ... شنیم خیسرم س يموها

. میفقط خودمون... مهمون کجا بود ؟ ... نه   -

حامد جلوتر  نکهیقبل از ا... چهیپیبه هم م شتریدلم ب... و ادکلن تلخ حامد  گاریس يو هجوم بو رهیلحظه سکوت و بعد چرخش دستگ چند

نیا... کشهیبازوم و منو به سمت باال م ریز ندازهیدست م... خشونت داره  یهم چاشن یکه کم یسامان با قدرت... نهیو بتونه ما رو بب ادیب

 يتو... مچاله نشو ... کز نکن  واریکنار د نطوریا... رو باختن  شونیزندگ يکه تموم شانس ها ییمثل بدبختها یعنی... ستیبا پاشویعنی

! خودت فرو نرو 

 تیمن حامد رو ستادنیبعد از ا هیثان کیدیشا... بشه  یاتاق ناصر مخف ير نشد توغرورش بود که حاض نیهم يبرا... فهممیرو م حالش

تندم که بلند  ينفس ها يصدا... ستین دنینفس کش يانگار هوا برا... فهممیاز سست نشدن قدمهاش م نویا... خورهیجا نم ادیز... شهیم

من  تونهینم نباریسامان استثنائا ا... چه کنم  یول... رمیکه دارم دلگ یضعف نیخودمم از ا... رهیبار بهم چشم غره م نیاول ي، سامان برا شهیم

 يتو... دهیکتک خورده و حرف درشت شن... شده  ریساله اش تحق 18یزندگ نیا يتموم روزها يهستم که تو يمن دختر... رو درك کنه 

و  یچرم يرو گذرونده که تا خود صبح به درد ضربات کمر بند ها ییشب ها.. .سرش  يبه اندازه موها... کردن  هگوشش ترس رو زمزم

 شهیکه تجربه بهش ثابت کرده ، هم يدختر... سوال ذهنش اندازه و حد و مرز نفرت پدرش بوده  نیبزرگتر... مرغوب پدرش فکر کرده 

! دیترس دیبد سرشت با يعمو نیا یتمام نشدن نهیو در همه حال از ک

: شکنهیآزار دهنده حامد سکوت رو م يصدا

گفتم ... دکتر ؟  يچطور... طرفها سامان خان  نیاز ا! ... دوستان همه جمعند و ما کم سعادت ... و پروانه  کیشمع و گل و ک! ... به به   -

! پوشهیمکش مرگ ما نم يها یخونه از اون کتون نیتو ا یکس

! يپا صابخونه شد هیبرا خودت  گهیشما د... گهینمالبته بدم ... میمهمون ندار گهیم جهان
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انگار اون لحن پر ... رهیم اطیبه سمت ح نیو با گفتن خوش باش کنهیمنو برانداز م يسر تا پا... لبش  يرو یو با لبخند کج گهیها رو م نیا

و  يخونسرد نیا... ستین فیجهان و رضا اونقدر داغونه که اصال قابل توص افهیق... تنم حک شدن  يو جمالت پر از حرصش رو هیاز کنا

رضا ... گره کرده به در هال زل زده  يمشت کرده و اخم ها يناصر تو فکر فرو رفته و سامان با دست ها... دادینم یخوب يبو مدآرامش حا

: ارهیتاب نم

خوردم و  يچا وانیل هیبوده که کنار شماها نشستم  نیکل خالفم ا... ات امشب نداشتم تو اتفاق یدخالت چیه... حاال بگم  نیآقا من از هم  -

! کیک کهیت هی

: زنهیم يپوزخند جهان

 گاتیبابا ن... يبود نطوریاز اولم هم... ، آره ؟  يریبگ یکه قراره از حاج زنهیرو م يا هیدلت شور اون سرما... خاك بر سر آدم فروشت   -

! کنهیآدم حسابت نم نمیبرا هم! ... يکردیم سیخودتو خ کردیم

: غرهیو آروم م کنهیم سیلبهاشو خ ناصر

! که شده  هیکار! ... تو رو خدا  نیساکت ش  -

:کنهیناصر بدترم م ادیفر... کنهیآشوب م شتریمحزون ناصر دلم رو ب لحن

 يفقط به خاطر جفتک انداختن ها... میخونه ندار نیروز خوش تو ا هیما  نکهیبه خدا ا! ... که شده  هیکار... کهیآره داداش کوچ  -

! شماهاست 

! حرف دهنت رو بفهم جهان : زنهیداد م سامان

! نژال فردا شب سر سالم رو بالشش بزاره  دمینم نیتضم گهید یکیمن ... سامان  يبدبختمون کرد  -

... ؟  يبد رییخونه رو تغ نیا يبا منطق خودت آدمها یتونیم يفکر کرد... ایگفتم کوتاه ب... بهت گفتم برو ... تو سرت افتاده  یجوون باد

 نیتو ا یحاج... ؟  یخونه رو بشکن نیا يقانون ها یتونیم يفکر کرد... ؟  يدیرو تکون م ایو با دو تا شاخه گل دن يعاشق شد يفکر کرد

! شکنهیاما حرفش نم... شکنهیم سرخونه 

حامد از  نیدست ا یبزرگ نیالاقل االن آتو به ا... رونیب نداختمتیبا همون روش حاج محمود همون لحظه اول م دیبا... کردم  یاشتباه چه

! خدا لعنتتون کنه ! ... خدا لعنتتون کنه ... بدم ؟  یحاال فردا جواب بابامو چ... میخبر نداشت یخدا ب

******************

به برگشتن حاج ... کنمیلحافم جمع شدم و به امشب فکر م ریاما من همونطور ز... وقته که قطع شده  یلیاذان خ يصدا... صبح زده  دهیسپ

! که در انتظارمه  یبه وحشت... محمود 

شده از  نیاما دل سنگ... تکون بدن  توننیرو نم ایکه دن... به اون دو تا شاخه گل سامان ... سامان رفت و من تا ساعت ها فکر کردم  شبید

! دنیکش رونیمرداب خفقان ب ریتکون دادن و از ز... غصه منو 

به نگاه محجوب و پر از ... و پر از مکر حامد  دیبه نگاه پل... سرد و نشاط آور ادکلن سامان  يبه بو... تلخ و تهوع آور ادکلن حامد  يبو به

! عشق سامان 

! سوزونهیم یکیو  سازهیم یکی! ... گردباد وحشت  گهید یکی... آرامش باشه  يایدن تونهیم یکی! ... تا مرد  میمرد دار گمیخودم م با
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... کنمیفکر م... برجسته ام  يگونه ها يرو کشمیدست م... و نرم ساق پاهام  دیپوست سف يرو... بازوهام  فیپوست لط يرو کشمیم دست

نوازشگر  يبه دست ها دنیرس يبرا... فیپوست لط نیا يکمربند رو يکه جا دهیم یدلم گواه... شک و شبهه  یو باز هم ب کنمیفکر م

! ستیقابل تحمل ن ریچندان هم غ... سامان 

خونه  يجور کردن بساط شام و استقبال از زائر ها يکه برا یاز اقوام شهیخونه ما پر م... و آفتاب هوا رو گرم  کنهیطلوع م دیخورش یوقت از

 ریو ز اطیو عصاره آلبالو و گالب ، کنار ح رهیبزرگ پر از شکر و ش گید... دهیبه فراخور حالش انجام م يجمع شدن و هر کس کار... خدا 

بد  يبو يرو گذارهیخورده سرپوش م سیخ عطر برنج يبو! ... واکنش بده و دل حضار رو خنک کنه  خیيها کهیه گل ها منتظره تا با تیسا

وسط  نیا... دهیم یمشغولشون ، بهم حس خوب يخندون و دست ها يآشنا و لب ها يآدم ها دنید... پز شده و کف کرده  مین يلپه ها

همه عمل و عکس  نیا ونیم... کنهیرضاست که مزه دهنم رو تلخ م يصورت گرفته جهان و ناصر و اخم تخم ها ونگاه براق حامد  یگهگاه

... دختر مغرور و عبوس خاله ربابه ... نینازن يپر از معنا ينگاه ها... کنهیتوجهم رو جلب م یبیغر يانرژ... انیهمه جر نیا نیب... العمل 

! به سمت جهان هدف گرفته شدن 

خاله  يکنف شدن من و غرولندها دنیاز د شهیکه هم یخیکوه ... نینازن! ... یچه وصلت باشکوه ایخدا... و جهان ؟  نینازن گمیخودم م با

! جمع رو جمع تر نکن  نیا! ... نه  ایخدا... شدیم فوریبد ک زشیعز يروجا

! باستیهم ز قیتفر ایخدا

! حاضرند  تیعذاب به قدر کفا يملکه ها... دوست داره  شتریرو ب تیمهربان يتو فرشته ها ينژال ایخدا

دلم افتاده و لحظه به لحظه داره  يبشه که تو یمانع از ترس تونهیهم نم يصغر یب یبخش عمه مهدخت و ب تیدلگرم کننده و امن حضور

! شهیبزرگ تر م

کنمینگاه م نیبه دست حلقه شده مامان روجا دور گردن نازن کنمیشربت رو تعارف م نیسنگ ینیکه س نطوریهم یجمع شدن و من گاه همه

 يصدا... من باشه  ياالن برا یمیآغوش مادرانه و صم نیا خواستیچقدر دلم م... زده  هیمامان تک يزانو يرو نینازن ياز دست هایکی... 

حامد رو بشنوم  يصدا تونمیزنانه اطرافم ، م يتمام پچ پچ ها انیاز م یاونقدر بلند که حت... شهیم دهیشن ییرایاز اتاق پذ اگپ و گفت مرد ه

تون  هیوقت سا چیه گهیانشااهللا د... ومدیبه چشم م تونیخال يجا یلیخ دیچند وقت که نبود نیا: گهیم یکه به برادر بزرگش با لحن خاص

! بچه ها کم نباشه  نیاز سر ا

؟  یکه چ کنهیاون رو ادا م ظیغل نطوریحاال ا... سهیکلمه انشااهللا رو بنو یمردك بلد باشه حت ستمیمطمئن ن... کنمیم یدلم بهش دهن کج تو

و زهرش رو  کنهیرو فرو م ششیبعد هم تا آخر ن... کنهیو نفوذ م ادیجلو م نیدروغ يو محبت ها يبا دلسوز... بوده  نطوریهم شهیهم... 

!زهیریم

 يبرنج و کاسه ها يها سیاز د شهیسفره پر مشکم  قهیدر کمتر از ده دق... فتنیهمه به جنب و جوش م شنیسفره که پهن م يها طاقه

بزرگ مملو از قاچ  یسفال يکاسه ها... و دوغ  خیماالمال از  يمخلوط و پارچ ها یترش يکاسه ها... یو نون محل يسبز يخورش و سبدها

همه رنگ و بو همراه  نیو ا... کننیم یاز کنجد و مغز بادام ، عطر افشان دهیبرنج پوش يحلوا یزعفران يبشقاب ها... ههندوانه و خربز يها

! کنن  بیو ترغ قیکردن سفره تشو یخال يتا جمع رو برا... خانوم  هیو حاج یو خاضعانه حاج نیبا تعارفات دلنش شنیم
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 برش یراهنیو پ يپارچه چادر يطاقه ها یو به چشم بر هم زدن شنیبزرگ صاحبخونه وسط سالن باز م ياز شام چمدون ها و ساك ها بعد

مردونه و  يو ساعت ها یخارج يو ادکلن ها یمخمل يمردونه اعال و سجاده ها يها راهنیو پ یشمیابر يها يو همراه با روسر خورنیم

! کننیم فایا یسوغات رو به خوب نقشو  شنیقسمت م... زنونه 

اسکاچ اون هارو  دنیو بعد از کش کنمیخارج م ندهیشو عیمملو از آب داغ و ما گید يشام رو از تو يکه با کمک مهتاب ظرف ها نطوریهم

 يرو خورهینگاهم سر م... تفاوت تر باشم  یب کنمیم یکه سع نطوریهم... دست عمه مهدخته  يکه جلو يزیتو تشت پر از آب تم دمیهول م

دست مشت شده ... کنهیپنهون م نیرو کف دست نازن يا شهیش کیو بدون جلب توجه جعبه کوچ عیحرکت سر هیبا  هدست مامان روجا ک

! کرده  افتیاش در ندهیمادر شوهر آ يرو از دست ها یینشون طال نیکه عروس جهان اول کنهیمطمئنم م شیو نگاه پر از قدر شناس نینازن

 يتوکاش امشب بعد از ورودشون من رو هم مثل جهان و رضا و ناصر ... مامان روجا بسته بود  يآشپزخونه هم مثل چشم ها نیدر ا کاش

سر من رو ... ؟  یخوب یکاش مامان روجا پشت بند اون لبخند کم رنگ و کلمه کوتاه و پرسش... کردنیو با شوق بهم نگاه م گرفتنیبغل م

جعبه  هیمطمئن بودم که ... اهویبزم پره نیکاش بعد از تموم شدن ا... بغل گرفته بود و با بوسه هاش دلم رو شاد کرده بود  يهم تو

دست  يهم برا يادبودیمامان روجا سوغات  يدست ها... مطمئن بودم که تو خلوت اتاقم ... کشهیانتظار من رو هم م... يا شهیش کیکوچ

! تاول زده نژال داره  يها

جشن  نیکه بعد از ا دونهیم... دونهیم یجمع هست که بهتر از هرکس نیا ونیم یکس... کنهیم ریمن رو غافلگ شهیهم ریچه کنم که تقد اما

!زهینژال تهوع آور و رقت برانگ ریکه تقد دونهیم! ... شهیم اهیو س زهیرینژال فرو م... مهیول

مهتاب چند تا ... شنیم دهیها چ نتیکاب يتو زیو خشک و تم شنیچرب شده به مدد مهتاب و عمه مهدخت شسته م يها و سفره ها ظرف

 کنهیرو خارج م يکره ا يها ینیریش ییمقوا يعمه تند تند از داخل جعبه ها... کنهیبلور پر م يو توشون رو با فنجون ها دارهیرو برم ینیس

که مزاحم کار کردنشون نباشم با جارو و سطل بزرگ پر از آب کف آشپزخونه رو  يطور... نهیچیم یمتوسط يها سید يو با نظم تو

پوست دست و ... آشپزخونه شستم و با دستمال برق انداختم  نیهم يها رو تو وهیم شتریصبح هم ب... دهیانگار تمام بدنم نم کش... شورمیم

هست که مثل  یهمون اظطراب... یهمه درد جسم نیگرفتم و بدتر از ا يکمر درد بد... شده  یصورتپام مثل نوزاد ها چروك خورده و 

! خوره به جونم افتاده 

کیتا نزد... کننیهم عزم رفتن م هیمجلس بق يبا بلند شدن چند تا از بزرگترها... مونهیهمچنان پابرجا م افتیساعت دوازده شب ض تا

اتاق بزرگ و دلباز جهان و دوباره من و  يتو شنیپشت بندش اهل خونه جمع م... کشهیو بدرقه مهمونها طول م یشب خداحافظ مهین کی

... شده  اهیپر و س مهین يفنجون ها... خورده  مین يها ینیریو ش وهیممملو از پوست  يبشقاب ها... میریگیاز سر م رومهتاب و عمه کار 

 يو مرتب سر جا زیمثل روز اولش تم زیو همه چ شنیشسته و رفته م یبه چشم بر هم زدن ینیریش يپر از ذرات غذا و خرده ها يفرش ها

و  يفنجون چا کیگرفتن  ينا یحت... من از همه خموده تره  افهیوسط ق نیاما خب ا... میخسته شد رمونهر سه نف... رهیگیخودش قرار م

! تموم شده  اهویروز پر از ه نیکه باالخره ا کنمیو خدا رو شکر م نمیشیسالن م واریکنار د... خوردنش رو هم ندارم 

 يهر آن از تو کنمیکه حس م زنهیقلبم اونقدر تند م... شهیبند دل نژال هم پاره م... شهیبابامحمود که بلند م دنیو هوار کش ادیفر يصدا

 هیو قض ختهیکه حامد زهر خودش رو ر شمیمطمئن م... نمیبینگاه متاسف و دلخور مهتاب رو که به در اتاق جهان م... فتهیم رونیب نمیس
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جهان ... زنیریم رونیو اهلش ب شهیباز مهاست که در اتاق جهان  ادیفر نیعمه مهدخت هنوز تو بهت و شوك ا... کرده  یعلن ور شبید

! گهیهم نبود که م ينطوریا یبه خدا حاج: رهیگیبابا رو م يبازو

پشت سرم و  واریبه د چسبمیم سیمثل گنجشک خ... کنهیمن رو هم صاعقه زده م يچشم ها ادیگوش جهان فرود م يکه تو یلیس برق

 یحاج! ... ؟ نیبعد حکم کن نیرو هم بشنو هیاول حرف بق نیخوایم یک: رهیگیبابا رو م يناصر جلو... ضعف همه جونم رو گرفته ... لرزمیم

خورده ؟  يصفا و مروه اتون به چه درد یپس اون سع! ... یگشتروزه که بر کیتازه 

بابا محمود با ... ومدیگلخونه فرود م يا شهیدر ش يبود با پشت سر توکه اگه مهتاب پشت کمرش رو نگرفته  دهیهول م يناصر رو طور بابا

: زنهیم ادیصورت برافروخته فر

لقمه از دست من ... الف بچه  هیتو ... آبروم ؟  شهیبه ر نیزنیو م نیداریبرم شهیسرتون نباشم ت يدو روز که باال! ... حرومزاده ها   -

قبر  ارتیز نیا... مکه رفتن تو سرم بخوره  نیا... نیرتیغ یهمتون ب... ؟  یزنیبرا من از رد و قبول حجم حرف م يو حاال اومد يخورد

! زنمیدرست کردم و دم از آبرو م رتیغ یچهار تا نادون ب... آبرو  یچهار تا ب... کمرم بزنه  بهغمبریپ

رضا و حامد  يقو يضربه دوم رو بزنه دست ها نکهیقبل از ا... رهیمامان روجا به هوا م غیج... زنهیناصر م يبه پهلو يو لگد ادیجلوتر م( 

جهان با صورت ورم کرده و دماغ خون آلود ... کنهیناصر سپر م يمامان روجا خودش رو جلو... کشنیو اون عقب م رنیگیبازوهاش رو م

رو که  یمحکم یلیو اون س هیتا حد مرگ از دستم عصبان... درهم و برهم حس  هی... نمیبیم یبیغر زیتو چشمهاش چ... کنهیمبهم نگاه 

! که به خاطر عاقبت من لونه کرده  نمیبیرو م یاون اعماق مردمک چشمهاش ترس يتو ییاما انگار جا... نهیبیخورده ، از چشم من م

تا ... امشب قراره دل سنگ هم برات آب بشه ... کنهیم يبه حالت که امشب جهان هم برات دلسوز يوا... به حالت نژال  يوا گمیدلم م تو

! رهیبگ زشیدختر نفرت انگ کدونهیدر معرض خطرش رو تمام و کمال از  يدل حاج محمود خنک بشه و انتقام آبرو

بغلش  يمنو توو  ادیبه سمتم م يصغر یب یب... کنه  میداره حرف خودش رو به بابامحمود تفه یسع یهرکس... شده  یبا هم قاط صداها

طرف پرت  هیکه من به ... کشهیم رونیب یب یب تگریبغل حما ياز تو يبابا محمود منو طور يقو يکه دست ها کشهینم هیبه ثان... رهیگیم

... شمیاتاقم حبس م يو همراه خودش تو کنهی، بلندم م رهیبتونه جلوش رو بگ یکس نکهیقبل از ا! ... گهیطرف د کیبه  یب یو ب شمیم

 هیمثل ... رو بشنوم  شیعصبان ينفس ها يصدا تونمیپشت در اتاق م يدادهایو با وجود اون همهمه و داد و ب چرخونهیقفل م يرو تو دیکل

ته  یبه کمد چوب رسمیو م رمیعقب عقب م ياراد ریغ... کنهیکمربندش رو که باز م... شنیباز و بسته م شینیب يپره ها... نیگاو خشمگ

دختره  کشمتیم: چهیپیگوشم م يغرشش تو يصدا... کنمیمرگ م يو آرزو رمیگیصورتم م يدست هامو جلو ادیجلوتر که م.. .اتاق 

ما رسم ... میو پرورشش بد میبدکاره نون و آب بد هیبه  میما رسم ندار... کنمیملکه ننگ رو از دامنم پاك  نیو ا کشمتیم! ... هرزه 

!يو آبروم رو ببر یافسار پاره کن زارمیاما نم رمیگینفست رو م! ... میچاق کن یو افع میتوله مار بزرگ کن میندار

تکه از  کیکه  نمیبیاز شدت ضربه به چشم م... ادیدر کمد فرود م يضربه اول رو... شمیپاهام خم م يقبل از فرود رو رهیکه باال م دستش

و  ادیکه به خاطر کار ز ییدست ها... ادیدست هام فرود م يرو میاما مستق يضربه بعد... شهیو خرد م خورهیدر ترك م یروکش چوب

يو بعد يضربه بعد... زنهیم رونیکمربند ب يلبه ها يو خون از جا شهیضربه پوستشون پاره م نینازك شدن که با اول ررطوبت آب اونقد

تا به طرف در  دهیم رویناصر بهم ن ادیداد و فر... چهیپیسرم ميعمه مهدخت تو يالتماس ها... شهیم شتریو ب شتریپشت در ب يصداها... 



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٧

اونقدر ... خورنیمهابا به پاهاو کمرم م یضربه ها ب... شمیم نی، پهن زم نهیشیکمرم م يمهره ها يکه رو يا ضربهراه با  نیب... فرار کنم 

! نه ؟ ایکشهیپرقدرت و پشت سر هم که شک دارم بابا محمود موقع فرود آوردنشون نفس م

با ... رقصهیچشمهام م يمرگ جلو... ؟  کنهیچرا بس نم... ؟  خوابهیتند انتقامش نم شیدر عجبم که چرا آت... ندارم  دنیکش ادیفر ينا یحت

از  رگتو م يآره برا... يومدیم ایدن نیبه ا دیاز اولم نبا... آقاجون  شیپ يریم... شهیاالن تموم م... نمونده  يزیچ گهید... نژال  گمیخودم م

! واجب تره  زیهمه چ

عمه  ادیفر يصدا... ادیکه نفسم بند م رهیگیاونقدر دردم م... خورهیشانه هام ، به پشت سرم م يکمربند موقع فرود اومدن رو گوشه

! بشکنش تا نژال رو نکشته ... درو بشکن  نیتورو خدا ا... پسرم ... جهان : شنومیمهدخت رو م

با  ارهیرون پاهام فرود م يکه کمربند رو رو نطوریهم... چرخمیبه زحمت به پهلو م... بخوره  يدوباره به پشت سرم ضربه ا نکهیرس ات از

! خودشه  ياتاق خونش پا نیهرکس پاش رو بزاره تو ا: زنهیم ادیقرمز فر يدهن کف کرده و چشمها

ناصر که ضربه  يپشت بندش شانه پهن و قو... شکنهیرو م ییباال يو لوال خورهیلحظه سکوت و بعد لگد قدرتمند جهان که به در م چند

! فتهیم نیزم يو در کامال رو زنهیرو م یینها

ناصر ... شهیاستخون انگشت هاش بلند م يو صدا رهیگیهوا م يجهان چطور ضربه کمربند رو تو نمیحس و حال نشدم که بب یاونقدر ب هنوز

 رونیاتفاق ب نیانگار تازه از شوك ا زهیریلبم م يگرمش که رو ياشک ها... رهیگیبغلش م يو سرم رو تو ازهندیمن م يخودش رو رو

و منو  ادیعمه مهدخت به کمک ناصر م... مامان روجا کنار در اتاق به حالت غش افتاده ... کننیم دادیتنم ب يها تو شالقریو درد نفسگ امیم

خدا مرگت رو : گهیو م چرخونهیروشو به سمت حامد م دنمیمهتاب با د... ستادنیحامد و مهتاب کنار در ا... کننیبلند م نیزم ياز رو

! به جونشون  يبنداز شیروز از اومدنشون بگذره ، بعد آت هییصبر کن یخواستیحداقل م... برسونه 

؟  رتمیغ یمگه من ب: کوبهیبه صورت مهتاب م یپر حرص یلیس حامد

 یب یبلند از ب يعمه با صدا... رهیبه دنبالش م عیگرفته سر يبدن له و لورده من انرژ دنیو حامد که از د دوهیم اطیبه طرف حمهتاب

کرده باشن  زونیانگار به هر کدوم از پاهام وزنه آو... نمیبش نیزم يرو نکهیدارم به ا يدیشد لیم... ارهیآب قند ب وانیل هیکه برام  خوادیم

 دهیرضا با صورت شوك زده و رنگ پر... ارهیب رونیرضا ب يحصار دست ها يتا خودش رو از تو کنهیبابا محمود همچنان داره تقال م... 

 قهیو به دق سوزهیکمرم م یب یقبل از اومدن ب... بودن  دهیبابا محمود رو از پشت گرفته که انگار از ازل به هم چسب ياونقدر محکم بازوها

خروج لخته ... کنمیاحساس چندش م... کنمیشکمم رو حس م ریشدن ز یخال... شهیرنگم از خون داغم رنگ م دیسف دامنکه  کشهینم

 تمیحما توننیناصر و عمه هم نم يکه دست ها شمیم نیحال و سنگ یو اونقدر ب کشمیآه م... کنمیخون رو با تمام وجودم احساس م يها

! رونیب نیبر: کشهیم ادیعمه مهدخت فر... شنیم رهیداره خ انیکه از کنار ساق پاهام جر یگرم نهمه در سکوت و وحشت به خو... کنن 

و با شانه هاش اون رو به  ادیکنار ناصر م... اش رو گرفته  گهیشکسته دست د يدست انگشتها کیبا ... ادیبه خودش م هیزودتر از بق جهان

 کنهیکه خلق کرده داره نگاه م ياثر هنر نیبه ا یجیبابا رو که مات مونده و با گ دهیزرد و پر يرضا با رنگ رو... دهیطرف در اتاق هول م

!کنهیم تیهدا رونیب هرو ب

شده و  دهیو بدن در هم کوب ارنیاسهام رو در مکه لب ییدست ها... کنمیرو به بدنم حس م یب یعمه و ب يبرخورد دست ها قهیچند دق تا

! رو به خاطر بسپارم  يا گهید زیتا بتونم چ مونمینم اریهش ياونقدر... کننیکنار اتاق دراز م يپتو يکبودم رو ، رو
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صبر کن  گهیگرم سمانه هست ، بهم م يصدا هیشب یلیکه خ ییصدا... کنمیو دردناکم رو باز م نیسنگ ياحساس نوازش دستهام ، پلک ها با

! نژال 

چشم هام رو باز  يآروم ال شهیتماس پنبه قطع م یوقت... شورهیگرم پلک هام رو م يپنبه آغشته به چا کهیت هیبا  یلحظه بعد کس چند

شده به هم چسبونده باشن  نمک و ترشحات خشک يپرپشتم رو با بلورها يانگار مژه ها... ستین يخبر شیاز درد چند لحظه پ... کنمیم

، به خودم  نمیبیصورت محزون و نگران سمانه رو که م... زنهینور اتاق چشمم رو م... پلک بزنم  تونمیم یبه راحت نو حاال که شسته شد

! هنوز هم خوابم  دیکه شا کنمیشک م

؟  یینجایتو ا! ... سمانه ؟: زنمیزحمت لب م به

عرق کرده ام رو  یشونیپ يشده رو ختهیر يدست موها کیبا ... زهیریصورتش فرو م ياشک هاش رو... شهیصورتم خم م يرو سمانه

: کنهیو آروم زمزمه م زنهیکنار م

 میدیظهر که فهم روزید... با کمربند تو رو بزنه ؟  ينطوریچطور دلش اومد ا... شهیهنوزم باورم نم... سامان رو ببخش ... ببخش نژال   -

بوده که سامان  نیکه سر تو اومده به خاطر ا ییبهش گفت بال... زد  یلیبار به صورت سامان س نیاول يبابا برا... شد  امتینه ما هم قخو يتو

منو فرستاد گفت بهت بگم ... دم خونتون  ادیچقدر به سامان التماس کردم که ن یدونینم... گفت سامان مقصره ... نفسش شده  يهوا بنده

! رهیمیگفت داره از دست تو م... گفت ... یگفت ازش متنفر نباش... فرق داره  یلیعشق با هوس خ

... باشن  دهیمن انگار که خشک ياشک ها یول... کنهیم هیگر يها يو ها زارهیدستم م يو سرش رو رو ترکهیم يبلند يسمانه با صدا بغض

 ریکه ز شبیکه پر ادیم ادمی... حرف بزنم  ياصال دوست ندارم کلمه ا... دارم  یبیحال عج... کنمیاتاق نگاه م دیباز به سقف سف يابا چشمه

زدم  يپوزخند... دونستمیرو مقصر نم یکس... از گلوم خارج نشد  ییصدا نیاون لحظه ها هم کوچکتر... بابا محمود افتاده بودم  يدست ها

... ارمیکه سامان رو راحت به دست نم دونستمیم... روزها رو کرده بودم  نیمن فکر ا... که از دستش ناراحتم ؟  کنهیچرا سامان فکر م... 

! بودم  اوردهیراحت به دست ن میزندگ يرو تو یبا ارزش زیچچیوقت ه چیه

: زنهیاز همون دم در به سمانه تشر م... شهیآب داخل م وانیل هیوپ و کاسه س هیيمحتو ینیو با س کنهیروجا در اتاق رو باز م مامان

و پسرا  یتا حاج... پاشو قربونت ... دم ظهره ... حاالم پاشو برو خونتون ... بفهمه  دینبا یبهت گفتم کس... عمه  رهیکوچه م يصدات تا تو  -

! نشده برو  داشونیپ

حالش رو به راه  خوابهیخدا رو شکر دو روز م! ... نشده  يزیحاال که چ... نکن  هیگر نقدرمیا... که حالش خوبه  يدید... ينژال بود نگران

! شهیم

 دنیو من در آن واحد از شن... و رو کنه  ریآدم رو به شدت ز هیتونهیچند تا جمله ناقابل م یگاه... شهیاز مامان روجا چند برابر م نفرتم

زخم  تونهینم یحت... از روح داغون شده و سرگردون من  ریکه به غ يمادر... تا حد مرگ از مادر خودم متنفر شدم ... ه چند تا جمل نیهم

و بدن تکه  یزخم يدست ها... نهیبیخسته من رو نم يچشمها يحسرت تو... فهمهیکه حال خرابم رو نم يمادر... نهیبدنم رو بب يرو يها

چه  گمیبا خودم م... که من رو تو حسرت دو تا کلمه مادرونه سالهاست به جا گذاشته  يمادر... کنهینوازش نم... بوسهیپاره من رو نم

!نشده  يزیبه سمانه بگه چ يو باز هم با خونسرد نهیراحت بدن مچاله شده من رو بب نقدریا تونهیچطور م... داره  یآرامش
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کرد و  یخداحافظ یک دمیخشم و نفرت غرق بودم که اصال نفهم ياونقدر تو! ... سمانه رفته .. .امیتماس قاشق سوپ با لبهام به خودم م از

: کنهیکاسه ول م يو قاشق رو تو کشهیم یقیمامان روجا نفس عم... گردونمیسرم رو برم... رفت 

مهم  يخوردیتا حاال اگه غذا نم... ارهیدرب دیسرمت رو با... شهیم داشیکم کم پ گهیعمه ات هم د! ... بخور  یاگه خواست نجایا زارمیم  -

! یکن يزیممکنه بازم خونر فتهیفشارت ب... يغذا بخور دیاز حاال به بعد با یول... دنیرسیبا سرم و آمپول بهت م... نبود 

! و پسران  یسفره ناهار حاج و ساالد يبه پا کردن بساط سبز يعجله داره برا... رهیم رونیو از در ب گهیها رو م نیا

... خدا رو صدا نزد ؟ ... ؟  دیدرد نکش اوردیم ایکه منو به دن یاون زمان! ... قدر بود ؟ نیتمام مهر مادرانه اش هم! ... نیهم گمیخودم م با

رنگش با  اهیحتما االن با کت و دامن مخمل س... بودن  دهیبه دادم رس رتریاگه د... هاش بهش نفوذ نکرد ؟  نهیبا پر شدن س يحس مادر

!زاشتیگفتن مردم احترام م تیو آرامش گوشه مجلس ختمم نشسته بود و به تسل قارو

 يزیله شدن بدن و خونر يبرا... ناصر و آتل بستن دو تا انگشت دست جهان غصه خورده  يکبود شدن پهلو يدو روز برا نیکه ا ينقدریا

حاال هم خبر مرگ پدر و مادرم رو  نیاگه هم کنمیحس م... اما  ستیدست خودم ن! ... بروز نداده  یچندان هم ناراحت... ن تا حد مرگ م

! کنم  هیگر تونمینم... بشنوم 

 ***************

خودم برام زجرآور  یشخص يانجام دادن کارها یتا مدت ها راه رفتن و حت... شنیمن کمرنگ و کمرنگ تر م يو زخم ها گذرنیم روزها

که دو بار  زمیترحم برانگ نقدریا... بده  رییخرابم رو تغ هیروح کنهیم یسع... برادرانه  يها یو شوخ کیکوچ هیهد هیناصر با  یگاه... بود 

و  کنهیلحظه نگاهم مچند ... زارهیسرم م يو کاسه پر از کمپوت رو باال ادیسرم م يباال نیکه پاورچ نمیبی، جهان رو م يداریخواب و ب نیب

 کباریهر هفته  بایتقر... زنهیاز قبل بهم سر م شتریعمه ب... ومدهیاتاق ن نیوقت به ا چیکه انگار ه رهیسر و صدا م یاونقدر ب... رهیم رونیب

دختر  يبرا ایتمام شدن دن فهمهیعمه مهدخت چه م... برم  رازیبه ش یمدت يباهاش برا خوادیو هر بار ازم م ادیم... ادیم دنمیراز به دیاز ش

 یوقت... کنهینم یفرق... تختیپا اینجایا ایرازیش... هاست  نیتر کینزد يها یانصاف یآوار ب ریهمون له شدن ز... ها  یساله قربان جدهیه

تا  ادیم دنمیآرد گندم ، به د يحلوا ایپسته  تیوقت ها با درست کردن قو یگاه یب یب! ... شهیم يزیرقت انگ یلیجسم طف... رهیمیم حرو

بغلش  يکه تو يا قهیهمون چند دق... کشمیهام م هیو عطر مادرانه اش رو با ولع به ر زارمیدامنش م يسرم رو تو ادیم یوقت... کنه  تمیتقو

 داستیپنجره اتاقم پ يکه از باال یگوشه آسمون آب ایبه سقف اتاق  ییتنها يروز و شبم رو تو هیبق! ... هیاستراحتم کاف يبرا... زنم یچرت م

! رمیو به فکر فرو م زنمی، زل م

 گهیکه د نهیحالم ا هیروزها فقط خوب نیا... شدم  اهایمثل تارك دن... کنه  نمیغمگ ایخوشحال  تونهینم يزیچ چیانگار ه... از سنگ شده  دلم

از همون شب ... کنه  تمیبوده که تا مدت ها کفا يکار يکه خوردم اونقدر یانگار کتک... کشنیو ازم کار نم دهینم شیخونه فرما يتو یکس

به اندازه ... ادیناصر به اتاقم م ایمامان روجا  لهیغذا به وس ینیوعده ناهار س يهر روز برا... نمیشیسر سفره نم... دمیاصال بابام رو ند حاالتا 

 ادیفربکوبم و  واریغذا رو به د ینیس خواستیدلم م... رهینم نییاز گلوم پا يزیچصبحانه و شام هم  يبرا... خورمیکه زنده بمونم م يا

حد هم  نیدر هم! ... مونهینگاه نادم هرچند مغرور ، بهم بفهمونه از کارش پش کیبا  یکس خوامیمن فقط م! بکشم ، من غذا الزم ندارم 

و با نگاه کردن به رنگ سبز درخت ها و بوته  نمیشیکنار باغچه م اطیح يتو... ستیخونه ن يتو یکس شمیکه مطمئن م یگاه... ام  یراض
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 نیانگار همه اهل ا... امیحرف و گفتگو به اتاقم م یسر برسه ب یاگه کس! ... کنمیفروغم رو نوازش م یخسته و ب يچشم ها... گل  يها

! شهیخونه تا حاال متوجه شدن که نژال ، اون آدم سابق نم

و افتخار  یخود من هم رتبه دو رقم يبرا نکهیانتخاب رشته کردم بدون ا... مده و من با کمک ناصر انتخاب رشته کردم کنکور او جواب

! به ترك کردن گوشه اتاقم ندارم  یلیم چیه ی، ول ستیرفتنم از خونه ممنوع ن رونیب گهید نکهیبا ا! ... داشته باشه  تیاهم يذره ا زمیآم

 ییکه دا شنومیم... شده اتاقم  ریدر تازه تعم ياز البال... ادیمامان روجا و بابا محمود م يبحث و گفتگو يکه صدا کباریهر چند شب  یگاه

... و کدورت  نهیک نیختم ا يبرا کنهیم دیهم تهد یو گاه قیکه مامان روجا بابا رو تشو شنومیم... من  يخواستگار يداده برا غامیدوباره پ

با افتخار  یکه سامان دو بار رفته سر حجره بابا محمود و باهاش حرف زده و حاج شنومیم... دونه پسر برادرش  کیراه اومدن با دل  يراب

... نژال مثل مرده متحرك شده  گهیم هیکه جهان به بق شنومیم... زنهیکردن و دست به سر کردن جوجه دکتر حرف م یخونه از فحاش يتو

که نسبت به داروها مقاومت  یو دردناک دیسف ياز دونه ها... زنهیشده و پر از آفت حامد حرف م یروسیکه رضا از لب و دهن و شنومیم

! خورهیرو هم با تحمل سوزش دهنش م خیهست که حامد آب  يو چند روز دنینشون م

 يتو نکهیا يبرا کنهیگله م یب یکه بابا محمود از ب شنومیم... زنهیو مجنون شدن من حرف م وانهیکه مامان روجا از ترسش بابت د شنومیم

برم و تو  رازیاجازه بده به ش... قبول شدم  رازیکه اگه من دانشگاه ش رهیگیکه عمه مهدخت از بابا قول م شنومیم... کنهیصورتش نگاه نم

کم کم  گهیکه د یینژال! ... نژال  یو خمودگ یتفاوت یجلد ب نیشدن از ا رونیب يبشه برا يدانشجو شدن بهانه ا نیساکن بشم و ا عمهخونه 

گرفته و احواالتش به  ریتاث يادیز مهیشب ول يتو یبدن هیاز اون تنب يجد يکه نکنه جد ندازهیاهل خونه م هیترس رو به جون بق نیداره ا

!!!!!!!!!!!! ختهیهم ر

فتهیلب هام نم يپوزخند از رو... ناراحت و نگران  ایم خوشحال بش نکهیبدون ا شنومیم... ندارم  دنیبه شن یلیتما چیه یول... شنومیم آره

! و تهوع آور شدن  یروزها چقدر عفون نیدلم ا يزخم ها فهمهینم یکس یول... بدنم که خوب شده  يزخم ها يجا... 

! کننیچرا بدتر خرابش م یدونینم یدرستش کنن ول خوانیآره م... رو درست کنن  زیهمه چ خوانیدور و برت م يوقت ها آدم ها یگاه

هم با نوك انگشت به  يگه گدار... کردمینگاه م هیمشکوك بق يو رفت و آمدها اطیاتاقم نشسته بودم و از پشت پنجره بزرگش به ح يتو

 یو درشت زیهمه اتفاقات ر نیدو ماه با وجود ا نیا يکال تو... دادمیعالمت م کردنیکه از کنار قاب پنجره رفت و آمد م یاهیس يمورچه ها

! کنج عزلت نشون ندادم  نیاومدن از ا رونیبه ب يعنوان عالقه ا چیمن به ه... خونه افتاده  نیا يکه تو

یلیاگه خ... به من چه ؟ : گمیلب م ریو ز دمیشانه هام رو باال م زونیآو يبا لب ها... فرق داره  یکم هیگهید يبا روزها نکهیاما مثل ا امروز

! گنیبهم مربوط باشه باالخره بهم م

هنوز دهنم رو کامل ... کشمیم يبلند ازهیخم... شده  یو گرم و شرج ییبعد از ظهر پر از تنها نیرو شسته و من کسل از ا اطیروجا ح مامان

؟یهمه خوشبخت نیمن و ا... رنیباال م اریاخت یابروهام ب... شهیداخل م جیآب هو وانیل هیو مامان روجا با  شهینبستم که در اتاق باز م

 يباز کدوم باز گمیدلم م يتو... نهیشیکنارم که م! ... انگار منتظرم که خودش اون رو به لب ببره  دهیرو به دستم م وانیلحظه آخر که ل تا

! روزگار منتظرمه ؟
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 يدوباره برا ییکردن و قراره که امشب دا یکیکوچ روح اله توطئه ییکه با دا فهممیم... زنهیمن و من کردن حرفش رو م یکل با

! ادیب نجایخبر به ا ی، اونم به صورت کامال سرزده و ب يخواستگار

، اون  شیاگه من دو ماه پ دونمینم... پسرشه ؟  کدونهیبه خاطر دل عاشق  نکهیا ایمنه  يبرا شیبه خاطر دلسوز ییلطافت دا نیا دونمینم

که هست الاقل اونقدر انسان هست که به  یهر چ... بازم حاضر بود تن به خواسته سامان بده ؟ ... کتک پدر و مادر دار رو نخورده بودم 

! بره که ازش نفرت داره  يغرورش و به خونه مرد يپا بگذاره رو... گهیه آدم دیخاطر دل 

 دونمینم... رهیم رونیکار دارم و از اتاق ب یکل گهیلب م ریبعد هم ز... به خودم برسم  یو کم رمیدوش بگ هیکه  کنهیروجا سفارش م مامان

که ممکنه امشب  یاتفاق يبرا نمیبچ يمقدمه ا چیه ستیالزم ن گهیدلم م... ننیبیمن رو نم يو سامان اصال رو ییامشب دا گهیچرا دلم بهم م

 یگواه... یساله مثل نژال قربان جدهیدختر ه هیدل ... مثل عقاب تو قله احساسات اوج گرفته ... ساله  جدهیدختر ه هیدل ... باشه  راهدر 

! وصلت عاشقونه  هیدیدلخوش شد به ام... خواستگار سرزده  هیاومدن  یبه سادگ تونهیکه امشب نم دهیم

انگار  ییجورا هی... فقط با پسرش اومده  ییدا... يچا ینیبردن س يبرا کنهیکس صدام نم چیکه ه دونمیم... خورمیپشت در اتاقم جم نم از

! خفت بده و دوباره زنگ در خونه حاج محمود رو بزنه  نیقبول کرده که تن به ا... فقط محض اتمام حجت با سامان 

و واضح تر به گوشم  رنیاها باالتر مکم کم صد... انگار فقط حاج محمود خبر نداشته ... سرزده هم نبودن  نیکه همچ فهممیاومدنشون م با

به ... بکشه  شیموضوع کتک خودن من رو پ ییدا نکهیا يکاش به جا... رمیگیم يشتریو تهوع ب شنومیم يشتریب يزایکم کم چ... رسنیم

 يکاش به جا... سامان تو شب تولدم گله کنه  داریبابا محمود به خاطر د هیاز تنب نکهیا يبه جا... از قهر و غضب خدا حرف بزنه  نکهیا يجا

کنه اومدنش به  دییتاک نکهیا يمثال به جا ای... کنه  يحامد رو پرده بردار يها لهیرفتن ها و مکر و ح یرآبیچند نمونه فوق العاده از ز نکهیا

! دادیپدرانه به خرج م استیهم س یفقط کم... یکم... پسرشه  کدونهیخاطر دل 

! دیفهمیاوج گرفتن رو م نیا ییکاش دا... شهیتر م یمحمود لحظه به لحظه بلندتر و عصب بابا يصدا

! جلو بره  دیطبق اصول و ارقام و حساب و کتاب با زیهمه چ... اتیاضیبازنشسته ر ریدب نیچه کنم که تو مرام ا... ومدیکوتاه م کاش

به هوش  ارمیم مانیو من تازه ا! ... جان  ییخانواده دا يسال داماد یو درشت س زیارزش و ر یب ياز عقده ها دارهیمحمود سرپوش برم بابا

! کردیم یسکوت بابا محمود رو حالج لیو دل دادیم میدلدار اطیح يکه تو يروز... ناصر  تیو درا

!يشباهت داره جز مجلس خواستگار زیبفهمم که به همه چ تونمیگوشهام م ياما از رو... نمیبیرو نم مجلس

! نو و کهنه  يها يروح اله با دل پر از دلخور ییجز رفتن دا ستین يزیچ جهیباز هم نت... و پر از تشنج  ریاز دو ساعت نفس گ بعد

کاش  گمیدلم م يتو... کشمیسرم باال م يرنگم رو تا رو دیو سف یو ملحفه نخ کشمیخوابم م يخودم رو به سمت جا زیخ میجور ن همون

... از محبت مادر و پدر هم محرومم  یکه حت یمن... ؟  خوادیم شیاز زندگ یآدم چ هیمگه ... کردیم دایاالن حکم کفنم رو پ نیملحفه هم نیا

؟  خوادیمرگ م نقدریدلم چرا ا... ؟  کشمینفس م یچ يبرا... محرومم  یمحبت هر انسان دنیدکه از  یمن

دو تا قطره اشک از گوشه ... زارمیهم م يآروم پلک هامو رو... رمیگیمشتم م يپالك رو تو... گردنم  يتو ریبه سمت زنج رهیباز م دستم

: کنمیاز ته دلم ناله م... کشنیچشمم سرك م
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وقت  چیچون ه... دوستت دارم چون ! ... یفهمیاز خودم م شتریمنو ب! ... یهست شهیتو هم! ... يشنویتو که م! ... ینیبیتو که م! ... ایخدا  -

یوقت شمیآروم م ایخدا! ... يخبر دار کنمیبهش فکر م یکه حت يزیدوستت دارم چون از چ! ... بدم  حیرو برات توض يزیچ ستیالزم ن

! یدونیرو م زیهمه چ شهیتو هم... که تو  فتهیم ادمی

،  شهیکه پشت در اتاق زده م ییحرف ها هیبه بق یتیاهم... شهیو دل خسته من سبک بارتر م شنیم ریمحابا سراز یتند و ب يبعد يها اشک

گره حاال حاالها با دست که  نیکه ا دمیانگار فهم... انگار عاقل شدم ... انگار با دلم کنار اومدم ... ستیبرام مهم ن يزیچ گهید! ... دمینم

! شهیبا دندون هم باز نم... چیه

: شهیگوشم تکرار م يناصر تو حرف

! رهیعشق سامان رو ازت بگ تونهیکس نم چیه يتا تو نخوا  -

! رهیعشق سامان رو ازم بگ یکس زارمیو نم خوامیتا آخر عمرم نم... خوامینم نویوقت ا چیه

************

 ياما حاال انگار جو اطرافم رو... مطمئن بودم  زیهمه چ قبل از اومدن از... رمیصف جلو م يآروم آروم تو... کشمیبه گوشه شالم م یدست

؟  شهیدر به روم باز م نیامروز اول یعنی... لرزهیپاهام م... دلهره گرفتم ... گذاشته  ریمنم تاث

: گمیم یلرزون يبا صدا... تو انبوه خرمن روزنامه ها  کنهیدست م... رسمیدکه م يجلو یکلیو ه انسالیمرد م به

! خواستمیصفحه ق رو م  -

که  يزیهمون چ... رازیشاخه نرم افزار اونم تو دانشگاه ش وتریکامپ یمهندس... شهیهنوزم باورم نم... دمیدستم فشار م يرو تو روزنامه

و آرامش  یبعد از مدت ها اونقدر احساس سبک... دونهیرو م جهیحتما االن ناصر هم نت... شمیپارك بلند م يچمن ها ياز رو... خواستمیم

! کنم  مینفر تقس هیحس خوب رو با  نیا خوادیکه دلم م کنمیم

خودمم به خودم  گهید! ... نهیحرکت من رو نب نیا یوقت کس هیکه  کنمی، دور و برم رو نگاه م کشمیبه پشت مانتوم م یکه دست نطوریهم

! دمیم ریخودمم به خودم گ یگاه... شک دارم 

به  رشیکه مس شمیم يزرد یو سوار تاکس شمیم ایهمه دن الیخ یب... حرف بزنم  یبا ک خوادیدلم م دونمیم گهید رسمیکه م ابونیسر خ تا

!خورهیجان م ییخونه دا

بعد از چند ... دکمه دربازکن رو فشار بده  رهیم ادشییکه حت شهیو مبهوت م جیاونقدر گ شنوهیم فونیمن رو از پشت آ يکه صدا سمانه

... کنهیکش دار در رو باز م يبا صورت متعجب و نفس ها یوقت... دوهیرو م اطیکه داره طول ح شنومیپرشتابش رو م يقدمها يلحظه صدا

و  میدیفشار م گرویچند لحظه فقط همد... ندازمیبغلش م يو خودم رو تو رهیضعف م شتریزده اش دلم ب جانیو ه هربونصورت م دنیبا د

وقت ازش دور  نهمهیچطور تونستم ا شهیخودمم باورم نم... برام مثل خواهر نداشته ام بود  شهیسمانه هم... میخوریتو بغل هم تکون م

! بمونم 

 یمونیو حس پش زنهیم خی،  ییدن به خونه دااوم يبرا اقمیلحظه اون تب تند اشت هی... شناسمیزهره رو نم یینگاه زندا میشیخونه که م وارد

.ادیبه سراغم م
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سمانه و  يبازو يرو زارمیدست م! ... خوند  فشیصورت ظر ياز تو شهیرو واضح و شفاف م ییزندا یتینارضا... رنیجلو نم گهید پاهام

: گهیو رو به مادرش م کنهیم یدست شیاما سمانه پ... رمیتا بهش بگم که دارم م گردمیبرم

مگه نه ؟  هیعال یلیخ... قبول شده  رازیدانشگاه ش وتریکامپ... رو بده  شیمامان نژال اومده خبر قبول  -

از  رهیکه به سمت آشپزخونه م نطوریبعد هم هم... گهیم کیتبر دهیپر يو با رنگ و رو زنهیلبخند محو م هییستیرودربا يتو ییدا زن

اگه بد نبود همون موقع راه اومده ... زنمیدست و پا م يزجرآور یفیتو بالتکل رهیسمانه که م... منو تنها بزاره  قهیکه چند دق خوادیسمانه م

هونجا ... کنمینم یاحساس راحت گهیداشت د ییکه زن دا یبا اون حالت... اتاق سمانه  يمثل سابق فورا نپرم تو دمیم حیترج... گشتمیمرو بر

به زور لبخندش رو  کهیبزرگ فالوده ، در حال وانیسمانه با دو تا ل... سوت و کوره  یبیخونه به طرز عج... نمیشیم نیزم يهال رو واریکنار د

... ؟  نجایچرا ا گهیم رسهیبه من که م... بدم  صیبودن لبخندش رو تشخ یکه بتونم مصنوع شناسمشیم نقدریا... ادیم رونیحفظ کرده ب

!اتاق من  میپاشو بر

! برگردم  دیبا يزود... مونمینم ادیز... خوبه  نجایهم... ممنون : گمیم یآروم يصدا با

 بهیچقدر زود غر... شبانه روز اون خونه ما بود  کیاون بودم و  شیشبانه روز من پ کییقبال گاه... شکنهیدلم م... کنهیاصرار نم سمانه

! میشد

بازم لحنش شوخ و ... ندازهیبه روزنامه چروك خورده م ینگاه... ما رو هم از هم دور کرده خواه و ناخواه ... جنگ و جدال بزرگترها  انگار

: شهیم طونیش

انگار از تو دهن گاو درش ... ؟  ينگه دار يادگارینویا يخوایشعور تو مگه نم یب... کرده  کارشیمونگول چ نیبب... کن  گاین! ... اوه   -

! روش بزن بلکه صاف شد  زمیدو تا غلط تر و تم هی... تشکت  ریببر امشب بزارش ز... خاك بر سرت ... آوردن 

! سمانه هم ... خندمیچند وقت از ته دل م نیا یبار در ط نیاول يبرا

دانشگاه  هیدر مورد قض هیبابت برخورد بابامحمود و بق یاز نگران. ..زنمیحرف م زیسنگ صبورم از همه چ يو من برا گذرهیم یساعت مین

! زیبودن همه چ جهینت یدوم و ب ياز خواستگار... میخبر یاز ب... میاز دلتنگ... میریو گوشه گ ییاز تنها... رفتنم 

سامان و از  يکردن ها ياز دور... یداغ خونوادگ ياز بحث ها... جان  ییسامان و دا يریاز درگ... آروم و آهسته  یلیخ يهم با صدا سمانه

! زنهیپدر و پسر حرف م ونیروابط دوستانه گذشته ، م يبرقرار يتالش مادرش برا

لب براش از قول  ریز... آلبوم محفوظ بمونه  يگذاشتن تو ي، تا به قول سمانه برا زارمیم فمیک يو تو زنمیکه دارم روزنامه رو تا م نطوریهم

... کنهیبه سمانه م يو نگاه معنا دار ادیم رونیاز آشپزخونه ب ییزن دا... زنمیحرف م یکردن حاج یراض يبرا دمیو قرار عمه مهدخت و ام

 کنمیم یسعو  شمیاز جام بلند م زارمیم ینیس يخورده فالوده رو تو مین وانیکه ل نطوریهم... کنهیرو مشخص م زیسمانه همه چ دهیپر نگر

! گلوم نشسته فرو بدم  يرو که تو يبغض بد

؟  یبهش گفت: گهیحرکتم رو به سمانه م نیا دنیبا د ییزندا

! مامان : دهیهم فشار م يرو رو دشیو سف فیرد يبا حرص دندون ها سمانه

: چرخونهیبدون توجه به لحن معترض سمانه روشو به سمتم م ییزندا
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... هام  انیجر نیتا قبل از ا... نیدیو قد کش نیهر دوتون با هم بزرگ شد... يندار یمن با سمانه فرق يکه برا دونهیخدا م... نژال جان   -

! یخدا شاهده از ته قلبم آرزوم بود عروسم بش

 تونمیمنم نم... دهیآزارش م ریو اونطور با تهمت و تحق دارهیرو نگه نم تییحرمت دا یکس یوقت... فرق کرده  طیشرا گهیاالن د یول

 نکارشیکه ا میمنو باباش براش روضه خوند یکل... تولدت سامان اومده بود خونتون  ياونبار که برا! ... رمیبگ دهیچشمهامو ببندم و ند

... و افتاده به جون ت يبابات به خاطر اومدن سامان چطور میدیبعد هم که فهم... آخرش کار خودش رو کرد ... خب  یول... ستیدرست ن

رفتار  يبرامون سخت بود که بابات طور... دونهیکه حد خودش رو م میدونیو م میشناسیما که پسر خودمون رو م... بدتر شد  زیخب همه چ

... نجایا يبفهمه اومد یوقت کس هی... به فکر خودتم هستم ! ... کرده  يزیچ ياون شب از تو سوئ استفاده ا نبکنه انگار زبونم الل ساما

! ادیم شیبرات پ یمشکل هینکرده دوباره  ياخد

سمانه تنگ  يدلم برا... نیشما حق دار... ییزندا دونمیم) گلوم از شدت مهار بغضم درد گرفته ... دمیآب دهنم رو به زور قورت م(   -

! شده بود 

: شهیزهره سابق م ییهمون زندا هیشب یفقط کم... کنهیم رییتغ یکم ییرنگ نگاه زندا انگار

نیبا هم باش یساعت کی... شتیپ ادیب فرستمشیم ستیاوقات که بابات ن یبه بعد گاه نیاگه شد از ا... شهیسمانه هم همش دلتنگت م  -

و ما هم تو  يدختر هیباالخره تو ! ... بهتره  ياین نجایتو ا... گمیببخش که رك بهت م... یول... نیبود گهیعمر همصحبت همد هیباالخره ... 

! مین خونه پسر جوون داریا

 رسمیپشت در خونه که م... کنمیپر از اشکش ترك م يو سمانه رو با اون چشمها کنمیسرد م یخداحافظ هی... کشهیداره سوت م سرم

بابا محمود به پسر آقا و نکهیبه ا زنهیم هیکنا... کامال واضحه  ییمنظور زندا... دمیو به خودم فحش م زمیریاشک م... شهیبغضم آب م

! رو فراهم کردم  گهیتهمت د هیو من با کار امروزم موجبات  نهیمتشخصشون بدب

فرصت مناسب به عمه زنگ  هیگرفتم اول از همه تو  میتصم... ترکهیاونقدر فکر کردم که سرم داره م... زنمیقدم م ادهیخونه خودمون پ تا

! من به دانشگاه برسم  نکهیا يکنه برا یعمه بتونه برادرش رو راض نکهیمگه ا... بزنمو خبرش کنم 

با ... شمیکه م اطیوارد ح... از خونه بودم  رونیچهار ساعت ب نکهیا يامروز مواخذه بشم برا ترسمیم... دلم نشسته  يتو فیترس خف هی

ناصر و رضا هنوز به خونه ... به کارم نداره  يکار یه کسخون يتو... ادیم رونیحامد پشت در هال ، آه از نهادم ب يآشنا يکفشها دنید

خوب  يبو یول ستین داشیمامان روجا پ... زننیحرف م ینه چندان آروم يبا صدا ییرایاتاق پذ يو بابامحمود تو حامدبرنگشتن و 

! کنهیم نیلب حامد رو نفر ریآشپزخونه داره ز يکه تو دهی، لو م ادیکه م یتق و توق يآبگوشت و صدا

 يکردن برادرشوهرش موقع انجام دادن کارها نیمورد عالقه اش هم ناله و نفر ياز تکررها یکی... شهیخسته نم يتکرار ياز کارها کال

! روزانه اشه 

برعکس تصورم ... رمیو به اتاقم م کشمیم ینفس راحت... کنهینگاه م ونیزیمبل ولو کرده و به صفحه تلو يحوصله خودش رو رو یب جهان

لب  ریز... ادیو محبوب من با اخم و تخم مامان روجا به اتاقم م کیکوچ ینیچند وقت س نیطبق معمول ا... مونهیناهار هم م يحامد برا

: گهیم

!کلفت کمر بسته الزم داره  هیها  یتازگ... دختره خرس گنده ... ؟  یکنیرو تموم م يمسخره باز نیا یک دونمیمن نم  -
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... بکشه  کیبار ينبود کار به جاها دیوگرنه بع... دهیصبحانه وشام هم منو مورد لطف خودش قرار نم يخوبه که برا... خندمیدلم م يتو

رو  يکار چیه نکهیبه درسشون برسن عالوه بر ا شتریاونها ب نکهیکه پدر و مادرشون به خاطر ا شناختمیرو م میهمکالس ياز دوستا یلیخ

 هیمثل ... بردنیم یخونگ يمقو يو معجون ها لیو خشکبار و آج وهیدر طول روز چند بار براشون آب م... کردنینمبهشون محول 

 یزحمت و مرارت نیدرس بپرن و کوچکتر يناز و گلشون از رو يتا مبادا دخترها دادنیآب رو هم به دستشون م وانیل یخدمتکار حت

! بکشن 

! موردت باشه  هینیبوده که ا زادیمثل آدم زتیتو کدوم چ! ... خفه شو بابا  گمیلب به خودم م ریز

! یبش یو با کمک عمه راه يعرضه به خرج بد دیحاال با... يکه قبول شد نهیا مهم

که از  دمیهنوز طعم غذا رو نچش... آبگوشت فقط نخود و گوشتش رو دوست دارم  ياز تو... چرخونمیکاسه م اتیمحتو يرو تو قاشق

: شهیم زیحرف حامد شاخکهام ت دنیشن

بزار هر ... گفتن حرف باد هواست  میاز قد... شهیهام ول م ثیحرف و حد نیا... رهینژال که سر و سامون بگ نیا... یفکرشو نکن حاج  -

! دارن  یدست از سرت برم يبد ينطوریجواب مردم رو هم... گهید یکینشد  نیا... تر پله و مردم رهگذر دخ... بگه  خوادیم یهرچ یک

! به هم ببافه ؟ يور يو در ادیمن ب یزندگ يپا به پا خوادیکثافت تا کجا م نیا... رهیگیکه خودمم دردم م کنمیم يقروچه ا دندون

فکر کنم  میفقط به عمه مهدخت و قبول کنمیم یو سع خزمیملحفه م ریدوباره ز... کشمیدوغ رو سر م وانیو ل ندازمیرو تو ظرف غذا م قاشق

 !

و  ومدیقلب من به وجود م يکه تو یتمام آرامش... دادمیحتما سر وقت انجامش م دیبا... رفت  یبود که اگه سرم م يخوندن تنها کار نماز

. خدا بود  ادیهمون ... رو تحمل کنم  انمیاطراف يشد که طعنه ها یداد و باعث م یبهم عزت نفس م

شهیپوشونده شده بود و سر در محراب شکلش ، هم يالجورد يها یکوتاهش با کاش يوارهاید... باصفا بود  یلیمسجد خ هیکوچه ما  يانتها

. چراغ سبز روشن بود  هی

 اابوالفضلیکه روش  ییطال يدست فلز هیلهیهر م يبود که انتها ییطال يها لهیسقاخونه کوچولو با م هیچند متر مونده به درش  درست

. نوشته شده بود وجود داشت 

و من هر وقت از ... حک شده بود  یالکرس تیکاسه چهارقل و آ يوصل بود که تو يفلز کیکاسه کوچ هییفیظر ریآب با زنج ریهر ش به

 يها لهیاون م نیدستهامو از ب... گرفتیدلم م یلیهم که خ یو گاه... خوردمیشفا آب م تیاون کاسه ها به ن يتو... شدمیکنارش رد م

. کردمیروشن م دیچند تا شمع سف... شده بود  هیکه پشتشون تعب یمخصوص گاهیجا يو تو کردمیرد م ییطال

مربوط به ثبت  يکنم و کارها یوقت دارم تا خودمو به دانشگاه معرف گهیفقط شش روز د... امیم رونیو با چادر نمازم از اتاق ب رمیگیم وضو

تا مسجد حاج ! ... رو گذاشته تو فرغون  یمخ حاج يو به قول رضا بدجور زنهیعمه مهدخت داره پشت سر هم حرف م... نام رو انجام بدم 

بسته  هینداره ،  یکه با مسجد فاصله چندان یکیاز سوپر کوچ ...کنهیحالم رو بهتر م... خورهیکه به صورتم م یخنک مینس... ستین یراه یعل

! کنمیسقاخونه روشن م يو قبل از ورود به مسجد اون ها رو تو رمیگیشمع م
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که عمه بتونه  کنمیاز ته قلبم آرزو م... کنمینگاه م سوزندیکه م یو بزرگ کیکوچ يشمع ها يو به نور شعله ها ستمیا یلحظه م چند

که به دست و گردن من انداخته و روز به روز تنگ ترشون  ییو بندها دیق نیا دنیبشه به بر یکه حاج محمود راض... کنه  یضبرادرش رو را

! کنهیم

! زده و افسرده نژال  خیوجود  يتو دمهیروح م... لیاذان مثل بوق اسراف يصدا

 هیمثل ... اطیوسط ح یآب مواج حوض سنگ يتو... مسجد  يسبز و زرد مناره ها يتاللو چراغ ها... گذارمیمسجد م اطیح يرو که تو پاهام

! دهیم امیدلم رو الت يمرحم معجزه گر ، زخم ها

ته دلم قرص ... کنهیمستم م... کنهیگالب سجاده ، بهم غلبه م ينماز و بو شیسبحان اهللا پ يصدا... گذارمیمسجد سر که به سجده م يتو

! زمهیعمه مهدخت عز يروزیپ دینو... که دارم  یحال خوش نیکه ا شهیم

*******************

.کشمیکه عمه برام آماده کرده دراز م یتخت جمع و جورم گوشه اتاق يرو... دارم  یاز مدت ها احساس خوب بعد

! آرامش داره  کیخونه کوچ نیر اچقد گمیبا خودم م... دهیچیزرد رنگ عمه همه جا پ يچه چه قنار يبوداده و صدا يگردو يبو

! پاشهیخاطره م... هال خونه  وارید يآقا رو دیعمه مهدخت و حم یعکس عروس هنوزم

و ساده  دبلندیسف راهنیپ هیهیشب شتریلباس عروسش ب... دست هاشه  يدسته گل ساده رز قرمز تو هیو ... نشسته  یچوب یصندل يرو عمه

اون ... عکس  يعنصر وجودش تو نیجالب تر... کنهیم ییخودنما يو بلند دیو تور سف دیسف ياز رزها دهیتل پوش هیسرش  يرو... است 

شانه  يساده از سمت چپ فرقش رو باز کرده و رو یلیرنگشه که خ یلخت و مشک يدخترانه و موها تیغرق در شرم و معصوم يچشم ها

! ختهیاش ر نهیس يها و جلو

رنگ و  یبا کت و شلوار مشک... یمیقد يمثل تمام داماد ها... شانه عمه گذاشته  ياز دست هاش رو رو یکیو  ستادهیآقا کنارش ا دیحم

طرف شونه خورده  کیبه ... که مرتب و روغن زده  یکوتاه يبا موها... روشن  يمورب قهوه ا يبا خط ها يکروات نقره ا... دیسف راهنیپ

! دارن  يروزیکه برق پ ییو چشم ها

آورد و بابا محمود رو  رونیزندانم ب يتا به قول خودش من رو از تو دیچقدر زجر کش... رهیعمه بااحساس و مهربونم ضعف م يابر دلم

از جان ، شرط و شروط گذاشت تا  زتریمن و عمه عز يطومار بابا محمود برا کیبه اندازه ... رهیکرد تا مجوز دانشجو شدن من رو بگ یراض

! رهسپار بشم  يدروازه آزاد نیهمراه عمه به سمت اول... کارتن کتاب  هیچمدون لباس و  هیکه با ت داد یباالخره رضا

: کنمیلرز م دیکشیعمه خط و نشون م يبرا يکه چطور ادیم ادمییوقت

 يخود یب ابونیدانشگاه و کوچه و خ يتو... پوشه  یزننده نم پیت... ادیسر ساعت م... رهیسر ساعت م... حواست جمع باشه ... مهدخت   -

! خونهیواقعا درس م یکه مطمئن بش یکنینمره هاشم چک م... زارهینم شگاهتیپاشو تو آرا... ندازهیهر و کر راه نم... چرخهیول نم

: گهیاز گوشه سالن م یتفاوت یبا حالت ب ناصر

بعد برو تو دفترشون از معلماشون درباره ... ریبسته شکالت بگ هیایینیریجعبه ش هی... بار  هیبه نظر منم هر دو هفته ... آره عمه جون   -

! درس نژال سوال کن 

!ادیآزرده شدم که اصال لبخندم نم ریتحق نیمن اما اونقدر از ا... تا خنده اش رو کنترل کنه  رهیگیمهدخت گوشه لبش رو گاز م عمه
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: گهیم یو با مسخرگ رهیگیرو م بیهوا س يناصر تو... طرف ناصر  کنهیت پرت مدستشه با قدر يرو که تو یبیمحمود س بابا

! یبه نفع من حاج چیه کی  -

: غره  یمحمود م بابا

برا من شر و ور سر ... مطرب الدوله ... يشد نطوریخورده ا یمادرت سر تو لقمه از دست ک ستیمعلوم ن... بته  یپسره ب... خفه  یکیتو   -

؟  یکنیهم م

چند مرده  شهیمعلوم م... ترم اول رو که بخونه ... کن پسره االغ  یلودگ... ؟  دمینم صیدانشگاه و مدرسه رو از هم تشخ نیمن فرق ب یعنی

! انصراف بده و برگرده  کنمیوادارش م... هاش  یو درس و دانشگاه بهونه شده برا سر خوش چرخهیم یداره ول نمیبب... حالجه 

: دهیزده ادامه م جانیگرد شده و لحن مثال ه يابا چشمه ناصر

! ؟ ینژال و سرخوش... یحاج! ... واو   -

: يکل کل پدر و پسر نیبه ا دهیم صلهیمهدخت ف عمه

 يادیداداشم ز يبود کهیپسر کوچ... ها  ستیبد ن يذره احترام بابات رو نگه دار هی... ؟  يولو شد نجایا يتو مگه کار ندار... ناصر عمه   -

راحت جلو بابات لنگتو دراز نکرده  نطوریاالن ا يبزرگ شده بود ياگه مثل رضا و جهان با تو سر... يبهت محبت کرده لوس بار اومد

! ومدهیبرو تا اون روم باال ن... پاشو برو دنبال کارت ... يبود

! یخانوادگ يباز نیاز ا ومدهیانگار منم بدم ن... کنهیکم شاد م هیته دلم رو ... عمه مهدخت به ناصر  یپنهان چشمک

!رو به دست آورد  یدل حاج یبا چاپلوس دیاول با... خونه  نیا يتو نجایا... به دست آوردن هدف  يبرا انگار

: رهیگیرو از من م یهمون اندك خوش... بابا محمود  يبعد يها جمله

اگه بفهمم ... به ارواح خاك آقامون ... یعل يبه وال... کنمیدارم بهت اخطار م... خونهیدرس م رازیپسره سامان هم تو ش نیا... مهدخت   -

! تا ملت درس عبرتشون بشه  رمیگیتو همون دانشگاه نژال رو گچ م امیم... باهاش حرف زده  ای... دهیبار نژال رو د هیفقط ... بار  هی

 يخون دختره پا... داشتن  یدو تا نکبت با هم تماس نیباد به گوشم برسونه ا ندفعهیا... رهیمحرفم ن... سرم بره ... یشناسیکه منو م تو

! خودته 

*************

و با  زنهیعمه لبخند م... کنهیو من رو از مرور خاطرات فارغ م شهیقاب در ظاهر م يتو زشیو تم دیعمه مهدخت با اون روپوش سف قامت

: گهیم یمهربون

یهر از گاه... حواست به قابلمه خورش باشه ... کشهیکارم تا عصر طول م... نوبت دادم  یامروز کل... نییپا رمیمن دارم م... زمیعزنژال   -

! میبخر میبا هم بر يالزم دار ایچ نمیبب... کن  هیهم ته ستیل هینیبش... تو ناهارتو بخور  امیم ریمن د... هم بهش بزن  هی

يبد یشیآزما هیمیبر... فردا برات نوبت دکتر گرفتم ... يفکر کنم کم خونم شد... شده  دیسف یلیرنگت خ... يریرم بخور جون بگ نایا

! یستیاصال به فکر خودت ن... 

!گذارهیو من رو با حس خوبم تنها م دهیخشک رو به دستم م ریپر از گردو و کشمش و انج کاسه
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. رمیگیم شهیدونه سنگک دو آت هیو بدون نوبت  ییتو صف نونوا پرمیو به قول عمه م شمیم دهایپ یکوچه از تاکس سر

و  کنمیبه نون سنگک اشاره م نهیبیمن رو م یو وقت کنمینگاهش م شگاهیدر آرا يبا سر افراشته و دل خرم از ال... نمونده  یخونه عمه راه تا

 رمیبه سرعت باال م... که کارت حرف نداره  دهیو از دور عالمت م کنهیحلقه درست م هیعمه با انگشت اشاره و شصتش برام ... زنمیلبخند م

و حلقه حلقه  دارمیشور هم برم اریگوجه و خ... زمیریتابه م يو تو دارمیرو برم يکوکو سبز هیما خچالیيلباس از تو ضیاز تعو بعدو 

.کنمیعمه رو باز م يویراد چیراحت پ الیو با خ کنمیهم دم م ینیدارچ يچا هیيمدن آب کتربا جوش او... کنمیم

.میکنیاکتفا م مونیعصرونه پر و پ هیشام به خوردن  يو ما امروز هم طبق قرارمون به جا شهیاومدن عمه بساط عصرونه به پا م با

: زنهیو غر م دهیم نیمهدخت دماغشو چ عمه

کوکو ؟  هیتو ما يکرد یظرف زرشک رو خال يدیچشم منو دور د دختر تو باز  -

! حساس نباش عمه جون   -

. يزیریذره و دو ذره نم هیتو هم که ماشااهللا ... خورمیدندونم از مزه ترشش جا م ریز رهیم وهویفقط ... گلم  ستمیحساس ن  -

! رحم  یصاحب و دل ب یگفتن مال ب میاز قد) زنمیم یثیلبخند خب(   -

؟  يبا درس ها چطور نمیبگو بب! ... رحم  یخب خانوم ب) دهیتاسف تکون م ياز رو يسر یبه شوخ(   -

با هم  یلیخ... همون که اسمش نازگله ... هم دارم  يدوست همشهر هی... ام عوض شده  هیروح یاصال کل... خوبه  یلیخ... خوبه عمه جون   -

... يزیچ هیفقط ... میشد یمیصم

خوشگل خانوم ؟  يزیچه چ  -

خونه  يهام تو یلیخ... کننیاستفاده م وتریکه تو خوابگاهن از اتاق کامپ ییبچه ها... هم داشته باشم  وتریکامپ هیراستش برا درسم بهتره   -

 یکاف ایکارگاه دانشگاه  يتومیتخصص يو درس ها یسیبرا برنامه نو شمیهمش مجبور م... نخرم  یکیاگه منم ... دارن  یشخص وتریکامپ

. بمونم  رونیب ينت ها

به  يخوایم... ارمیسر در نم نایو ا وتریحاال فقط من که از کامپ... بابات بازم پول فرستاده  روزیپر) دهیسرش رو به عالمت حله تکون م(   -

هان ؟ ... نیبخر نیبا هم بر ادیسر ب هیمیناصر بگ

! و کمکم کنه  رازیش ادیب ایزود نیاگه وقت بکنه به ا... اونم شروع شده  يفقط کالس ها... شهیآره خوب م  -

 یکیخوبه با  یلیخ... باهاش آشنا بشم ... يزیچ یشام يبرا ناهار... نجاینازگل خانوم رو دعوت کن ا نیبار ا هییراست... ادیانشااهللا که م  -

! یمونیدانشگاه هم تنها نم طیتو مح ينطوریا... یدوست باش

*********

... کنهیضربان قلبم رو تند م... نیریادکلن آشنا و ش هیيبو کدفعهی... مونمیم یخونه عمه منتظر تاکس ریمس يو تو امیم رونیدانشگاه ب از

انگار ... شهیسامان تنگ م يدلم برا فعهکدی... آشنا  حهیرا نیچقدر با هم... دمیمشتم فشارش م يو تو رمیگیام م نهیس يکالسورم رو جلو

! کنهیم یزعفرون یبستن يانگار که دلم هوا... رهیگیبهونه آبنبات عشق رو م... کودك دل تنگم  که
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که به خاطر  یخال یتاکس يرو چرخهینگاهم م... کنمیم یرو که توشون جمع شده خال یو اشک دمیسر انگشت گوشه چشم هام رو فشار م با

 نیریارزشمند تر و ش يزیبرام از هر چ... سامان  ادیيغرق شدن تو... ستمیاز دست خودم کالفه ن... فتهیو راه م شهیمن پر م یحواس پرت

! تره 

! شهیدلم گرم م... کشهیشهر نفس م نیهم يتو ییجا هیاونم  نکهیاز ا... کنمیها قبل از خواب بهش فکر م شب

 يشاخه ها يرو... دهیدرشت و رس ينارنج ها نیا دنیکه سامان هم مثل من از د شهیدلم خوش م... میچرخیشهر م يکه با عمه تو یگاه

که در حال رفت  یبا لذت به مردم یگاه... حرم شاه چراغ  يتو... ادیبه وجد م... سطح شهر يها ابونیبلوار ها و خ يسبز و انبوه درخت ها

صادقانه و  يمزه محبت ها... کلمه تنگ شده  یواقع يدلم به معنا... نمیبب يلحظه ا يبتونم سامان رو برا دیشا... نمکیو آمدن نگاه م

! کنهیسامان م ییرو هوا کمیهنوز هم دل کوچ... عشق  نیریطعم ترش و ش... برام موندگار شده  يبدجور... ییخالصانه پسر دا

سرم رو بچرخونم و  ابونیکوچه و خ يعادت ندارم تو... کنهیم رمیخوش غافلگ يلحظه همون بو کیيباز هم برا... به خونه عمه  دهینرس

 یکه باهاشون بزرگ شدم و به خاطرشون گهگاه ییقانون ها... سفت و سخت حاج محمود بود  نیاز همون قوان نیا... به پشتم نگاه کنم 

! کتک خوردم 

! دمیهمه رو مو به مو انجام م... شده  يزیربات برنامه ر کیمثل ... مراقبم باشه  یکس نکهیبهشون خو گرفتم و حاال بدون ا که اونقدر

و  کنهیاز تمام رگ هام عبور م... حس مبهم و مجهول  هی... فتهیبه تنم م یبیلرزش عج... رسهیخونه عمه مهدخت م رهیکه به دستگ دستم

! لرزونهیقلبم رو م

دوش  ریرفتن به ز دیو شا... دانشگاه باشه  نیسنگ يدرس ها يغرق شدن تو دیچاره شا! ... خرابه نژال  بیامروز حالت عج گمیخودم م با

 دمیسف يرنده شده رو با اشتها از کف دست ها يها جیعمه مهدخت که هو يزرد و خوش صدا يکردن با قتار يباز دیشا ایو ... آب ولرم 

! کنهیانگار که از من تشکر م فشیظر يدادن بال ها نتکو و با خورهیم

 نجایکه ا یمدت نیا يتو... ادیب رازیآخر هفته به ش يتذکر داده و اون هم قول داده برا وتریکامپ دیبه ناصر در مورد خر شیدو روز پ عمه

دوبار شب ها تماس  یکیبابا محمود و مامان روجا هر هفته ... دنیو مهتاب برام تلفن زدن و حالم رو پرس يصغر یب یب یهستم فقط گاه

نکرده در  يکه آبروشون خدا... نه ؟  ایبراش درست کردم  يمن دردسر ایکه آ... نه ؟  ایکه با من راحته  دنیعمه مهدخت پرس ازگرفتن و 

نه ؟  ایخور و خموده حفظ شده  يکه نژال همونطور تو سر... معرض خطر نباشه 

... رو دوست ندارم  رازیش يغروب ها... کنمیم یو خودم رو خال زمیریاشک م... که به دور از چشم عمه  رهیگیشب ها اونقدر دلم م یگاه

خوبتر از دوران  یلیخ زیباز هم همه چ یول... کنهیم یبیدلم غر... شهیم نیانگار هوا سنگ... مونهیو قرمز دو به شک م یلین نیآسمون ب

!گذرهیمدرسه م

 *********

و کنار  دارمیاز وسطش بر م کیبرگ تازه و کوچ کهیت هی... زارهیکاسه رب نارنج جلوم م هیبرگ شده رو با  يپر از کاهو ها ینیس عمه

 دینصف برگ رو ناپد یو تو چشم به هم زدن زنهیو نوك م ادیمن با شوق به طرف برگ کاهو م يدوست کوچولو... ستمیا یم يقفس قنار

.کنهیم

: امیعمه به خودم م يصدا با
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بدون تو من  نمیفکر نکنم ا... یکه تو بهش دل بست نطوریا... یکنیمن رو دو دره م يقنار نیتو آخرش ا... بچه  يآوردم خودت بخور  -

!رهیبگ لیرو تحو

! دلبسته محبتم باشه  یکس یدارم وقت یحس خوب... کنهیافتخار م کیکوچ يقنار نیدلم به دل بستن ا... خندمیبلند م يصدا با

: گهیلب م ریز رهیم یکه به سمت گوش نطوریو هم کنهیبه ساعت م ینگاه هیعمه ... شهیبلند م فونیزنگ آ يصدا

! میموقع شب نداشت نیا  -

: دمیبه مکالمه نامفهومش گوش م کنجکاو

!امیتا ب نیچند لحظه صبر کن... باشه ... اوهوم ... ؟  نیمطمئن... اوممم ... از کجا ؟ ... ؟  نیآورد یچ! ... بله ... بله ؟   -

چند لحظه بعد ... رهیم نییو از پله ها پا کشهیگلدارش رو به سرش م یبگه چادر رنگ يزیپرسشگر من چ يدر جواب نگاه ها نکهیا بدون

با من کار داره ؟ ... موقع  یمهمون ب نیا یعنی... زنهیته دلم شور م... کنهیصدام م

کارتن  يرو شهینگاهم قفل م... نمیرو که پشت در بود بب یشخص تونمینم... بندهیعمه در رو م... رمیم نییو پا کشمیسرم م يرو رو شالم

قلبم  يتو ییصدا هی.. .جا خوش کرده ... عمه  دهیزحمت کش يدست ها يکه تو يو پاکت نامه ا... پاگرد  يجلو کیبزرگ و کوچ يها

! نژالست  يبرا تاون پاک... گهیم

نام او  به

 بوردشیک يرو فتیظر يرو که با انگشت ها يوتریکامپنیکه من اول... يافتخار رو بهم بد نیاگه ا یکنیدلم رو شاد م... دل سامان  زیعز

!کرده باشم  هیرو برات ته يدوزیچشم م کشیکوچ توریقشنگت به مان يو با چشم ها... یزنیضربه م

! یمن يتو هنوز هم نژال... من  سامان

! نکن  فراموش

! نکن  انکارم

! یمن نباش ينژال... ياگه روز رمیمیم

*********

! من  يها ییهمدم تنها شهیم... دیاون کاغذ سف يرو... و خم  چیچهار تا خط پر پ نیهم

 زیلبر... خونمیهر بار که م... نمیکلماتش رو بب ریتصو تونمیبعد از بستن چشم هام م یاونقدر که حت... خونمیسامان رو بارها و بارها م نامه

من و ... موندن  یها هنوز به قوت خودشون باق یدشمن... فتادهین ياتفاق تازه ا چیه... یاز حس خوشبخت شمیم زیلبر... از غرور  شمیم

 یسامان مرهم دل ب! ... سامان حق منه ... دهیم یاما دل من گواه... هنوز هم دو پاره شده  لیفام.. .میهم رو ندار دنیسامان هنوز حق د

! سامان نفس منه ! ... قرار منه 
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 کمیکوچ ریتحر زیم يو اون رو آروم رو رهیگیم... افتاده  نمیس يلبه نامه رو که رو اطیکه عمه با احت نمیبیبازم م مهین يپلک ها يال از

بسته شدن در اتاق ... کنهیو چراغ اتاق رو خاموش م کشهیگردنم باال م يپتو رو تا رو... بوسهیو پشت دستم رو م گردهیبرم... گذارهیم

! کاش من همون دختر مرده عمه مهدخت بودم ... من  ياشک ها دنیبا چک شهیم نهمزما

... که اون شب چطور عمه با اعتماد کامل  ادیم ادمی! ... نشد  دمیعا يزیچ يوقت از آغوش مادر چیه... رمیگیکه از عمه آرامش م نقدریا

من و سامان رو ... حد ممکن  نیتا آخر... و شعورش  تیبا درا... متنش رو خوند ... و بعد از اون با اجازه خودم ... اول نامه رو به خودم داد 

!نشون داد  یچند قطره اشک و لبخند محزونش به خوب ختنیدرك رو با ر نیو ا... درك کرد 

کاسه  کیو ناصر که روز بعد صبح زود با ... اتاقم حمل کنم  يعاشقانه رو تا تو هیهد نیبعد گوشه کارتن ها رو گرفت و کمکم کرد تا ا و

 وتریکامپ... یتعجب چیبدون ه... وردن صبحانه و بعد از خ دهیزنگ خونه عمه رو فشار م... محبت برادرانه  ایدن کیبا ... يرازیش يآش سبز

! کنه  یکوچکم نصب م زیم يو رو ارهیم رونیب رشیبزرگ و دست و پاگ يکارتن ها يتو زرو ا

 یبا من آشت... رازیش يروزها غروب ها نیا!!!!!! ... که اگر حاج محمود با باد مراوده کند  يوا! ... سامان  یهمدست دوست داشتن... ناصر

! اند 

************

به  یگاه... ندازهیچرمش رو برق م يکفش ها... امروز  يبار دهم تو يو برا کشهیم رونیب فیک يرو از تو نیاسفنج آغشته به پاراف نازگل

: کم ارشادش کنم  هی... که چندان آزار دهنده نباشه  یبا لحن کنمیم یسع... رمیگیم يآلرژ بشیو غر بیعج يوسواس ها نیا

 میو کالس و هر جا که برس دریو کر اطیچهل بار تو ح يروز! ... نوروز  رزایم يکفش ها نیاز دست تو و ا میبابا تابلو شد... نازگل جونم   -

! يدیوسواس به خرج م یتو ه ستین فیاصال کث... زشته خب ... یکنیها رو پاك م نیتو ا

: کنهیو دوباره به کفش هاش نگاه م ندازهیم فشیک يو لبخند به لب اسفنج رو تو الیخ یب نازگل

اصال ... عادتمه ... کار کنم  یچ! ... شهیروت نم یول یگردنم رو بشکون خوادیدلت م... يدار یاالن چه حال دونمیبه جون خودم نژال م  -

! تو حساس نباش ... مرض دارم 

 هیروزهاست عمه هم  نیهم... حساس نباش  گمیراه به راه به عمه م... شده ورد زبون من ... یجمله رو گفت نیا نقدریا... خاك بر سرت   -

!خرجم کنه  یاردنگ

بعد ... کنهیو پشتش رو به من م گردهیبر م یطونیحالت ش هیبا ( نمیتو ا نیا! ... خرج من بکن  یاردنگ هیایب یشیخب اگه تو هم راحت م  -

) دهیو با اشاره چشم و ابرو پشتش رو نشونم م کنهیه مشانه اش بهم نگا ياز باال

خدا رو شکر انگار ... کنمیبا هول و وال به دور و برمون نگاه م... و خونش رو سر بکشم  رمیمثل دراکوال گردنش رو گاز بگ خوادیم دلم

! شمیو از کنارش رد م گمیم يشعور یلب ب ریز... ستیحواسش به ما ن یکس

! دهیدختر باالخره سر من رو به باد م نیا گمیتو دلم م... رسونهیزده خودش رو بهم م جانیه يبا لب خندون و نفس ها نازگل

: گهیو م کنهیرو دور گردنم حلقه م دستش
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من دو روزه تو خوابگاه ! ... یقربان زهیدوش یبگم سخت در اشتباه دیبا... زنمیناهار امروز رو م دیمن ق يریبگ افهیق ياگه فکر کرد یه  -

به دلم وعده  یحاال امروز کل... سازهیکافور داره به من نم واریسلفم روم به د يکه غذاها یدونیم... خوردم  يحال غذا پختن نداشتم حاضر

! کنمیاخم هاتو باز کن وگرنه خودم بازش م... دادم برا دستپخت عمه جون شما  دیوع

ما  انیانگار تفاوت م... دندون غروچه بکنم و دست نازگل رو از دور گردنم باز کنم  شهیباعث م یهمکالس يچند تا از پسرها رهیخ نگاه

! تا آسمونه  نیواقعا از زم

 ********

 نیا هیمو و رنگ و بق یدو بار به بهانه اصالح و کوتاه یکیيهفته ا... پر و پا قرص عمه  يها ياز مشتر یکیشده به  لیحاال تبد نازگل

ها اشراف  یقربان یکامال به جو خانوادگ گهیکه د میهست یمیبا هم صم نقدریا... شهیمهمون خونه عمه مهدخت م... خانومانه  يها يگرفتار

! کنهیناصر شکوه م یعرضگ یو از ب کنهیو خنده خودش رو نامزد ناصر م یهم با شوخ یگاه... دهکر دایپ

راست ... شهیپرفروغ تر م باشیز يصورت عمه روز به روز بشاش تر و چشم ها... خونه عمه با وجود من و نازگل واقعا روشن شده  چراغ

! فقط برازنده خداست  ییکه تنها... آقاجون مهربونم  گفتیم

اونجا ... دو ترم به شهرم برگردم  نیبالتیتعط يبرا کنمیرقبت نم یکه حت... خونه و شهر و مردم خونگرمش دل بستم  نیبه ا نقدریا

! بندمیم خیانگار که از درون ... و اونجا  شهیدلم گرم م نجایا... ندارم  یدلخوش يبرا يزیچ

فقط  نجایا... شیو شصت صدم جدهیداده که نژال با معدل ه نانیبابامحمود فرستاده و بهش اطم يترم اولم رو برا ينمره ها نتیپر عمه

بگذاره و  نیذره ب ریمن رو ز خوادیکه م دونمیته دلم م... برگردم خونه  التیتعط ياما بابامحمود اصرار داره که من برا... خونهیدرس م

! ومدهیاعمال و رفتارم به وجود ن يتو يرییمطمئن بشه که تغ

قران  يبه صدا... گرم و معطر عمه  يانه هابه صبح... دهیدو هفته هم آزارم م یحت يبرا... کردم  دایپ نجایکه ا ییکردن عادت ها ترك

اون اتاق  يبه درس خوندن تو... زرد و زبل عمه جان  يبه چه چه قنار... داخل آشپزخونه  يویراد يبه صدا... خوندن بعد از نماز صبحش 

 رمیغافلگ یکه گاه يزیآشنا و خاطره برانگ يبه راه رفت و آمد دانشگاه و بو... عشقم  ییاهدا وتریکامپ يبه نشستن پا... یمپر از دلگر

 نیا زیمن به همه چ... یو جوان و پر از سرزندگ ریپ يدرس و استادها يبه کالس ها... نازگل  يدادن ها يها و انرژ یبه شوخ... کنهیم

! دل باختم ... چ یعادت که ه نیسرزم

 کیيو به جا... رهیگیدست هاش م يو صورتم رو تو ادیبعد از ورود جلو م یوقت... نهیمن استقبال مامان روجا سخت و سنگ يچقدر برا

! گردهیصورتم م يتار موها یاحتمال يبه دنبال کمبود ها... و جستجو گرانه اش  قیبا نگاه عم... بوسه مادرانه 

عمر در حسرت احساس  کیکه  گردمیم يزیبه صورتش و به دنبال چ زنمیزل م... از دست نخورده بودن تاج ابروها  الشیراحت شدن خ تا

! و مهربان مادرانه  تگرینگاه حما يذره ا... سوختم و دم نزدم ... کردنش 

! شودیمست م... یمهربان يبا قطره ا... است  دهیکش اضتیر نژال
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اتاقم  کیاز گوشه پنجره کوچ شهیکه هم یتخت جمع و جور و نور کمرنگ يدلم برا... ادیخواب به چشمم نم... اول ورودم به خونه  شب

.، تنگ شده  دیتابیم

زده رو  خیيو بسته نون لواش ها کنمیدم م يچا ادیسماور که به جوش م... رمیو به آشپزخونه م امیم رونیاز اتاقم ب شهیزودتر از هم صبح

سر سماور  يرو يبا لذت به قور... رسهیمامان روجا هم سر م کنمیبساط صبحانه رو آماده م هیکه بق نطوریهم... ارمیم رونیب زریفر ياز تو

: گهیم کنهیم نییخشک شده رو باال و پا يسبز يها یکه قوط نطوریو هم زنهیم يلبخند محو... کنهیم هنگا

! سازهیشهر عمه ات بهت م يانگار آب و هوا... پوستت نژال  ریآب رفته ز  -

رو به  يتخم مرغ و آرد و نمک و سبز يکاسه محتو... سازهیبهم م شتریمحبت عمه ب گمیدلم م يتو... زنمیم یخودش لبخند کمرنگ مثل

: رهیم زریکنم و خودش به سمت فر کدستشیتا  دهیدستم م

... خونه  ادیتر ماونم کم یتو رفت یاز وقت! ... دوست داره  یلیخ... خورش آلو درست کنم  خوامیناهار م... ادیامروز بچه ام ناصر هم م  -

! گذرهیم ریزمان د ییخونه تنها نیتو ا... روننیجهان و رضا هم که همش ب... سرمون خلوت شده 

دلتنگت بودم  یعنیحرفش  نیا گمیبا خودم م... کنمیروغن داغ نگاه م يتو نهیکه به جلز و ولز خاگ نطوریهم... کنمیرو پنهون م پوزخندم

؟ 

... رمیم شیدر پ يبا ترس و لرز تا جلو... صدا زدن ها  نیعادت ندارم به ا... فتهیدلم به شور م... زنهیاز صبحانه بابا محمود صدام م بعد

: پرسهیم کنهیکه کفش هاشو به پا م نطوریهم

؟  یکسر و کمبود نداشت يمدت که خونه عمه ات بود نیا  -

: گمیلب م ریافتاده ز ریبه ز يسر با

! دستتون درد نکنه ) با مکث ... ( خوب بود  یهمه چ... نه   -

؟  هیکاف فرستمیکه م یپول  -

! بله   -

! مهدخت جور دختر منو بکشه  خوادیدلم نم... زنگ بزن خونه بگو  يکم آورد يزیاگه چ  -

عمه  چارهیب... من  چارهیب گمیلب م ریز... رهیم اطیح بلند به طرف در يو با قدم ها کشهیم رونیکتش ب بیرو از ج حشیو تسب گهیرو م نیا

 !

اسم نژال و صفر  ادی... زدم  دیبچگانه اون رو د يکنجکاو هیزده و من به خاطر  رونیعمه ب فیک يکه از تو يدفترچه حساب پس انداز ادی

 نیبه ا فرستهیرو که بابا محمود م یموضوع که عمه مهربانم تمام پول نیکشف کردن ا ادی... ارقام و اعداد داخل برگه هاش  يجلو يها

!دهیدلم رو فشار م... همه سخاوت و محبت  نیا ادی... کنهیر میدفترچه سراز

نمیشیکنارش م شهیمامان روجا که تموم م يقربون صدقه ها... شهیو لب خندون وارد م کیکوچ یساك دست هیظهر نشده که ناصر با  هنوز

: گهیم یطونیآروم و ش يو بعد با صدا کشهیبه سمت آشپزخونه م یناصر سرک... پرسمیو با نگاه مشتاقم حالش رو م
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! ... یببرنش گارانت انیداره بگو تا زنگ بزنم به سه شماره ب یاگه مشکل... ؟  نیهست یراض ستمتونیاز س... کهیخواهر کوچ... خب   -

 ادیخب اونم به وقتش م یول... ندازهیکم جفتک م هیالبته شانست ... دم خونه  ادیخودش م يخودش با پا زیشما کال همه چ يکه برا یدونیم

! زنهیدر رو با لنگر م... زنهیدر م وندم خونت

: شهیآشپزخونه بلند م يمامان روجا از تو يصدا... زنمیسفتش ضربه م يبا مشت به بازو... خندمیم کشیتمیر يصدا به

؟  میدار یناهار چ یناصر مادر اگه گفت  -

: گهیبلند م يبا صدا زنهیبه من م یچشمک ناصر

! میمامان پز دار يخورش آلو  -

و فشار  رهیگینوك دماغم رو م یبا انگشت اشاره و وسط... زنهیدرهم و برهمم لبخند م افهیناصر به ق... دمیهم فشار م يرو رو لبهام

: دهیم یکوچک

 ينگاه ها نیدونه از هم هیحتما  يدیاالن اگه سامان رو د! ... شده مثل چشم گاو  تیمشک ياون چشم ها! ... حسود خانوم  يشد خوشگل  -

 نیاصال به فالکت افتاده ا... شده  یوونکیح یلیخ... سوزهیدلم براش م... شهیبه کل بدبخت م چارهیفکر کنم ب... مکش مرگ ما بهش بنداز 

! ییپسردا

: شمیو بلند م ندازمیم یهیبراق ناصر نگاه عاقل اندر سف يچشم ها به

! يتر یوونکیاز اون ح یتو که همدستش  -

: زنهیم یطونیلبخند ش... ناصر که دهن باز کرده بود جواب حرف من رو بده ... شهیخونه چند بار پشت سر هم زده م زنگ

پسر ! ... کنه  یدگیکم بهم رس هیمامانم بلکه  شیمن برم پ! ... جزهمدست دوم عشخت  ستین یپشت در کس یوحش نیبه شرفم قسم ا  -

! کنمیم يریاحساس پ... کنهیمجرد زود افت م

گوشش باز کنه و بگه  یرو تا حلزون ششین ادیکه ب هینازگل خال يجا گمیتو دلم م... زنمیم يلبخند گشاد رمیکه به طرف در م نطوریهم

رده ام ؟ مگه من م زمیعز

 يکرد کاریکثافت چ گهیجالبه که سمانه هم بالفاصله بعد از نشستنمون م... رو با سمانه دارم  یو پر از حرف یمیاتاقم خلوت صم گوشه

؟  يخوشگل شد نقدریا

: گمیپر از غمم م يبا صدا... بغض نکنم  گهیتا د کشمیم قینفس عم... کنمیرو تر م لبم

از ... عمه خوش بودم  شیپ... آدم برخورد کردن  هیباهام مثل ... کتک نخوردم ... دمینشن نیتوه... نشدم  ریفقط چند ماه تحق... چیه  -

! نبودم  یدخترم از دست خودم شاک نکهیا

کالس و خوش بر و رو اسکورتم دکتر با هیواال منم چند ماه آزگار ... بگو سامان جون برام پرپر شده ) زنهیم یسمانه برق يچشم ها(   -

! دادمیبه جون تو اصال برگ م... زدمیشکوفه م کردیم

! کنهیم بمیسامان تعق... که قلبم تو دهنمه  ییاون روزا... پس درست حدس زدم   -
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 ياز دور قد و باال... ادیو م رهیهفته دنبال تو م يسامان نصف روزها نیا... یفرنگ جیبابا هو... يآورد يمن موندم اون معدل رو چطور  -

و تو دوباره بدبخت  رهیظاهر بشه مچتون رو بگ يزیچ ياجنه ا هیادیجلو ب ترسهیداداشم م چارهیب... شهیو ذوق مرگ م کنهیخانوم رو نگاه م

! یبش

! اش رو ول نکرده  قهیتیهنوزم عذاب وجدان اون کتک تابستون انگار

خونواده  خیبعد به تار... رسهیسر م مونیحضرت سل چهیهمون موقع حامد با قال... ه اگه به شانس چلغوز منه وگرن... جلو  ادیخوبه که نم  -

! شهیاضافه م ممی، کتک زمستون یقربان

با دهن باز به سر تا ... اتاق  يتو کنهیخودش رو پرت م بایتقر وهیو با ظرف م کنهیناصر در اتاق رو باز م... میخندیبلند م يدو با صدا هر

: ندازهیم ریو بعد سرش رو ز دهیناصر ابروهاش رو باال م... میکنیپاش نگاه م

! بگو موهاشو بکنه تو  ییدختر دا نیبه ا یول کنمیمن که نگاه نم... استغفراهللا   -

بهم  يبا دندون ها... ها با همون شالش رو گرفته  رزنیمثل پ... رهیگیگلوش رو با دست م ریو ز ندازهیسرش م يسمانه شالش رو رو(   -

بکن بعد مثل گاو سرت رو بنداز  یتق و توق هیيدیکه رس يبه بعد پشت هر در نیاز ا... ات حساسه  هیروح نقدریتو که ا) غرهیفشرده م

! وو بپر ت ریز

ندارم  تیمن حساس... یینه دختردا) خندهیم ثیو خب دارهیرو بر م ینارنگ نیمنه درشت تر يدست ها يظرف که حاال تو يناصر از تو(   -

! یگفتم تو معذب نباش... 

! وهیکرم م رونیبرو ب) زنهیخنده اش گرفته غر م ینارنگ دنیسمانه که از قاپ(   -

! به چشم آفت خانوم جون   -

*******************

 يها یکیو نزد میخورد يناصر ، ناهار خوشمزه ا يصدقه سر... میکرد یرو خال دنیودن و ندچند وقت نب نیظهر با سمانه و ناصر عقده ا تا

که از  يشده ا چیسمانه هم شال و کاله کرد و تو لحظه آخر با بسته کادو پ... دادیعصر با اشاره مامان روجا که هشدار اومدن بابا محمود رو م

. کرد  رمیآورد غافلگ رونیب فشیک يوت

چرخهیسوال م هیذهنم  يمدام تو... کنمیاون ها رو بافته نگاه م قهیکه با سل يرنگ و موهر ییمویکه به شال و کاله ل نطوریاز رفتنش هم بعد

... نهسما يچند طره از موها دنید دیبه ام دیشا... بار بدون اجازه وارد اتاقم شد  نیاول يامروز برا... نکنه ناصر سمانه رو دوست داره ؟ ... 

!اون ها رو بپوشونه  خواستیکه ازش م ییهمون موها

 نطورینکنه به خاطر عالقه اش به سمانه است که ا... ؟  ستیحس برادرانه اش ن يناصر از رو ينکنه محبت ها... ندازهیبه دلم چنگ م شک

! که از پشت خنجر خورده باشه  کنمیم دایرو پ یحس آدم... غمخوار من و سامان شده ؟ 

 تیحما... که دست چپ و راستم رو شناختم  یاز وقت... کردمیناصر رو حس م يمحبت ها یاز بچگ... کنمیرو مرور م زیذهنم همه چ يتو

! کارها رو به خاطر خواهرش کرده  نیناصر همه ا... نه ... ناصر دلگرمم کردن  يها

و اگه به خاطر عشقش به سمانه کرده باشه ؟ ... چهیپیسرم م يمزاحم تو يصدا هی
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! متهیغن نمیاصال هم... ؟  یخب که چ... کشمیسر خودم داد م... کوبمیزانوم م يمشت شده ام رو رو يها دست

باد کرده و خواب  یحساب یرگ فوضول... پرسمیرو از ناصر م نیمناسب ا تیموقع هیکه فردا حتما تو  رسمیم جهینت نیرختخواب به ا يتو

کم ... کنمیچند ماه آزاد م نیکه فکرم رو با مرور کردن خاطرات خوب ا نطوریهم... سوزنیم یخواب یپلک هام از شدت ب... رو ازم گرفته 

! رمیعمه مهدخت به خواب م يچه چه قنار يصداادیکم با 

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

بعد ... نهیبیو صفحه اول رو م زنهیبرگ م... کنمینگاهش م یچشم ریهنوزم ز... دارهیشون رو برم یکیوسط کتاب هام و  کنهیدست م ناصر

. شهیم قیو دق کنهیرو باز م گهیمختلف ، چند تا صفحه د يبا نگاه مو شکافانه اش از چند جا

طاقت ... ارمیترق و توروق مفصل هام رو در م يو صدا کنمیم يدستم باز يکه با انگشت ها نطوریهم... کنهینگاهم م یچشم ریاونم ز حاال

: پرسه  یو م ارهینم

! دست دومه ؟  -

هنوزم  شیپ قهیبه خاطر سوال مسخره چند دق... ستیخجالتم به خاطر دست دوم بودن کتابم ن... کنمیاوهوم اکتفا م هیخجالت به گفتن  با

! از دست خودم کالفه ام 

چرا ؟   -: امیصداش به خودم م با

: کنمیتر م لبمو

دست دوم دانشجو ها  ياونجا کتاب ها ياز مغازه ها یلیخب خ... هیکتاب فروش يهست که پر از مغازه ها رازیتو ش یابونیخ هیراستش   -

گه هر کدوم رو که دوست  یو م کنهیم یدرس معرف هیيسه تا منبع رو برا ادیمثال استاد که م... به صرفه تره ... کننیو فروش م دیرو خر

. ادیدر م یکیهر سه تا کتاب که دست دوم باشه  دیبا خر شیکیمتیمن اگه بخوام کتاب نو بخرم ق... نیبخر نیتونیم نیدار

. ستیشده اما مهم ن یو خط خط فیکم کتاب ها کث هیحاال ... که هر سه تاش رو بخونم  دمیم حیترج

! کرد  دایمهم درس رو پ يدینکات کل شهینوشته ها م هیحاش نیوقت ها تو هم یگاه

: کنهیو با لذت بهم نگاه م زنهیلبخند م ناصر

بهم  یداشت یهر وقت هر مشکل... يریگیم ادیرو  ییدانشجو یفوت و فن زندگ يخوب دار یترم اول نیاز هم! ... خواهر کوچولو  نیآفر -

! بگو 

: شهیم طونینگاهش ش دوباره

شکر خدا رفع اتهام شد ؟ ... ؟  گهیخب من برم د  -

! دمیسوال پرس هیمن فقط ... وا   -: گردونمیبرم رومو

نه ؟  ایاون ذهن درهم و برهمت رو کرده  تیخوام بدونم جوابش کفا یخب منم م  -

: گه  یم یمحزون يبا صدا رهیم رونیکه از در ب نطوریو هم شهی، بلند م نهیب یرو که م سکوتم



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٧

! کردم به خاطر خواهر خودم بوده  يمن هر کار  -

با تته پته  یوقت... خوب ذهن من رو بخونه ؟  نقدریا تونهیچطور م... کنمینگاه م شیخال يبه جا... رفته  رونیاز در ب گهیناصر د... لرزم  یم

که اشکش  دیبعد اونقدر خند یول... تو دلم گفتم زدم تو خال ... بهت زده شد  یاول کم... هیکه احساسش نسبت به سمانه چ دمیازش پرس

: برداشت  دنیکفر منم در اومد دست از خند یوقت گهید... در اومد 

سمانه دختر هنرمند و ! ... يهست که تو بهش دار یاحساس من به سمانه همون احساس! ... زونهیآو نتییپس بگو چرا چند روزه لب پا  -

و  دهیقرار م ریکم تو رو تحت تاث هیوقت ها  یگاه... سمانه  يشاد و بذله گو هیروح... خوشحالم  نیهست یمیبا هم صم نکهیاز ا... هیمهربون

! کنهیغمت کم م راز با

... دمیدختر ند نیحسادت تو وجود ا يوقت ذره ا چیه... میخواهر و برادر دو قلو بزرگ شد هیمثل  یاز بچگ... میو سمانه هم سن من

 گذرهیکه تو ذهن تو م يزیاما دوست داشتن من ، با اون چ... خصلتش باعث شده که دوستش داشته باشم و براش احترام قائل باشم  نیهم

! داره  رقتا آسمون ف نیزم

: دهیخنده و ادامه م یم... نهیب یمنتظرم رو م يچشم ها یوقت

! کنهیکار م یناصر االن کجاست و چ يفقط خدا داند حوا... دهیدل آقا داداشت هنوز نلرز! ... ه نژال خانوم ـــلـب  -

****************

نازگل زنگ زد و از مامان روجا خواست اجازه بده با هم  شبید... گذشت  يبا کمترن تنش و دلخور التیدو هفته تعط نیرو شکر ا خدا

اتوبوس  يو گفت که تو ختیداد اما بعد که نازگل براش زبون ر لشیبگم واال تحو یدونم و چ یکم نم هیمامان اول ... رازیش میبرگرد

. شد  یخونه عمه ، راض میریواحد م سیهم با سرو ونجاو ا مینیشیهم م شیپ

ما و  یصندل يو از جا نالیقرار شد که فردا جهان من و نازگل رو ببره ترم... انحراف دخترش  نهیاز جور نشدن زم الشیخ یراحت يبرا فقط

! مطمئن بشه  مونیو کنار ییو جلو یعقب يها یصندل ياهل بودن مسافرا

به عنوان  دهیکه مهتاب برام خر یرنگ یبه شال بافت طوس فتهیچشمم م... گذارمیم میساك دست يکه چند دست لباس و کتاب تو نطوریهم

. دانشجو شدنم  هیهد

کرده با خودم ببرم و  دیآورده و تاک زیدست پخت خودش و مغز بادوم و پسته و مو يپاکت بزرگ پر از کلوچه ها هیهم  يصغر یب یب

هاشون رو  یو بچه ها بعد از تموم شدن کالس ، خوراک میدار حیاونجا هم زنگ تفر کنهیمهربونم فکر م یب یب... بشم  هیگاه تغذدانش يتو

 یبه گلوم نم يزیوقت ناهار هم کالس دارم و از وعده صبحانه تا عصرانه چ يبرا یگاه دونهینم گهید... کننیم قوادیو تجد ارنیدر م

! فرستم 

! آقاجون نبود  يعمو حامد صاحب و ساکن خونه باصفا کاش

. مهتاب بهره مند بشم  يایر یب يو رفاقت ها يصغر یب یمادرانه ب ياز محبت ها تونستمیهر روز م ينجوریا

 ************
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صندوق  يو ساك نازگل رو تو دهیپدرش با جهان دست م... ادیم رونیو سرحال همراه پدرش ب يبا انرژ... شهیخونه نازگل که باز م در

چلپ و چلپ ماچ و  يگردن باباش و صدا ندازهیما دست م يراحت جلو الینازگل با خ نمیبیم یوقت شهیچشم هام گرد م... زارهیعقب م

! کشهیحسرت رو به دلم م شیشده اش آت یلبخند مهربون باباش و صورت سرخ و تف مال... دارهیبوسه هاش کل کوچه رو برم

 ينازگل با صدا... رهیصورت نازگل نشونه م يجلو رو نهیآ يکه از تو شمیگاه جهان م یو گاه و ب قیعم يمتوجه نگاه ها نالیراه ترميتو

گوشم از احواالت ناصر  ریو ز زنهیجهان به پهلوم ضربه م یپر معن يفارغ از نگاه ها... کنهیم یزبون نیریو ش زنهیداره برام حرف م یآروم

! سهپر یم

برق توجه رو تو مردمک ... شهیتر م زیجهان ت يو شاخک ها خندهیغش غش م... دمیهولش م یگمشو بابا کم هیو افسرده با گفتن  دمق

! جان هوو دار شدن  نینازن گمیتو دلم م... نمیبیجهان م يچشم ها

کاش ... خدااااااااا ... زنمیتو دلم زار م... زنهیه حرف ممدت در جوار پدر و مادرش سوزوند نیا يکه تو ییها شیداره از آت زیر هینازگل

!وروره جادو بودم  نیا يمن خواهر دو قلو

 يدیجد يشرمزده عمه مهدخت ، بوها يمشکوك مامان روجا و لبخند ها ينگذشته که با تلفن ها رازیهفته هم از برگشتنم به ش کیهنوز

!رسهیبه مشامم م

: گهیبا افسوس م نهیش یکه سر سجاده م نطوریو هم شهیدو شب باالخره قفل دهان عمه باز م یدر ط یاز سه تماس طوالن بعد

و نشناخته در مورد مردم قضاوت کنن ؟  دهیند نطوریخوان هم یم یتو تا ک يمامان و بابا نیا دونمیمن نم  -

کنه تا عمه بتونه  دایسکوت ادامه پ نیا یکم دمیو اجازه م رمیگیبغلم م يزانو هام رو تو... نمیش یبندم و کنار سجاده اش م یرو م کتابم

: زنهیلب م کنهیدستش نگاه م يتو حیتسب يکه به دونه ها نطوریهم.... ذهنش رو آروم کنه 

جهان از  نکهیمثل ا... ادینم ادشیرقمه  چیجهان نامزد کرده که االن جهان ه يرو برا نینازن يو چطور یمامانت ک نیا ستیمعلوم ن  -

دختره برا جهان  نیکه ا... کشه  ینازگل خط و نشون م يبه من و برا زنهیزنگ م یمامانتم ه... نازگل خوشش اومده و تو خونه مطرح کرده 

اصال االن روحشم ... ستین ينازگل بدبخت اصال اونجور دختر نیا گمیمن م یحاال هر چ... حرفها  نیو از ا دهیو قاپشو دزد دهتور پهن کر

وگرنه ... دختره بگو دست از سر پسر من برداره  نیبرو به ا گهیامشب م... زنهیبازم حرف خودشو م... خبر نداره که جهان بهش نظر داره 

! که دخترشون رو جمع و جور کنن  گمیدم در خونشون به پدر و مادرش م رمیو م رمیگ یآدرسش رو از جهان م

 يو ذره ا... کنهیکار رو م نیا فتهیاونقدر که مطمئنم اگه پاش ب... شناسمیخوب م یلیمن مامان روجا رو خ... شه  یحبس م ام نهیتو س نفس

 یکیمن ... خبر نداره  نیبا نازن شیگه از نامزد یاگه جهان م... کنه  یم يدختر مردم باز يداره با آبرو ينداره که چطور تیهم براش اهم

مطمئنم ... ستهیا یبگذاره پاش م يبده و قرار یاگه قول... گهیموارد دروغ نم نیتو ا... هست  یهست و هر چ یجهان هر ک... کنمیم وربا

!ستین ریتاث یمامان روجا ب يداغ کردن ها و جوش زدن ها نیخوب شوهر خاله ، تو ا یو وضع مال نینازن یتومن ونیلیچند م هیکه جهز

: کنه  یو زمزمه م رهیگ یدستمو م... کنمیه مبه عمه نگا ینگران با
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 نیواسه ا خوادیم یبفهمه مادرش چه آش دیبا... از خودش بپرسم بهتره ... زنم  یتو دفتر جهان با خودش حرف م زنمیفردا زنگ م  -

حرف و  ياگه جنمش رو نداره که پا... ببره  شیاز پ يتنده فکر نکنم جهان کار ششیکه مامانت آت نجوریا... دختره زبون بسته بپزه 

! قائله رو ختم کنه  نیاالن دل از نازگل بکنه و ا نیاز هم دیبا... بمونه  مشیتصم

گوشه کز  هیهم دمغ و ناراحت  یگمب گل... زنمیبه قفس م یبا دست ضربه آروم... رمیفکر فرو م يتو يشم و کنار قفس قنار یم بلند

تنگ  يصغر یب یقامت بستن و نماز خوندن ب يدلم برا... نهیشیگوشم م ياهللا اکبر گفتن عمه تو يصدا... کرده و حال تکون خوردن نداره 

! شه  یم

*************

و تو ... دمیم رونیآه ب هینفسم رو مثل ... کنم  ینگاه م کنهیم یخنده و با بچه ها شوخ یپروا م یشاد و ب نطوریاز کالس به نازگل که ا بعد

! گوشت رد شد  خیخدا رو شکر که خطر از ب گمیدلم م

!ها حروم بشه  یبسته قربان لیخونه سرد و قند ينبود که تو يپر از حرارت و انرژ يخنده ها نیا فیح اصال

نازگل کنده و به جاش دلش رو داده دست مامان روجا تا اونو به جهان دل از ... دلسوزانه اش  يها حتیکه به مدد عمه و نص هیمدت االن

!ارهیپسر ارشدش به ارمغان ب يو رفاه رو کرور کرور برا تیبزنه و موفق وندیهنگفت شوهر خاله ربابه پ هیسرما

چه  اقتیل یجهان ب... خورن  یبا هم گره م یبه طور رسم نیو جهان و نازن شهیمراسم عقد ساده برگزار م هینوروز  دیع يکه برا دونمیم

 نیا يتو... انگار سنگ بودن و سرد شدن ... احساساتش شد  الیخ ینازگل و صورت با نمکش رو فراموش کرد و ب نیدلنش يزود لبخند ها

! شه  یمیخونواده موروث

!داره  دنیناصر د یعاشق یول گمیتو دلم م... دیماهم نکش کیجهان عمرش به  یعاشق

**************

و  ادینه دلم م... زنمیرو قدم م ادهیو آروم آروم از کنار پ زنمیبغلم م ریدستم رو ز... رحم  یسرد و خشک و ب... هوا واقعا سرد شده  امروز

یلباس ساده تر ول هیها بزنم و  ابونیخ يتو یدارم امروز گشت میتصم... ناصر رو بپوشم  هیعقد جهان همون لباس هد يکه برا شهینه روم م

!شد  یم دایو ساده پ کیکت و دامن دخترونه ش هیکاش ... کنم  دایپ یمجلس

دوشم ، هوش  يمردونه و معطر رو يقهوه ا يپالتو هیینیسنگ... کنم  یخورم و به نوك کفش هام نگاه م یفکر غوطه م يطور که تو نیهم

 ياجزا نیو نگاه من ب ستادهیهزار رنگش رو به روم ا يسامان با اون صورت جذاب و چشم ها... شم  یسر جام خشک م... برهیاز سرم م

دسته ... قرارش شدم  یمرتب و نگاه ب شیته ر نیعاشق ا کنمیحس م... رنگش در حال رفت و برگشته  یآب نکتو شرتیصورتش و ت

!لرزونهیخوره و دل من رو م یتکون م... وزه  یکه م يصراش افتاده و با باد مخت قهیشق يرو شیقهوه ا ياز موها ینازک

: شکفهیسامان به خنده م يو لب ها دمیدهنم رو با صدا قورت م آب

! و براقت بود نژال  اهینگاه س نیتنگ ا یلیدلم خ  -
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سامان ... لرزهیزانوهام م... شده  شتریشانه هام هزار برابر ب يانگار وزن پالتو رو... رهیدست و پام در م ينژال گفتنش جون از تو نیا با

آغوشش  يو تو کنهیدست هاش رو باز م... شدم  دهیچیپالتو پ يکامال تو یو وقت رسونهیو به هم م رهیگ یو دو لبه پالتو رو م ادیجلوتر م

عطر گرمش نفسم  يو بو... ره رنگش تماس دا یآب شرتیو لب هام با ت ینینوك ب یپالتو گم شده ول قهیيصورتم تو... دهیفشارم م کممح

! کشه  یم شیرو به آت

! و سوز نامردشم  یسرد و زمستون يروزها نیعاشق ا ایخدا

... دهیبهم دست م یبیحس عج... شه  یتمام تنم داغ م... کنمیحس م یبه خوب یزمستون میضخ ياون پالتو يتن سامان رو از ورا يگرما

 نیریمن رو به ش... سرد  يداغ تو هوا يکاکائو ریش هیریداره مثل تاث... سامان  يمطلوب بدن خوشبو يگرما نیهمه بدنم نبض گرفته و ا

!برهیفرو م مخلسه عمر نیتر

قلب سامان هماهنگ  يقلبم با صدا... کنهیاز عشق رو از تنم به در م يچند ماه دور یخستگ... ادیام م نهیکه به بازو ها و قفسه س يفشار

!کنن  یم یهامون رو پر و خال نهیلحظه س کیيس هامون آروم و منظم تونف... شده 

 يجا و تو نیهم ایکاش دن... کنه  یم يطرفدار نیریحادثه ش نیوار از ا وانهیقلبم داره د... دهیعقلم بهم هشدار نم... از دستم در رفته  زمان

!ستادیا یحالت م نیهم

سامان خودش ... بدن گرم سامان رو حس کنه  کتریرو پس بزنه و از نزد یزمستون میضخ يدوست داره اون پالتو... شهیقرارتر م یب دلم

اونقدر مسخ شدم ... دارمیاز خودم داشته باشم به دنبالش قدم برم ياریاخت نکهیبدون ا کشهیکه دستم رو م نطوریکنه هم یرو از من جدا م

!چه شونه ؟ یعنی: پرسم  یدلم م يتو نمیبیرو م نیمتعجب و پرسشگر چند تا از مغازه دارها و عابر هنگا یکه وقت

!!!که خاك بر سرت نژال  فتهیم ادمی... ادیتازه حالم سر جاش م... نمیشیسامان که م دیپرا يتو

باز طرف خودشه و  مهیدستش به در ن هیسامان ... شمیم ادهیو پ کنمیدر رو باز م یبا دست پاچگ... نهیسامان پشت رول بش نکهیاز ا قبل

شده ؟  یپرسه که چ یبا نگاه ازم م... نیسقف ماش ياش رو گهیدست د

: زنهیداد م بایتقر يلحن جد هیبا ... شهیم یو عصب نهیبیجواب نگاه مستاصل و درمونده ام رو م در

! نژال نیبش  -

.رمیگ یدستم م يدارم و تو یبر م زنهیسامان رو که به تنم زار م ياما قبلش پالتو... نمیشیمسخ شده سر جام م يمثل آدم ها بازم

 دمیسف يدستم و انگشت ها يتو يبه پالتو یچشم ریکه ز میکنیرو رد م ابونیچند تا خ... فتهیو راه م زنهینگاهم کنه استارت م نکهیا بدون

؟  يگرم شد: گهیآروم م... کنهیچنگ شدن نگاه م شیپارچه قهوه ا يتو يو چطور یک دونمیکه نم

نژال ؟  يبا من قهر: دهیو ادامه م کشهیآه م... بهش بدم  تونمینم یجواب چیه زنمیزور م یچ هر

: گمیم یلرزون يبا صدا... ؟ !اونم با سامان ... ؟ !من قهر  يخدا

!دلم برات تنگ شده بود ... نه   -

!شهیگوشم تکرار م يتو... خدا رو شکر گفتنش  نیش يصدا... زنهیم یلبخند قشنگ... کنهیکه به جلو نگاه م نطوریهم سامان

: دهیبهم مجال اعتراف نم نیاز ا شتریب گهید
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 یچ... يدار دیاگه درست حدس زده باشم خر... نمتیجلو و بب امیداد وقتشه ب یدلم گواه... يداد رییرو تغ یشگیهم ریمس دمیامروز د  -

!مالزم رکابت باشم دختر عمه  نکهیبهتر از ا

و و تمام بدنم با هر  کننینفوذ م رونیکه به ب بنیو غر بیارتعاش سرخرگ هام اونقدر پر قدرت و عج... زنهیام م نهیس يمثل طبل تو قلبم

! امیلرز عاشقونه بر نم نیاز پس مهار کردن ا کنمیو من هر چه م... لرزهیتپش قلبم م

**************

... کشمیکت م نیرو به آست مینیکه نوك ب نطوریو هم فتمیکنارش م... ندازمیم کمیتخت کوچ يرنگ رو رو یو دامن دخترونه کالباس کت

.کنمیجمع م نیجن هیو خودم رو مثل  گذارمیزانوهام م نیدست هام رو ب

! خودم کنه  یاز خود ب نقدریسامان بتونه ا داریکه د کردمیفکرشم نم یحت

از مواضع خودشون  یدارن کم الیدو طرف خ وندیپ نیهم دعوت هستن و به بهانه ا ییخونواده دا نکهیعقد جهان و دونستن ا يآور ادیبا

بغلش  يتو پشت در اتاق پرو ، قهیچند دق يکه برا دمیعطر سامان رو از تار و پود کت و دامن جد يو بو زنمیلبخند م... کنن  ینیعقب نش

. کشمیهام م هیو ولع به ر رصگرفته رو با ح

و دندون هاش رو  شهیم یدلم حرص... کنهیسامان رو محو م يبو لیعطر زنجب... شهیگرم داخل م يچا وانیو عمه مهدخت با ل شهیباز م در

!که چه مرگمه  دونهیخوب م... کشه  یلخت و صافم م يموها يو پنجه هاش رو ال نهیشیعمه کنارم م... دهیهم فشار م يرو

!ترسم عمه  یم: گمیلب م ریز آروم

!به خدا باشه عمه  دتیام: دهیآروم تر از من جواب م و

 گهیکه ما از هفته د زننیبه جون استادش غر م مینیش یکه م یروزها سر هر کالس نیدانشگاه ا يمونده و بچه ها دیبه ع يچند روز هنوز

!؟ نیریگیسخت م نقدریو چرا ا میکار دار یو کل ادیم يردا دیو ع میاینم

شروع  يبرا يعجله ا چیه... و چند نفره  یجمع س نیا يباشم که تو یتنها کس دیشا... کنمیچک و چونه زدن ها نگاه م نیبه ا یتفاوت یب با

.ندارم  دیسال جد التیتعط

رو ببندم و برگردم  لمیشدن بار و بند لیکه من به محض تعط کنهیم يآور ادیبه عمه  زنهیکه م ییتلفن ها يمدام تو شیاز دو هفته پ مامان

به وقت کار و ... نستیمسئله ا... سر شما ؟  ایسر من : گمیو تو دلم م کشمیآه م... ختهیکار رو سرمون ر یبه قول خودش کل... خونه 

آب  ریز دیسر من رو با... یو سخاوت و خوشگذرون يبه وقت شاد... از هم سواست  يسر من و خونواده ام به قدر سر... یو بدبخت یحمال

!نیموجودات عالم هست نیو مفت خورتر نیارزش تر یشماها دختر ها ب يایکرد چون کال تو دن

که زودتر  ستیلش ننازگل دل تو د... میو همراه عمه و نازگل به طرف شهرمون حرکت کرد میکالس رو گذروند نیامروز آخر باالخره

 نمیبیچشم هاش رو م يجور وقت ها که برق تو نیا... رو بگذرونه  یحساب دیع هیپدر و مادرش  تیبرسه خونه و تو آغوش گرم و پر از امن

که  یحس خوب... ادیلبش م يرو نیریلبخند ش هیناخودآگاه ... زنهیاصال هر وقت راجع به پدر و مادرش حرف م... شهیم میبهش حسود
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و  دهیانگار ند... کنهیو حسادتم رو فعال م کنهیم تیو منحصر به فرده که چه بخوام و چه نخوام به منم سرا لیاونقدر اص دهیبهش دست م

. معاشق پدر و مادرش شد... نشناخته 

شب  يرو برا نیقراره عمه نازن... صندوق عقب بزاره  يتا دو تا چمدون بزرگش رو تو کنهیبه عمه کمک م... منتظرمونه  نالیترم يتو جهان

.رو بار زده و با خودش آورده  شگاهشیآرا لینصف وسا بایتقر نمیبه خاطر هم... کنه  شیعقد آرا

به  گهیانگار د یول... نه  ایدهیبهش دست م ینازگل حس دنیبدونم هنوزم با د خوادیدلم م... شمیم قیجهان و رفتارهاش دق يراه رو يتو

 شهیجهان م یبازم خدا رو شکر الاقل به چشم پاک... به نازگل داشته باشه  یهم توجه کبارییراه حت يتو دمیند... کل دست از نازگل شسته 

!افتخار کرد 

... ونه خودش رو برس لیروز قبل از سال تحو کیکه  دهیقول م... گرده  یبرم شگاهشیو بعد به خاطر رونق آرا مونهیدو روز م يبرا عمه

 کنمیوقت نم یکه حت زهیریسرم م ي، مامان اونقدر کار رو دیچند روز مونده به ع نیا... شهیبرگزار م دیهم روز سوم ع نیعقد جهان و نازن

دستم رو  يروزنامه مرطوب و مچاله شده تو شهیبلند مامان روجا باعث م يزنگ تلفن و پشت بندش صدا... بخرم  دیخودم لباس ع يبرا

همش با حرکات ... دستش انگار که به گرو گرفته  يرو تو یسمانه پشت خط منتظره و مامان گوش... پشت پنجره رها کنم و به سالن برم 

.میکار دار یلیخواد زودتر تمومش کنم چون خیلب و دهن و چشم و ابرو ازم م

.کنهیدستم رها م يرو تو یو گوش دهیم تیرضا... کنمیرو راحت م الشیبا حرکت سر خ یوقت

و خونواده اش ارتباط  ییبا دا یتلفن یوصلت گهگاه نیچون به خاطر ا... بدم نبوده  نیعبوس و مغرور همچ نیرو شکر انگار پاقدم نازن خدا

!میریگ یم

 ریشال حر هیدنیو زحمت خر کنمیدمغ و ناراحت دعوتش رو رد م... میبزن يدور هیمیلباس بر دیخر يکه با هم برا خوادیازم م سمانه

رو  یو در آخر با گفتن خاك بر سر حمالت گوش شهیسمانه تموم م يتا غرغرها کنمیبا لبخند صبر م... ندازمیرو هم به گردنش م یمشک

... خورمیتو دلم افسوس م کنمیدو رنگ شده نگاه م يها شهیکه به ش نطوریسراغ پنجره ها و هم گردمیفوت وقت برم نبدو... کنهیقطع م

داره ؟  یکردن دل خوش یهمه کلفت نیاز ا یآخه کدوم آدم عاقل... افتادم  ریگ یمن تو چه وضع فهمهیسمانه هم نم

 کردیبودن البد مامان روجا تا به کل همه لوازم خونه رو عوض نم بهیاگه غر... مثال از خودمون هستن  نایخدا رحم کرده خاله ا گمیخودم م با

.ومدیکوتاه نم

*****************

که ساعت ده شب بود اونقدر خسته بودم که از همون هشت شب  لیسال تحو يبرا... رسهیاز اونکه فکرش رو بکنم روز عقد کنون م زودتر

شب  يتو... بغلم مشت کردم و به خواب رفتم  يدردناکم رو تو يسال ، انگشت ها لیتحو يو بعد از خوندن دعا... به رختخوابم پناه بردم 

همه  نیا لیدل... ادیخواب به چشمشون نم یانگار از خوشحال... دمیو خنده جهان و مامان و بابا از خواب پر یشوخ يصدا رچند بار به خاط

که  هیمعمول یلیدختر خ هینینازن... نمیبینم نیوجود نازن يتو یو مالحت خاص تیجذاب کنمیفکر م یهر چ... فهممیجهان رو نم یسرحال

 دهیهستن که د یکمرنگ تر از اون شیتیشخص يبعد ها هیهم اونقدر کبر و غرور داره که بق یتیداره و از لحاظ شخص يفقط پدر پولدار

!بشن 



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٣

شونه هام  يرو کسالییانگار خستگ... شمیم داریراستم ب يزانو دنیکش ریبه خاطر ذق ذق کردن و ت يصبح هم چند بار يها یکینزد

ساده  یقدردان هیيبه جا... نوازش پدرانه و مادرانه  هیيبه جا... و نگاه مهربون  کیتبر هیيهم به جا دیصبح روز اول ع... کنهیم ینیسنگ

سماور خاموش و  هیبا... و سوت و کور  یخونه خال هیفقط ... ناتمام و خسته کننده  يروز کار و تالش و بدو بدو کردن ها ندچ نیا يبرا

به خونه  یداد همگ یکه نشون م ادداشتیهیو ... يدیهزار تومن ع ستیب يپاکت حاو هیو ... سرش  يرو يکرده چا خینصفه و  يقور

!دیکشیانتظارم رو م... میهست یب یب نآقاجون رفتن و ناهار و مهمو

.نچسب بود  يادیز... عمو حامد  یپر از نفرت و دشمن ينگاه ها ریز دیاما ناهار روز اول ع... رو دوست داشتم  یب یب

به دو کمان  نیپرپشت نازن يشدن ابروها لیبا وجود تبد دونمیم دیمنکه بع... به خونه خاله ربابه رفته  لشیعقده و عمه از صبح با وسا روز

!کوتاهش برداره  یشونیدست از سر پ یشگیرنگ باز هم اون خط اخم هم ينازك و قهوه ا

مامان روجا ... کنهیها رو خشک م وهیم زیدستمال تم هیو سمانه هم با  میکنیپر م ینیریرو از ش ینیچ يها سیکمک مهتاب تند تند د به

از صبح  گهیگرم کرده و ناصر و رضا و بابا محمود به کمک چند تا کارگر د ییرایپذ ییرایسرش رو به مرتب کردن ظرف و ظروف پذ

. هستن  يا هیکرا يها یو صندل زیم دنیو چ اطیح يرو دنیکش مهیمشغول خ

.مربوط به شامم هست  يکارها ریگ یوسط پ نیحامد هم به قول خودش آچار فرانسه شده و ا عمو

کرده که  یبابا محمود همه رو راض... باشگاه  هیکردن  هیکرا ایمنزل خودشون  يمراسم تو يبرگزار يوجود اصرار شوهر خاله ربابه برا با

.جا برگزار بشه  نیخونه ما ، مراسم هم اطیبه خاطر بزرگ تر بودن ح

سفره عقد ... هیقسمت قض نیبه قشنگ تر میرسیم میکم کم دار... شهیشده خنچه عقد وارد م يکار نهیو حامد با بساط آ شهیباز م در

به کمک سمانه و مهتاب ... یشمیو  ییطال يرنگ و ساتن ها يریش ریسفره بزرگ دوخته شده از حر هی... شهیپهن م ییرایگوشه اتاق پذ

رنگ و گردو و بادوم رنگ شده  ییرز شکفته طال یمصنوع يگل ها يحاو يو سبد ها مینیچیداخل سفره م بیبه ترت رويا شهیش يها هیپا

مهر بزرگ  هیدانه درشت و  قیعق حیتسب هیجانمواز ترمه سبز که توش  هی... میدیعروس و داماد رو روشون قرار م يو نبات و عروسک ها

سه تا شمع  ينقره ا يهر کدوم از شمعدون ها يو شمعدون و تو نهیباالترش آ... شهیپهن م سفرهيجلو سیقرآن نف هیتربت کربالست با 

عروس و  متیگرون ق يعروس و و ساعت ها يطال سیحلقه ها و سرو يحاو کیکوچ ینیو بعد جام عسل و س... میدیقرار م ییبلند طال

تور  یرنگ يو نقل ها ینیریو ش وهیشده م نیتزئ ياز سبدها شهیسفره پر م یبه چشم برهم زدن... میگذاریم هیپا نیبلندتر يداماد رو رو

نماد  شهیخوردن م يسبد سبز هیو  ریقالب پن هیدونه نون سنگک و  هی... یرنگ يشده و اسفندها نیتزئ يحنا يحاو ینیس... شده  یچیپ

 میگل مر يغنچه ها يظرف سبز يها ازچهی، از پ کیکوچيخور وهیم يچاقو هیهنرمندش تند و تند با  يبرکت سفره و سمانه با دست ها

.گل رز  يقرمزش غنچه ها يو از تربچه ها کنهیدرست م

 ياینماد هدا شهیم متیو گرون ق ریحر يو لباس خواب ها شیو کفش چرم و لوازم آرا فیو ک یخارج يتا سبد پر از عطر و ادکلن ها چند

کراوات و  ياصل و جعبه ها یتراش آلمان شیو دو تا ر یخارج يو صابون ها يو چند تا سبد پر از عطر و اسپر... داماد به عروس خانوم 

!عروس به آقا داماد  ياینماد هدا شهیرنگ هم م يدست کت و شلوار خوش دوخت سرمه ا هیمتعدد و در آخر  يها راهنیپ
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 يو من نگاه پر از حسرت و آه خسته ا کنهیظرف حنا فرو م يخسته چند تا چوب عود رو تو يمهتاب با دست ها... تمامه  بایسفره تقر کار

نوان حسن و سمانه سبد گل رو به ع شهیرز قرمز وارد م یعیطب يسبد پر از گل ها هیرضا با ... کنمیکشه رو با تمام وجود درك م یکه م

!دهیقرار م نیریازدحام ش نیدر وسط ا ییختام جا

و اون شب  یو فوت يو عقد فور شیسال پ ازدهیهنوزم اون سفره ساده ده ... حالش رو بفهمم  تونمیخوب م... رهیگیچشم از گلها نم مهتاب

!رو به خاطر دارم  بیپر از عجا

لبخند دلگرم کننده  هیو بعد با  کنهیبه سفره نگاه م یکم... کنهیو حواس همه رو به خودش جلب م شهیبلند داخل م دیخسته نباش هیبا  ناصر

: گهیم

. کنمیم لشیو براتون تکم کنمیلطف م نیاگه بخوا... رو کم داره  ییزایچ هییول... قشنگ شده  یلیخ  -

: کنهیبا پوزخند لب هاشو کج و کوله م سمانه

!کن  لشیمنت بزار تکم ایب  -

بعد ... دهیسفره جا م يو تو ارهیرو م دیسبزه ع نیو پرپشت تر نیو بزرگتر رهیبه گلخونه م عیشفاف و نگاه براقش سر يبا چشمها ناصر

از  یکیيو رو گردهیبرم نیهفت س يجام ها يمحتو یمس ینیس هیو در آخر با  زارهیرو کنار شمعدون ها م یدار پر از ماه هیهم تنگ پا

. گذارهیم ور ینیها سهیپا

قهقهه  یاز خوش رسمیکننده سمانه که م نیمنتظر ناصر و نگاه متعجب و تحس افهیبه ق... شاعرانه تر شده  یلیخ نیهفت س نیبا ا سفره

. زنمیم

! ترن  قهیخوش سل شهیحقا که پسر ها هم گهیلب م ریز سمانه

از به قول  رینمونده غ يکار گهیبعد از ناهار د! ... کنهیبا قابلمه بزرگ عدس پلو همه رو خوشحال م يصغر یب یو ب کنهیم يتشکر ناصر

با ... کشهیبه سر گوش همه م یدست هیو  گردهیعمه هم برم میو لباس بپوش میریدوش بگ هیتا ما ... مانتال شدن خودمون  یسمانه سانت

 ثیو حرف و حد دیجد ياز آدم ها شهیپر م اطشیخونه و ح یو به اندك زمان رسنیو چند تا چند تا سر م یکییکیهمونهاغروب آفتاب م

!دیاز حوادث جد شهینژال باز آبستن م یو زندگ... دیجد يها

 ثیه نصف حرف و حدک دونمینم... امیکت و دامن دخترانه با اون اندام تو پر و قد بلندم تو چشم م نیا يکه چقدر تو دونمیخودم نم دیشا

دور و  يزن ها یکه وقت دونمینم... ندادنش  یبرا چ ستیکرده معلوم ن يروح اله خواستگار یدختره رو حاج نیا... که نگاه  نهیمجلس سر ا

حد صورت مامان قرمز  نیچرا تا ا... ارهیدختر که بمونه کسر م یول ارهیبمونه سر م یکه هرچ خوننیگوش مامان روجا م ریز لیمفا کینزد

! شهیم

نگه داشتن  يبرا شهیم خیتوب میمستق ریو بابا محمود غ دهیبحث به مجلس مردونه هم کش نیکه چرا ا دونمیو باز من نم کشهیطول م یساعت

!مثل سامان  يدختر دم بختش و رد کردن خواستگار شناخته شده ا



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٥

 لیشربت و تکم يها وانیآشپزخونه به پر کردن ل يوقتم رو تو شتریب... معنادار جمع دور باشم  ينگاه ها ریاز ز کنمیم یسع کهیحال در

. گذرونمیشده م یسرخال يها سید ینیریکردن ش

. کنهیمعذبم م یآنچنان يو نگاه ها رهیزنونه مثل خار به قلبم فرو م يپچ پچها گذارمیجمع م يوقت پام رو تو هر

 يچون همون لحظات اول چشمها... انگار جو مردونه مجلس کار خودش رو کرده ... میشیجمع م ییرایاتاق پذ ياومدن عاقد همه تو با

. ندازهیبابا محمود لرزه به تنم م نیسرخ و نگاه آتش

دورتر از  یکه کم یتیجمع يهمونجا کنار در اتاق ال به ال... نکنه  قیبا نگاهش بهم نفرت تزر نیاز ا شتریچشمش نباشم و ب يتو نکهیا يبرا

. کنمیخودم رو گم م... باشند  یلحظات آسمون نیتا در سکوت شاهد ا ستادنیسفره ا

صورتش رو  نیمبل تک نفره اش نشسته و نازن يباوقار رو یلیتفاوت و خ یجهان ب... درخشه  یم يخاله ربابه و مامان روجا از شاد صورت

.ن کرده رز دسته گلش پنها يپشت انبوه تور و غنچه ها

 کدستی... ستین نیچندان هم سنگ هیمهر... شهیم زتریت نیحاضر يرسه گوش ها یم هیبه قسمت مهر یو وقت... خونه  یخطبه رو م عاقد

!يو پنجاه عدد سکه بهار آزاد... کنهیم هیته ندهیکه آقا داماد در آ یسه دانگ از خانه مسکون... و شمعدان  نهیآ

. رندیبا تذکر عاقد همه در سکوت فرو م... کنهیاتاق رو پر م یفیخف يپچ پچ ها هیمقدار مهر دنیشن با

 یمامان روجا کم... کنهیبه من نگاه م يو با پوزخند آشکار سابهیسرشون قند م يسمانه رو... دهینم یبار اول تا سوم جواب يبرا نینازن

 یبه خوب هیزاو نیبه چهره زده اما از ا يخاله ربابه نقاب خونسرد... کنهیداره با اخم به سفره نگاه م نییو بابا محمود با سر پا دهیرنگش پر

! نمیبب کنهیم نینازن يرو که نثار بازو يسقلمه ا تونمیم

!زد  یلب سوت هم م ریحتما ز کردنیاونقدر که اگه ولش م... و غرق در آرامش جهانه  الیخ یوجه ماجرا صورت ب نیتر جالب

... کنهیم يباز یخاندان قربان يداره با آبرو نیسکوت نازن نباریا... خونهیخطبه عقد رو م يبار چهارم با آرامش و لحن شمرده تر يبرا عاقد

 يتو دیشا... کنهیکار رو تکرار م نیهم ا گهیو به بهانه تکوندن ذرات پودر شده چند بار د کوبهیسمانه کف دو تکه قند رو محکم به هم م

!کنه  دارشیکوبش قند ها ب يبا صدا خوادیخوابش برده و م نیالبد نازن گهیم لشد

با  عیسر... شده  يابر يهوا بدجور نهیب یکه م نیدختر عمه نازن... و صورتش کبود شده  رونیزده ب شیشانیرگ پ... شهیمحمود بلند م بابا

: گه  یم يبلند يبا صدا یلبخند مصنوع هی

!خواد  یم یلفظ ریعروس ز  -

.میگرفتن رو داشته باش یلفظ ریرسم ز لمونیخونواده و فام يکه تا به حال تو ادینم ادمیمن  و

 نینکنه بابا محمود ختم ا يدونه که اگه فورا کار یشده و تا ته خط رو خونده و م خیکردن بابا محمود مو به اندامش س امیروجا که از ق مامان

و به گردن  کنهیچشم به هم زدن باز م کیيرو تو شیمیو قد نیسنگ زیر نهیدور گردنش و س ندازهیدست م... کنه  یمراسم رو اعالم م

.ندازهیم نینازن

: زنهیدر پنهان کردن لرزشش داره لب م یکه سع يبلند يبا صدا و

!قابل عروس گلم رو نداره   -

: کنه  یدعا م يو با طعنه آشکار گهیم يمبارك باشد یحوصلگ یبا ب عاقد
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!دهینجات م یجمع رو از سرگردون نیو ا دهیم تیبار عروس خانوم رضا نیانشااهللا ا  -

و پشت بندش ... شه  یکل و هلهله بلند م يصدا... گه  یم یفیبا عشوه خاص خودش بله خف نیو نازن... شهیبار پنجم خونده م يبرا خطبه

.رهیاقوام و دوست و آشنا به هوا م کیتبر يصدا

. نمیرو بب تیچشم هاش برق عصبان يتونم تو یحاال م... رو نداره  یتفاوت یاون حالت ب گهیرو باز کرده د زیر نهیکه مامان س یاز وقت جهان

!شده  ریچقدر تحق فهممیخوب م... زنهیمامان دو دو م زیر نهیس ينگاهش رو... کنار بزنه  نیصورت نازن يتور رو از رو نکهیاز ا قبل

!نداره  یشگیهم ياخمو نیبه نازن یشباهت چیامشب ه يبایعروس ز... دهیعمه واقعا زحمت کش... مینیب یصورت عروس رو م باالخره

نگاه  نیبه ا تیاما جهان بدون اهم... کنهیم يبه صورت جهان نگاه پر از ناز... شده  یو خواستن شیپر از آرا يبا اون چشم ها نینازن

شده ، به دهان  یانگشت عسل يو بعد همون نقل آغشته به عسل رو به جا... کنهیداره و تو جام عسل فرو م یبرم یدانه نقل... عاشقانه 

!رهب یم نینازن

!جهان پس چرا سرانجامش سفره عقد بود ؟ يهمه سرد نیفهمم ا ینم

 نیماش هیعقد از پدر زنش  يبه عنوان کادو یشه وقت یجهان باز م خی... رسه یاز رد و بدل کردن حلقه ها نوبت به دادن کادو ها م بعد

!يو از مادر زنش ده تا سکه بهار آزاد رهیگ یصفر م يال آ یج يپژو

که عاشقش باشه رو با  یبا زن یجهان زندگ... ستیاز برکت ن یجهان چندان هم خال يسفره برا نیفهمم که ا یحاال کم کم دارم م انگار

!معاوضه کرده ... دارش  هیدر رفاه و در کنار عروس عبوس اما ما یزندگ

!کنهیم ییو بارز خود نما يقو يادیز یخانواده قربان يدر مردها يشم اقتصاد انگار

***************

 یدور از اتهامات ب... خیو توب ریدور از تحق... دور از خانواده  يایتمام بشه و من برگردم به همون دن التیتعط نیزودتر ا کنمیخدا م خدا

!خانواده  سیمستبدانه رئ يدور از لجاجت ها... اساس 

. کنه  یبابا محمود تنم رو سوراخ سوراخ م ينگاه پر از نفرت و دلخور يو ترکش ها ریانگار هر لحظه ت... نیبعد از شب عقد جهان و نازن از

و دوست و آشنا بهش خرده گرفتن و اون رو محترمانه مورد شماتت قرار دادن و عروس  لیمحمود براش گرون تموم شده که فام حاج

!دنیصورتش کوب يدخترش رو تو کدونهینکردن 

! کنهیداد م یوجودم ب يتو... یفیبودن و بالتکل يادیاحساس ز... روزها احساس سربار بودن  نیهم ا باز

گه و من از گر گرفتن دل بابا  یها سمانه از خنک شدن دل مادرش م يآخر نیا... چشمشون نباشم  يجلو ادیها ز يآخر نینم اک یم یسع

!محمود 

ضربه زدن و ضربه  يبرا يزیشده دست آو... دعوا رو نرم تر کنه  نیا نیاز اونکه روابط رو حسنه کنه و طرف شیب يمجلس شاد نیا انگار

 يتو... روح اله  ییبابا محمود و دا... شهیخاطرم زنده م يبوکس تو نگیر يروزها نما نیچقدر ا... لیاز فام دنیخوردن و قضاوت طلب

!شه  یم دهیبه سمت مرگ کش... تر و کبود تر از گذشته  اهیروح و روان نژال س... کوبند و در عوض  یم ممشت به ه نگیر

!دختر رو هم نداشتم  کدونهینیکاش هم يافتاده که ا ادشیا باز هم بابا محمود روزه نیا
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.تر شده  نیتر و سنگ یتخصص يتا حدود دیترم جد يدرس ها... گذرهیمثل برق و باد م زمان

که  هیاما االن مدت... زد  یم یب یبه ب يسر کباریقبال هر دو هفته ... من شده  ریعمه هم اس... به خونه برنگشتم  گهید دیع التیبعد از تعط از

به آغوش  يبرا اقشیاشت يو رو کنهیاز پشت خط تلفن بسنده م یب یلرزان و خوش آهنگ ب يصدا دنیبه شن... به خاطر تنها نموندن من 

!گذارهیم يگرفتن مادر مهربونش سرپوش صبر و بردبار

 نیاز ا شیب ینشم و از لحاظ روح میخونه پدر نیبابا محمود و جو سنگ غیدر یب يتا من مجبور به تحمل شماتت ها گذرهیخودش م از

. ضربه نخورم 

و مهربونم بدون  بینج ییو هر بار پسر دا... دمیهم سامان رو د گهیمدت دو بار د نیا يتو... دیوقت امتحانات رس میچشم به هم زد تا

.کرد هیو عشق رو به دل تنها و زخم خورده من هد يانرژ يایدن... پا رو فراتر از حدش بگذاره  نکهیا

با حجم  دارهاید نیا شهیاما هم... کردم  یذهنم مرور م يبود که لحظه به لحظه اش رو تا مدت ها تو نیریبا سامان اگرچه اونقدر ش دارید

.من همراه بود  بیو غر بیعج يو انبوه ترس ها یاز دلنگران یعیوس

! دیکش یچقدر زجر م... که در وجود من بود  یشگیترس و دلهره هم نیکه سامان از ا دمید یمن به چشم م و

از راه دور قانع باشه و احساسات  يکردن ها و نگاه ها بیقرار شد تا بعد از امتحانات به همون تعق دارمونید نیآخر يکه تو ییجا تا

!نکنه  اریو هش داریب نیاز ا شیب... برهم من رو شده و در هم و  کیتحر

که من رو از دل و جان دوست دارند  یو حاال کسان... از حد خودم در قبال خانواده ام شدم  شیگذشت ب یقربان شهیهم... ادیخودم بدم م از

!به خرج بدند  ياز حد معقول گذشت کنند و صبور شیب... من  یغلط زندگ هیمجبور شدند به خاطر رو... 

 هیدلم مثل ... راه برگشت به خونه  يامتحان تو نیبعد از آخر... شن  یتمام م يمثل ترم قبل با سربلند شتریکم تالش ب هیبا  امتحاناتم

!زنه  یسامان پرپر م دنید يجوجه گنجشک تنها و منتظر مدام برا

اطرافم  تیجمع ونیو م دمیرو فشار م فمیبند ک ابونیهمونطور کنار خو  رمیگ یم دهیند ستنیا یرو که م ییها یساعت همه تاکس کیتا

. گردم  یمردونه آشنا م کلیه هیو  یجفت چشم رنگ هیدنبال 

خودشون عالمت سوال کردن ،  يها رو برا ینظرم گرفتن و رد کردن تاکس ریکه ز يکنجکاو چند نفر ينشدم اما به خاطر نگاه ها خسته

.زنم  یم يلبخند محو نمیخونه بتونم سامان رو بب کینزد دیشا نکهیا دیو به ام شمیم يبعد یسوار تاکس

کردم و به  یقانون شکن یهر از چند گاه یحت... راه رفتم  نهیآروم و با طمان... شگاهیتا دم در آرا ابونیراه خونه ، از سر خ يتو! ... نبود

!پشت سرم نگاه کردم 

 ينفس بو کیاز  یشدم حت دیهستن ، نا ام دنیهام در حال ترک هیاحساس کردم ر یو وقت دمیکش قیبار با تمام وجود نفس عم نیچند

! مردونه و آرامش بخشش  يصدا دنیاز شن... صورت مهربونش  دنیاز د! ... سامان 
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شه و با  یحالم عوض م... وره خ یم مینیبه ب يسوخار یتند ماه يپله ها بو نییاز همون پا... ندازمیرو به قفل در م دیو افسرده کل دمغ

حاال ... دوست ندارم  یمن ماه دونهیخوبه م... ؟  دمینامرد شد که من نفهم نقدریا یگم عمه ک یدلم م يتو... دمیم نیچندش دماغمو چ

.رمیبگ یبدون ناهار خستگ دیامتحانم با نیآخر ازدرست بعد 

پشت در که بعضا آشنا هم هستند ، نشون  يانبوه کفش ها... شم  یم ریرسم واقعا غافلگ یکنم و به آخرش که م یدو تا م یکیها رو  پله

! که امروز ناهار باب طبع حاج محمود طبخ شده  دهیم

هم جواب  ییو چند تا دمیسالم م... زهیر یکنن دلم فرو م یبهم نگاه م یحوصلگ یحرف دور سفره نشستنو با ب یجمع که آروم و ب دنید با

و سرم  شهیتا دستشو ببوسم اما اون زودتر از من دست به کار م شمیخم م... زنمیکنم و کنارش زانو م یپرواز م یب یبه سمت ب... وم شن یم

!بوسه  یرو م میشانیدرست کنار مرز پ... رستنگاه موهام  يکشه ، رو یمقنعه ام رو عقب تر م یکه کم نطوریو هم رهیگ یم بغلشيرو تو

.کنه  یقرمز و اشک بار مامان روجا روح از تنم جدا م يچشم ها دنیکشم که د یلبخند از ته دل عقب تر م هیرو با  سرم

به ... شه  یساق پاهام مور مور م يلرزن و تو یدست هام آشکارا م... کنمیاهل خونه رو حس م هیغمزده بق يپکر و نگاه ها افهیکم ق کم

: پرسم  یرو به جهان م یو با لحن خش دار و مرتعش کنم یزحمت و با لکنت چند کلمه رو ادا م

دههه ؟ ... شد  یچ... یچ... چ   -

 کهیکنه و در حال یم یدست شیپ نینازن... ندازهیم يعمود ياعصابم خط ها يمامان رو هیگر يدوزه و صدا ینگاهش رو به بشقابش م جهان

: گه  یم یآروم يگذاره با صدا یجهان م يزانو يدادن رو يدستش رو به منظور دلدار

گفتن عصر  یمالقاتش ول میامروز ما اومد... رازیکنن ش یبد بوده که اعزامش م نقدریحالش ا! ... کرده  یروح اله سکته قلب ییدا شبیپر  -

!مشینیبب میتون یساعت سه تا پنج م

: گه  یم قینفس عم هیو بعد از  کنهیم مکث

گفت چند بار به کمک سامان ... میدیرو صبح د ییزن دا... بد شده  یلیحالش خ نکهیمثل ا... وییس یس يها شهیالبته از پشت ش  -

!اما اصال هوش و گوش نداره ... سرش  يتونسته گان بپوشه و بره باال

دست عمه که ... یقاليشدم به گل ها رهیدو زانو نشستم و خ يهمونطور رو... خانه عمه  نیو جو سنگ نینازن يزده از حرف ها شوك

! ارهی، من رو به خودم م گذارهیرو جلوم م یپلو و دو تکه بزرگ ماه دیشو يبشقاب حاو

 کی... کنه  یم دیحس تهوعم رو تشد نیتو گلوم بغض دارم و و ا... رمیگ یخوره ، تهوع م یدماغم م ریکه دوباره ز ییو بو یماه دنید با

با ... دهیبهم هشدار م ادیکه به سرعت باال م یو بعد درد معده و کف سوزان شنیشکمم منقبض م يها چهیکنم تمام ماه یلحظه احساس م

 یومینیکه با سر انگشت به در آلوم یینگران عمه و تقه ها يصدا... شمیکاسه توالت خم م يو رو ندازمیم ییدستشو يسرعت خودم رو تو

.شه  یعق زدن هام محو م يصدا يزنه ، تو یم ییدستشو

 یو تازه اون موقع هست که متوجه م نمیش یم نیکف زم تمیبدون توجه به موقع... شم  یکه خالص م يدیدردناك و اس يانقباض ها نیا از

!زونهیهنوز دور گردنمه و از شانه چپم آو فمیشم ک

مردونه و محکم  يصدا نباریا... خوره  یو حالم از خودم به هم م شهینمناك م ییرنگ کف دستشو يریش يها کیاز رطوبت سرام مانتوم

: شنوم  یجهان رو واضح از پشت در م
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؟  یخوب... ؟  يدیچرا جواب نم... ؟  يچرا در رو قفل کرد... نژال   -

: گم  یم یفیضع يصدا با

. امیاالن م... من خوبم   -

... ؟  رونیب متیتا بکش میدر رو بشکن دیاون تو ، حتما با یفتیاگه ب یگینم... ؟  یکن یتو که حالت بده چرا در رو قفل م! ... دختره احمق   -

!نمیبب ایزود ب

هم با آب  یشورم و کم یدست و صورتم رو م... نشسته  میشونیپ يرو يعرق سرد یبدنم داغ کرده ول... شمیحال نزار از جام بلند م با

نگران بهم دوخته  یب یعمه و ب يفقط چشم ها رمیم رونیاز در که ب... ندازمیم ییو گوشه دستشو ارمیم رونیمانتوم رو ب... کنم  یقرقره م

و سرش  دهیاون طرف تر دراز کش یبابا محمود کم... کنه  یم يکز کرده و با گوشه دامنش باز واریتو حال خودش گوشه د امانم... شنیم

 کیهم نزد نیجهان و نازن... داره بخوابه  یچشم هاش سع يمخمل گذاشته و با گذاشتن ساعد دستش به رو يناز بالش ها يرو رو

! برنیبعد از غذاشون لذت م يچا يآشپزخونه کنار هم نشستن و از فنجون ها

، جلوم  ختهیپونه خشک و نمک ر یکاسه ماست که روش کم هیپلو رو با  دیبشقاب شو... رمیکنه و من به آشپزخونه م یبهم اشاره م عمه

. ، حتما چند تا قاشق بخورم  فتهینشه و به جوش و خروش ن يدیاس نیاز ا شتریمعده ام ب نکهیا يخواد برا یم ازم... گذارهیم

داره  تشیروح اله و وضع ییفکر دا گهیو از طرف د... پدر و مادرم  یتوجه یهمه ب نیطرف دلخورم بابت ا هیاز ... دارم  يریذهنم درگ يتو

تونستم کنارش باشم و بهش  یکاش م... کنه ؟  یم کاریاالن چ یعنی... ومدیگم پس بگو چرا سامان امروز ن یبا خودم م... کنه  یام م وانهید

.بدم  یرمدلگ

و چهل  رمیگیدونه م... میادگاریشاه مقصود  حیبا همون تسب... که وقت مالقات برسه  ستیدلم ن يهام همش به عقربه ساعته و دل تو چشم

. خونم  یم ییدا يشفا تیبار سوره حمد رو به ن

 دنیلباس پوش ياهل خونه به تکاپو یوقت... کنن  یمعده ام هنوز ناآرومه و دست و پام انگار دارن غش م... دارم  يدیضعف شد احساس

و  کنمیرو که دور گردنم بود باز م یشال... امیم رونیبندم از اتاقم ب یکه دکمه هاش رو م نطوریو هم دارمیبر م زیتم يمانتو هیمنم ... فتنیم

: کنه  یخشن بابا محمود خشکم م يصدا... کنم  یمرتبش م سرميرو

تو کجا ؟   -

: کنمیپا و اون پا م نیا یکم دیگرد شده از ترس و ترد يچشم ها با

! مالقات  امیخب منم دارم م  -

: گه  یم يزیآم ریکنه و با لحن تحق یکج م یمحمود لبش رو به طرز وحشتناک بابا

! میبرگرد دیرو جمع کن ، امشب با لتیوسا نیبرو بش! ... الزم نکرده   -

: گهیلب م ریو ز گردهیبرم... شه ، عمه مهدخته  یپله ها م یکه راه ينفر نیآخر... رنیم رونیاز در ب هیو همراه بق گهیرو م نیا

! گم  یرو برات م یهمه چ امیم... نگران نباش   -

. بنده  یکنه و در رو م یدادن باز و بسته م نانیبه نشونه اطم کباریبعد پلک هاش رو و

! بشن  ریاشکم سراز يقطره ها دمیکشم ، اجازه م یسرم م يکه شالم رو از رو نطوریکوبم و هم یم نیزم يچپم رو رو يحرص و بغض پا با
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و  نیکنم تا به نازن یفرصت م یراه کم يتو... بابا بره دنبالشون  گهیشه چند روز د یمونن و قرار م یعمه م شیپ یب یروجا و ب مامان

 يها وانیل ایو  رهیگ یپوست م وهیبابا و جهان م يداره برا ایشاگرد شوفر ها از اول تا آخر ،  نیمثل ا یطفل... رفتارهاش دقت کنم 

!کنه  یم ررو پ شونییچا

 شهیهم يکرم زده و معطر و ناخن ها ياز اون دست ها... زنه  یو پر محبت داره بال بال م زینگاه تشکرآم هیدنید يانگار در آرزو و

 نیا یمثل جهان ، حساب یانگار تاهل با مرد منفعت طلب... کنهیداد نم یکبر و غرور ب گهیصورتش د يتو... ستین يسوهان خورده خبر

! ته کرده سه چهار ماه پخ نیمدختر رو در عرض ه

وقته به انگشت هاش  یلیفهمم که خ یو م امیتازه به خودم م... گذارهیزانوش م يکنه و اون ها رو رو یدست هاش رو مشت م نینازن یوقت

. غرق شدم  الیفکر و خ يزل زدم و تو

: زنهیم یلبخند مصنوع... کشه  یم رونیدندان هاش ب ریگوشه لبش رو از ز نیو نازن ارمیرو باال م سرم

. خوشگلم کندم  يکه بعد از چند سال دل از اون ناخن ها نهیا... خوره  یگه از ناخن بلند حالش به هم م یراستش جهان م  -

: کنه  یم هیلب واگو ریز... ده  یکه پوست پشت دست هاش رو ماساژ م نطوریهم بعد

کرم خوشش  يگه از بو یآخه جهان م! ... سوزه  یاال پوست دستم مکه کرم نزدم ح نهیا... پوست کنم  وهیخواستم براشون م یم ستین  -

! خوره  ینم يزی، از دستم چ زنمیهر وقت کرم م... ادینم

.ستین یپوست دست که مشکل... خدا کنه دلت نسوزه دختر خاله ! ... ههه ... زنمیدلم پوزخند م تو

بت غرور رو  نیداره ذره ذره ا يجور... رهیگ یچزونه و انتقام عاشق نبودنش رو ازت م یداره تو رو م ییپست فطرت با چه ترفند ها جهان

! ادیب ادتیاز گذشته ات به  يزیموقع ، خودت هم چ نیهم گهیکه فکر نکنم تا سال د... کنه  یخرد م

بعد از ... کنهیداره مغزم رو بخارپز م یرماهیگرم ت يهوا... گذارمیم اطیگوشه ح يانبار يو اون رو تو کنمیآب رو دور بازوم حلقه م شلنگ

.میکن دایسابقه نجات پ یب يگرما نیکردم تا بلکه از ا یآب پاش ی، کم اطیجارو کردن ح

... کنه  یصاحب دست رو مشخص م تیمهتاب ، هو يغرولوند ها يصدا... کنه  یم رمیخونه غافلگ یدر آهن يرو یبرخورد کف دست يصدا

. کنم  یو در رو باز م سپارمیبلندم م یدستم رو به دامن صورت یسیخ

گل انداخته و نفس هاش  تیصورتش از عصبان... زده  رونیب یرنگ یمشک کیبغلشه که از وسطش گوشه پالست يتو یقواره پارچه مجلس هی

: کنه  یم سیچاك خورده و خشکش رو با زبون خ يلب ها... انیم رونیب دهیبر دهیبر

مامان خونه هست ؟ ... نژال جان   -

.بشه  داشیپ دیکم کم با گهید... بزنه  ییخونه دا يسر هیرفته ! ... نه   -

و  نهیشیتخت کنار حوض م يرو... شه  یو بعد داخل م ندازهیبه در خونه آقاجون م یمهتاب نگاه... رمیکنم و کنار م یباز تر م یرو کم در

.از التهابش کم شده  یکم نیرخت ها و رطوبت زمد هیکنم در اثر سا یاحساس م
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 یبرم اطیو کارد و چنگال به ح یدست شیپ هیکنم و همراه  یپر م یسبز و خنک طالب يرو از قاچ ها یکیرم و ظرف کوچ یآشپزخونه م به

.گردم 

با نوك انگشت هاش رد  عیکنه و سر یحضورم رو حس م... زنهیم رونیشم که از گوشه چشم هاش ب یم ییکمال تعجب متوجه اشک ها در

تونه  یبهتر از من و امثال من م یلیخ... هیکال دختر مقاوم و تودار... نمیب یکردن مهتاب رو به ندرت م هیگر... کنه  یاشک ها رو محو م

!درد و رنجش رو پنهان کنه و لبخند بزنه 

 یم رهیوسط حوض خ کیگم و هر دو به فواره کوچ ینم يزیچ... نمیش یکنم و کنارش م یتعارف م وهیبهش م یو با مهربون رهیگ یم دلم

: ادیباالخره خودش به حرف م... کنه  یو بغضش رو مهار م دهیم رونیمهتاب نفسش رو مثل آه ب کباریهر چند لحظه ... میش

 هیلنگ در هوا رو با  یزندگ هیهمه سال تونسته باشه  نیپوست کلفت کرده باشه و ا ينطوریشناسم که مثل من ا یکس رو نم چیبه خدا ه  -

. مثل عمو حامدت تحمل کرده باشه  يزیهمه چ یشوهر ب

پوشه و  یم يآخوند قهیرهنیو روزها پ نهیش یماهواره م يبساط رقص و آواز شبکه ها يشب ها پا یکشم وقت یدونه چقدر زجر م یم خدا

.ادیکنم تخم چشمش داره در م یکنه که احساس م یذکر ال اله اال اهللا رو تلفظ م ظیغل نیبابات همچ يبرا

قرائت قرآن  ينوارها ونیکلکس ییرای، اونوقت گوشه پذ شنیتر م یمتیسال به سال جا افتاده تر و ق نیزم ریمشروبش گوشه ز يها شهیش

. قد بده  ستیبه عمر من قرار ن... ادهیز یلیاما انگار خدا صبرش خ ...به همون صاحب قرآن  دمیهزار بار حواله اش م يروز... گذارهیم

رختخواب دم گوش زنش زمزمه عاشقونه اش فحش و تهمت و  يهر شب تو زهیریو رزالت داره از سر تا پاش م ایکه ر یآدم نیهم اونوقت

! سال هر شب شوهرش بهش بگه هرزه ؟ ازدهیزن سخته که  هیيچقدر برا یدونیم... نامربوطه  يحرف ها

و همه فسق و  رهیگ یحق به جانب م افهیمعصوم زاده ، ق هیمثل  رسهیاونوقت به من که م خورهیم یروم همه کثافت يسال جلو ازدهی

!بنده  یعالم رو به دمم م يفجورها

 يمردمم اون نوارها... میستان محفل انس با قرآن داربا دو گهیهاش م يدور و بر هیخونه و به بابات و بق ادیم ریدو سه شب د يا هفته

... دیبلعیهامون در دم م يما رو به خاطر گناهکار نیمثل شما نبودن زم ییاگه جوون ها... احسنت  گنیو م ننیب یرو م ییرایگوشه پذ کیش

زنونه ، انواع  ياش مثل تستر ادکلن ها نهیهرزه هست و پوست س ياثر رژ لب زن ها رشیلباس ز يبگم که رو یبدبخت به ک ناونوقت م

! ؟ ارهیخوب و بد رو به رختخوابمون م يو اقسام بوها

پول  یهر چ... رهیگ یآقا با چند تا بدتر از خودش مجلس قمار م... زشینفرت انگ يو دروغ ها یاز مشروب و مواد و هرزگ ریها غ یتازگ

رونیح یتماشاچ هیوسط من بدبخت شدم  نیا... شب ناراحته و باخته  هی... وشحاله و برده شب خ هی... کنه  یم نییتو قمار باال و پا میداشت

حامد  گنیم... یگن چشمت کور خودت خواست یو م زننیرو تو روم م شیسال پ ازدهیلب از لب باز کنم همه ننگ ... اهیه محکوم رو سی... 

!يدیبعد از مرگ آقاش سر به راه شده تو دل به دلش نم

بعد  قهیچند دق... کنهیم هیگر يها يو ها گذارهیصورتش م يرسه دست هاش رو رو یکه م نجایو بعد به ا گهیها رو با بغض م نیا مهتاب

مهتاب ... بخور  يزیچ هی: گم  یلب م ریو ز گذارمیتر م کیرو براش نزد وهیظرف م... شوره  یو با آب حوض صورتش رو م شهیبلند م

: گهیم یبا شرمندگ برهیفرو م یطالب کهیت هیيکه چنگالش رو تو نطوریو هم کشهیم یآه
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 نهیازت ک نطوریکه چرا ا میبا حامد دعوا دار شهیخدا شاهده هم... یمون یبرام مثل خواهر م... سر تو رو هم درد آوردم ... ببخش نژال   -

!زهیریم نیبنز تییبابات و دا نیب شیآت يداره و رو

از همون وسط ... شه  یآش هن و هن کنان وارد م يبزرگ سبز کیپالست هیمامان روجا با ... کنهیباز شدن در کالم مهتاب رو قطع م يصدا

قابلمه  هیو  رمیبهم دستور بدن خودم طبق عادت به آشپزخونه م نکهیو من هم قبل از ا کننیم یسالم و احوالپرس يبلند يبا صدا اطیح

 دنیشن دیبه ام... ببرم  یدست شیپ دیمامان روجا هم با يکه برا ادیم ادمیلحظه  هیرسمیوسط حال که م... دارمیه بر مسفره کهن هیبزرگ و 

 یمهتاب گزارشات یمامان روجا انگار داره در جواب احوال پرس... گردمیبرم اطیپر با سرعت به ح يبا همون دست ها ییاز خونه دا يخبر

: دهیم

... نجاستیپاش ا هیرازهیپاش ش هیسامان  چارهیب... چرخن  یسامان و سمانه مثل پروانه دورش م... بهتره  یلیداداشم خشکر خدا   -

 یخدا لعنت کنه اون... زنهیم پیاونم قلبش ر... نداره  یزهره هم حال چندان خوش... چشماش قد دو تا بند انگشت گود افتاده  ریطفلک ز

!ما انداخت  یون زندگرو به ج شیتآ نیرو که ا

شکر خدا رنگ و  دمیامروز که خونشون بودم د گهید... بپزم  يکرده بودم داداشم مرخص شد به قاعده هشت تا بسته رشته ، آش نذر نذر

.و آوردم  دمیخر شویروش بهتره همون سر راه سبز

قرصم رو  اریآب برام ب وانیل هینژال مادر برو ! ... قرمز شده  یلیچشمات خ... ؟  يسرما خورد... ؟  يما کرد ادیشده  یچ... چه خبر ؟  تو

! رو بار بزارم  گید دیبجنب تا شب نشده با... برا اسفناج ها  اریدو تا چاقو هم ب هی... بخورم 

: مهتاب سر درد و دلش باز شده ... گردمیرم و بر م یدنبال سفارشات م به

سر ... اطراف شهره  يدارا نیزم نیباباش از ا... تک پسره و دو تا خواهر داره ... فوت شده  تازه باباش... رضاستیپسره اسمش عل  -

هر شبم با ... بساط قمارشون به راهه  يلونه ا هیو هر شب هر شب تو  رضایعل نیغار ا اریشده ... دهیبهش رس راثیارث و م یکل نمیهم

نمیبرا هم... داره  ونیکام هیو  نیدستگاه کمبا هیچند تا تراکتور و ... مرموز و مشکوکه  یلیخ... دمشیبار د هیمن ... اد خونه یم اكیتر يبو

چند بارم به ... حاج محمودم باهاش آشنا شده  نکهیانداخته و مثل ا ي، رفت و آمد امرزیآقاجون خداب یراثیم يها نیزم يتو هیچند وقت هی

 يبدجور نکهیاومده بود خونه مثل ا شبید... زنه  یپسره حرف م نیاالت نداشته اشوهرت از کم يشرف داره برا یحامد ب کهگوشم خورد 

با  خواستیم... تا بهش بگم طالهام کجاست  دیچقدر تو سر و مغز و دهن من کوب دونهیخدا م... دادیگند الکل م يدهنشم بو... باخته بود 

شد و چند تا فحش  یدست آخرم حرص... ومدمیزد من کوتاه ن یهر چ... رو جبران کنه  شبشید یپول طالهام به قول خودش بدشانس

و آوردم  رونیب دمیبدم برام کت و دامن بدوزن طالهامو از تو کمد کش هیبرم خونه همسا نکهیامروز به بهانه ا... دیبهم داد و خواب یناموس

 شمیچیبه ه... شهیحامد که آبرو سرش نم نیا... ار خودت امانت نگه د شیهارو پ نیبکنه ا ندر حق م يخواهر هیتو رو خدا ... نجایا

داشته باشم دستم  يزیچ هیدیباالخره با... بودنم منو بر نگردونه خونه داداشم  میبه بهانه عق گهیاز کجا معلوم دو روز د... ستین ياعتبار

جلو کس و ناکس دراز نباشه ؟

بکش ،  یزحمت هی... بدتر نشده  نیفقط تو رو خدا تا اوضاع از ا... دادنم در بره  هیمهر ریبهم بچسبونه و از ز یانگ هینداره  يکار براش

بکشه برا حفظ ظاهرم که شده دست از  ایحامدم ح نیبفهمه ، ا یحاج دیشا... افتاده  یحامد تو چه خط نیبه حاج محمود بگو ا... کن  یخانوم

!برداره  اشیقمار باز نیا
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: کشه  یم یکنه آه یسفتش جدا م يها شهیرو از ر دیترد و پر آب شو يتند چوب هاکه تند و  نطوریروجا هم مامان

 نیا نقدریا... میسال با داداشم قهر بود هیکینزد... شدیالم شنگه به پا نم نیبه حرف من بود که ا یاگه حاج... بگم مهتاب جون  یچ  -

کم  هیکنم  یرو راض یافتاد تونستم حاج مارستانیداداشم رو تخت ب نکهیشدم و بعد از ا اهیتا آخرش من روس دیو کدورت طول کش نهیک

!برداره  یو دست از دشمن ادیکوتاه ب

اگه من و همه ... شهیرام حرف ها و کار هاش م ينطوریکه ا خونهیگوش حاج محمود م ریز يچه ورد ستیمرده معلوم ن لیحامد ذل نیا

!پس شبه  گهیو م ندازهیم نیحرف همه رو زم... ه االن روزه و حامد بهش بگه شب میبچه هاش بگ

زن و  يریدو تا با هم درگ نیا گهیم... کنهیبگم اون که باور نم يزیچ هیمن ... به حامد اعتماد داره  نقدریا یرو چه حساب دونمیمن نم یعنی

... کنه  تتیتازه ممکنه حامدم بفهمه بدتر اذ... شهیکه درست نم یچیه... زارهیمهتاب پشت سرش صفحه م نمیدارن برا هم يشوهر

.دارمیبرات نگهشون م یکمد خودم تا هر وقتم که خواست يتو زارمشونیم... طالهاتم رو چشمم 

از همه کس و  دیو دم غروب با دل شکسته و ناام دهیها و پختن حبوبات کمک م يپاك کردن سبز يمونه و تو یتا عصر م یطفلک مهتاب

. کنهیامشبش با حامد آماده م يدعوا و کتک کار يبه خونه آقاجون و احتماال خودش رو برا گردهیبه بهانه پختن شام برم زیهمه چ

: گهیو م کشهیبه گوشه لبش م یدت یو رضا با خوشحال شنیکم همه اهل خونه جمع م کم

به بدن ؟  میبزن یشآ هیتا ما  گشتیو برم رفتیروح اله بدبخت تا لب گور م ییدا دیحتما با  -

: زنهیدستشه دو تا ضربه محکم به کتف رضا م يکه تو يبلند ریروجا با کفگ مامان

.نیمرگ داداشم بش شیهمتون پ یاله... پدرسگ  ریزبونت رو گاز بگ... بچه  يرینم لیذل  -

: نهیش یکنار مامان م مونشینادم و پش افهیرضا با ق... رهیگیاشک چشم هاش رو م شیو با گوشه روسر نهیش یم گیهم کنار د بعد

اصال حال خودمو  گهیآش هم خورده به دماغم د يبو... ندارم  یمن عقل درست و حساب یدونیخودت که م... حاج خانوم  نیببخش  -

خوبه ؟ ... چرخونم  یم هیآه نکش عوضش خودم همه کاسه ها رو تو در و همسا نقدریحاال ا... فهممینم

: کشهیم گیهم زدن د دست از جهان

.برم  یم نیبکش تو ظرف من با ماش يبد یخواست الیمامان برا فام  -

: شهیبلند م عیاومده باشه سر ادشیيزیروجا انگار چ مامان

! کن  نیآش رو تزئ يکه بلد يهمونجور نایدرست کن برا خونه خاله ات ا یداغ سفارش ازیظرف پ هینژال بدو برو   -

: خنده  یبلند م يبا صدا جهان

 ریدرگ يادیکال ز... زارهیعروسش م يبه الال یل یل يادیز گهیمامان ما د نیا... رنیداغ بگ ازیخودشون بلدن پ... جوجه  يبر خوادینم  -

!و آدابش شده  يعروس دار

و قد بلند ناصر که روش  هیچهارپا یپ رهینگاهم م فیبالتکل... با هم تناقض دارن  يادیجهان ز یقروچه مامان روجا و سرخوش دندون

.زنهیو نارس باغچه ناخونک م نیریترش و ش يو داره به انگورها ستادهیا

! بشم  کشینوبرانه شر يانگورها نیا دنیلذت چش يتا تو رمیو م زنمیلبخند م! ... وهیکرم م... فتمیحرف سمانه م ادی
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من  فهیبرق انداختنشون وظ یاز بچگ شهیچرا هم... کنمیشدن نگاه م فیکه جلوم رد يمردونه ا يو به انبوه کفش ها نمیشیحوض م کنار

بود ؟ 

 شمیشدنش مطمئن م قیاز گرم و رق یو وقت کنمیدرش رو باز م... دارمیآفتاب بر م ریرو از ز یواکس مشک یقوط رمیکشم و م یم آه

تا  نمیچیآفتاب م ریواکس خورده رو ز يو دونه به دونه کفش ها زنمیا مکفش ه هیبا فرشچه واکس رو به رو... سر جام  گردمیدوباره بر م

.دازمبه نوبت برقشون بن

فرشچه ،  عیو سر یو با حرکت رفت و برگشت دارمیبزرگ ناصر رو برم يلنگه از کفش ها هیو بعد  کنمیزانوهام پهن م يرو رو روزنامه

! شهیکه دوباره مثل روز اولش نو م دمیبه خورد کفش م يواکس رو طور

چند تار ... کنه  یگرم شده و واکس زدن کفش ها داره اعصابمو خرد م یلیهوا خ... رهیگ یعرق از سر و صورتم راه م گذرهیکه م یکم

رو  یشال... دنینم چسبگرد ریبه صورت و ز يشدن و به طور عذاب آور سیحاال کامال خ... مونده بودن  زونیام آو قهیکه از کنار شق ییمو

 یحس قلقلک نیخشک بشه و از ا میشانیتا پ برمیعقب و جلو م یسرم انداخته بودم ، با ساعد دستم کم يگرما رو ریاز تاث يریکه برا جلوگ

. کنم  داینجات پ دنیعرق بهم م يکه حضور قطره ها

 يصدا گذرهیکه م یکم... دمیموضع نم رییاز برادرها برگشته ، تغ یکینکهیا الیبه خ... شنومیرو م فونیآ کیو ت اطیزنگ در ح يصدا

لنگه کفش بابا محمود فرو بردم و با اون  يکه دست چپم رو تا مچ تو نطوریهم... رهیگ یمحکم دو تا مرد توجهم رو از کفش ها م يقدمها

مرد  هیکه متعلق به  ییچشم ها... جفت چشم براق و تب دار  هیيتو شهینگاهم قفل م... دم  یشده ام فرشچه رو فشار م اهیدست س یکی

 ریشده از ز دایپ يپشمالو نهیاون پوست به شدت سبزه و س... کنهیم يکه بعد از اون نگاه گستاخ با ذهنم باز يزیچ نیهستن و اول بهیغر

!راهنشهیپ يدو دکمه باز باال

. کنه  یم ییراهنما اطیکنار ح يرف اون رو به انبارط نیو با گفتن از ا رهیگ یمرد رو م يحامد بازو عمو

. دوم  یخونه م يکنم و به طرف ورود یکفش ها و روزنامه رو رها م عیو سر امیخودم م به

**************

کنم که داره از  ینگاه م نیو به نازن رمیگ یم يابر مهیرو از آسمون ن نمیدوباره سامان ، نگاه غمگ دنید يو من در آرزو گذرهیم روزها

رنگ  يشتر يهمونطور که گلوله کاموا... به کار ببره  بافهیجهان م يکه برا يوریپل نهیقسمت س يتا رو رهیگیم ادیمدل بافت  هیمامان روجا 

چشم  یفن بافتن نیگرفتن ا ادیينظر گرفته و برا ریمامان رو ز يدست ها يزده و طور هیبه شانه مامان تک دهیدست هاش فشار م يرو تو

 بایتقر گهیروزها د نیا... ستیرفتار جهان چندان با همسرش دوستانه و عاشقانه ن... زهیو سوال برانگ بیکرده که برام عج زیهاش رو ت

 يها يباز نیریش يو چا غیدر یب يهنوز خودش رو از تک و تا ننداخته و همچنان اصرار داره با محبت ها نینازن... دنیرو فهم نیهمه ا

که هنوز هم جهان سرکوفت  دمیمامان روجا به جهان فهم يها حتینص ياز ال به ال ختهیجسته گر... ارهیلوسش ، دل جهان رو به دست ب

... کنه  یم نینازن ياشک رو مهمون چشم ها زشیتند و ت يبا حرف ها یو گهگاه زنهیعروسش م نوسر سفره عقد رو به  یلفظ ریاون ز
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... دهیرو چش یمحل یو ب ریبعد از ازدواجش بارها و بارها توسط بابا محمود و جهان سبک شده و طعم تحق... تنفر ندارم  نیاز نازن گهید

. کنه  ینم یو از خار شدن من خوشحال زنهیپوزخند نم غونموقته که به من و اوضاع درب و دا یلیخ نمیهم يبرا

: امیمامان روجا به خودم م يصدا با

!بخوره گلوش خشک شده بچم  نینازن اریهم ب يزیچ هی... میسفره بنداز دیبا رسنیکم کم بچه ها م گهیاالد رو درست کن دبرو س نژال

تو  میقد يعروس ها... رمیو با گفتن چشم به آشپزخونه م ندازمیم نهینازن يکه جلو یو پوست شکالت وهیبه بشقاب پر از پوست م ینگاه

! تا براش بردار و بگذار کنن  نهیشیهنوز هم مثل مهمون ها م نینازن نیاونوقت ا کردنیخونه پدر شوهرشون کار هم م

کنم و بر  یبزرگ شربت پرتقال درست م وانیلب دو تا ل ریبا غرغر ز... شهیتر م یک ستیمعلوم ن... هم گلوش خشکه  شهیهم یطفل

خواد  یهم دلم م یگاه... سوزه  یدلم براش م یگاه... ادیکه از زبونش دربکلمه  هیاز  غیاما در کنمیبا چشم ازم تشکر م نینازن... گردمیم

. کنم  اسر از تنش جد

: شنومیبا مامان رو م نیحرف زدن نازن يصدا... قرمز  يکردن کلم ها زیبه ر کنمیبه آشپزخونه و شروع م گردمیم بر

بازم حرف خودشو  یول... گردونم  یشما رو برم زیر نهیهم نفهمن س نایکه مامانم ا يجور هیاصال ... خاله به خدا من به خودشم گفتم   -

!يبابامو برد يآبرو يدراورد يگه سر سفره عقد بچه باز یم... جمعش کرد  شهینم ختهیکه ر یآب گهیگه د یم... زنهیم

جهان مثل ... شم  یاونوقت من ناراحت م یبرش گردون... دادم  هیمن اون رو از ته دلم بهت هد... هیچه حرف نیا... نه خاله قربونت برم   -

.شهیسقف درست م هیریز نیکه بر گهینگران نباش چند وقت د... باباش مغروره 

وگرنه ... خودت بوده  ریتقص گهینشد د... اریب گهید یکیبازم نشد ... شهیدونه بچه درست کن اونوقت درست م هیاگه نشد  گمیدلم م تو

! و نقصن  بیع یب یخونواده قربان يپسرهاکال 

**************

با  خوادیدلم م... کنم  یو لرز م شنومیرو م شییتکه ها یگاه... ادیمامان و بابا تا ساعت ها از اتاقشون م يبحث و گفتگو يشبه صدا چند

! رو نشنوم  يزیاز سکوت محض چ ریکه غ ارمیبناگوشم فشار ب يبالشم اونقدر رو يگوشه ها

: دنیکش شیسر سفره ناهار بحث باال گرفت و هر دو بدون در نظر گرفتن حضور من و برادرها حرف دلشون رو پ شیچند روز پ نیهم

 یقتو... بود  بهیغر هیاگه بچه برادر من نبود و  شییخدا... بهتر از سامان ؟  یک... یکن یم يدختر باز نیبا بخت ا يدار يتو از سر لجباز  -

؟  يکردیجوابش م ينطوریا ومدیم

!کردمینم! ... نه   -

! ستیکارت درست ن یدونیخب پس خودتم م  -

!شمونیبه ر يپسر برادرتم ببند خوادینم گهید... برا هفت پشتمون بسه  میبار که از خواهر تو دختر گرفت هیما همون   -

بد ... کنن  یکردن و م يخونواده اش که براش همه کار... تموم  زیهمه چ... هنرمند ... بایز... کم داره ؟  یچ... دختر خواهرم چشه ؟   -

دخترشون رو عروست کردن ؟  کدونهیکردن 
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و  دمیدندون لق رو کش نیمن ا... سر به سر من نگذار  نقدریا گمیدارم بهت م یول... تموم شده و رفته ... ندارم  يبه هر حال با اون کار  -

که  کننیتف و لعنتم م يمردم چطور يدیند... بشم  یخواستگار و اون خواستگار رو نپرون که بلکه من راض نیا یحاالم ه... دور انداختم 

دختر دم بختم رو تو خونه نگه داشتم ؟ 

تو  رهیکالهمون م يبدجور يچوندیبفهمم باز مردم رو پ يزنگ زد برا خواستگار یهم هر ک ندفعهیا... ارهیارزش افزوده ب ستیکه ن شمش

! هم روجا خانوم 

که هست  یهر چ... پرده صحبت کردن بابا محمود در مورد وقت ازدواج من  یب نطوریا ایکنهیم تمینگاه رضاست که اذ ینیسنگ دونمینم

. دستم خشک شده ، کنار بشقابم رها کنم و به اتاقم پناه ببرم  يرو که تو یقاشق پر از برنج شهیباعث م

دم  يخونه رو نزنه و نژال نیدر ا... کس  چیه... وقت  چیکاش ه... شدیکابوس زودتر تموم م نیکاش ا... ندازهیه قلبم چنگ مب استرس

! نکنه  يبخت رو خواستگار

... گم  یاز دل تنگم م... کنم  یخدا درد و دل م يلب برا ریز کنمیمهرم رو لمس م يکه با سر انگشت لبه ها نطوریسر سجاده و هم نمیشیم

... و همه جا  شهیکه چرا هم... از خدا  کنمیگله م... دونمیفقط با سامان خودم رو خوشبخت م نکهیاز ا... قرارم  یو ب دهیاز روح درد کش

که  یچرا درست زمان... گره خوردم ؟  نیجهان و نازن یزندگ يکجا پرسمیم... بخورم  دیرو من هم با گرانید يها يکار دونمچوب ن

دورمون کرده ؟  نطوریا نیگرفتن نازن یلفظ ریز... تر کنه  کیما رو به هم نزد تونستیم ییدا یضیمر

!نهیرو بب يبهار چیدوست نداره ه گهید چشمهام

! شه  یاز من دورتر م میزده و روز به روز بهار زندگ خیقلبم

! دیزن یم خیارزشم  یو سردم که اگه بمونم از وجود ب يزییپا نقدریا

! بهار شهرم رو فراموش کنم  يکه بو... رم که دور باشم  یم... دینباش نگران

بابا ... قلبت آروم تر باشه ... یتر باش یتو هم راض ينطوریا دیشا... بازگشتم  قهیوث يعمر زحمتت رو گذاشتم برا کیببخش که ثمره  بابا

!ببخش که رفتم 

! نژال بود  میزندگ بهار

! آخه روحم مرده بود ... ببخش که رفتم ... نیچشم من بود... نیقلب من بود شما

از ما ، سهم  یکیکه کدوم  فتمیفکر ب نیکنه به ا یفضا ، وادارم م يسمانه تو هیآرام گر يو صدا... شه  یدست هام چروك م يسامان تو نامه

! طلبکاره ؟ یرو از زندگ يشتریب

**************

از ... نشوندن حرف خودش  یبه کرس يهست که داره برا یساعت کیدرست ... شهیلحظه هم قطع نم کیروجا مامان  ادیداد و فر يصدا

!کشه  یم يحنجره نرم و نازکش اضافه کار
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 بیعج شینما نیگوشه سالن به ا کیمن و ناصر و جهان از ... کشه  یبنفش م غیسپر کرده و ج نهیبابا محمود س يدرگاه آشپزخونه جلو تو

. میکنینگاه م یو ندرت

بابا محمود دست ... فتهیهمه استرس داره از کار م نیبار ا ریقلبم ز... شه  یگرم ناصر فشرده م يدست ها انیدست چپم م يها سرپنجه

: کنه  یمامان نگاه م يداده و با اخم به حرص و جوش زدن ها هیبه کنار چهارچوب در آشپزخونه تک نهیبه س

؟  یفهم یاز همه م شتریب شهیهم یکن یچرا فکر م! ... خونه ام  نیزن ا یمن ناسالمت  -

؟  مونیبه زندگ یزنیم شیآت يدار ينطوریکه ا يلج کرد یک با

 هیخودت  دیتو نبا... يخواستگار ادیب خوادیم رمیاصال گ... حامد جونته  يها يغار کثافت کار اریگهیم... پسره قمار بازه  نیهم گهیم مهتاب

لهیخونه طو نیا... ؟  يخواستگار انیبا ننه جونش م گهیساعت د هییگیم ياومد ينطوریهم... نه ؟  ایهست  یآدم درست نهیبب یبکن یقیتحق

مهمون خونه ؟  يباال نهیشیم ادیم رسهیاز راه م یهر خر و سگ... ؟  هست

 يبه زرت و پرت ها نجایا یاحمق نشست يتو... چرخونهیرو داره با حامد سر انگشت م نیزم يهمه کارا... تمومش کن  گمیروجا بهت م  -

... رفته من شوهرتم ؟  ادتی... ؟  یکشیهوار م يسادیمن وا يتوله سگ ها تو رو نیا يجلو یعمر زندگ هیبعد ... ؟  يدیمهتاب گوش م

با اون عقل ناقصت واسه من  يحاال اومد... يبزار رونیخونه ب نیپاتو از در ا يتو بدون اجازه من حق ندار... دارتم ؟  اریرفته اخت ادتی

؟  یکنیم فیتکل نییتع

! خونه تو عقلت از همه ناقص تره  نیواال به خدا تو ا  -

 يهنوز اونقدر... کنه  یبابا نگاه م يتو چشمها يمامان با بهت و ناباور... کنه  یم فایصورت مامان نقش آتش بس رو ا يبابا محمود رو یلیس

 هیناصر ... شده  نیزبونم سنگ... ادیصحنه به درد م نیدلم از ا... وارفته و کج شده اش رو جمع و جور کنه  يکه لب ها ومدهیبه خودش ن

و اون رو  رهیگ یناصر رو محکم م يجهان بازو يکه دست قو نمیب یم... گرفته به سمتشون بره  زیخ ییجورا هی... دارهیقدم به جلو بر م

... خوره  یدو قطره اشک از گوشه چشمهام سر م... کنهیسالن رو پر م يمنقطع و پر از بغض مامان فضا ينفس ها يصدا... کنه  یمتوقف م

ه سکوت خون... گل انداخته  يمامان روجا بد جور دیصورت سف... کنه  یچکه به مامان نگاه م یکه ازشون خون م ییچشمهابابا محمود با 

 دیشا... بابا محمود عاشق همسرشه ... دیرو د یمونیاز پش ییرگه ها هیشهیو خشم م تیاون همه عصبان نیتو نگاه بابا ب... تهوع آور شده 

! شیجوان يداره به وسعت تمام سال ها شهیر... نداشته باشه اما عمق داره  یبعشق ظاهر چندان جال نیا

چشم فرو  نیبابا محمود از ا... نهیخواد صورت شوهرش رو بب یدلش نم گهیانگار د... دهیم هیتک واریبنده و به د یچشم هاشو م مامان

که  دهیتکونم م يطور... رهیگ یم شیبزرگ و قو يدست ها يبازوهام رو تو... ادیبا شتاب به طرفم م... فتهیم انیبستن همسرش به قل

: کنه  یم يگردنم باز يسرم رو

! ندارم  یتوقع چیاز مادرت ه گهیمن د  -

 يبخوا... ییرایتو اتاق پذ يایصدات که زدم م... یکن یرو آماده م ییرایپذ لیوسا يریمثل بچه آدم م... خوب گوشهاتو باز کن ... تو  اما

 يبخوا... از صدقه سر منه  يکه دار یهرچ... دم  یساله که دارم نون و آبت رو م ستیب... کنم  یساقطت م یاز هست یکن يمن باز يبا آبرو

! بعدم خودم رو  کشمیاول تو رو م زنمیرو م تمیثیآبرو و ح دیق... احد و واحد قسم  يبه خدا... هندستون بکنه  ادیلتیف ایيکج بزار وپات
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پر از اشک و  يبه چشم ها یگرده و نگاه یباز بر م... خورمیم وارید يکه با کمر تو دهیهولم م يو طور گهیها رو شمرده شمرده م نیا

.رهیم رونیو با شتاب از در ب ندازهیدلخور شده مامان روجا م

صدا اشک  یمامان ب... زنه  یناصر کنار مامان زانو م... شکنه  یکشه که هق هقم سکوت خونه رو م ینم هیبه ثان... واریخورم کنار د یم سر

که زنگ خونه بلند  گذرهیم یقیدقا... کشه  یخرمن موهاش م يتو یدست یو گاه ادهستیو سرگردون همونجا ا فیجهان بالتکل... زهیر یم

از ... رهیبه طرف در هال م... ادیبه خودش م هیجهان زودتر از بق... شن  یاستوپ و مجسمه ، همه سر جاهاشون خشک م يباز مثل... شهیم

!گه اومدن  یم یآروم يهمونجا با صدا

 زیاز همه چ شتریانگار ب... خورده  یلیکه س ییهمون جا... صورتش  يکشه رو یدست م... شه  یروجا هول و دستپاچه از جاش بلند م مامان

! شوهرشه  ينگران مشخص بودن رد انگشت ها

: کنهیبه مامان نگاه م يبا دلخور ناصر

کنه ؟  کارینژال چ  -

.شه  یم یبعدش چ نمیبب... ها برن  نیتا ا میمدارا کن نکهیجز ا میندار يفعال که چاره ا... مامان  یچیه  -

 یمثل شهاب آسمون ينطوریکه ا هیشازده پسر ک نیا نمیمنم برم بب... دم کن  ییلباس بهتر بپوش بعدم برو چا هیبدو برو تو اتاقت  نژال

!مونیافتاده وسط زندگ

پست و از خدا  نقدریرفته که ا یتخم حروم طبعش به ک نیا ستیمعلوم ن... رو از دستش نجات بده  یملت هیحامد رو مرگ بده  نیخدا ا يا

! خبر شده  یب

... خواد  یدلم فقط مرگ م... کنمیاتاقم پرت م يوارد بشن ، خودم رو تو رشیو مادر پ رضایهال باز بشه و عل يا شهیدر ش نکهیاز ا قبل

ذهنم  يکه ازش تو یترسناک ریتصو... اون بدن به شدت سبزه اش ... شه  یم یذهنم تداع يتو رضایعل دهیو در ایح یمدام اون نگاه ب

! صورت مهربون و پر صالبت سامان  يرو اختهاند هیمونده سا

با ... زنه  یم ماز اهل خونه به در اتاق یکیکه  يبا تقه ا... شه  یگوشم تکرار م يکابوس مدام تو هیيآخر بابا محمود مثل ملود يها حرف

چهار گوش  يروسر... دارمیبر م یو مشک رهیچهارخونه سبز ت راهنیپ هیو  یدامن ببند مشک هی... رم  یبه طرف کمدم م یچارگیخشم و ب

 يچشم ها... منافات داره  يمجلس خواستگار يبا فضا يادیز پمیت... کنم  یگلوم رو محکم م ریکشم و گره ز یهم به سرم م یرنگ یمشک

! مجلس ختم و عزاست  يکننده حضور تو یتداع شتریو درهمم ب دهیسرخ و صورت رنگ پر

 یبیپوستش به طرز عج... داره  ینیقد کوتاه و صورت گرد و پر از چ... شم  یدارم له م رزنیشده پ کیبار يو چشم ها نیب زینگاه ت ریز

از اون  گهید... انداخته  نیینشسته و سرش رو پا رضایکنارش عل... باشه و گر گرفته باشه  یعصبان يزیانگار که مدام از چ... رنگه  یصورت

! برخورد کنه  دیپاش چطور با يمحکم کردن جا يداده که برا ادشیانگار حامد خوب ... ستین يپروا خبر ینگاه ب

پر از  بیو ج رضایعل مونیپر و پ راثیمهمتر از م يزیر چانگا... چرخه  یم رضایگرد کار و بار عل شتریبابا محمود ب يو جواب ها سوال

! ستیپولش ن
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... نظر گرفته  ریخونسرد فرو رفته و با دقت حرکات مادر و پسر رو ز يجلد آدم ها يتو یکرده و با ظاهر مقبول شیآرا یروجا کم مامان

 يچند سالشه و چه برنامه ا نکهیا یدر مورد اعتقاداتش ، طرز فکرش ، حت یسوال چیه... شهیزده نم رضایو تبار عل لیدر مورد ا یحرف چیه

! شه  ینم دهیاش در نظر گرفته ، پرس ندهیزن آ يبرا

.صاف کرده  رضایعل يبرا یها بابا محمود رو پخته و جاده رو حساب نیقبل تر از ا... خبر  یحامد از خدا ب انگار

قلبم  يتو ییصدا... خورم  یم کهیصورت آرام بابا محمود  دنیاز د گردمیبه اتاق بر م یوقت... رمیشربت به آشپزخونه م ینیبردن س يبرا

! آورده  یسوخته ، نمره قبول اهیس یمیکر يرضایصادر شده و عل يانگار که را... به حالت نژال  يگه وا یم

دق و  يکوبنده ا يمامان روجا با صدا... گذاره  یم ینیرو گوشه س یاش جعبه کوچک مخمل دهیشم که دست چروک یمادرش خم م يجلو

: کنه  یم یخال یدل

! میقبول کن يا هی، هد هیشدن قض یتا قبل از توافق دو طرف و قطع میما رسم ندار! ... حاج خانوم   -

: زنه  یما با خبره لب م یکه انگار خوب از جو خونوادگ رضایعل... باره  یم رزنیمن و پ ياز سر و رو یفیبالتکل

! رو نداره  یقابل دختر حاج... شیتحفه درو هیهم برگ سبز نیا... ماست  دیخونه ام نجایبازم ا... هم باشه  یاگه جوابتون منف یحت  -

! به خاطر تشکر من بابت مزاحمت امشبمون  کیکوچ يادگاریهیهم باشه  نیا... میباش یقسمت نبود غالم خونواده قربان اگه

عمو حامد بهره مند  یو تخصص یخصوص ياز کالس ها رضایچقدر خوب عل... نهیش یلب بابا محمود م يرو يم لبخند محوکن یم احساس

! شده 

 يدر برابر نگاه ها... کنه  یم زمیپنوتیکه طعمه رو ه يمثل مار... زهیخش دار و تحکم آم یبیاما به طرز عج ستیجذاب ن رضایعل يصدا

. شم  یکالمش فلج م بیگاه و لحن عج یگاه و ب

! دارم  ازین ییگوشه امن و تنها هیبه  بیروزها عج نیا... کشه  یگوشه اتاقم پر م يدلم برا... ترسم  یکه دارم م یاحساس نیا از

ناصر ... دو برادر به پاست  نیا نیب یانگار کشمکش خاموش... دور مچ ناصر حلقه شده  يدست جهان که بدجور يرو شهیقفل م نگاهم

... در نطفه خفه کنه  نجایکننده رو هم ریغافلگ يخواستگار نیدونه که اگه لب باز کنه و ا یخوب م یلیمن خ زیبرادر عز... مهربون من 

! برن  یشاد کردن دل خواهرش رو به آسمون ها م برآسمون خ يفرشته ها

! رو از جانب برادر کوچک ترش گرفته  یهر حرکت يبا تمام قدرت جلو... برادر به شدت محافظه کار من ... انگار جهان  اما

! شده  رشیخانواده درگ نیباشه که تن ا ییزمان مرهم همه زخم ها دیشا

 يعمه مهدخت انگار به خاطر داد... دیرس یر مو اول مه زدمیکاش پلک م... نمونده  یباق دیبه باز شدن دانشگاه ها و شروع ترم جد يزیچ

البته ... رو گرفته  هامینحس ، دامن همه دور و بر وریشهر نیکال ا... شده  نیاش سنگ هیکه سا هیچند وقت... دهیکه بابا محمود به سرش کش

! همه رو گرفتار کرده  رشیخ یدختر بد ذات و ب یکه نحس ستین نیجز ا يزیمحمود نظر کارشناسانه اش چ باباخود 

! ستیبه جز سامان ن يشناسنامه مرد يجز هول دادن اسم من تو يزیپدرانه اش چ فهیوظ نیتر نیو سنگ نیروزها بزرگتر نیا انگار

 يشاهد و ناظر دعواها... يدیو ام یدلگرم چیبدون ه... گذاشتن  یکه اسمش رو زندگ یبرهوت نیوسط ا... روح سرگردون  هیمثل

. کنم  یبار هزارم خودم رو به خاطر دختر بودنم لعنت م يو برا زمیر ی، اشک م انیاطراف هودهیب يو جدل ها یوادگخان
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مثل گناه  نجایدختر بودن ا... ستین زیمحبت آم يها تیحساس ختنیبودن و گل بودن و برانگ فیلط یدختر بودن به معن یخانواده قربان تو

! کنهیعذاب و آتشت م ریهست که درگ يا رهیکب

 یبار م نیروح اله ا ییکه دا... پدرش بهانه گرفته  شیباد خبر آورده که سامان باز هم پ... دلم باز شده  يتو يدیکه روزنه ام هیروز چند

ها مجالس  هینیمساجد و حس يو تو ادیماه محرم به شهر ما م يکه هرسال برا یانسالیم یروحان... بشه  یخواد دست به دامن حاج آقا توکل

از صورتش  تیآرامش و وقار و انسان نقدریا... حاج آقا ساکن شهر قم و مجاور حضرت معصومه هست ... کنه  یرو علم م دالشهدایروضه س

کردن حتیاهل نص یحاج! دنیو گواراش ، دل م نیریزنن و به کالم مثل عسل ش یو جوون دور منبرش حلقه م ریباره که همه از پ یم

... که باشه  ياهل هر فرقه ا یهر کس... بندازه  نیحرفش رو زم یکس دمیوقت ند چیه... حرفش حجته  نیهم يبرا... اهل عمله ... ستین

ستین ریو تزو ایگونه هاش ، از سر ر يبه رو یاشک چیلب هاش و ه يبه رو يلبخند چیه... ارهیمرام و معرفت حاج آقا کم م شیباز هم پ

! کنه در درجه اول انسان باشه  یم یسعشهیکه هم نهیحاج آقا همه افتخارش ا... 

دو خانواده و  ونیم یانیوساطت و پادرم يبرا ندهیمرد بزرگوار تماس گرفته و او هم قول داده که تا هفته آ نیبا ا ییکه دا دهیخبر رس حاال

ارهیب یحرفش حرف يپا به خونه ما بزاره محاله بابا محمود رو یگه حاج آقا توکلدونم که ا یم... ، خودش رو برسونه  وندیپ نیسر گرفتن ا

باشه ، خودش رو  نیاز ا ریاگه غ نکهیبه خاطر ا... احترام قائله  غمبرشیو لباس سنت پ یحاج دیسف شیر يبرا يادیز نکهینه به خاطر ا... 

و  رهیلو م شیدرون تیماه... ستیخواه ن ریدل و خ ایمورد توف و لعنت مردم کوچه و بازار کرده و به همه نشون داده که آنچنان هم در

 یحاضره بچه خودش رو قربان یحت... شیبچگانه اش و اون غرور و تکبر پوشال يها یو خودخواه يکه به خاطر لجباز فهمنیم گرانید

! نه ک

 یو بر م رهیفکرم هزار جا م... کنم  یدستم جا به جا م يکتاب رو تو يها لونیگردم و نا یاز بازار کتاب فروش ها بر م دیدل پر از ام با

کنم حاج آقا  یروشن شده و احساس م يدیگوشه قلبم چراغ ام... سرحالم کرده  یدماغم مونده و کم ينو تو يکتاب ها يبو... گرده 

دست  شیمعنو يپر از مشغله ها یکه حاضر شده از کالس درس و زندگ يمرد... دوست دارم  ایدن يها یاز همه روحان شتریرو ب یتوکل

 یدل عاشق دو تا جوون يروح اله داره و برا ییکه با دا يساده ا یاون هم فقط به احترام دوست... ادیب نجایچند روز از قم به ا يبکشه و برا

! او ندارن  با ینسبت چیکه ه

! دمیکمتر د لهیپ لهیش یب يها یها و مردونگ يقسم دالور نینقش دارن ، از ا میزندگ يکه تو ییمردها نیب

لژ دار سبکم  يکفش ها... رمیآروم جلو م يبا قدمها... نمیب یخونه قامت بابا محمود و عمو حامد رو م وونیا يو جلو ندازمیبه در م دیکل

آلوده به  ییبابا تو فکر فرو رفته و حامد با لب ها... بر حضور من به گوششون نرسه  یمبن ییرد بشم و صدا میشن که مثل نس یباعث م

دست هاش باال و  يتو حیرنگ تسب یآب يدونه ها... کنه  یکالمش رو چند برابر م ریبا تکون دادن دست هاش داره تاث... فیکثيشخندین

: شنومیرو م هشیکر يصدا... کنن  یرو چند برابر مو نفرت من  رنیم نییپا

! يکه همه رو تو عمل انجام شده بگذار نهیتنها چاره ا  -

 یچرخه و من رو م یبابا محمود م... شه  یصورتم قفل م ينگاهش رو... ارهیسرش رو به زبون ب يتو يتا ادامه نقشه ها ارهیرو باال م سرش

جوشه  یقلبم م ينفرت از تو... حالم خرابه ... چهیپ یدلم به هم م... زنه  یگوشم زنگ م يجمله آخر حامد تو... ستیدست خودم ن... نهیب
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بار پرده ها کنار رفتن و بابا محمود  نیاول يانگار برا... زنه  یحرف م دیکه با ياز حد ادیانگار نگاهم ز... زنه  یو از چشم هام فواره م

! نهیب یکرده م دایودم پرورش پوج يرو که تو ياحساس بد

 یم یرو وقت نیا... پروا بوده  یاز حد مجاز گستاخ و ب شیبوده ب شیزندگ یلیکه طف ينگاه دختر نوزده ساله ا... شهیگرون تموم م براش

به ... کشه  یشه و اون رو به عقب م یراه دور کمرش حلقه م انهیو دست حامد که م... کنه  یتندش به طرفم حمله م يفهمم که با قدم ها

نگاه سرشار از نفرتم  کییبکوبه و تالف نیبدنم رو به سنگفرش زم ياستخوان ها... بکوبه  یلیس... خواست کتکم بزنه  یم... یراحت نیهم

! کنه  یرو بر سرم خال

! کنه  یمل نمنگاه گستاخ رو از طرف پاره تنش تح کییکه حت نقدریا... داره  یمن قلب کوچک پدر

قطره قطره  یظیخون غل... سوزه  یم مینیکشه و ب یم ریبلندم ت یشانیپ... کشه  یقلبم رو چنگ م یانگار کس... دومیهال م يسمت ورود به

! عمل انجام شده ! ... عمل انجام شده ... شه  یسرم تکرار م يتو... چکه  یپشت دستم م

؟  یکن یبا من چه م ایخدا

! کنه  ینم يهم اصرار یکس... خورم  ینم شام

خواب به چشمام  گذارهیلحظه هم نم هیالیاسترس و فکر و خ... ندارم  یهمصحبت چیرفتن و من ه رازیو عمه مهدخت از صبح به ش ناصر

مسجد رو  اطیدسته بلند داره ح يبا همون جارو یشگیهم رمردیپ... کنم  یزنم و به سمت مسجد پرواز م یم رونیصبح زود از خونه ب... ادیب

خاك  يکشه که بو ینم قهیبه دق... کشم  یهام م هیزنه با تمام قدرت به ر یرو که در فضا موج م یگالب يو بو رمیبه داخل م... کشه  یجارو م

رو  اطیح رمردیپ... نم ک ینگاه م اطیقرمز و سبز و زردش به ح يها شهیشکل و ش یهالل ياز پشت پنجره ها... کنم  ینم خورده رو حس م

 یهوا خنک... رو روشن کرده  اطیاز ح یمین دینور کمرنگ خورش... زهیریدور حوض آب م يها یشمعدان رس يکرده و رو یآب پاش

 يپلک ها... پوشونم  یخودم رو م يده رو یم يعطر مشهد يکه بو يکشم و با چادر نماز یاز فرش ها دراز م یکیيرو... داره  یدلچسب

. ادیبه سراغم م نیریش یو هپروت گذارمیهم م يخوابم رو رو یداغ و ب

... شم  یرسه ، از جا بلند م یبه گوش م اطیح يبچه ها که از تو يباز ينماز اومدن و صدا يکه برا یمردم يقدمها يظهر با صدا کینزد

کنارش ... دم  یم صیرو تشخ دشیسف زیر يرنگ پر از گل ها يو چادر قهوه ا يصغر یب یب دهیقامت خم... گردمیو برم رمیگ یوضو م

دلم ... کم کنه  میاز لرزش درون تونهیهم نم یب یآرامش ب... بوسهیکشه و م یسرم رو به سمت خودش م گهیذکر م هک نطوریو هم نمیش یم

انگار منتظره من هم ... کنه  یرنگش رو جمع م يداره سجاده سورمه ا یب یب... شه  ینماز به جماعت خونده م... جوشه  یو سرکه م ریمثل س

.نمبک یرفتن حرکت يپا به پاش برا

: دوزم  یرو به صورتش م نمیغمگ يچشمها... رهیگ یشه و دستشو به طرفم م یم بلند

! امینم... یب ینه ب  -

! باش دردت به جونم  یب یناهار مهمون ب... خونه ما  میبر ایب  -

: شه  یبه طرفم خم م شتریب یکم یب یب... خورم  یجام تکون نم از

! ادیعموت چند وقته ظهر ها خونه نم  -
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 یب یگرم ب يدست ها يسردم رو تو يو دست ها شمیاز جا بلند م... یب یبه خاطر شرم از کمر خم شده ب ایبه خاطر نبود حامده  دونمینم

. گذارمیم

ناهار دور ... بزنه  یهر چند مصنوع يبه خاطر بودن من ، لبخند ستیحاضر ن یحت... انگار بغض داره ... ستین یشگیاون مهتاب هم مهتاب

! نمونده  یراه یانگار به دلم افتاده تا بدبخت... مشکوك و زجر آوره  يادیسکوت ز نیا... شه  یدر سکوت خورده م یب یسفره کوچک ب

دلم مدام داره بهم هشدار ... ذهنم آروم و قرار نداره ... همش تالطم دارم ... خورهیو تاب م چیدل و روده ام پ ينوح تو یمثل کشت يزیچ هی

! کنه  یدر انتظارمه حالم رو بدتر م یچ دونمینم نکهیو ا... دهیم

... ترسم  یهمه حس وحشتناك به حد مرگ م نیکم کم دارم از ا... کنه  یاصال به چشم هام نگاه نم... نهیش یکنارم م ییچا ینیبا س مهتاب

: شهیمهتاب هول م... شمیاز جام بلند م

! رو بخور  تییچا نیبش... کجا ؟   -

! فقط اونجا آرومم ... خوام برم مسجد  یم... زنه مهتاب  یدلم شور م  -

قبل ... رمیم رونیب یب یو از خونه ب ندازمیسرم م يبا سرعت شالم رو رو... بزنه  یکه مهتاب خودش رو جمع و جور کنه و حرف کنمینم صبر

ها  لهیلرزونم رو از پشت م يدست ها... رمیو به طرف سقاخونه م خرمیپنج تا شمع قرمز بلند م یشگیهم يبه مسجد برم از سوپر نکهیاز ا

شمع رو  نیآخر نکهیو قبل از ا کنمیتوکل به پنج تن آل عبا روشن م تیمونده شمع ها رو به ن یکه باق یدو تا شعله روشن یکیو با  کنمیرد م

 یو تو دلم از باب الحوائج کمک م رمیگیها رو م لهیم... کنمیخاموش رو شعله ور م يشمع ها هیبق لهیتیف کشیسکو بزارم با شعله کوچ يرو

خودتون ... رمیرو بگ يزیچ چیه يجلو تونمیاونقدر که نم! ... مفیضع یلیآقا من خ... کنم  یلب زمزمه م ریز... ادیدلم به درد م... خوام 

!نیکمکم کن

... ستیکس ن چیه... کشم  یلرزون خودم رو به داخل مسجد م يبا قدم ها... کشن  یقرمز م يگونه هام خط ها يداغم رو يها اشک

آرامش داره اما  يداخل مسجد هوا بو... ده  یتشت مملو از آب و کف مشت و مال م يرو تو فیچند تا پرده کث اطیداره گوشه ح رمردیپ

محراب با اون ... رمیزنم و به قسمت مردونه م یشبستان رو کنار م نیپرده ب... رهیآروم و قرار بگ تونهیشده که نم یدل من اونقدر طوفان

! آغوش باز کرده من  يرنگش ، انگار که به رو يا روزهیو خم و ف چیپر پ یطاق

سنگ  يو رو رمیم نییرو آروم پا کیدو تا پله کوچ... زنهیقبر مهربون بهم لبخند م هیمهراب مثل  يگود... کشم  یرو جلو تر م خودم

! کابوس تموم بشه  نیخوام که ا یو از ته دلم از خدا م گذارمیسنگ م یخنک يصورتم رو رو... کشم  یکف مهراب دراز م یصورت

تو  ایکنمیو درکت نم اهمیمن روس ایخدا... شم ؟  یچرا آروم نم... شه  یقلبم چنگ م يدست چپم رو يانگشت ها... کشه  یم ریت قلبم

؟  یکن ینگاهم نم

که تا به حال  نمیب یرو م یخواب... خواب که نه کابوس بهتره ... بره  یزنم تا خوابم م یخدا حرف م يدلم برا يو تو زمیریاشک م نقدریا

کنن و اون  یکه پدر و مادرش باهاش قهر م نمیب یرو م يخواب دختر بچه ا... دمیو زجر کش دمید یضیو مر یبارها و بارها تو اوج ناراحت

! شن  یشن و از اون جا دور م یم نشونیسوار ماش... گذارنیکنن و بعد تنهاش م یم ادهیپ نیجاده نسبتا خلوت از ماش هیرو وسط 



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٣

با ترس ... نهیشیکنار جاده آسفالت شده م يخاك و شن ها يبعد با دو زانو رو... و بلندش  اهیس يموها يکشه تو یدست هاشو م ختركد

 يدست هاش رو رو... فتهیم هیدخترك به گر... احاطه اش کرده  یترسناک ییتنها... ستیبه فکرش ن یکس چیه... کنه  یبه اطرافش نگاه م

و سوزش دست  زهیریدخترك اشک م... فتهیو به سوزش م دنیپوست کف دستش رو خراش م زیو نوك ت زیر يشن ها... کوبه  یم نیزم

! دنشیکش غیج يبرا شهیم يهاش بهانه ا

که  خواب مشت کرده بودم و اونقدر محکم فشارش دادم يدستم رو تو... شم  یم داریپر از عرق و سوزش کف دستم از خواب ب یشانیپ با

از ... سوزه  یپوست کف دستم به شدت م... قرمز و دردناك شدن ... کنم  یبه کف دستهام نگاه م... ناخن هام کف دستم رو خراش دادن 

مونم  یوصله ناجور م هیقسمت مردونه مسجد مثل  ي، تو نجایاذانه و من ا کینزد... شم  یش با هراس از جام بلند میگرگ و م يهوا دنید

! دختر درست وسط محراب  هی... 

 یشگیهم يها يمشتر... شه  یم نییباال و پا کلمیه يبه رو ينگاه تعجب زده دو سه نفر... امیو از دو تا پله کوتاه محراب باال م شمیم بلند

و سرخ به طرف در  متورم ییفرو افتاده و چشم ها يبا سر... کنن  یسجاده رو پهن م يرسن و نوارها یم گرانیمسجد هستن و زودتر از د

.رم  یم یخروج

... کنن  یفکر م یکه در موردم چ ستیبرام مهم ن ادیز

.ندارم  ننیب یکه منو م یفکر کردن به حرف مردم يمغزم برا يتو ییجا گهیداغون و خرابم که د نقدریا

دارم و  یبر م گهیچند قدم د... دم  یم صیوسط کوچه قامت سرگردون و مضطرب جهان رو تشخ... رم  یکه به سمت خونه جلو م یکم

: رهیگ یو بازوهام رو م دوهیبا سرعت به طرفم م فتهیجهان تا چشمش بهم م

دختر ؟  يتو کجا بود  -

: گه  یم متیبار با مال نیا... شه  یحالت نگاهش مهربون تر م فتهیقرمزم م يکه به صورت پف کرده و چشم ها چشمش

! باهات کار داره بابا ... خونه  میبر ایب  -

 يرو دارم که برا يحس بره ا... کنه  یم تمیفشار انگشت هاش دور بازوم اذ... دارمیهمراه جهان قدم بر م... زنه  یدهنم م يقلبم تو انگار

!و همه جا برام ترسناك شدن  زیامروز همه چ... رو حس کنم  يکننده ا تیحما يگرما تونمیدست جهان ، نم ریاز ز... برنش  یذبح م

 تونمیهال م يبه ورود دهینرس... زنه  یکنار حوض چشمک م وهیشده و چند تا صندوق م ختهیبه هم ر یکم اطیح میش یخونه که م وارد

! ستنین داخل خونه یده که کم جماعت یدر هم و برهم پشت در نشون م يکفش ها... نمیبب يا شهیش يپنجره ها يرو از ورا یازدحام کم

پاهام ... شه  یبهت زده و پرسشگرشون بند دلم پاره م ينگاه ها دنیبا د... کیاقوام دور و نزد يآشنا يچهره ها دنیمحض ورود با د به

دستم رو  يو طور ادیبه طرفمون م عیسر دنمونیمامان روجا با د... خورم  یاز جام تکون نم... ده  یهولم م یجهان کم... چسبه  یم نیبه زم

 اهیو س یکت و شلوار رسم هیشه و بابا محمود با  یکه در اتاق باز م گذرهینم يزیچ... دوم  یاتاق خودم م يبه دنبالش تا تو بایتقر هک کشهیم

مامان  يدست ها يزده ام رو از تو خیيپنجه ها... زنه  یصورت و لب هاشون دو دو م يچشم هام رو... شه  یاتاقم حاضر م يرنگ تو

 یانگار ناگفته م... لرزن  یکمرم به وضوح م يمهره ها... گرم تر بشن  یتا کم زنمیبغلم م ریو ناخودآگاه اون ها رو ز مکش یم رونیروجا ب

.ادیبه سرم ب یدونم که قراره چ
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گوش هام فقط ... کوبهیصورتم م يبه صورتم زل زده و حرف هاش رو تو شیقرمز و نگاه عصبان يبا اون چشم ها... زنه  یمحمود لب م بابا

و غضب  ظیغ هیانگار با ... و اخم آلود مامان  یصورت ناراض يرو چرخهیگه گاه نگاهم م... شنومیاز حرف هاش نم يزیچ... کشن  یسوت م

! رو فراموش کنم  بشینگاه عج نیا تونمیوقت نم چیه... کنه  یشوهرش نگاه م بهداره  یپنهان

و  ادیبه سمتم م... کوبه  یهاون م يفهمه داره آب تو یانگار م... گشاد شده به حرکات لب و دهن بابا چشم دوختم  يدهان باز و چشم ها با

 قیعم... ده  یبهم دست م یبا فشار دستش احساس خفگ... رهیگ یقسمت سر شانه به گردنم رو م نیتر کیدرست نزد... شانه هام که نه 

: ستهیا یم میقدم کیيو تو دارهیدست هاش رو بر م... خوره  یم کهیحالت نزار من  نیاز ا یانگار کم... کشم  یر نفس متر و پر صدا ت

... کنم  یرو تموم م یامشب همه چ... گم  یدارم بهت م... هان ؟  يمات و مبهوت شد ينطوریکه ا يبود ياز صبح تا حاال کدوم گور  -

! شه  یم لیکردن هات تعط يخودسر نیاز امشب ا... گذارمیبالش م ياز فردا سرمو راحت رو گهید

دنده هاتو ... يپاتو کج بزار خوادیفقط دلم م... رسن  یمهمون هام م هیداماد و بق گهیتا دو ساعت د... یکن یگه گوش م یمادرت م یچ هر

! کنم  یشکمت خرد م يتو

افتاده به طرف  نییبا سر پا... رهیگ یکشه و چشم از در اتاق م یم یآه... چرخم  یبه طرف مامان روجا م... کنم  یبه رفتن بابا نگاه م ناباور

: صورتم نگاه کنه  يشه تو یمادر روش نم هیانگار به عنوان ... رهیکمد لباس هام م

اگه زودتر اومده ... ؟  يد یچرا همش بهانه دستش م... ؟  يکجا رفته بود... يمسجدم نبود... میگرد یدنبالت م مینژال از سر ظهر دار  -

! حمام  يزشته جلوشون بر گهیاما حاال که نصف مهمون ها اومدن د... یکم سرحال تر بش هیو  يریدوش بگ هیشد  یم يبود

! کنم  ینگاهش م پر از غم و غربتم ، یسال دخترانگ ستیبه اندازه ب... به اندازه تمام عمرم ... کنم  ینگاهش م دلخور

چشم هاش  يتو يزیچ... زنه  یصورتم زل م يو تو ارهیشه و سرش رو باال م یکالفه م اهمیس يکنم تا از هرم چشم ها ینگاهش م اونقدر

باور کنم ... شه ؟  یم يسوزه از چشم هاش جار یدلش م یکس یکه وقت ستین یعیهمون ما نیا! ... ؟ ستیاشک ن نیا... رهیم نییباال و پا

! کنه ؟ یم هیمن گر يبرا دارهکه روجا خانوم 

نصفه روز  نیهم يکه تو یانگار شرم داره از گفتن اتفاقات... کشه  یجلوتر م یشالش رو کم... زنمیوسط اتاق زانو م... نهیش یدر کمد م کنار

: بخوره  وندیاره تنش بود و قسمت نشد به پسر برادرش پعمر پ کیکه  يدختر يسوزه برا یدلش م... کرده  کونیخونه رو کن ف نیا

... يگه با آبروم در افتاد یزنم م یحرف که م... بابات ظهر که اومد مهمون هاشم دعوت کرده بود ... ستین یبه خدا که منم دلم راض  -

... شه  یعوضم نم... نهیبابات حرف اول و آخرش هم! ... اما نشد ... یخواست یبشه که تو م يزیکردم اون چ مویدونه که همه سع یخدا م

. ارهیسرت ب ییبال هیمیترسم به حرفش گوش نکن یم

 دیشا... بوده  رضایقسمت تواز اول هم عل دیشا... ؟  يدیخدا رو چه د... بپوش  یلباس مجلس هیبه صورتت بکش و  یدست هیایب... مادر  ایب

! يرخوشبخت ت نطوریا

 نییمامان روجا داره لباس ها رو باال و پا... گذارمیپاهام م يو سرم رو رمیگ یبغلم م يحال و حوصله ، همونجا کف اتاق زانوهام رو تو یب

که  یآروم ییبعد با صدا... ستهیا یاز حرکت م کدفعهی... کنم  یوسط کمد حس م لهیبه م یبرخورد چوب لباس يرو از صدا نیا... کنه  یم

: گه  یم زنهیانگار داره با خودش حرف م

! امشب دوخته باشنش  نیاصال انگار مخصوص هم... بودمش  دهیتا حاال ند... ؟  يدیخر یک نویا  -
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کنه  یباال تنه اش داره کورم م يها نیبرق نگ... شه  یم نیمامان داره سبک و سنگ يدست ها يناصر تو هیلباس هد... ارمیرو باال م نگاهم

کاش بابا ... کابوس تموم بشه  نیکاش ا... يبود دهیوقت اون لباس رو برام نخر چیکاش ه... ناصر ؟  ییکجا... کشه  یم ریقلبم دوباره ت... 

! کنه  دارمیصورتم بزنه و از خواب ب يآبدارش رو تو يها یلیدو تا از همون س حمودم

کشم  یکه دستمو م نطوریهم... امیم رونیتازه انگار از شوك ب... کنه من رو بلند کنه  یمیشه و سع یمامان روجا که دور مچم حلقه م دست

: زنم  یاز ته گلوم ناله م یزخم ریش هیشن و مثل  یحد ممکن باز م نیپلک هام تا آخر... چسبونم  یم نیبه زم شتریو خودم رو ب

! نیولم کن... ولم کن   -

 یم رونمیاز خونه ب نیدار ينطوریکدومتون رو تنگ کردم که ا يمگه جا... ؟  ادیاز من بدتون م نقدریچرا ا... ؟  نیخوا یاز جونم م یچ

؟  نیکن

 نید یآبرو شوهر م یشده و ب رتیس یب يمثل دخترها نیدونه دخترتون رو دار کیکه  شتریب نیننگ از ا... ترسه ؟  یاز ننگ م شوهرت

؟ 

 ادیاصال ب... برو به شوهرتم بگو ! ... سفره عقد اون پسره همه کاره و معتاد  يپا ادیمگه جنازه ام ب... پوشم  یلباس رو نم نیا رممیبم من

، اما  نیکاش همون موقع زنده به گورم کرده بود... اومده بودم مرده بودم  ایکاش همون موقع که به دن... ام  نهیس يسرمو ببره بزاره رو

! نیداد یمزجرم ن نقدریا

... کنه که آروم باشم  یمداوم بهم التماس م يها دنیکش سینگران و ه يمامان روجا داره با نگاه ها... کنه  یام اتاق رو پر م هیهقم گر هق

: رهیگ یلحن منم حالت التماس م ندفعهیا

اصال سامان نه ... مامان تو رو خدا ! ... ادیهفته حاج آقا م نیر اگفته تا آخ ییدا... کارو بکنن  نیتو رو خدا نزار با من ا... تو رو خدا مامان   -

! ترسم  یمامان ازشون م... ترسم  یازشون م... پسره هم نه  نیا... 

شانه هام  يرو فشیظر يدست ها... خوره  یم مینیب ریز مشیعطر مال يبو... رهیگ یبغلش م يزنه و سرم رو تو یروجا جلوم زانو م مامان

 يشه و دوباره تو یبغلش جدا م يهام سرم از تو هیهوا به داخل ر دنیهر بار کش ينفس برا یاز شدت بغض و تنگ... انیبه حرکت در م

! رهیاش فرو م نهیس

 یدرست وقت... دمیمادرانه رو چش یمهربون نیطعم ا ریچقدر د... شهینم بمیآغوش مادرانه نص نیاز ا یهول و هراس دارم که لذت اونقدر

! ندازه  یم رونیب شونیآغوشش گرفت که بابا محمود داره با همه زورش من رو از زندگ يمن رو تو

 یم یکنم دارم غالب ته یرگ هام اونقدر پر شتابه که هر لحظه احساس م يخون تو انیجر... دارم  یحالت خفگ... زنهیجوجه م هیمثل  دلم

! به خون نشسته و داغم روون شده  ياز چشم ها لیاشک مثل س انیجرپلک بزنم  نکهیبدون ا... کنم 

 استیبه س کیموز نیدونم که ا یخوب م... شن  یو قامت بابا محمود هر دو با هم داخل م کیموز يصدا... شه  یاتاق با شتاب باز م در

 يحرف هاست که صدا نیوگرنه حاج آقا مومن تر ا! ... ثمر من رو نشنوه  یب يها و اعتراض ها هیگر يصدا یگذاشته شده تا کس یحاج

زده  شیآت یحاج! ... ساخته  گرانید يعمر برا کیکه  يحاج محمود چوب حراج زده به ظاهر... بشه  دهیاش شن ونهساز و برگ از داخل خ

! به مالش 
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کنه و من رو  یمامان روجا مقاومت م... کنه  یمان رو از هم جدا مشدن هستن من و ما دهیدر حال در تیکه از زور عصبان ییچشم ها با

و کم جان مامان دارم اون دو  فیظر ياز پشت شانه ها... ستادهیاش ا نهیبه س نهیکه س کهیبابا اونقدر بهش نزد... کنه  یم میپشت سرش قا

 یپدرم م يچشم ها يتو شهیآتشش رو هم يکجاست که هرم شعله ها و شراره ها... جهنمت کجاست ؟  ایخدا... نمیب یرو م نیشآت لهیتا ت

! نمیب

: غره  یترسناك ترش کرده م نیکرده آروم باشه و هم یکه سع ییبا صدا بابا

همه رو جمع  ینیبینم... منتظرن ؟  ونریو دوست و آشنا اون ب لیهمه فام ینیب ینم... بهت گفتم ؟  یرفته چ ادتی... روجا زده به سرت ؟   -

تندتره ؟  شتیدختره آت نیتو انگار از ا... عقد کنون ؟  يکردم برا

 میآخه کدوممون به زور سر سفره عقد نشست... گذره ؟  یم یدختر چ نیتو دل ا یفهم یتو چه م! ... محمود  یبهش دست بزن زارمینم  -

حال و روزشو ؟  ینیبینم... مرد  ایبه خودت ب... ظلمه آقا محمود ... ظلمه به خدا ... باشه ؟  شیدختر دوم نیکه ا

 يبا آبروم باز نقدریا... عاقد منتظره ... ادیتنش کن بفرستش ب يزیچ هیبده ؟  خوادیم یجماعت رو ک نیجواب ا! ... زن  ینیب یتو نم  -

! نکن 

... میدیهنوز به توافق نرس هیسر مهر میگیبهشون م... بده مردم بخورن  يدیرو که خر ینیریو ش وهیم همون... برو عاقد رو بفرست بره   -

! کنن  یرو فراموش م هیهمه قض... ره دنبال درسش  یم گهینژال هم چند روز د... میعقد رو عقب انداخت

 وونهید نیاز ا شتریاالن هم تا ب... سر درسش  رهیم گهیموافق باشه چند روز د رضایاگه عل... گه  یم یشوهرش چ نهیبب دیبا گهینژال که د  -

! رو حاضرش کن  نیا نیام نکرد

: زنم  یاز کجا نشات گرفته داد م دونمیکه نم یشجاعت با

! عقد کنم  کهیبا اون مرت خوامینم... امیب خوامینم... امیمن نم  -

کنه جلوش رو  یم یو سع گذارهیبابا م نهیس يمامان دست هاش رو رو... ارهیکه از کمان رها بشه به طرفم هجوم م يریمحمود مثل ت بابا

اتاق  یگچ واریکمر مامان با د رهیبرخورد ت يصدا... ده  یهولش م يو به کنار چونهیپ یو م رهیگ یمامان رو م يبازو انهیبابا وحش... رهیبگ

! کنه  یا محمود گوشم رو کر مباب یلیشنوم و بعد سیرو م

از گوشه ... چشم هاش نگاه نکنم تا وحشتم چند برابر نشه  يکنم تو یم یسع... ده  یمانتوم و محکم تکونم م قهیبه  ندازهیدست م بابا

 دهیکش يدست بابا برا... ادیشه و به طرفمون م یاز جاش بلند م یدستش رو به کمرش گرفته با سخت کهیکه مامان در حال نمیب یچشم م

: رهیگ یهوا م يمامان مچ دستش رو تو هدوم بلند شده ک

که با  یبدون دیبا ینگران آبروت یلیاگه خ! ... ياریدختر م نیسر ا ییبال هیکارهات  نیآخرش با ا! ... نزنش ... ؟  يشد وونهیمحمود د  -

خودشون نکنن ؟  شیکه پ ییممکنه چه فکرا یدونیم... يفره عقد نشوندفهمن نژال رو به زور سر س یکارت همه عالم و آدم م نیا

: رهیگ یزنه انگشت اشاره اش رو به طرف مامان م یکه نفس نفس م نطوریکنه و هم یام رو رها م قهیمحمود  بابا

 زیهمه چ هیپ ینیب یمن رو که م! ... رونیب ادینفرستم ، زودتر حاضرش کن ب رونیخونه ب نیدختر رو از ا نیفردا نعش ا يخوا یاگه م  -

خوام بکنم شک  یکه م يدرصد هم به کار کیاگه قرار بود ... تو صورتم توف انداخت ... کرد  نمیامشب مادرم نفر... دمیرو به خودم مال
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زنم که کارم  یم يزر هیدارم  یلکفکر نکن ا... ندارم  یروجا به خدا قسم شوخ... ومدمیبه خاطر دل مادرمم که بود کوتاه م... مداشته باش

! خوابونه  یگه و شر رو م یبله م هیسفره  يپا نهیش یو بدون ادا و اصول م رونیب شیاریم گهیربع د هیتا ... فتهیراه ب

: گم  یم یلرزون يبا صدا دمیپشت سرم چسب واریکه به د نطوریهم

! امی...ینم... ن ... من   -

خون ... کنه  یام م دهیخشک يمحکم نثار لب ها یاش چند تا تو دهن دهیو ورز يقو يبتونم پلک بزنم بابا با پشت دست ها نکهیاز ا قبل

همه ... چکن  یمانتوم م يو رو رنیگ یچانه ام راه م يسرخ خون از رو يقطره ها... کنم  یشه حس م یلب هام پخش م يرو که رو یداغ

 یمامان با لحن... زنن  یشن و بهم زل م یحرکت م یپاره و غرق به خونم چند لحظه ب يلب ها دنیو بابا هر دو با د مامان... لرزه  یبدنم م

: گه  یلب م ریکنه ز یکه اندوه داره ازش فوران م

خودم  رونیبرو ب. ) ..کنه  یچرخه و با نفرت نگاهش م یبه طرف بابا م زهیر یکه اشک م نطوریهم... ( ؟  يباالخره کار خودتو کرد  -

! یحاج يد یکارت رو پس م نیتقاص ا يبه دلم افتاده بدجور یول... ارمشیم

 ينطوریگنجه روجا خانوم ا یانگار در باورش نم... شه  یلحظه سر جاش خشک م کیکنه که بابا  یتلفظ م زیآم ریتحق نقدریرو ا یحاج

کنه  ینم یحرکت چیمونه و ه یپاك باخته سر جاش م يمامان مثل آدم ها... داره  یبه طرف مامان بر م یبابا قدم... باهاش حرف زده باشه 

استخوان فک مامان رو با دو انگشت شصت و  ریبابا ز... کنه  یاشک آلود و غرق در نفرت به صورت گرفته بابا نگاه م يفقط با چشم ها... 

 یناله نم یحت... شه  یاز دهانش خارج نم یکالم چیه یخوره ول یم وندیپ مامان از درد به هم يابروها... دهیو فشار م رهیگ یسبابه اش م

 فشیرد يبابا فکش رو منقبض کرده و دندان ها... کرده  ریانگار حاج محمود رو غافلگ... کنه  یمغرور به بابا نگاه م ويهمونطور جد... کنه 

: گه  یم یو مرتعش یعصب يکنه و بعد حاج محمود با صدا یم دایدوئل نگاه ها ادامه پ نیچند لحظه ا... شن  یم دهییهم سا يرو

سر سفره ، خودت  يرو که آورد ارهیدختره پت نیا... نهیبعدش حساب جفتتون با کرام الکاتب... دم روجا  یساعت بهتون وقت م میفقط ن  -

! نمتیخواد بب یدلم نم... یش یچشمهام گم م ياز جلو

کشه و به  یم رونیب رمیتحر زیم يرو از جعبه رو یمامان دستمال... زنم  یچمباتمه م نیزم يو شوك زده روحال  یاز بسته شدن در ب بعد

 هیشه اون خونابه ها رو با  یبند اومده و نه م يزیهنوز نه خونر... کنه  یچانه ام رو پاك م يلرزون خون رو  يبا دست ها... ادیطرفم م

رو که  یرنگ ينقره ا فیتونم ک یشه و تازه م یخم م... ره  یکشه و به طرف در اتاق م یم ینوچ... صورتم پاك کرد  ياز رو شکدستمال خ

! بزك دوزك امشب  ياتاق گذاشته بوده برا يرو تو فیک نیانگار از قبل ا... نمیهست بب ششیمخصوص لوازم آرا

کنه در اتاق  یم یسع کهیحال و روز من و مامان روجا ، در حال دنیبا د... کنه  یل مدر داخ يسرش رو از ال نیخوره و نازن یتقه به در م چند

 یتکه پنبه بهداشت کیيمامان رو... نهیش یکشه و با گفتن با اجازه کنار مامان م یدر به داخل اتاق م يباز نشه خودش رو از ال نیاز ا شیب

که  نینازن... ادیهنوز هم قطره قطره از لبم خون م... کنه  یچانه و دور لبم رو پاك م يشده رو دهیو خون ماس زهیریپاك کن م ریش یکم

با نگاه ... ده  یهست فشار م هیتراز بق قیلبم که عم ياز زخم ها یکیيو رو دارهیبر م زییپنبه تم هینهیب یمامان رو م يلرزش دست ها

: کنه  یرو به مامان م ینیغمگ

! کنم  یمن درستش م... کم استراحت کن  هینیخاله بش  -

: کشه  یم یقیو نفس عم واریده به د یم هیسرش رو تک... کشه  یم واریخودش رو کنار د مامان
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! درستش کنه  لیعزرائ نکهیمگه ا گهید  -

، از گوشه  دهیزخم لبم فشار م يپنبه رو رو نیکه نازن نطوریهم... نمونده  یباق شیاز غرور و صالبت مادرشوهر یچیه نینازن يجلو انگار

 شیمامان بتونه با تنگ تر کردن گره روسر دیشا... کرده  یلیمامان روجا رو ن دیکه صورت سف نمیبابا رو بب يانگشت ها يجا تونمیچشم م

 ياز چشم ها شتریمن ب يلب ها یاما مطمئنا پارگ... رو بپوشونه و خودش رو از خطر دشمن شاد شدن نجات بده  يکبود نیايامشب جا

! ادیم هیو در و همسا لیسرخ و ملتهبم به چشم فام

! باشه ؟ تونهیم یروزها چ نیقاموس حاج محمود ، ا يکلمه آبرو تو ریتفس دونستمیم کاش

لحظه  هی... بابا  يانگشت ها يبه جا رسهیکنه م یصورتم پخش م يکه داره با سر انگشت هاش کرم پودر مامان رو رو نطوریهم نینازن

.دهیدوباره کارش رو ادامه م... ده  یم رونینفسش رو مثل آه ب... شه  یدستش شل م

که  یمردم رونیبخورم و اون ب یلیپدرم س ياتاق از دست ها نیا يتو نجایا نکهیمتنفرم از ا... کنن  يبرام دلسوز گرانید نکهیاز ا متنفرم

! بخورن  ینیریمرد ش نیهم يجمع شدن از دست ها

! دل حاج محمود خبر دار نشه  یاهیاز س یکس رونیچهره ام رو بپوشونم تا اون ب يصورت و زرد يبا کرم پودر کبود نجایا نکهیااز

! به آخر خط  دمیرس... میعاص... دلخورم ... شه  یگوشم تکرار م يتو ارهیکلمه پت مدام

خدا هست ؟ ! ... خدا ... زنه  یسوال چرخ م هیذهنم همش  تو

؟  نهیب یخدا م... پاره پاره کرد ؟  يبله اجبار هیمن رو در طلب  يحاج محمود لب ها یکجا بود وقت... کجاست ؟  خدا

از خونه تو که  کردمیفکر نم... بودم  ختهیتو اشک ر يپا شیتمام امروز رو پ... من تمام امروز رو تو خونه تو پناه گرفته بودم ! ... ایخدا

 ریتحق نقدریا کردمیفکر نم... رو بدن  ارهیو بهم لقب پت امیاز مسجد ب کردمیفکر نم! ... یشم تو دامن بدبخت یرت مپ نطوری، ا امیب رونیب

از دست  یگفت هر ک یم یب یب... ؟  یکن یتو از همه بالها حفظش م... به تو پناه ببره و ازت کمک بخواد  یهر کس نکهیمگه نه ا... بشم 

همه ذلت رو با کدوم توان به  نیا... چیحاال عمر و عزت که ه... ده  یشرور به خدا پناه ببره ، خدا خودش بهش عمر و عزت م يبنده ها

؟  شمدوش بک

 یاسیمامان و رژ لب  فیک يتو چرخونهیدست م... و دلمه بسته رو نرم کنه  دهیخشک ياون زخم ها کنهیم یبرق لب سع یبا کم نینازن

کنن و خون قطره قطره فرو  یبه سوزش افتاده لبم دوباره سر باز م يدرش رو باز کنه ، زخم ها نکهیقبل از ا... کشه  یم رونیرو ب یرنگ

آش و الشم  يورم و آماس لب ها تونمیدستش م ریز... ده  یلبم فشار م يکنه و رو یرو گلوله م يکشه و باز هم پنبه ا یمیپوف... زهیریم

... زنم  یدستش رو پس م... ارهیبند اومده ، دوباره رژ رو باال م يزیشه خونر یمطمئن م یو وقت دارهیپنبه رو بر م... حس کنم  یرو به خوب

. بکنم  یشدن تالش باتریز يبرا يا هذر یحت خوادیدلم نم

: زنمیناله م ادیم رونیکه از ته چاه ب ییبا صدا... کنه  ینگاهم م یسوال

! ستیالزم ن  -

: کنه  یپا و اون پا م نیا یکم... صورتم  شیکردن آرا لیتکم يبهم اصرار کنه برا شهیروش نم گهیانگار د... دو دل شده  نینازن

! يکرد هیتابلو شده که گر یلیخ... روح شدن  یقرمز و ب یلیچشمات خ... کم مداد دور چشمت بکشم  هیپس حداقل بزار   -
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اون  گهید... عوض شده  نینازن... گذاره  یزانوش م يسرش رو رو... کنه  یبغض م... لرزه  ینه اش مچا... کنم  یحال به صورتش نگاه م یب

 دایعاطفه پ... بزرگ شده ... انگار پوست انداخته ... ارهیکردن خم به ابروش ن یم زونممیاگه جلوش آو یکه حت ستین يدختر خاله مغرور

! کرده 

: زنم  یزحمت لب م به

! بکش  ایب... باشه   -

مامان بلند ... شه  یو مشغول م دارهیرو بر م یمداد مشک عیسر... بزاره  ریشه که تونسته روم تاث یخوشحال م... زنه  یبرق م يناز يچشمها

... کنم  یمها رو قبل از اعدام حس  یدارم حال اعدام... نمونده  یباق یفرصت گهیدونم که د یم... دارهیبر م نیزم يشه و لباس رو از رو یم

! زودتر تموم بشه  زیدوست دارن همه چ دمیشا... ستهیخواد زمان از حرکت با یاون هام دلشون م دیشا

 یخدا هم منو نم یحت... به روم بسته شده  دمیکه کوب يتا حاال به هر در... پره  یم نییسرم باال و پا يکوچک تو طانیش هیمثل  يزیچ هی

آدم  يادا يخود یب... اوردیزنده رو در م يآدم ها يادا يخود یب... نژال از اولشم مرده بود ... نژال مرده ... تموم شده  زیهمه چ... نهیب

. اوردیرو در م بودن

خونه رو از پاشنه  نیو در ا يتالش نکرد نیاز ا شتریب نکهیاز ا... ياصرار نکرد نیاز ا شتریب نکهیاز ا یش یم مونیپش يروز هی! ... سامان

چرا ... ؟  یناصر چ... کرد من رو مثل دختر خودش دوست داره چرا تنهام گذاشته ؟  یاون که ادعا م... عمه کجاست ؟ ... ياوردیدر ن

سنگ  همه يصغر یب یاز ب ریغ... کاله خودشونه  يهمه دستشون رو نجایا... لباس همراه عمه رفت ؟  دنیخر يچرا برا... ؟  ستین ممواظب

! گفته باشه  نیآم نتینفر يمرغ حق برا دوارمیام یب یب... رهیگ یمادر به فرزندش نم نیگن نفر یم... زنن  یم نهیخودشون رو به س

! برام ارزش نداره  یچیه گهید... افتاده مادره ؟  ادشیسال  ستیبعد از ب! ... هوم ... نیروجا رو بب مامان

دست ... کشمیم اهمیپر پشت س يموها يرو رو یرنگ و نازک دیشال سف... پوشم  یو مامان لباس رو م نیبا کمک نازن عیبره مط هیمثل

! رهیگ یلحظه ها عقم م نیداره از ا... ندازهیسرم م يبنفشه رو زیر يرو که توش پر از گل ها یرنگ دیسف یمامان چادر مجلس يها

انگار از همه متنفرم ... میتو دلم از همه شاک... عقد مسخره تموم بشه  نیزودتر ا خوادیحاال انگار دلم م... خورهیاز خودم داره به هم م حالم

 همهاز  نقدریا! ... فرو کنه  نهیب یکه م یکس نیاول نهیس يخواد اون رو تا دسته تو یدستهاشه و دلش م يرو دارم که چاقو تو یحس کس... 

و  نینازن یلرزن با همراه ینم گهیکه د ییبا قدم ها... حالم خرابه ... دم  یهم چند تا فحش م یبه حاج آقا توکلدلم  يشدم که تو دیجا نا ام

 دنیدونم که د یخوب م... رمیگ یسرم رو باال نم... شده  یجور واجور با هم قاط ياسپند و عطر و ادکلن ها يبو... رمیم رونیمامان روجا ب

پام  يکه به نوك پنجه ها نطوریهم... کشم  یصورتم م يتو شتریچادرم رو ب... کنه  یلهم م لیفام بیو غر بیپرسشگر و عج يها افهیق

! رهیگ یباز عقم م... کشن  یکل م يچند نفر... شم  یم ییرایکنم وارد اتاق پذ ینگاه م

خودم  يدلم برا... کنم  یبه سفره نگاه م رمیباال بگ سرم رو نکهیهمون چادر بدون ا ریاز ز... نمیش یسفره گذاشتن م يکه باال یمبل يرو

بود  یو مهمون میهمه دور هم جمع بود یوقت ادمهی... و انگور داره  یکه توش گله به گله نقش گالب دیسف یکیسفره پالست هی... سوزه  یم
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که توش گذاشتن رد لکه  یلیوسا ياز ال به ال شییگوشه ها شهیم یحت... میکرد که همه راحت دورش جا بش یسفره رو پهن م نیامامان 

. کرد  دایبوده رو پ ختهیکه روش ر یو بادمجون مهیقرمز و زرد خورش ق يها

سر ... نجایا... امروز ... شه  ینم دیاگه تو آب ژاولم بندازنش سف گهیمثل قلب من که د... که بعد از شسته شدن هم پاك نشدن  ییها لکه

! خدا شک کرده  یینژال به خدا... سفره حقارت بار  نیا

! ره  یبخت مادرش به استقبال بختش م نهیکه با همون آ یچه عروس خوشبخت... فتهیمامان روجا م یمیقد يو شمعدان ها نهیبه آ نگاهم

نظم و  چیه یکه ب ینیریو ش وهیم يبد هاس... گل زده شده  يکاغذ يسرش با روبان ها يدو تا کله قند که رو... جانماز ترمه و قران  هی

کاله ... رو توش گذاشتن  نیعروس و داماد جا مونده از سفره عقد نازن ياز عروسک ها یکیکاسه نبات که  هی... شدن  دهیچ یخاص قهیسل

! مالحته  یو ب ختیر یعروسش چقدر ب... دهداماد کنده ش

با ... هست  یشیلوازم آرا فیک هیو  دیجفت کفش پاشنه بلند سف هیو  یقواره چادر مجلس هیکنگره دار که توش  يبا لبه ها یمس ینیس هی

سوخته ؟  اهیشاهزاده س هیاز  ریغ يخوا یم یچ گهید... شده  دایکفش هاتم پ! ... ندرالیس ایگم ب یخودم م

گل ها از باغچه  یشک چیه یب... کاسه پر از آب که توش چند تا غنچه گل سرخ شناوره  هی... رمیگ یم ینیس ينفرت نگاهم رو از رو با

به کار بسته ؟  یرخواهیو ذوق و هنر رو کدوم آدم خ تیهمه خالق نیموندم ا... شده  دهیخودمون چ

سفره  يکاسه و تو يتو ختنیانبار ر يتو یفکن يها یگون ي، از تو نالیرنگ نشده ، بکر و اورج... به کاسه پر از گردو و بادوم  فتهیم نگاهم

! گذاشتن 

 سیسرو هی... گذارهیپام م يرو جلو کیکوچ ینیس هییدست! رو دق مرگ بکنه  یدست به دست هم داده که هر عروس زیکه همه چ واهللا

که  يدختر... کنم  یبه صاحب دست نگاه م... زنن  یبرق م ینیس يتو کیکوچ نینگ فیرد کیحلقه ساده با  هیجام عسل و  هیزرد با  يطال

به خدا که با شعف دل ... جام عسل ، جام شوکران بود  يکاش به جا... رضاستیفهمم اسمش فتانه هست و خواهر کوچکتر عل یبعدها م

! دمیکش ینفس سر م کیهمه رو 

در ... کنه  یعاقد داره دفتر و دستکش رو پهن م... نمیب یرو م دهیکت و شلوار پوش يمردها يپاها... کنه  یسالن اتاق رو پر م همهمه

 بهیمرد غر... کنه  یجمع تکرار م يرسا برا يخونه رو با صدا یده ها بار م يرو که البد کلمه به کلمه از حفظ روز يهمون حال داره مقدمه ا

! رهیگ یباز عقم م... خوره  یدماغم م ریتند ادکلن تلخش ز يبو... نهیش یکنارم م يبا کت و شلوار نقره ا

 یزبونم شور م... گزم  یلبم رو م... ده  یشده وسط سفره جا م نییتزئ دیرز سف ياز حنا رو که با گل ها یظرف یبا چابک نینازن يها دست

! کنن  یبه الله زار م لیرو تبد چکن و اون یلباسم م نهیس يخون رو يبه سرعت لکه ها... ره  یحلقم فرو م يشه و مزه فلز زنگ زده تا تو

 یو مبارک منتیم... همه رو متبرك کنم  يتونم دست ها یبا خون لبم م... ؟  نینیب ینم... ستین يازیبگم به حنا ن نیشد به نازن یم کاش

! بگذارم  ادگاریتونم براشون به  یسفره رو با خون خودم م نیا

 یپوزخند م... کنم  یخون نگاه م يبه قطره ها... ادیداره باال م دهیچیپ مینیب يکه تو یخون يدلم از بو... زنمیکنه و من عق م یوز وز م عاقد

! ؟ يبود دهیلباس رو خر نیناصر مگه با پول حروم ا... زنم 

 نیا يندارم برا یاصال رغبت... فهممینم هیاز چند و چون مهر يزیچ یزنم که حت یتو افکار خودم دست و پا م نقدریا... شه  یخونده م خطبه

انگار ... گذارهیدست هام م يکنه و تو یقرآن رو باز م نینازن يدست ها... گرده که خدا رو صدا بزنم  یزبونم نم... ها  يجور کنجکاو
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 ایطوط سوره نور عاشقانه به خ تینها یلحظات ب نیتو ا شیتبرك زندگ ينبود که عروس برا ادشییکس... خود من شوکه ترن  ازتیجمع

! کنه  ینسا نگاه نم

 يشتریخون ب... زنم  یپوزخند م... دستم رو نگاه کنم  يتونم قرآن تو یبهتر م نطوریا الشیبه خ... کشه  یچادر رو باالتر م یکم نینازن

به خاطر زخم لبمه ! ... خاطر عقدم باشه ، نه  ينه که برا... زنهیاشک تو چشمهام حلقه م... لب چاك چاکم به سوزش افتاده ... زهیریم رونیب

! نکنه  یفکر اشتباه یکس... 

جماعت داد بزنن که من  نیاگه فردا ا... شده  دهیممکن چ لیوسا نیتر یساعت با سر دست میزنه که در عرض ن یسفره داره داد م نیا

 یاعتراض ي، جا خورهیرقمه به کبکبه و دبدبه حاج محمود نم چینشستم که ه يسفره عقد يخشونت و هول و وال پا نیحتما به جرم زنا با ا

! ستین

 زهیدوش... کنم  یبار پنجم عرض م يبرا... دهیعاقد گوشم رو آزار م دهیخراش يصدا... شده  رهیدفعه چندمه که چشم ها به من خ دونمینم

؟  اورمیدر ب یمیکر رضایعل يمعلوم به عقد آقا هیشما را با مهر لمیوک ایآ یخانم نژال قربان

! یچه تفاهم زمیعز ن،ینازن! ... اوه ! ... گذرهیزمان چقدر زود م... امتحان  يشده مثل شب ها... بار پنجم ؟  يبرا! ... من  يخدا

که با  نمیب یبابا محمود رو م... بندهیم خیتمام تنم ... شه  یقرآن از دستم رها م... گذاره  یدست راستم م يدست سردش رو رو رضایعل

در  يبزرگتر ریکه اگه زبون نچرخونم تحق دونمیم... ادیکنه به سمتم م یفوران م شیکه ازشون آت ییمشت کرده و چشم ها يدست ها

به من  دنیکنه و تا رس یم یبابا داره عرض سفره رو ط... ره  یم یاهیچشم هام س... ده  یبه انگشت هام م یرضا فشار کوچکیعل... انتظارمه 

! گرمش چقدر با من فاصله دارن  يدست ها... شه  یچشم هام ظاهر م يصورت سامان جلو... نداره  يفاصله ا

: کنه  یباز وز وز م عاقد

؟  لمیوک  -

! يباشه که نبود ادتی! ایخدا... فتهیبه دوران م سرم

! بله   -

... ننیانگار همه غمگ... زنهیدست نم یکس... رهیکل به هوا م يصدا... يوند و پس وند شیپ چیبدون ه! ... یبله خال... چیه گریو د بله

! کشن  یجوان ناکام کل م کیيعزا يانگار برا

از اون  يانگار شعله ا... شم  یم رهیتو چشم هاش خ... ره  یم نییاش پر شتاب باال و پا نهیس... ستهیا یم میمحمود تو فاصله دو قدم بابا

! کنم  یشدنم رو بهش القا م میتیبا نگاه حس ... کنم  یبا نگاه خردش م... سوزونمش  یبا نگاه م... کرده  تیبه نگاه منم سرا شیه آتهم

چشم هاش از ... کنه  یم بیکه با نگاه رفتن شوهرش رو تعق نمیب یمامان روجا رو م... رهیم رونیاز اتاق ب عیکنه و سر یرو خم م سرش

مغزم امشب نا خودآگاه ابراز وجود  يصداها نیکال ا... شه ؟  یم! ... شهیدختر نون و آب نم يمادر برا هیگر... حضور اشک شفاف شدن 

.دمیعقلم رو از دست م ارمد... کنن  یم

... عالم شدم ؟  يرسوا یک... چادر از سرم افتاد ؟  یک... امیبه خودم م... ده  یرو تکون م يبرگ دستمال کاغذ هیصورتم  يرو به رو یدست

کنن ؟  یاشک آلود به لب و دهن من نگاه م يپروا و وق زده و تک و توك با نگاه ها یب نطوریجماعت دارن ا نیا یاز ک
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عقم ... فتهیم رضایشده عل یلبم فشار بدم چشمم به انگشت عسل ياون رو رو نکهیقبل از ا... کشمیم رونیفتانه ب يرو از دست ها دستمال

! رهیگ یم

قدم از قدم  نکهیشم و قبل از ا یبلند م... رهیگ یعقم م اهمیبخت س نیاز ا... دور و برش  يسفره و آدم ها نیاز ا... رضایاز عل... خودم  از

.امیفرود م رضایعل یآغوش لعنت يشن و تو یم اهیچشمهام س يبر دارم ، جلو

! شم  یرهسپار م یهوش یب يای، به دن مینیب يمونده از اون ادکلن تهوع آور تو یباقيشب رو با بو تمام

خودش رو  نکهیا يبه جا شیو آت کننیم نیرو نفر یکس ی، گاه زهیعز یلیآدم خ يگن چون بچه برا یم! ... یب یب رهیبگ نتینفر کاش

 نتیکاش نفر! ... سوزه  یم شتریقرار گرفته ، ب نیکه مورد نفر یاون کس ينطوریا... رهیگ یو پاك بچه اش م دیبسوزونه ، به جون پنبه سف

! یب یب رهیبگ

: کنه  یگوشم زمزمه م ریآروم و نجوا طور ز ییصدا... کنم  یم دایپ یبیآرامش عج... چهیپ یم مینیب يتو یمیعطر مال يبو

هوم ؟ ... ؟  ادیهنوز خوابت م... در نرفته ؟  تیهنوز خستگ! ... نژال جان ! ... نژال   -

! شو دختر خوب  داریب

؟  یدختر نازتو بغل کن يخوا ینم... تنگ نشده ؟  نایدلت برا آو... ترسم  یدارم م گهید! ... نژال ... شن ؟  یفرشته هام خسته م مگه

فقط ... به حفاظ تختت چسبوندمش ... نجاستیهم... برات آوردمش ... گه عکس مامانه  یم... یدختر زشت و تپل هی... دهیکش ینقاش برات

! شینیو بب یقشنگتو باز کن ياون چشم ها هیکاف

 يدلم برا! ... کنه  یم دادیوجود کرخت شده ام ب يداره تو يحس مادر... کشن  یم ریهام ت نهیس... ادیدلم به درد م نایاسم آو دنیشن از

از ... پلکم رو باز کنم  یرو ندارم که حت نیتوان ا... کردم  ریآوار گ ریکنم ز یاحساس م... زنه  یعصوم و لبخند قشنگش پر مصورت م

! رهیگ یآرامش م يلحظه ا يدلم برا نمشیبب تونمیبشم م داریب یکنارمه و وقت نایآو ینقاش نکهیا دنیفهم

... سوزه  یشده و نوك دماغم م شتریضربان قلبم ب... به تالطم افتادم ... تنگ شده  نایآو يبایشفاف و صورت ز يچشم ها يدلم برا چقدر

! شن  یکنم و باز همه درها بسته م یقطره اشک از گوشه چشمم رو حس م هیسر خوردن 

**********

اونقدر نرم و ... کنه  یم تیکالهم هدا ریه زبلندم رو ب يتار موها یدست... بغض داره  نباریصدا ا... کنه  یم ارمیعطر آشنا هوش يهم بو باز

: کنه  یآرامشگر که حس نوازش شدن رو بهم القا م

... مال من نباش  یخوب باش ول... نژال فقط خوب باش ... ؟  يبا همه قهر کرد... ؟  يبرگرد يخوا ینم... روز چندمه ؟  یدون یم! ... نژال   -

عادت  زیو به همه چ يدوست دار تویبگو زندگ... يدوباره زل بزن تو چشمهام بگو منو فراموش کرد اینژال ب... تظاهر کن  یخوب باش ول

! تخت نباش  نیرو ا نجایا ينطوریاما ا... کن  یمنو تا سر حد مرگ عصبان ایب... يکرد

... تو و دستمزد خودم رو نگرفتم  يکردم برا نذر... دارن  یهر دوشون مشکل مال... امروز عصر دو تا عمل دارم ... رازیرم ش یدارم م نژال

! نذر کردم نژال 
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! يبرگرد دیبا... یرو باز کن اهتیس يچشم ها دیبا... یخوب شده باش دیفردا صبح که اومدم تو با... شتمیصبح بازم پ فردا

!برگرد نژال ... بکنه  تتیاذ یکس گذارمینم گهیبرگرد د... برگرد  نژال

بار  کیکمکم کن بتونم چشمام رو ... سامان من نذر کرده ! ... ایخدا... پر از بغضش رو  يصدا... شنوم  یسامان رو با تمام وجود م يصدا

 یام داره له م نهیس... بند رو از دست و پام باز کن  نیا ایخدا... نمیصورت مهربون و صبورش رو بب گهیبار د کیبزار فقط ... باز کنم  گهید

به خاطر دخترم ... منتظره  نایآو... خوام برگردم  یم! ... ایخدا... دخترم  تیو معصوم یتو رو به پاک... نهیبرزخ برام سنگ نیا ایخدا... شه 

! خوام برگردم  یم

***********

صدا ... کنه  یاستخوان فکم درد م... لغزه  یخشکم داره م يلب ها يرو یجسم نرم... بکشن  ریهام ت قهیشه شق یلب هام باعث م سوزش

: کنه  یزمزمه م يشتریبا آرامش ب نباریا

مگه نه ؟  يگرد یبرم يدار! ... یینژال  -

دهن ! ... خودت سوسوله  يمثل اون وقت ها... دمیپدر و مادر دار براش خر یزعفرون یبستن هی... یشگیهم يرو بردم همونجا نایآو

! دیرو هم زد تا آب شد و بعد از کنار کاسه اون رو سر کش شیبستن نقدریا... رو قورت بده  شیتونه بستن یکنه و نم یم خیکوچولوش زود 

! همش زد و دخلش رو آورد ... رو به من تعارف کنه  شیبستن هیبق نکهیا يبه جا... داره  استیس ادیم خوشم

! يشنو یده م یگوشه چشمت نشون م يها دیمروار... مگه نه ؟  يشنو یم نژال

... کنم  یهمه تالشم رو م... خواد برگردم  یدلم م! ... کمک کن  ایخدا! ... زنم  یم ادیقلبم خدا رو فر يتو... خواد لبخند بزنم  یدلم م چقدر

دهان  يتو يزیچ... رمیگ یالت تهوع مح... دم  یلب هام رو به زحمت تکون م... که انگار بهشون وزنه زده باشن  نهیپلک هام اونقدر سنگ

خوره و  یدماغم م ریز یعطر مسجد حاج عل يبو... زنم  یتو دلم باب الحوائج رو صدا م... کنم  یباز هم تمرکز م... کنه  یم تمیبازم اذ مهین

... رها شدن ... حس فارغ شدن ... حس پاك شدن ... شه  یچشمم زنده م يجلو نایلحظه تولد آو... رسه  یبعد انگار روحم به آرامش م

نگاه ... کنم  یحضور سامان رو حس م... شم  ینم دینا ام... فتنیهم م يو دوباره رو لرزنیم... کنم  یخسته و کم جونم رو باز م يپلک ها

 یبه نور اطرافم عادت م هیشه و بعد از چند ثان یاز مرمقم ب یب يچشم ها مهیتا ن نباریا... باز هم تالش ... کنه  یمشتاق و منتظرش گرمم م

با اون ! ... و غرق در نور سامان  یصورت دوست داشتن... باالتر  یو کم... نمیب یصورتم م يپاك کن مملو از پماد رو جلو گوش... کنم 

به روز  کنهیمرتبش من رو پرت م شیصورت آراسته و ته ر... دیسف يمملو از موها يها قهیشق... بدون فرام و اون نگاه رنگارنگ  نکیع

زده  خیيگرمش پنجه ها يبا دست ها... ترسم دوباره به همون برزخ برگردم  یم... زنمیپلک م... شه  یخم م یکم! ... یدور عاشق يها

دستش داره ،  يکه تو یسامان با دستمال... کنه  یرو تار م دمیاشک د... گرده  یرمقم بر م یانگار جون به تن ب... رهیگ یدست چپم رو م

باز ... به خواب دارم  یبیعج لیو م ننیپلک هام سنگ... چشم از صورتش بر دارم  ادیدلم نم... دارم  يبدضعف ... رهیگ یاشک چشمم رو م

 یچانه ام رو لمس م يسامان با پشت دست آزادش رو... حلقم فرو رفته  يتو یو لوله شفاف نهیزبونم سنگ... بزنم  یکنم حرف یهم تالش م

: کنه 
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!سالم   -

تا زودتر  یکن استراحت کن یسع... تقال نکن ... ارنیم رونیلوله رو ب نیا یکم بهتر بش هیزمیعز... یممنونم که برگشت! ... نژال  ممنونم

! یخوب بش

دست گرم سامان ... شن  یچشم هام دارن بسته م... گفت  یم نایکاش برام از آو... ارمیرو به زبون ب نایخواد اسم آو یهمه وجودم دلم م با

: کنه  یگوشم نجوا م ریآروم ز... ده  یبلندم رو نوازش م یشانیپ

! نژال  یستیتنها ن... نترس ! ... نترس فرشته   -

رو  مییمو طال يشم و بعد سراغ دختر کوچولو یم داریب یخواب طوالن نیزود از ا یلیبار مطمئنم که خ نیا... رم  یشم و به خواب م یم گرم

. رمیگ یم

که  یزعفرون یگوشه لبش از بستن... زنه  یبرام لبخند م... شینرم و دوست داشتن يموها یکشم پ یدست م... نمیب یرو م نایآو خواب

... شه  یرنگش باز هم به لبخند باز م یغنچه و صورت يلب ها... کنم  یاك مبا انگشت شصتم لبش رو پ... شده  نیریخورده ، چرب و ش

روشن نگه  يبرا دیروزنه ام هی... مونه  یم یتیتقو يدارو هیمن مثل  يبرا نایآو... سپاسگذارم  یفرشته آسمون نیا رچقدر به خاط ایخدا

! کردم  دایمقاومت پ يبرا یمحکم لیدل نایانگار با حضور آو... سراسر درد و رنجم  یداشتن چراغ زندگ

به  دینور خورش ریو ز میخند یم... میزنیکنم و با هم چرخ م یبغلش م... ادیموج دارش م يبه رنگ پوست و موها بیرنگش عج یآب لباس

! ناستیمن آو یزندگ دیخورش... شم  یم رهیرنگش خ یعسل يچشم ها

رو کنار  یپوش یپوش و پرستار آب دیکنم دکتر سف یکنم و چشم که باز م یم يناله ا... لرزونهیرها شدن از ارتفاع تمام بدنم رو م حس

کنه و منتظر به دکتر نگاه  یدستم رو لمس م یبا مهربون... کشه  یم رونیرو از داخل منفذ آنژوکت ب یپرستار سرنگ خال... نمیب یتختم م

... دهیکه منو بلع يهفت هشت روزه ا يگه و کما یم یبرام از شوك عصب... پر حوصله  و البته شوخ طبع و... هیدکتر جوان و جذاب... کنه  یم

معده  يزیاز خونر... شده ، حاال کامال محو شده  قیمدت به رگم تزر نیکه ا ییجمجمه بوده و به لطف داروها ریکه ز ياز لخته خون مختصر

 یمستضعف خون کیاز هر نظر که بخوام فکرش رو بکنم  نکهیخونم و ا شیاز جواب آزما... کشه تا خوب بشه  یطول م یتکه مد یو زخم

!هستم 

! يگریبه درد بخور د زیچ چیو نه ه ینه کلسترول ينه قند یقول خودش نه آهن به

.کنه  یخنده و من رو به آرامش دعوت م یاتفاق م نیدکتر از ا... شه عق بزنم  یزنم باز لوله مزاحم باعث م یم لبخند

از ... کنه  یو من رو از هر جهت آماده م زنهیکه دارم و ممکنه باهاش رو به رو بشم حرف م یآرام و شمرده شمرده از مشکالت نهمچنا

سابق برگردن و ممکنه تا مدت  یعیطول بکشه تا حرکات دست و پا و گردنم به حالت طب یو ممکنه کم مارستانمیتا چند روز مهمان ب نکهیا

که مدت  یو زخم کنهیصحبت م هیو ادو دیساده و فاقد اس ییغذا میاز رژ... کلمات رو فراموش کنم  ایحرف بزنم و لهجهبا  یکم یکوتاه
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به قول خودش بشر  يها هیدکتر توص... معده ام شده  فیکه داشتم مهمان بافت ضع یعصب يمن و تنش ها یتوجه یهاست به خاطر ب

گذارهیاستراحت تنهام م يکنه و در آخر برا یم يکرختم باز يدست و پا يها و انگشت ها مکبا مرد یکنه و بعد کم یدوستانه اش رو م

چند سال آخر  نیا عیمدام وقا رمیذهن درگ... فرصت فکر کردن دارم  یساعت میتا پرستار برگرده و لوله رو از دهانم خارج کنه ، ن... 

! شه  یپرده فکرم اکران م يرو سنحاون شب  يو دعوا رضایعل ریکنه و تصو یرو مرور م میزندگ

 نایسامان و آو ادیانگار ... رسونه  یزنه و من رو به آرامش م یسامان همه افکار مشوش و دردناکم رو کنار م ياراد ریکامال غ ییجاها هیاما

سرم رو باالتر  یکم ادیز یبا سخت... کرده بود  يادآوریرو  نایآو یپر مهرش بهم نقاش يکه صدا ارمیبه خاطر م... رو به هم گره زده باشن 

جدا کردن چسب  يدر تقال برا... کنم  یخوره و من حسش م یکاغذ تکون م... کشم  یلبه تخت م يحسم رو رو یب يو دست ها رمیگ یم

قبل از ... بالشم فرو ببرم  يشم دوباره سرم رو تو یو من مجبور م نهیش یام م نهیس يکه دست گرم پرستار رو زنمیدست و پا م ينوار

کنم  یم یپاشم و سع یپرستار م يبه رو يلبخند... رهیگ یصورتم م يکنه و با هر دو دست رو به رو یرو جدا م غذبکنم کا یخواهش نکهیا

سر بزرگ که  کیکوتاه و بلند و  يبا پاها بیو غر بیآدمک عج هی... خنده دار شده  یعیبه طرز فج يآو ینقاش... با نگاهم تشکر کنم 

بدن گرد و بزرگ و  کی... که نصف صورتش رو پر کردن  یدرشت يبا چشم ها... شده  رسمبه عنوان گردن  یکوتاه يخط عمود يرو

 یشاخه گل آب کیخطوط  نیا يکوتاه و بلند دارن و از ال یانگشت چند خط مشک يکه به جا ییدار قرمز و دست ها نیقلمبه با دامن چ

! زده  رونیرنگ ب

که به کار بسته  یو تالش یدرخت کج و معوج هم داره که البته با وجود تمام سع کیو  اهیو چند تا کالغ س ینارنج دیخورش کیيآو ینقاش

! اطراف آدمک نشت کرده  یخال تینها یو ب دیسف يبه فضا یزده و کم رونیسر درخت ب يتوده ابر مانند رو انیباز هم رنگ سبز از م

! کرده  یشکل من رو نقاش نایکه سامان گفت آو ارمیم ادیزنم و به  یم لبخند

 دیاتاق جد يحضورم تو... شه  یکنن و بعد مقدمات انتقالم به بخش فراهم م یو چند بار عالئم بدنم رو چک م نیبعد از ظهر چند تا

: کنه  یاتاق اشاره م رونیسرم با خنده به ب انیشه و بعد از برقرار کردن جر یوارد م يپرستار... همزمان شده با تمام شدن ساعت مالقات 

البته فردا بر ... شدن و رفتن  دیکه همه نا ام یمالقات کننده داشت يچند نفر... نژال خانوم  یکن دایفکر نکنم مهلت استراحت کردن پ  -

! خدا به دور ... جمع بود که  نیا يتو یعدد سمانه خانوم کیخب  یول... گردنیم

 یبازش هوش از سرم م شین... شه  یوارد م یپر از خوراک يشه و سمانه با اون شکم گرد و دست ها یدر با شتاب باز م... میخندیدو م هر

! رو نشونمون بده  شیابیو آس شین يانگار عهد کرده تمام دندان ها... بره 

 يطور... ادیو به طرفم م ندازهیمبل گوشه اتاق م يرنگارنگ رو رو يها کیسمانه پالست... شه  یزنه و از اتاق خارج م یم یچشمک پرستار

 نطوریهم... نهیش یکشه و با زحمت گوشه تختم م یباالتر م یخودش رو کم... رمیگ ینفس م یچند لحظه تنگ يبوسه که برا یصورتم رو م

: زنه  یخودش رو باد میکنه و کم یزنه گوشه شالش رو باز م یمکه نفس نفس 

 یولوله انداخت نجایا يدیهفته هست راحت دراز کش هی! ... نژال خدا خفه ات کنه ! ... یو برگشت يرو دور زد لیکه باالخره عزرائ نمیب یم  -

! کرد  یم نییاز دست تو فشارش باال و پا... شد  يبستر نجایدو روز هم یب یبدبخت ب... ؟  یزودتر بلند ش ومدیزورت م... تو جون ما 

تازه سامانم ... دمیزودتر از همه فهم چارهیمن ب... دمیترس یلیبه خدا خ... نکن  گامین يزهرمار اونجور... بود فندقم رو بندازم  کینزد منم

 تبرو خون ایب فهیگفت ضع... به طالقم کرد  دیار تهدب هیهمسر هم  يآقا... سرم  ریبار رفتم ز هیخودمم ... من با شوهرت دعوا کرد  يجلو
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چند روز عمه روجا سوپ  نیا یخالصه ه... البته مداومتم کردم ها ... من مقاومت کردم  یول... قوز باال قوز  یش یم نجایا کمتیبا اون ش

! خوردمشون که اسراف نشه  یخودم م یهنوز خواب دمید یشد م یمنم شب که م... یکوفت کن يایبلکه تو بهوش ب اوردیم

: خوره  یاز گوشه چشمم سر م اشک

؟  وییس يپشت در آ... ؟  يبود نجایهفته ا هینیتو تمام ا یعنی  -

دعوام کرد  یلیشبم آرش اومد خ هی! ... فقط دو بار رفتم خونه دوش گرفتم و لباس عوض کردم ! ... اوهوم ) کنه  یسمانه هم بغض م(   -

اومد  نایساعت بعدش با آو هیبعد ) خنده  یم ينخود... ( دم  یاصال طالقت م... این گهید يومدین چیکه ه يبعد رفت گفت اومد. ..من نرفتم 

شب تا صبح پروژه خر  یخونه ول میرفتم بعدشم رفت يمنم محض خاطر آو گهید... میشام بخور رونیب میرو آورده بر نایگفت آو دزنگ ز

!مارستانیخوب آورد رسوندم ب يصبح خودش مثل پسرا... کردم  ادهیهمسر رو پ يکردن آقا

! هواشو کردم  یلیخ... دلم برا بچه ام تنگ شده ... کجاست ؟  نایآو  -

 ...خونه جهان ... خونه مامانت ... خونه مامانم ... روزشم با سامان بوده  هییحت... همه چرخ خورده  شیچند روز پ نیا... نگرانش نباش   -

شب ها قبل از  یول... رهیگ یبه ندرت بهانه تو رو م یلیکه خ میسرش رو گرم کرد نقدریا... کنه  یم يباز یکال داره مهمون... خونه من 

.زودتر خوب شو تا مرخصت کنن  ياگه دوسش دار... رهیگ یهمش سراغتو م وابخ

؟  نمشیبب ارنیفردا م  -

ات مثل  افهیق... بهتره  نهینب ينطوریتو رو ا يتازه به نظر من آو... فهیکث طشیمح نجایا... مالقات ؟  ادیب زارنیرو م ينقدریآخه بچه ا  -

! بعد  یبزار مرخص ش... مرده از گور در رفته شده 

؟  نجامیمن ا يدیشد که فهم یسمانه چ  -

هم دلتنگت بود  يآو... باالخره  يکار کرد یچ نمیبود زنگ زدم بهت بب نایفردا صبحش ساعت ده ا) ده  یو فشار م رهیگ یدستهامو م(   -

هوش  یگفتم چرا فقط گفت حالت به هم خورده و ب... یمارستانیتته پته کردن باالخره گفت ب یبا کل... جواب داد  رضایرو عل تیگوش... 

... يشد يبستر نمیبرا هم يمعده کرد يزیهرت گفت خونربعدش شو... نجایرو گذاشتم خونه مامانم اومدم ا نایآو عیسر ممن... يشد

 هیدمیبعدش فهم... شده  نطوریچرا سر و صورتش ا نیو ا نیباهاش دار یبه شوهرت که شما چه نسبت دیو توپ رونیدکترت اومد ب یول

خالصه کاشف به عمل اومد که کتک ... خودشو رسوند  ياونم زود... زنگ زدم به سامان ... دهینم زشوهر نامردت برو نیهست که ا يخبر

 یبه بدبخت... خورد کتکش زد  یشد و تا م زیخالصه سامان باهاش گالو... کرد  یگفت و انکار م یهم مثل سگ دروغ م رضایعل... يخورد

 هیپزشکت هم ... رونیانداخت ب ارستانمیرو از ب رضایعل راهیبا فحش و بد و ب سامانبعدم ... میاز هم جداشون کرد گهیبا دو سه نفر د

اونم برات ... رو هم آورد  یقانون یمعتمد پزشک ياز پزشک ها یکیخودش رفت ... سامان باز هم قانع نشد ... گزارش مفصل برات نوشت 

چند وقتم  نیا... کنن تیخونواده ات شکا يومدینکرده به هوش ن ياگرم خدا... یکن تیشکا يبر يگزارش نوشت که بعدا به هوش اومد

و  نیبعد از ظهر ها معموال مامانت و نازن یول... يممنوع المالقات بود... زد  یبهت سر م ومدیهر روز م بایسامان تقر... میهمه نگرانت بود

 نقدریا... کرد  یم یهم همش نا آروم یب یب... موندن  یمنجایساعت رو هم کینیا نجایا ومدنیمهدخت خانوم وجهان و ناصرو رضا م

رو راحت کرده تا باالخره بهتر شد و رفت  الشیسامان باهاش حرف زده و خ یکل... شد  يبستر نجایکه از استرس دو روز هم اوردنشین
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 بسکه همش براش پشت چشم نازك کردن و بهش چنگ... اومد  يگالب به روت فتانه هم دو بار... بار اومدن  هیمامانمم و بابامم ... خونه 

! نشد  یآفتاب گهیو دندون نشون دادن د

! آزار تره  یفتانه از همشون ب چارهیب  -

بال رو به سرت آورد ؟  نیشد که ا یاون شب چ نمیبگو بب... رو ولش  نایا  -

! نشده نگرفتت به باد مشت و لگد  یعصبان تین یتو هم بخواب تا ن... خودمو خسته نکنم  ادیدکتر گفته ز... سمانه  ادیخوابم م  -

برو  یگ یم یجوابم پررو پررو برگشت يگم حاال به جا یهمه اتفاقات رو برات م زیر یدارم از ک چارهیمن ب! ... ایشعور شد یب یلیخ  -

بخواب ؟ 

! نمیب یاالن بگم تا صبح خوابشو م! ... فتمیب ادشیسمانه به خدا االن اصال دوست ندارم   -

! بمونه  یخال نطوریا ستیمعدت خوب ن يبرا... یبعد بخواب يبخور يزیچ هیدیاول با یول... میباشه بابا نخواست  -

) خنده  یم ارهیرو در م یها قابلمه کوچک سهیاز ک یکیيکه داره از تو نطوریهم( 

دونه  يسوپ مامان پزت رو با آبکش صافش کنم بعد آبش رو تو بخور نیا دیکال من االن با... باشه  قیرق یلیخ دیگفته سوپت با دکترت

! هاش رو من 

! یبشه نصفه شب یکه چه آبکش چلو کش ییوو

 يروز هی... میزن یو حرف م میداریهامون ، کنار هم ب یامشب مثل دوران خوش دخترانگ یول... سوزه  یگلوم م... میزن یدو قهقهه م هر

! خوردم  یصد بار حسرت همون دوران تجرد رو م يتازه بعد از ازدواج بود که روز... امیدختر دن نیتر نیکردم غمگ یفکر م

اخالق  يرو رشیدنده چپ و تاث نیچقدر قبل از خواب سر هم... کشه  یو آروم نفس م دهیدنده چپ خواب يرو... کنم  یسمانه نگاه م به

.میدیو خند میکرد یسمانه شوخ یصبحگاه

! بود  دهیتخت نرم و گرمش ، کنار همسرش خواب يکاش االن تو خونه خودش ، تو ياما ا... رو دوست دارم  هسمان

تخت  يو تو رمیگ یبدنم رو شل تر م... فکر کنم  تونستمیبهتر م ییتنها نکهیو هم ا کردینم اشیمهربون ونیمن رو مد نقدریهم ا ينطوریا

 رهیخ ییبه روشنا... از سقف رو روشن کرده  یو قسمت دهیسر در اتاق به داخل تاب ياز باال یفینور ضع... رمیفرو م مارستانینه چندان نرم ب

! کشت  یداشت من رو م رضای، عل شیهفته پ کی... شم  یغرق م میزندگ يها و ترس ها دیترد يو تو شمیم

! کنهیمعلومه که شوهرش چطور باهاش برخورد م... ارزش بکنه  یدخترش رو ب نطوریپدر آدم ا یوقت... کنمیم یخودم دهن کج به

خورن  یگونه هام سر م يرو یمیقد يصدا و آرام مثل رفقا یاشک ب يقطره ها... شنیچشمهام مرور م يدارن جلو میسخت زندگ يروزها

به  دیچطور با کردمیفکر م شهیهم... رتریو ذهنم رو درگ کننیدلم رو سبک تر م زنیریم رونیکه ب نطوریهم... کننیم سیو بالشم رو خ

خاتمه بدم ؟  یزندگ نیا

ام رو به اجرا بگذارم و اعصابش رو  هیمهر یحت ای... طالق بدم  يکنم و تقاضا تیشکا ادشیبه خاطر اعت رضایبرم و از عل زدیبه سرم م یگاه

! برسن  تیتفکرات بزرگ بشن و به واقع نیا دادیوقت اجازه نم چیگاه ه هیاما نداشتن تک... زمیبه هم بر
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که به سامان  هیظلم قتیکه طالق گرفتن من قبل از ازدواج سامان در حق کردنیبا حرف ها و کارهاشون بهم گوشزد م گرانیوقت ها د یلیخ

! کنمیروا م

از اون چه که به  شتریب رمیقلب خسته و فق... محبتم  يایدر نیبا همه وجودم محتاج ا... کنهیسامان بدنم رو گرم م نیریش يزمزمه ها ادی

! زنهیعاشقانه و پر از عطوفت له له م يحرف ها نیا ي، برا ادینظر م

با ... یکردم هولش بدم به طرف فراموش یسع... کنم  دیکردم سامان رو از خودم ناام یبا همه وجودم سع... چند سال نحس  نیتمام ا يتو

 لمیو من بر خالف م میبحث کرد يچند بار... خواستم که زودتر ازدواج کنه  یاوقات ازش م یگاه یت بود اما حتسخ یلیبرام خ نکهیا

بود و کنترل  قیاما جواب سامان هر بار نفس عم... من نداره  یقلب و زندگ يتو ییجا چیه گهیحرف زدم که سامان قانع بشه د يطور

و  دیدزدیکه نگاهش رو م کردمیم رانشیهم اونقدر و یگاه... هیعاقل اندر سف يتلخ و نگاه ها يهم لبخند ها یگاه... تشیمحسوس عصبان

!قلبش رو به درد آوردم  تیکه به اندازه کفا... که گورم رو گم کنم  فهموندیبا حرکت دست بهم م

مرد معتاد و  نیکنم و بگم از دست ا تیم شکاتون یم... پام گذاشت  يراه نجات من بود که خدا رو به رو دیهفت روزه شا يکما نیا حاال

! هم ندارم  یجان تیقمارباز و تن لش ، امن

 یو ب یاقتیل یحاد هست که راحت ب ياونقدر رضایعل طیندارم اما شرا یهرچند شغل ثابت... دهیرو به خودم م نایحتما حضانت آو یقاض

.میایب رونیب یسرتا پا بدبخت یزندگ نیثابت بشه و من و دخترم از ا شیتیکفا

مثال اسمش  نایاگه آو دیحاال شا... ستین مارمیمنو دختر ب يبرا ییجا دونمیخونه بابا محمود که م... ؟  میرسیبعدش به کجا م دونمینم فقط

! داشت  يدیام شدیاصغر بود و جزو دسته ذکور بود ، م ایاکبر 

هرچند که ... شمیو کم کم مستقل م کنمیم دایبعدش هم کار پ... مهمون عمه مهدخت باشم  یغرورم بگذارم و مدت يبتونم پا رو دیشا

! کنه  نمیتام دیبه هر حال با... رهیگیرو م رضایمن گردن عل هیمهر

! بپردازه  دیچند سال خرد شدن و شکنجه کردنم رو با نیا مزد

نمیب یم ییفرصت طال هیرو مثل  ییکذا يکما نیانگار ا... راه حله  نیطالق بهتر يو اقدام برا تیشکا نکهیدارم به ا نانیدلم انگار اطم يتو

! رمیو به خواب م شنیم نیپلک هام سنگ یدونم ک ینم... 

 ارتریکه هش یکم... خسته ام رو ندارم  يحوصله باز کردن چشم ها... رهیگ یداره نبضم رو م یکس... کنهیمچ دستم حرکت م يرو یدست

دلم ! ... کنه  تیبسته هم به من سرا ياز پشت پلک ها تونهینگاه مهربون سامانه که م ینیفقط سنگ... کنمی، حضور سامان رو حس م شمیم

... فکر کردم  یلعنت یزندگ نیچقدر به تموم کردن ا شبید... ندازهیوجودم چنگ م يترس ناشناخته تو هی... نگاه کنم  رتشبه صو خوادینم

شبانه ام دلش رو به  هیپف کرده از گر يچشم ها خوادیدلم نم! ... دهیشدن سامان بهم عذاب وجدان م لیو م فیترس از حو حاال انگار 

! ارهیرحم ب

: شنومیآروم و پچ پچ مانندش رو م يصدا

خورد ؟  يزیچ شبید  -

آلوئه ورا به خوردش  وانیل هیقبل از خوابشم به زور ... بهش اصرار کردم نخورد  شتریب یهر چ... قیرق یلیفقط پنج تا قاشق سوپ خ  -

. دادم 
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 وهیم... خرما هم بخوره براش خوبه ... کره بهش بزنه  ایینزار چاشن... که آوردم بهش بده  یمیحل نیاز ا یکم هیصبحانه  يامروز برا  -

به عمه روجا هم زنگ بزن بهش ... بود غذا بخوره  لشیبزار هر چقدر خودش م... هفتیمعده اش راه ب دیکم کم با... ترش بهش نده  يها

! مرغ درست کنه  سوپبگو براش 

! یرو چشمم داداش  -

برات بخرم ؟  يخواینم يزیچ... مامان کوچولو ؟  يخودت چطور  -

؟  يخودت صبحانه خورد... هست  یهمه چ... نه سامان جونم   -

 یوقت مشکل هیاگه ... زنمیم يسر هیامیاحتماال ساعت هفت به بعد م... دارم  ضیمر یکل... برم  دیمن با... خورمیم يزیچ هیتو مطب   -

! بهم زنگ بزن  نیداشت

کاش ... کاش سامان همه کسم بود ... کنهیم دادیدلم حسرت داره ب يتو... ندازهیم نیگوشم طن يخواهر و برادر تو یآرام خداحافظ يصدا

. کردمیسامان شروع م نیصورت دلنش دنیو روزم رو با د دادیم تیرضا یدل لعنت نیا

. کنم  يخواب آلود رو باز ماریب هینقش  یکردم پلک چشمم نلرزه و به خوب یسع زدنیکه حرف م یمدت تمام

از اتاق  تونهیکه م یسرعت تیمن رو بدخواب نکنه با نها نکهیا يبرا... شهیبلند م سمانه لیزنگ موبا يلحظه بعد از رفتن سامان صدا چند

هم موفق  ادیز... بدم  یحالم کشش یب يبه دست و پاها کنمیم یسع... امیم رونیرفتنش منم از نقشم ب رونیبه محض ب... شهیخارج م

و  دیکه سمانه به همراه دکتر جد شمیم دیدارم از خودم ناام... کنن  ینم میاریبشم اما باز هم عضالت کمرم  زیخ مین کنمیم یسع... ستمین

... کنن  یکوتاه و بلندشون رو تمام م يو سوال ها ناتیو معا کننیو رو م ریپرونده من رو ز یربع ساعت... شنیوارد م یپرستار تازه نفس

بساط  دنیو به چ دزدهینگاهش رو م انهیناش یلیو با رفتنشون سمانه خ... شنیم دهیالزم شن يها هیو توص شنیم ادهد يزیتجو يداروها

که بدونم  شناسمشیم ياونقدر... زنهیگفتن و نگفتنش دست و پا م يکرده و تو ریپشت لبش گ یحرف دونمیم... شهیصبحانه مشغول م

! داره  دیترد یشتناکدلشه به طور وح يکه رو یگفتن حرف يبرا

: کنم  یصاف م یصدام رو کم... رش رو راحت تر بکنم کا رمیگیم میتصم

! سمان   -

هوم ؟   -

. شدم  داریتو ب لیمن با زنگ موبا یصبح  -

خب ؟ ! ... اوا چه بد ) کنه  یهول م یکم(   -

بهت گفت ؟  یبود و چ یک یبگ يخواینم  -

! بکنه  قیاول صبح زنگ زده بود به من و پسرش عشق تزر یبود صبح یتو فرض کن آرش) زنهیم یو کمرنگ یلبخند زورک(   -

؟  زننیچشمات دارن دو دو م ينطوریدرد داشت که ا قشیاون وقت تزر  -
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که به نوك کفشش نگاه  نطوریهم... نهیشیمردد و اخمو کنار تختم م... کشهیصبحانه م ینیس لیو دست از ور رفتن با وسا کشهیم یپوف

: زهیریم رونی، باالخره ب کنهیم

کار  دونمیاالن اصال نم... میکن یرو از هم مخف يزیچ میتونیمن و تو نم... گذاشتم بعد از صبحانه  یبهت بگم ول خواستمینژال من م نیبب  -

 همهدیبا يریبگ يبخوا یمیاصال اگه هر تصم... یحق توئه که بدون نیبه نظرم ا یول... شهیم یعصبان یلیاگه سامان بفهمه خ... نه  ایهیدرست

! يریبگ میبعد با چشم باز تصم یو بفهم يرو بشنو زیچ

 يگفت عصر تو... یحرف بزن رضایکنم با عل تیالتماس کرد گفت راض یکل... يبه هوش اومد روزید دنیفهم... بود که زنگ زد  فتانه

شهیرد م یدارو آورده از نگهبان ضشیمر يبرا نکهیبه بهانه ا ادیم رضایاز ظهر عل شیپ گفتیم... شهیساعت مالقات خونواده ات هستن نم

 ادیرو تحمل کنه تا ب رضایعل گهیبار د هیفقط  یبگه حق داره ول یگفت نژال هر چ... اتاقت باهات حرف بزنه  يتو ادیب يزارخواهش کرد ب... 

 یبدون دیاومده که تو هم با شیپ ییزایچ هیگفتیم... حرف زد  نایکرده و ا رییو تغ مونهیپش نکهیهم در مورد ا یکل... حرف هاش رو بزنه 

.يریبگ میبعد تصم

. نگذاره  نجایاگه نه که به داداشش بگه اصال پاش رو ا... کنمیخبرش م يشد یاگه راض زنمیبهش گفتم باهات حرف م من

؟  هیحاال نظرت چ... گفتم نه ؟  خوب

باالخره ... من که آب از سرم گذشته ... بگه  خوادیم یچ نمیبب ادیبگو ب... باهاش رو به رو بشم  دیباسمانه آخرش که ... ؟  یباالخره که چ  -

! حرف هاشو بزنه  ادیبزار اونم ب... کابوس رو تموم کنم  نیو ا رمیبگ یاساس میتصم هیدیبا

سامان  يدست ها دونمیرو که م یمیو من با لذت حل میخوریصبحانه رو م... رهیگیو همون موقع با فتانه تماس م کشهیم یقینفس عم سمانه

عقربه ها که به ساعت ... دهیاز حضور اول صبح سامان بروز م يزیو نه سمانه چ ارمیخودم م ينه من به رو... کنمیمزه مزه م دهیاون رو خر

بلندم  يبرس کوچولو موها هیبا ... ارهیو شالم رو در م نهیشیکنارم م... فهمهیسمانه حالم رو م... رمیگ یاسترس م یکم شنیک میده نزد

هام  یماساژ آرامبخش داره نگران هیمثل ... دهیبهم م یبرس با پوست دردناك سرم حس خوب زیر يبرخورد دندانه ها... کشهیرو برس م

: کنمیب زمزمه مل ریبرم ز یبهره م ندیحس خوشا نیکه با تمام وجودم دارم از ا نطوریهم... دهیم يرو فرار

دارم ؟  يزادیآدم ختیر... سمان صورتم رو به راهه ؟   -

وگرنه ... کم کدر و زرد شده  هیيریگ یکه م ییها و داروها دنیخواب نیپوستتم به خاطر ا... کم گوشه لبت زخمه  هیفقط ... آره بابا   -

هم  يریهرچند تو بم... گردهیکم غذا خوردنت بهتر بشه رنگ و روتم برم هیحاال ... ها همون دو سه روز اول خوب شدن  يکبود يجا

! شهیکم نم تیاز خوشگل يزیچ

کم  هی... داشتم  یشونیکم پ هییخوشگل يکاش به جا... چالغ  يرضایسرخ تو دست عل بیس شهیم... ؟  خورهیآدم خوشگل به چه درد م  -

! نبوده که به سرم نازل نشده باشه  ییل بالچند سا نیتو ا شییخدا... بخت و اقبال داشتم 

! دهند  یم شترشیبزم مقرب تر است ، جام بال ب نیهر که در ا گهیبه قول شاعر که م... انشاال  شهیدرست م  -

تو رو صبور  نقدریخدا ا نمیهم يبرا دیشا... یزجر بکش تیبود که تو زندگ ينطوریانگار اقبالت ا... يصبور و آروم بود یلیخ شهیهم تو

! بود  دهیآفر
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 چیه... بار اومدم  ينطوریمن ا! ... خوردم  یم يبود که تو خونه پدر یمن از خون دل يصبور! ... من از پته قنداقم نبود سمانه  يصبور  -

! رفت که آدمم  ادمیخودمم  گهیکه د ییبه جا دیکار رس... آدم از حق و حقوقم دفاع کنم  هیوقت نزاشتن مثل 

: چرخونمیسرم رو به طرفش م... چکهیم میشانیپ ياشک گرم سمانه رو هقطر

 نیمن ناراحتم تو با ا... برس  تیسمانه تو رو خدا برو به زندگ... نگفتم که دل تو خون بشه  نارویمن ا... ؟  وانهید یکن یم هیگر يدار  -

! يسر من موند يباال تتیوضع

،  کنهیو روزگار باهاشون بد م رهیگیدلشون م یانگار آدم ها وقت... هم هست  گهینفر د هیيحرف ها هیتو چقدر شب يحرف ها! ... نه نژال   -

همزبون  هیو  يداریاالن که ب... ولت نکردم  يهوش بود یبعدشم اون موقع که ب... افتادم  يا گهید زیچ هیادی! ... زننیمثل هم حرف م

گورم رو بکنم ؟  ییخونه ام تنها يبرم تو يخوایم

! ادیداره م... رضاستیعل گهیم یو بعد با لحن خاص کنهیم ینگاه... شه  یسمانه بلند م لیموبا امیزنگ پ يصدا

: ندازمیسرم م يو شالم رو رو کنمیرو جمع م موهام

! بخور  ییهوا هیرونیتو برو ب! ... ادیبزار ب  -

! کنم  یسرش هوار م يخودم همه شهر رو رو... کوچولو بزن  غیج هیبکنه فقط  تتیاگه خواست اذ... مونم  یاتاق م رونیب نیمن هم  -

راحت  التیتو هم خ... بکنه  نیکه هست سنگ ینیاز ا شتریاحمق باشه که بخواد پرونده اش رو ب گهید نقدریفکر نکنم ا) زنم  یلبخند م(   -

! بهت بخوره  ییاهو هیبزن  یچرخ هیاطیح يبرو تو... 

. زنمیاز کجا نشات گرفته به در اتاق زل م دونمیکه نم یو من با شجاعت رهیم سمانه

... تهیسبد گل سرخ و مارگر هیدست هاش  يتو.... نمیب یرو م میکابوس زندگ نیچرخه و من صورت بزرگتر یم رهیلحظه بعد دستگ چند

 يقطور يطال ریبرق زنج ادیچشم م يتو یلیکه خ يزیچ... رسه  یکنه و بهم م یجلوتر حرکت م دشیعطر سردش از بلوز و شلوار سف يبو

رو  هیبخ يجا... دیهاش د قهیگونه و کنار شق يگره کرده سامان رو رو يمشت ها يجا شهیامروز م... ستیکه به گردن برنزش بسته ن

 یم انهیسرم موز يتو ییصدا... زهیر یجگرم م يرو رو یخیکاسه آب  یدستانگار ! ... شده  يریچه تصو... نمیب یکنار لبش به وضوح م

! به خاطر تو دستش رو آلوده صورت شوهرت کرده  کهیکس! ... نژال  يتو هم صاحب دار: خنده 

کنه  زممیپنوتیخواد ه یانگار باز هم م... اهمیس يچشم ها يزنه تو یزل م... گذارهیتخت م يجلو کیکوچ زیم يو سبد رو رو ادیم جلوتر

 یکاش م... به پا شده  یدلم آشوب يتو... گردونمیصورتم رو بر م رمینگاه سرد و مرموزش قرار بگ يجادو ریتحت تاث نکهیقبل از ا... 

.کرد  یراحتم م یکشمکش چیبدون ه... رفت  یم رونیب میاونوقت خودش از زندگ دیشا... وجودش متنفرم  ازچقدر  دیفهم

: شکنه  یخش دارش سکوت اتاق رو م يصدا... نهیش یلبه تخت م يپام رو نییپا

؟  یکن یچرا نگام نم! ... نژال   -

اونقدر ! ... یسامان خان صولت... ؟  ینیب یم... به خاطر تو صورتم رو داغون کردن ... بزار دلت خنک بشه ... رو بچرخون و نگام کن  سرت

اونوقت چطور ... خونه  یدم دروازه برام رجز م يده و مثل الت ها یجر م قهیتو  یسال هنوز به هواخواهکه بعد از شش  خوادیخاطرت رو م
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ازم  یتو صورتمو بهم بگ یزل بزن یمادر بچه ام یوقت... بعد از شش سال  يچطور توقع دار... که شوهرتم تو رو رها کنم ؟  یمن يارتوقع د

نشم ؟  وونهیبعد من د يمتنفر

؟  يچون دوستت ندارم زد به سرت تا دم گور من رو کشوند یعنیکه ... ؟  یجنون گرفت یاز شدت عاشق یعنیکه  یگ یم نارویاالن ا  -

... ؟  میداشت یچه عقد باشکوه ستین ادتی... مگه دوست نداشتن تو حرف امروزه ؟ ) تو چشمهاش  زنمیزل م... ( من احمقم ؟  يکرد فکر

بهت گفتم ازت متنفرم ؟  میدیرس هر بار که به هم ستین ادتی

!که نسبت به من داره  هیبرادرانه ا يحس دلسوز يکرده ، همش از رو ينجوریات رو ا افهیضمن اگه سامان زده ق در

! سامان فرق داره  يبا دست ها یلیطعمش خ... دمیناصر چش يحس برادرانه رو از دست ها! ... گهینه د  -

! خوره  یبورش نم افهیناصر ضرب دستش به ق) کنار لبش  هیبخ يجا يکشه رو یم یدست... کنم  یناباور نگاهش م( 

 یول... خودش گفت  یبابات گفت نژال اگه به هوش اومد هر چ... کردم  يادیافتادم گفتم غلط ز یحاج يرفتم به پا... بودم خونه بابات  رفته

! ستمین رتیغ یمثل بابام بگفت من ! ... بدرقه ام کرد  يدم در ناصر بدجور

انگار ) زنهیچشم هاش برق م... باباته ؟  یمگه عروس گمیتو دلم م... کنمینگاه م دشیسف کدستیيبه لباس ها... زنم  یم يپوز خند(   -

کتک خوردن بهت ساخته نه ؟ ... پوستت رفته  ریآب ز

! شه  یکنه ، کتک خوردنم برات مشت و مال حساب م یو بدنت درد م يخمار یوقت... مزه داده ... آره   -

... رهیگ یدستش م يدستم رو تو... نهیش یکشه و کنار تختم م یتخت رو جلو تر م کینزد یصندل... ادیتر م کیشه و نزد یبلند م( 

 یبه ناچار تقال نم... کشه  یم ریآنژوکت پشت دستم ت... کنه  یبکشم که پنجه هاش رو محکمتر دور دستم قفل م رونیدستم رو ب خوامیم

) حرفهاش رو بزنه  دمیو اجازه م کنمیسکوت م... کنم 

به ... بود که برات ساختم  یاز زندگ شتریب یلیارزشت خ دونمیم... کردم  ادیز يدونم در حقت نامرد یم... ادیدونم از من بدت م ینژال م  -

! يدیبار مشکالت رو به دوش کش ییو تو تنها دمیها پا پس کش یسخت يتو شهیقول خودت هم

اون شب اصال ... هزار بار مردم و زنده شدم  يروز يهوش بود یهفته که ب هینیا! ... کنم  یزندگ تونمیبه قرآن بدون تو نم... به خدا  یول

 یچ دونمینم... چشمهام از خودم عقم گرفت  تو يزل زد ياونطور یوقت... حالم خراب بود ... پر بود  گهید يدلم از جا... شد  یچ دمینفهم

! کردم  یرو سر تو خال یهمه چ یتالف کهشد 

هنوز به ... يشد رینرفته تو راه مشهد چقدر به خاطر من تحق ادمیمن هنوز ... خوام عوض بشم  یباور کن م... خوام عوض بشم نژال  یم

جلو و  امیهر وقت خواستم ب... يرو بزرگ کرد نایبا اون امکانات در حد صفر آو ينرفته چطور ادمیهنوز ... خاطرش عذاب وجدان دارم 

! يدیصورتم کوب يرو تو تیبد زندگ يروزها... يکرد رمیتحق... يتوفم کرد... يپسم زد شمباهات صادق با

! برام ارزش نداره  گهید یهست یوقت! ... یستین یباش دیتو هر وقت با  -

رو دادم و از دلش  بیطلب آقا مص سادمیرفتم مثل مرد وا... به خدا االن پنج روزه لبم به وافور نخورده ... کنم  یك منژال دارم تر  -

! دم  یجونمو برات م امیبه خدا من با سر م... اشاره بکن  هی، تو فقط  زهیعز یلیبرات خ دونمیکه م نایبه جون آو... دراوردم 

؟  یفروخت نتویماش  -

؟  یپرس یم یچ يبرا... ! نه   -
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؟  يرو داد کتیطلب شر يپس چطور  -

! باغ ملک رو فروختم   -

! اون باغ که سهم االرث فتانه بود   -

. گردونم  یپولش رو بر م دیشدم که بهش چک دادم و تا ع یباز بدهکارش م یکم هی... باهاش معامله کردم  میسهمم رو از خونه پدر  -

اونوقت ؟ چطور ! ... هوم   -

 دیکه بتونم تا ع ارمیدر م ينقدریبچسبم به کار ا... شه  یم شتریدرآمدم ب... دمیخر بیرو از مص نیماش گهیپول باغ سه دنگ د هیبا بق  -

! فتهیبرام م ونیلیسه م یبرج بایحساب کردم تقر... رو صاف کنم  میبده

 ونینشده کام دیمطمئنم تا ع... حماقت کرده ؟  نقدریچطور ا شناسهیموندم فتانه که تو رو م... يدست بردار یباف ایشه تو از رو یم یک  -

! يباز یبساط قمارت م يرو پا

! یکن يباهاش باز یتونیدلم قرص بود نم يبود کیشر بیاون وقت که نصفش رو با آقا مص باز

هفت روزه  يکما نیبابت ا... رمیتونم طالقم رو ازت بگ یم يو چه نخوا يچون حاال چه بخوا... يشد وونهیدستت درد نکنه که د رضایعل

! چشمم دور شو  يحاالم بلند شو از جلو... کنم  یسر نمازم دعات م... هم از خدا ممنونم 

 يدستم باز دهیکش يهاداره با انگشت  رضایکه عل ارمیخودم نم يبه رو... رو به روم  واریبه د زنمیزل م الیخ یکنه و من ب یسکوت م یکم

 يوقفه ا یو ب زیر يکنم فراموش کنم که بوسه ها یم یسع... گذاره  یدستم م يشه و سرش رو رو یکه خم م رمیگ یم دهیند... کنه  یم

چکه  یسردش که پشت دستم م ياشک ها... زده  رونیب مارستانیرنگ ب یلباس گشاد و صورت نیآست يکه از تو زنهیساعد دستم م يرو

خشکم  يبا چندش لب ها نکهیو قبل از ا... رهیگ یم یقیگردنم نفس عم يگود يو از تو ارهیسرش رو باالتر م... کنه  یمن رو شوك زده م

به  زنهیزل م... دهیانگار وقاحتش ته کش... کنهینگاهم نم نباریا... دهیم هیتک شیو به صندل رهیعقب م هبکنم ، دوبار یرو جمع کنم و اعتراض

: کف اتاق  يها کییموزا

ختمیحلقت ر يبرات شربت قند درست کردم و با قاشق تو... لحظه خودمم مردم  هی... يهوش شد یو ب ياون شب که خون باال آورد  -

صورتت رو با ... لباس هات رو عوض کردم ... شد  یاش با خر خر از حلقت رد م گهیو نصف د یختیریم رونینصفش رو ب... بود  دهیفا یب... 

التماست کردم که چشم ... کردم  یگوشت معذرت خواه ریبغلم گرفتمت و ز يتا چند ساعت تو... پاك کردم  يآو يدستمال مرطوب ها

! به خودم فحش دادم ... زار زدم ... کردم  هیگر... یهاتو باز کن

! خرابه  یلیفتن حالت خگ... مارستانیآوردمت ب... تازه به خودم اومدم ... سحر شد  یک دمینفهم

! یازم متنفر باش دمیبهت حق نم یول... یدوستم نداشته باش دمیبهت حق م نژال

! يخوا یکه تو م یشم همون یم یکمکم کن اگه

شه ؟  یم... شه  یمتولد نم دیکس از شکم مادرش پست و پل چیه یول... شدم  وونیح... دونم پست شدم  یم خودمم
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بار  هیبار فقط  هیحاال تو ... در توبه رو باز گذاشته  شییخدا به اون خدا... بزار برات جبران کنم نژال ... کنم  یم یبگ يبرگرد من هر کار تو

! اونوقت برو  یتحملم کن یاگه بازم نتونست... بهم بده  گهیفرصت د هی... کن  يصبور گهید

چون ... چرا ؟  یدون یم... یزن یجا م رسهیوقت عمل که م... يروضه ها خوند نیهم برام از ا گهیچند بار د! ... رضایتوبه گرگ مرگه عل  -

 يها نیدو روز به دو روز از ترس ناله و نفر... دیککت هم نگز يبا اون فضاحت من رو عروس خونه ات کرد ادتهی... يریحق... يوجود یب

دم در خونه ،  ومدنیتو چله زمستون طلبکارهات م ادتهی... نه ؟  ایرات مهم نبود غذا خوردم ب یحت گزاشتمینم رونیپام رو از اتاقت ب رتماد

که  زدمیو دم در خونه با طلبکارات چونه م دمیکش یو من با اون شکم پر و پا به ماه ، چادر به سرم م يدیتمرگ یبساط منقلت م يخودت پا

طلبتون رو بده ؟  ادیب فرستمشیهر وقت اومد م نیکه بر... نمشیبیکه منم نم... ستینرضایعل

کلمه  هیگفت و تو ... گفت نجسم ؟  ادتهی... حمام روز دهم مادرت نزاشت از حمام خونه استفاده کنم ؟  ياومد برا ایبه دن يآو یوقت ادتهی

! زن کاشتم و نجسش کردم  نیشکم ا يبچه رو تو نیمن ا ینگفت

گرفتم و بغلش کردم  يآو يگچ پاها ریدستم رو ز نقدریا... ؟  یبار بغلش کن کیيحاضر نبود یاومد حت ایبه دن يپاچمبر يآو یوقت ادتهی

! که هنوز که هنوزه کمرم راست نشده 

؟  یبغل خواب شدن قبولم داشت يفقط برا... ؟  يفحشم داد... ؟  يزد یهر وقت اعتراض کردم تو دهن ادتهی

گم چون  ینم... همه جوره ساختم  تیبا همه چ رضایعل... يوقت درکم نکرد چیه... يوقت همدم نبود چیه... يوقت همسر نبود چیه

چون خواست ... رونیپرتم کرده بود ب شیآشغال از زندگ کهیت هیباهات ساختم چون بابام مثل ! ... نه ... بودم  میمعتقد به حفظ زندگ یلیخ

! زن شدن و مادر شدن رو با هم بچشم  اتاق نحست طعم يخدا بود همون بار اول تو

!شینه راه پس داشتم و نه راه پ گهیشدم و د ریگ حجله

! شهیوقت دلم باهات صاف نم چیه... سرم ازت متنفرم  يسر شاهده به اندازه موها يباال يخدا

مرده  يکاش قبل از اومدن آو... نفسم تنگ شده ... لرزهیتمام بدنم م... شدن  زیمثل دو تا چشمه خروشان از اشک لبر اهمیس يها چشم

! بودم 

: کنم  یلرزان و خفه ناله م يبا صدا... زنم  یجونم به بازو هاش چنگ م یب يبا دست ها... رهیگیبغلش م يسرم رو تو... شهیبلند م رضایعل

! غار سابقت حامد رو  رایهم اون ... هم تو رو ... رضایخدا لعنتت کنه عل... دست از سرم بردار   -

: کنه  یزمزمه م يگرفته ا يصدا با

و  یاگه ببخش... يریبگ میشم تو تصم یمنتظر م... رمیمن م! ... دوباره حالت بد بشه  خوامیآروم باش نم... نکن  هیتو گر... باشه نژال   -

... ریحقت رو بگ... کن  تیشکا... از فرصتت استفاده کن ... یببخش یتونیاگه هم نم... انجام بدم  یکه گفت يهر کار دمیقول م يبرگرد

! اما حاللم کن ... و زندان ببر  هیحکم د امبر

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 
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! خونواده ام ندارم  دنیبه د یلیم چیچرا ه دونمیاما نم... تا ساعت مالقات نمونده  يزیچ

بهت و تعجب مونده بود که  يخبر تو یوصل کردن و دکتر از همه جا ب ژنیاونقدر حالم خراب شد که بهم اکس رضایبعد از رفتن عل صبح

.روز افتادم  نیمن به ا کدفعهیشده  یچ

هست که از پنجره به  یساعت کی... شم  یم رهیمشت کرده اش خ يبه دست ها... کلمه هم حرف نزده  هیاز همون موقع تا حاال  سمانه

کرده که  یچه گناه ستیمعلوم ن... رهیگ ینوا رو هم م یمن دامن اون ب ینکبت زندگ شهیهم... خودش فرو رفته  يزل زده و تو رونیب

! زهیاشک بر دیمن با يپا بهنوشتن پا  رشیتقد يتو

: کنم  یتخت جا به جا م يخودم رو رو یکم

! سمانه   -

؟  هیچ) گردونهیحوصله سرش رو بر م یب(   -

! يمهربون تر بود... اخالقت بهتر بود  مایقد  -

!نداره  يا گهیسود د... رنیبگ يشه ازت سوار یفقط باعث م یخوش اخالق  -

 نیاز ا شتریب... ستیحالت مساعد ن... یبمون نجایخوام ا ینم گهید... خونه  يبر هیبهتره عصر با بق) کنم  یمنفسم رو با حرص فوت (   -

! يبد يسوار ستیروا ن

! خفه شو نژال   -

معلوم هست چه مرگت شده ؟   -

سامان  يکه دلسوز) داره  ینگه م صورتم يو صورتش رو جلو ادیبا سرعت به طرفم م... کف اتاق  زنهیجست م یتخت بغل ياز رو(   -

برادرانه هست ، هان ؟ 

؟  یکن یچرا تمومش نم! ... قلبت مرده ! ... نژال  يکور تو

! یدر ضمن به نفع خودت بود گوشت رو به در اتاق نچسبون... ؟  دهیم یحرکات چه معن نیا... به فکر بچه ات باش ! ... حوش بابا   -

برادر برادر  نقدریا... عذابش نده  نقدریا! ... خواد  یسامان فقط تو رو م) کنه  یبغض م! ... ( نژال ... به مرگ خودم ... بچه  نیبه جون هم  -

! يبد لشیبخشمت اگه چرت و پرت تحو یبه خدا نم... نهیتو رو بب ادیامشب م... نکن 

! يریگ یساده م زویهمه چ... یهنوزم سرخوش  -

 یعنی... قاتل  کهیاون مرت شیپ يگردیآخرشم بر م دونمیمن که م! ... اوهام کنه  ریکه خودش رو اس نهیش باشه بهتر از اآدم سرخو  -

! ياریخودت ن يو بازم به رو ینیهمه اشاره رو از طرف سامان بب نیا یتون یم يموندم چطور

! شما برو به فکر قلب مامان جونت باش   -

االنم پسرش متخصص قلب و ... کرده  یکرده ، هم عاشق یاون به وقتش هم جوون... تو نگران قلب مامان من نباش ! ... همه  يگور بابا  -

! کنه  یم وندیقلب زاپاس واسش پ هیادیهم که گندش در ب یلیخ... عروقه 

) نهیش یم یتخت بغل يو دوباره رو زنهیپوزخند م( 
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 نیبه خدا به ا... ینیب یم يرو که دوست دار ییزایفقط اون چ شهیتو هم... ینیکن همه جوانب رو بب یعس! ... کنم سمانه  یدرکت نم  -

! شونیبفهم یتونینم یمسائل هست که تا خودت باهاشون مواجه نش یلیخ... داغونم که گفتن نداره  نقدریمن ا... ستیهام ن یآسون

،  نهیب یتو رو م یوقت! ... نمیب یخونه م یقرآنش رو م رهیصبح سحر ج یسامان رو وقت يصدا يمن غم تو یول) کنه  یلب زمزمه م ریز(   -

! نمیب یچشمهاش رو م يحسرت تو! ... نمیب یکنه ، ژست پدرانه اش رو م یبوسه و بغل م یرو م نایآو یوقت! ... نمیب یدلش رو م دنیلرز

! نداره  دنیحماقت تو د... نداره  دنیها د زیچ هیبق

 یم میتخت رو تنظ بیو ش رسونهیسمانه خودش رو بهم م... کنم دراز بکشم  یم یدوباره سع... بحث ادامه ندم  نیبه ا گهیدم د یم حیترج

 خوادیدلم نم... کنم خودم رو کنترل کنم  یم یو سع بندمیپلک هام رو م... زنن  یاشک برق م يروشنش از قطره ها يچشم ها... کنه 

اسم  هیمن حاال فقط  یزندگ يتو... و محکم  يمامان قو هی! ... نهیمهم هم... ناستینژال مامان آو... ننینژال رو بب هیگرت کننده ها مالقا

!ناستیاونم آو... وجود داره 

کردم و همراه  دیکه سامان رو ناام يهمون روز دیشا... رو نگه داشتم  يکه آو یهمون وقت دیشا... انتخابم رو کردم  شیوقت پ یلیخ

! پا به خونه نحسش گذاشتم  رضایعل

*********

: به در اتاق  زنهیم هیو تک شهیداخل م... کنم  یزانوهام بلند م يسرم رو از رو... زنهیروجا چند تقه به در اتاقم م مامان

 یشیشه و تو م یخون م گرمیانگار به دلم افتاده بود ج... کرد  يو بابات به خاطر دختر شدنت ناشکر ياومد ایکه به دن ياز همون روز  -

! اسباب امتحان بابات 

که  نهیبه خاطر ا... دمیگوش م گهیبابات م یو هرچ سادمینوکر حلقه به گوش وا هیمثل  ینیب یاگه م... دارم  یاالن چه حس یبعدا بفهم دیشا

! قبرستون چال کرده  نهیس يوقته دخترم رو تو یلیانگار خ! ... وقته بابات تو رو کشته  یلیکنم خ یاحساس م

اومدم گفتم که ... خونه نباشه  یدنبالت کس انیم یامامزاده و وقت میبابات امر کرده همه بر) چکه  یقطره اشک از کنار چانه اش م هی( 

 یکارو م نیزنده بود حتما هم امرزیرو کرد که اگه آقاجونت خداب يامروز ناصر کار... بشه  ينطوریخواستم ا ینم) کشه  یآه م... ( یبدون

! کرد 

! امونیاون دن يبرا يرینه عاقبت به خ... نه آبرو ... ینه دل خوش... برامون نمونده  یچیه گهید

وقت از ته  چیمادر ه هی... بود  گهید زیچ رتیتقد یول. ..خواستیم يا گهید زیچ هیکه دلم  یدونیخودت م... عقلشو از دست داده  بابات

قلبش ، مادرانه  يبازم اون گوشه موشه ها... نداشته باشه  یاگه از وجودش دل خوش یحت... بچه اش رو دوست نداشته باشه  تونهیدل نم

... يشکمت سپر کرده بود يو دستت رو رو يدیچیپ یبابات به خودت م يدست و پا ریز یوقت... یفهم یکه م دونمیم... دوستش داره 

! يکه حس مادرانه دار يثابت کرد

مهمون  نیا یول... بشه  یبرداشته بشه و بابات به طالقت راض رضایعل يکارها يبود زودتر پرده از رو نیبه ا دمیاز عقدت همش ام بعد

! دلت  يتو يکوچولو
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زمرد کار  نیرو که روش چند تا نگ یپهن يبره و بعد النگو یبلندش فرو م يمانتو بیج يدستش رو آروم تو... کنم  ینگاهش م! ... ( نژال

رو از  نیا امرزمیمادر خداب) کنهیپنجه هام رد م يالنگو رو از تو... رهیگیسردم رو م يو دست ها ادیجلوتر م... کشهیم رونیشده ب

زن  یگذاشته بودمش وقت... زهیبرام عز یلیخ... داد به من  شمیکی... رو داد به رباب  شیکی... جفت بودن ... گرفته بود  هیهدمادربزرگش 

! سر سفره عقد بهت کادو بدم  يسامان شد

! ارزشش رو داره بفروشش و ازش استفاده کن  يدیهروقت د یول! ... کنهیبرات درست م یچه زندگ دونمینم... رو داشته باش  نیا

بعد  قهیچند دق... شه  یاز اتاق خارج م عیدزده و سر یصورتم م يمامان نگاه آخرش رو از رو... جوشه  یدرشتم م يچشمها يتو اشک

! شنوم  یرو م اطیبسته شدن در ح يدور مچم زل زدم ، صدا يکه به النگو نطوریهم

 دمیمانتو و شلوارم رو پوش نیساده تر... ودم ببرم با خ يا گهید زیصورتم و گفت حق ندارم به جز لباس تنم چ يبابا محمود زل زد تو امروز

! گوشه اتاقم مچاله شدم  میو به انتظار شوهر اجبار

 یکنم که بدون معطل یم یبگیبا محبتش احساس غر نقدریا... مادرش رو با خودم ببرم ؟  يادگارینیتر زیخواد عز یمامان روجا ازم م حاال

 هی... کشم  یکه باز شده باال م یتخته کف کمد رو از همون طرف... رم  یاتاق م يبه طرف کمد انتها... کشم  یم رونیدستم ب يالنگو رو از تو

 قهیعت يو درشت سمانه ، النگو زیر يها يادگاریاز  ریحاال غ... میساخت کیگاه کوچ یمخف هینجایمن و سمانه ا یعالم بچگ يتو يروز

! شه یگاه محفوظ م یمخف نیا يمامان هم تو

دهنم  يانگشتم رو تو... شه  یکبود م یکنه و کم یم ریتخته گ ریخودش ، انگشت اشاره دست راستم ز يبرگردوندن تخته به سر جا موقع

 یم شیآت شیچند ساعت پ ادیو  گذارمیبالش بزرگ گوشه اتاق م يسرم رو رو... کشم  یفرش کف اتاق م يبرم و خودم رو رو یفرو م

! کشه به دل داغدارم 

 لیاز نبردن لباس و وسا... از نبردن جهاز ... کنه  یم کتهیتازه رو برام د نیکشه و قوان یم ادیسرم فر يتمام تو یرحم یمحمود داره با ب بابا

 ارکه هو یتمام مدت يتو.. .ننگش شدم  هیما نکهیاز ا... از عقوبت پس دادنم به خاطر حامله بودن ... از تنها شدن و تنها رفتن ... یشخص

رسه به اونجا که رفتن امروزم  یم یوقت... خوام  یدلم از خدا صبر م يو تو یقال يبه گل ها زنمیزل م... کنهیم یو خودش رو خال کشهیم

 یحمله م شیمثل گلوله آت... شه  یم وونهیناصر د... خونه نگذارم  نیا يوقت پام رو تو چیه گهید کنهیبهم حکم م یوقت... نداره  یبرگشت

هم تا  شهیکه دست بر قضا هم راهنیپ يکشه که در آن واحد سه دکمه باال یو م رهیگ یم يرو طور راهنشیپ قهی... بابا محمود  سمتکنه 

: زنهیم ادیفر ریمثل ش... یصورت حاج يزنه تو یشده زل م دهیدر يبا چشم ها! ... کنه  یهوا پرواز م يآخر بسته هستن ، تو

تو  يتا حاال فکر هم کرد... تا حاال به گوشت خورده که نژال هم اوالدته ؟ ! ... ییننگ نژال هیکه ما ییتو نیا! ... یحاج یکن یاشتباه م  -

؟  یچقدر براش کم گذاشت يتا حاال با خودت حساب کرد... ؟  یاومدنش ایمسئول به دن

 خوامیم... نهیا ياگه مرد... ادیب رتتیتوف به غ... ؟  ینیروزها رو بب نیو ا یزنده باش یتونیر متو چطو... ؟  يچند بار لهش کرد يشمرد

! سرخ بکشم و از مرد بودنم استعفا بدم  کیبرم مات
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ناصر با ... بکشه  رونیناصر ب فیظر يپنجه ها يلباسش رو از تو قهیتونهینم کنهیهر چه م... رهیبابا محمود ناباورانه داره با ناصر کلنجار م( 

چک و  باتو ! ... یتو داغ به دل همه گذاشت! ... يذلت نشوند نیدونه خواهرمو به ا هیتو ) ده  یبابا پشت سر هم ادامه م يوجود همه تقالها

!میازت متنفر! ... میازت متنفر... ؟  یکن یم فیبراش اوال و دوما رد يسادیحاال وا! ... زیهمه چ یب کهیواسه اون مرت يعقدش کرد یلیس

و  رهیگ یکشه ، بابا محمود جون م یبازوهاش م نیناصر رو ب نکهیبه محض ا... ره  یکشه و به طرفشون م یبودن م یدست از تماشاچ رضا

 یرضا رو مثل پر کاه به طرف... کنه  یکشه و بعد به طرف رضا و ناصر حمله م یم دهیبر دهیچند تا نفس بر... کنه  یرو آزاد م راهنشیپ قهی

ناصر نفسش تنگ شده ... کشه  یم رونیتنش ب يحرکت از تو هیرنگ ناصر و اون رو با  یبلوط شرتیت ریز ندازهیبعد دست م ودهیهول م

حال  نیاز ا یحاج... برگردن  شونیتونن به حالت قبل یاش نم نهیمنقبض شده س يها چهیبه خودش فشار آورده که حاال ماه نقدریا... 

بره و همونطور  یم اطیکه ناصر رو با خودش به ح کشهینم هیبه ثان... رهیگ یپنجه هاش م نیناصر رو ب ردنکنه و گ یخراب ناصر استفاده م

ندازه تا  یکوچه م يساعت روز ، بدون لباس تو نیشلوغ تر يو دو ساله اش رو تو ستیپسر ب... ندازهیم رونیلخت و نزار از در خونه ب

به آبرو و حرف  يچندان هم کار فتهیتا ثابت کنه که اگه پاش ب! ... صدقه سر پدرشون دارن  زکه دارن ا یثابت کنه هنوزم بچه هاش هر چ

! خونه هست و خواهد بود  نیکه بگه حاج محمود سرور و ساالر ا! ... نداره  دیو جد یمیقد يها هیمردم و در و همسا

عجله  يادیبردن عروسش ز يبرا رضایانگار عل... رو روشن کرده  اطیگوشه ح یهنوز آفتاب کم رمق... شه  یبلند ماطیزنگ در ح يصدا

! قرارمون بعد از غروب آفتاب بود ... کرده 

به طرف سالن  نیسنگ يبا پاها... کنم  یبار آخر به اتاقم نگاه م يبرا... ندازمیسرم م يرو رو دمیشم و شال سف یبلند م یحوصله و عصب یب

خاك نمدار  يبو... مامان روجا  یشگیعطر هم يبو... رسهیظهر هنوز هم به مشام م یلیچرب و چ یماکارون يآشپزخونه بو ياز تو... رمیم

یم مینیب يشه و تو یرنگ گوشه اتاق بلند م یبلوط شرتیت يادکلن اسپرت ناصر که انگار از رو يبو... گلخونه  يسبز تو يهاگلدون 

! برام دردناك باشه  نقدریخونه ا نیترك کردن ا کردمیوقت فکر نم چیه! ... چرخه 

 یپارچه نرمش فرو م يصورتم رو تو... کنم  یناصر رو بلند م شرتیو ت رسونمیسالنه سالنه خودم رو به گوشه سالن م... کنهیدرد م کمرم

! برمیبزرگ مانتوم فرو م بیج يو تو زنمیلباس رو تا م یآن میتصم هیيتو... کشم  یم یقیبرم و نفس عم

کشم  یمتورمم م يرو به پاها يساده و بدون پاشنه ا يکفش ها... کشه به اعصابم  ی، سوهان م اطیح یدر آهن يرو یکس يمشت ها يصدا

با باز شدن ... دمیهم فشار م يو کبود ، دندون هام رو رو یرفتن پر از خفت ، عصبان نیو ا رضایعل دنیاز فکر د... رمیم اطیو به طرف در ح

!دهن بازم رو کنترل کنم  تونمیو نم نمیبیزده و سرخ شده سمانه رو م جانیدر صورت ه

.شم  یشده دور م نیو از اون خونه نفر نمیش یسامان م نیماش يتو قهیدق کیو من در کمتر از  کشهیدستم رو م سمانه

 قهیدر عرض پنج دق... کنه  یو دنده عوض م دهیسامان فقط گاز م... ادینم رونیاز حلقم ب ییهت فرو رفتم که صداشوك و ب يتو اونقدر

کر و الل دارم  يو من هنوز مثل آدم ها شهیم ادهیپ نیسمانه از ماش... رهیگ یپارك خلوت ترمز م هیو کنار  کنهیرو رد م ابانیخ نیچند

! کنم  یتالش م بیو غر بیسکوت عج نیاشکستن  يبرا

 یکه به صورت برافروخته و عرق کرده اش نگاه م نطوریو من هم نهیش یکنارم م... کنهیشه و در عقب رو باز م یم ادهیپ نیاز ماش سامان

! گذره  یهزاران سال م دمشیکه د يبار نیکنم که انگار از آخر یفکر م نیدلم به ا يکنم ، تو
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: زنهی، لب م يواهمه ا چیبدون ه... هیبدون حاش... مقدمه  یب

گفتم ... میهم ياگه دو تا خونواده از هم ببرن باز هم من و تو برا یگفتم حت... رنیتو رو ازم بگ گذارمیوقت نم چیبهت گفتم ه يروز هی

 ینیمان و سکته وحشتناك بابا ، سنگما یضیمر... مونیدفعه طوفان افتاد تو زندگ هییول... میشینم دیاگه چند سال بگذره بازم ناام یحت

! شم  یله م یچرخ زندگ نیدارم تو ا ابیآس يریمثل سنگ ز دمیچشم باز کردم د... یانیپا يترم ها يها يریو درگ هادرس 

! رو ادا کنم  يتا حق فرزند... باشم  یبه جا بود و من همه تالشم رو کردم تا اوالد خوب تیاون وضع يبابا و مامان تو توقعات

موضوع ... زدم  یم نهیداره ، سنگ خودم رو به س يشتریخونه آرامش ب يکردم حالشون مساعد تره و فضا یکه احساس م یوسط گاه نیا

... حرف هاست  نیتر از ا زیت یلیها خ نهیک ریشمش نکهیفارغ از ا... دمیچ یبه تو مقدمه م دنیرس يو برا دمیکش یم شیخودمون رو پ

! یدستم رفت زا دمیچشم به هم زدم د

 نیا تیاما واقع... رو رفتم  یذهنم همه راه يو تو دمیکوب واریماه تموم خودم رو به در و د کی... شدیاولش باورم نم... خراب بود نژال  حالم

مال  يکنه ، تو رو با نامرد ادهیکه بابات اون نقشه رو پ نیچقدر حسرت خوردم که چرا قبل از ا یدونینم! ... يمال من نبود گهیبود که تو د

! خودم نکردم 

! يشد یمهم آخرش بود که تو خانوم قلب من م یول... کردنیبردن و توف و لعنتم م یاولش آبروم رو م دیشا

به آخر  زیکردم همه چ یاحساس م... ارزش شده بود  یبرام ب ایدن... کردم  یاز روز قبل احساس حماقت م شتریکه گذشت هر روز ب یکم

... شدمیم وانهیموندم حتما د یم نیاز ا شتریاگه ب... تحملم تموم شده بود ... اومد  شیپ لمیادامه تحص هیبورس شدم و قض نکهیتا ا... دهیرس

 يسرم رو با پرونده ها ییتو تنها... کار کردم ... وندم رفتم و شب و روز درس خ... زود اسباب رفتنم فراهم شد  یلیوکالت داشتم و خ بااز با

 یخوندم و از خدا فراموش یو نماز م گرفتمیوضو م ومدیبهم فشار م یلیهر وقت خ... گرم کردم  حیتشر يبدبو يبدحال و اتاق ها يمارایب

!خواستمیتو رو م

 يروز به روز پر رنگ تر و برجسته تر تو... چیفراموش که نکردم ه... بره  ادمیعشق من از  خوادیانگار خدا هم دلش نم... نشد نژال  یول

! یذهنم حضور داشت

دونم تو هم  ینژال م... خوام بکنم شک ندارم  یکه م يبه کار يکه االن ذره ا خوامتیم نقدریا! ... ندارم  یباک ییعاشقتم که از رسوا نقدریا

فقط به من ! ... گذشتمیدل خونم و ازت م يرو گذاشتمی، پا م يذره هم بهش عالقه مند شد هییحت دونستمیبه خدا اگه م... يازش متنفر

حرفشون  نقدریکه ا یتا اون وقت مردم... کار کنم  دیگرفتن مدرکم با يهنوز برا یمدت هی... لندن  برمتیدرست که شد م... کن نژال  ماداعت

! تو و بابات مهمه هم فراموش کردن  يبرا

... یدفتر حاج آقا توکل میریم... قم  میریبا هم م... يایتو االن با من م... میکه فرار کن نهیتنها راهمون ا... فکر کردم  یلیمن خ! ... نژال  نیبب

ره دا مه یعقدت مشکل شرع ينجوریاصال ا... يمجبورت کردن بله بد میگ یبهش م... اقتیل یب کهیزنگ بزنه به بابات و اون مرت میگیم

و اون مردك رو مجبور  دهیم تیتابلو نشه حتما رضا نیاز ا شتریب نکهیبابات به خاطر ا... طالقت بده  یابیغ نکهیمگه ا میگردیبر نم میگیم... 

! میگردیخونه و اون وقت بر م یخطبه عقدمون رو م یبعدم حاج... میمون یتا تموم شدن عده ات همون جا م... که طالقت رو بده  کنهیم

،  یاگه چند ماه تحمل کن دمیقول م... رو از خاطر ببرن  اناتیجر نیتا همه ا میمون یم نقدریا... میش یو چند وقت گم و گور م يایمن م با

! میش یعمر مال هم م کیشه و من و تو  یرو به راه م زیهمه چ
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انگار  دمشیکه د يبار نیکنم که از آخر یفکر م نیهنوز هم به ا... کنه  یروح من نگاه م یب يکشه و به چشم ها یم یقینفس عم سامان

! گذره  یهزار سال م

... کنم  یشکمم مشت م يدست راستم رو رو... شدم  رهیبه صورتش خ دیچقدر سرد و نا ام... زده و مصمم به دهانم زل زده  جانیه چقدر

لحاف  ریز ونیو گر دهیکه من ترس یشب کیهفته رو تمام کرده و احتماال  ستیکه ب یدخترک يرو! ... که جون سالم به در برده  ینیجن يرو

کالبد رنجورش  ياز طرف خداوند تو يفرشته ا... چمباتمه زده بودم و به خواب رفته بودم  تیآرامش و حس امن يذره ا البه دنب کمیکوچ

! دهیروح دم

بدم ؟  دیبا ینگاه منتظر چه جواب نیا به

تو داشت ؟  يبرا یاتفاق فرار کرد جواب نیشهر و از ا نیچشم ها از ا نیمگه اونوقت که صاحب هم: رهیگیذهنم جون م يتو ییصدا

شه که به واحد  یهفته م ستیاز ب شتریفاصله من با عشق اولم ب... مادرم  هیاما حاال من ... وجبه  کیفاصله من و سامان کمتر از  نجایا

! شده  لیفرسنگ تبد

 یگوشم تکرار م يعاشقش تو يهزار بار صدا يروز... اون آسون بود  يکار برا... هستن ؟  یسامان چه رنگ يچشم ها دمیقت نفهمو چیه

! و درشت و براقته  اهیس يدلم تنگ اون چشم ها: شد 

قرار و گرمش رو به بعد از ازدواج  یرنگ نگاه ب ییدادم شناسا یم حیترج! ... شدن  یم یهمه رنگ ها خنث دیرس یبه من که م... من  و

! قسمت نشد ... بشم  رهیچشمهاش خ یصبح تو حوض رنگ دهیهراس و شرم و خجالت بتونم تا سپ یکه ب یبه وقت! ... موکول کنم 

 يرو دهیکش ینیسنگ هی، سا رضایخفت بارم با عل یهم آغوش نیزجر اول... کشم  یحسرت آغوش سامان رو نم! ... زنه  یمثل طبل نم دلم

! میدرون يهمه حس ها

! باشه  دیپس با... کرد  دایپ یدخترم فرصت زندگ... ناصر نجاتش داد ... ناصر نجاتم داد ... کشه  یمن نفس م نیجن... دلم نبض گرفته  ریز

! کنم  يکنم ، مادر یعاشق نکهیکه قبل از ا نهیمن ا ریپس تقد... 

همونطور که مامان روجا ... نهیرحمم رو بب کیکوچ یبرجستگ تونهیسامان نم... زنه  یتنم زار م يتو یمیقد يو الغرم که مانتو فیضع اونقدر

! همه درد و وحشت و انزجار شده  نینژال آبستن ا دیفهمینم یشده نبود تا ماه آخر هم کس نینفر یاگه اون تماس تلفن دیشا... دیند

 یبه خودش م یو عالمت سوال بازهیکم کم داره حالت مصمم نگاهش رنگ م... منتظره سامان هنوز ... دم  یهم فشار م يهام رو رو لب

! سرانجام  یعشق ب نیدل بکنه از ا دیبا... بفهمه  دیبا... بدونه  دیبا... رهیگ

: کنم  یرو خاموش م یعشق آسمون نیفانوس ا نیو آخر زنمیبا همون لحن مطمئن خودش ، لب م... و بند  دیو بدون ق محکم

! من حامله ام   -

 ریمس نیچند بار ا... کشه  یباال م اهمیس يچشم ها يبعد نگاهش رو تا رو... درشتم  يبه لب ها زنهیگرد و شوك زده زل م یبا نگاه سامان

: کنه  یلب ناله م ریز... کنه  یرو تکرار م

؟ ؟یچ  -
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: کنم  یتکرار م شتریب يبا انرژ دوباره

 ادیب رضایقراره عل... من رو برگردون خونه ! ... ییشده پسر دا رید یلیخ گهید... که حامله ام  مهیچهار ماه و ن... سامان من حامله ام   -

! کتک خوردن ندارم  يبرا یرمق گهیدونه که د یخدا خودش م... که زنده بمونم  ستین ینیتضم گهیو نباشم د ادیب... دنبالم 

 ریگ یدلم سر دوراه... لرزه  یکه بدنش م نمیب یبه وضوح م... بندهیرنگارنگش رو م يسامان چشم ها... کنم  یو نفسم رو فوت م گمیم

بسوزه ؟  دیبا شتریکدوممون ب يبرا... کرده 

: کشه  یم ادیفر... شه  یصورتش از خشم قرمز م کبارهیلرزانش رو باز کنه به  يپلک ها نکهیاز ا قبل

 نقدریا یعنی! ... نبود  ادمی... هیآهان حتما به خاطر باردار... ؟  دهیپس چرا رنگت پر... ؟  یاالن خوشحال... پس دلت رو برده هان ؟   -

؟  يمحتاج و بدبخت بود

کنم ؟  یو من احمق هنوز به تو فکر م يدلت دار يکه تو بچه اون کثافت رو تو مهیماه و ن چهار

شده به  نیعقد نفر نیا ینداشت دیذره هم ام هییحت... ؟  یدوران عقد رو نگه نداشت میحر یحت ...ارزش بودم ؟  یبرات ب نقدریا یعنییلعنت

هم بخوره ؟ 

! ؟ نیهم! ... من حامله ام ؟... طالق گرفت ؟  شهیکه م يفکر نکرد نیلحظه هم به ا کییحت

بار هم نژال مقصر  نیبزار ا... درد رو هم به جون بخره  نیبزار نژال ا... کشه  یم ادیخوبه که سامان فر... زمیرینم یاشک... کنم  یم سکوت

! عشق اول و آخرم کرده باشم  يبرا يدم آخر کار نیبزار ا... دمیمن که از همه کس و همه جا بر... باشه 

 نیا يو تو نجایامروز و ا خوادیدلم م... زنم  یمرطوب و قرمزش زل م يچشم ها يتو نیروح و سنگ یب! ... لرزهیو م زنهیم ادیفر سامان

! از من دل ببره  شهیهم يلحظات دردناك ، برا

فکر  نیبه ا ریتصو نیخورن و من مبهوت ا یگردنش سر م يتا رو... کننیامان سقوط م یداغش ب ياشک ها... کنهیسکوت م سامان

! ستیهم ن هیآدمها اصال شب هیکه گر کنمیم

و گرم سامان  يقو يحصار دست ها ياز قصدش آگاه بشم خودم رو تو نکهیکشه و قبل از ا یبه سمتم م شتریدش رو بلحظه بعد خو چند

. نمیبیم

و پر از بغضش باعث گرم و سرد  يقو يدم و بازدم ها! ... شه  یکه نفسم تنگ م دهیفشارم م يبره و طور یگردنم فرو م يرو تو سرش

.رو احساس کنم  بیو غر بیحرارت عج نیا تونمیم دیسف یاز پشت اون شال نخ یحت... شه  یشدن پوست گردنم م

 یچارگیو ب یبشه ، حس بدبخت بمیآغوش گرم و لرزان نص نیاز ا یاز اونکه لذت شتریب... کنم  یام حس م نهیقلبش رو با عضالت س تپش

! کنه  یبهم غلبه م

رو از سمت بدن رنجورم  یحرارت نیقبل از اونکه کوچکتر... ارزش بشه  یوجود ب نیکاش قبل از اونکه آلوده ا... رمیسامان حق يبرا من

! حس کنه ، خودش رو عقب بکشه 
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 يدیسرم رو به باد م يروز هیگفته بودم ... شد ؟  یو چ کردمیفکر م یچ... کنم  یآغوش مهربان وداع م نیبار آخر با ا يدلم برا يتو

نگفته بودم ؟ ! ... نازگل 

 هیروز به  کیيباز هم دلم خواست برا... که به سرم اومده بود  ییو بال بتیهمه مص نیمقصر منم که با وجود ا... یستیتو مقصر ن! ... نه  اما

! نامردتر از پدرم اعتماد کنم 

 يبرا... همه عمرم محتاج محبت بودم ... محتاج بودم ... دمیآره ام... آره عشقم ... آره سامان جان ... گفت محتاج و بدبخت ؟  سامان

! راه گذاشتم و سوختم  نیا يبه محبت تو بود که پا تو دنیرس

... شم  یناله کنم رها م نکهیکنم و قبل از ا یلب باز م... دنده هام خارج از تحملمه  يسامان رو يفشار بازوها... شه  یتنگ م نمیس قفسه

بسته  يو با چشم ها دهیم هیتک یصندل یسرش رو به پشت... فتمیم رونیب یحصار گرم و دوست داشتن نیشن و من از ا یدست هاش شل م

خودمون رو به آرامش  میدار یو بدون هم سع میکنار هم نشست... کنم  یم میمن هم نفس هام رو با سامان تنظ... کشهیم قینفس عم

! میبرسون

عالم رو به وجودم  يحس ها نیبهتر يکه روز ییدست ها... لرزنینم گهیکه د ییدست ها... کنم  یش نگاه ممردونه و محکم يدست ها به

! میهم حرام شد يدست ها برا نیحاال من و ا! ... دادنیم هیهد

: زنهی، انگار از پشت هزاران فرسنگ فاصله ، لب م میوجب کیزمزمه دور ، درست از فاصله  هیمثل  سامان

! ترسم  یم يو نامرد یاز هرزگ یول... باك ندارم  ییگفته بودم از رسوا! ... ببخش نژال   -

! ادیبه خاطر من برات به وجود ب يحس بد يلحظه ا یحت تیبا وجود باردار خواستمینم... خودم نبود  دست

! ، بغلت کردم  رهیگ یآغوش م يتو یبه رسم خداحافظ عییاز دست رفته اش رو قبل از مراسم تش زیکه عز یتو فکر کن مثل کس اما

! دختر عمه  يمن تموم شد ي، برا يخودت نخوا یوقت تا

که گرفته بود  یبیعج میو تصم جانیصورتش از ه گهید... بره  یجلو پناه م یعقب پا گذاشت ، به صندل یکه به صندل یبا همون سرعت سامان

قدم  ریتقد نیتو ا خوامیم... ستین يچاره ا یول... کشه  یم شیدلم رو به آت نشیفتاده و نگاه غمگا يشانه ها! ... ستی، برافروخته ن

! نداره  ینژال هم از ققنوس شدن باک... نهیبزرگ هم يخواست خدا دیشا... بگذارم 

! امیکنار ب یزندگ نیبطنم بهم شجاعت داده تا با ا يتو نایآو وجود

: پرسه  یراه خونه حاج محمود ، محزون م دنیبرگشت سمانه با د موقع

؟  يریبا سامان نم  -

 ینگاه سامان م نیدلم از ا يتو... کنه  یم تیساکت کردن سمانه کفا يزده سامان برا خینگاه سرد و ... زنم  یم یجواب فقط لبخند تلخ در

به خاطر حامله بودنم ؟ ... از من متنفر شده ؟  یعنی... لرزه 

! ترسم  یپنهان م نیجن نیاز ا یگاه ایخدا... کرد ؟  دایحس انزجار پ دیهمف یهر کس چرا

! بره  یگوشم من رو تا مرز سکته م ریکمپوت اون هم درست ز یخال یقوط يضربات قاشق رو نگیدل نگیدل يصدا
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رم و انگار که به  یبهش چشم غره م یعصب... ارمیم ادیرو به  تمیباز سمانه موقع شیکنم و با ن یخمارم رو با سرعت باز م يها چشم

: کشم  یخودم رو باالتر م یبا حرص کم... شه  یکنار تخت ولو م یصندل يو رو زنهیم يباشه قهقهه بلند دهیمقصودش رس

تو کما ؟  رمیدوباره م یشعور نگفت یب! ... يدر اومد یاز اون مود سگ... حالت خوب شده  ینه انگار به سالمت  -

رو از کما  ضیکه خوب بلده مر مینفر رو دار هینجایبعدشم ما ا... حرف هاست  نینه بابا تو پوستت کلفت تر از ا) خنده  یم ينخود(   -

! ارهیدرب

سمانه ساعت چنده ؟ ) ارمیخودم نم يبه رو(   -

!يرو جواب کرد لیز بشه بفهمن عزرائکم چشم و چالت با هیبلند شو ... شه  یم داشونیکم کم قوم الظالمون پ گهید... بگو  نویهم  -

: رهیگ یرو جلوم م یقرمز رنگ عیما يمحتو وانیل

. ادیحال ب گرتیبخور ج نمیا ایب  -

! السیآب کمپوت ک... کنم  یرو مزه مزه م وانیل اتیمحتو یکم

اونوقت دونه هاش کو ؟   -

! من آبش مال تو  يگفتم دونه هاش برا... رفت ؟  ادتیقانونمون رو  يزود نیبه هم! ... به   -

! بود  شبینمک د یاون که مال سوپ ب  -

! ستیتو مراممون ن یما قانون شکن زمینه عز  -

! فتهین یخودت سر بکش بچه به خشک نمیا ایب) رمیگ یخودش م يرو جلو وانیل(   -

... ارنیتازه امروز بازم برات م... ادهیز نجایکمپوت ها ا نیاز ا... بخور قهر نکن بابا جون ... خو ؟  ياریدر م ينژال چرا نخورده باز! ... اه   -

! رهینکرده خمس بهشون تعلق نگ ییوقت خدا هیخورم که  یخورده ازشون م هیمنم 

: فتهیده مکش اومده و صورت سرحالم به خن يلب ها دنیسمانه با د... رمیلبخندم رو بگ يتونم جلو ینم

که آبش رو برات نگه  نهیا خورمشونیشد بدون تو دارم م عیضا یلیخ دمیبعد د... که هوس کرده بودم  کنمیخب بابا اعتراف م یلیخ  -

! بچه هم بچسبه  نیرو سر بکش بزار به دل منو ا وانیل نیو کوفتم نشه ا رمیمن عذاب وجدان نگ نکهیحاالم برا ا! ... داشتم 

بگو و بخندت به  شهیهم ستین... کشه از دست تو  یم یشوهرت چ چارهیب! ... به خدا  کردمیداشتم دق م) شهیلبخندم پر رنگ تر م(   -

! تحملت کرد  شهیاصال نم یشیو دلخور م یکنیقهر م یوقت... راهه 

! ون جون هست از دامنه رفتار تو با ساماند یبعدم رفتار من تابع... خب حاال جمع کن خودتو   -

کنن به حرف  یهمشونم از همون دم در اتاق شروع م... اتاق  يتو زنیریوبه قول سمانه قوم الظالمون م شهیبکنم در باز م یاعتراض امیب تا

زده  جانیخالصه جمع ه... ندازهیمتلک م یکی... گهیشکرخدا رو م یکی... کنه  یم نیرو نفر رضایعل یکی... پرسه  یاحوالمو م یکی... زدن 

چشمم به در  مانمیبعد از زا ادیم ادمیکشم و  یتو دلم آه م... میشد رهیکه راه افتاده خ يهمهمه ا نیمن و سمانه هم با دهن باز به ا وشدن 
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رشیبغلم بگذاره تا ش يبه وقتش قنداق بچه رو تو ایآب دستم بده  وانیل هیحداقل کنارم باشه که  ومدیکس ن چیه یاتاق خشک شد ول

! بدم 

شکم گرد و برآمده  یکه پ نیبه نگاه شبنم گرفته نازن فتهیمن رو احاطه کردن چشمم م یمیکه خونواده نه چندان صم یساعت کینیا يتو

چرخونه و من  یجمع م نیرو ب ینیریجهان با حالت خونسرد جعبه ش... دید نشیغمگ يچشم ها يشه حسرت رو تو یچرخه و م یسمانه م

قلب و روح  يکنه و حسرت لونه کرده تو يخودشون وضع کرده پافشار يکه برا یبیو غر بیعج نیقوان نیا يرو دخوا یم یموندم که تا ک

! رهیبگ دهیرو ند نینازن

حاال شده ! ... و نالون بود  زدیسوزن به خودش م هیبود  ماریگفت نادر نه تب داشت نه ب یم... ورد زبونش بود  یمثل هیشهیشوهرم هم مادر

! هستن  گهیدر آوردن حرص همد يبرا یو عمل دیجد يمدام دنبال راه حل ها یکم ندارن ول یچیه... دو تا  نیا تیحکا

: دهیم حیکنه توض یروح اله نگاه م ییکه به دا نطوریچپونه و هم یدهنم م يکلمه تو یواقع يرو به معنا یگالب کهیروجا ت مامان

نه جون تو ... رهیبچه ام نه معده براش مونده بتونه دو لقمه غذا بخوره که جون بگ... کشه  یطول م یلیدوباره سرپا بشه خ ادیتا ب نیا  -

! اش عوض بشه  هیکم روح هیفتهیدست و پاشه بتونه راه ب

: خنده  یروح اله م ییدا

... خواهر من برو خدا رو شکر کن که به هوش اومد ! ... الها مرخص بشه فکر نکنم حاال حا نید یم يدلدار ضیکه شما به مر ينطوریا  -

 یدست و پاهاشم برطرف م یلخت نیخدا ا دیبه ام یوتراپیزیچند جلسه بره ف دیگفت با یسامان م... شه  یحالش خوب م يانشااهللا به زود

! شه 

! خونه  ادیدختره ب نیهم همش چشمش به دره ا یب یب... بمونه  ينطوریا زارمیو مرتب کردم مرخص بشه نم زیاتاقشو تم... خدا کنه   -

: پرم  یو وسط حرفشون م فرستمیم نییرو به زور از گلوم پا یگالب  -

کجاست ؟  نایآو... نایآو  -

! رهیگ یها سراغت رو م یهم تازگ یلیخ... مادر  دنیبچه رو راه نم! ... باباته  شیپ  -

! باباته ؟ شیپ! ... باباته ؟ شیکنم ، پ یذهنم مدام تکرار م يتو... زنمینم یحرف گهیکه دشم  یبهت زده م نقدریا

در جواب ... ستیخوب ن ادیزهره حالش ز ییزندا... دهیو تذکر م کشهیاتاق ها سرك م يتمام شده و نگهبان بخش مدام داره تو مالقات

آروم کردن تپش قلبش  يبرا گهیقرص هاش د نکهیو از ا زنهیشدن فشار خونش حرف م نییسمانه داره از باال و پا يها یاحوال پرس

! کنن  ینم تیکفا

اتاق نشسته و  کیکوچ خچالیدر  نییکه پا نمیب یشه رضا رو م یمامان که بلند م... کنن  یو عزم رفتن م شنیکم همه از جاشون بلند م کم

 یول... دمیناصر رو ند نکهیاز ا رهیگ یدلم م... و جاش رو رضا پر کرده  ستیانگار ناصر ن... زنه  یمملو از کمپوت داره چرخ م سهیک يتو

خوند االن استاد شده و سه روز  یکه درس م یهمون دانشگاه يناصر تو... مالقات منه  ادیکه م ییجا نیبرگرده حتما اول یکه وقت مدون یم

: کنه  یم ییرو به زندا رهیگ یاز لپم م یشگونین میکشه و به عادت قد یسر من م يرو یکه دست نطوریهم ییدا... در هفته کالس داره 
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! نییپا ایب زنمیدر بعد زنگ م يجلو ارمیرو ب نیمن برم ماش نیزهره خانوم شما بش  -

 ياز فکرها ایگونه هاش از تپش قلب و فشار خون باالست  یسرخ دونمیکه نم يمونم و سمانه و مادر یشه و من م یم یکم اتاق خال کم

! دنیذهنش جوالن م يکه تو یمزخرف

کشه و  یوقفه آه م یب ییزن دا... کنه  یسرش رو با مرتب کردن اتاق گرم م نیجو سنگ نیفرار از ا يو سمانه برا شهیسکوت م قهیدق چند

! گرفته  يانگار نفسش بدجور

هیدلخور دونمینم... هست که درکش برام مشکله  ییزایچ هیقرمزش  يچشم ها يتو... زنه تو صورتم  یم زل مکن یصورتش که نگاه م به

: ادیبه زبون م... کشم  یو مثل خودش آه م رمیگ یم یقینفس عم! ... انزجار ؟ ایالتماسه ... ترس ؟  ای

؟  يبهتر  -

؟  نیشما چطور! ... خدا رو شکر ... بله   -

 یسامان من رو داره م نیغصه ا... ماله اعصاب خرابمه ... ارهیدر م يقلب من همش داره باز نیا... باشم دختر جون ؟  یخواست یچطور م  -

! کن  حتشیکم نص هی... کم باهاش حرف بزن  هیتو رو خدا تو ... زنه  یبهت م يسر هیادیگفت امشب م... کشه 

هه  نیگم ا یبهش م یحاالم که برگشته هر چ... شد  نیدشم که چند سال رفت غربت نشبع... ضربه خورد  يام اولش که اونطور بچه

از  شتریتا ب... ، شغل آبرومند ، اعتبار وعزت  نیخونه ، ماش... جوره  تیالحمد اهللا همه چ... یتخصص گرفت... يدرس خوند يدیزحمت کش

و پشت  ارهیو خنده حرف تو حرف م یهمش با شوخ! منم راحت بشه  الیخ يریبگ یسر و سامون هیازدواج کن  دهنش دیموهات سف نیا

اون ... زننن  یباال م نیواال به خدا مردم پسرهاشون شغل هم ندارن براشون آست... ؟  هیپسره دردش چ نیا دونمیمن نم... ندازه  یگوش م

! رهیبار ازدواج نم ریز یداره ول طشمی، شکر خدا همه شرا کنهیسالشم تموم م کیو  یداره س نیوقت ا

 ستین یجوون نیهمچ هیفیح... خب حقم دارن ... میکن ینم يسر و همسر هیکنن که چرا دستشو بند  یدارن توف و لعنتمون م مردم

تنها بمونه ؟  ينطوریا

تا  مونهیره و نم یم... ره  یکنه و م یم يسرسر یخداحافظ هیشه و  یاز جاش بلند م... بره  یرشته کالم رو م ییزندا یزنگ گوش يصدا

 يکنم و بعد در سکوت به انگشت ها یبهش م يدار ینگاه معن... سمانه کنار پنجره اتاق خشک شده ... به دل من زده  یچه زخم نهیبب

بفهمونه ... ستیها ن يریاز اون تو بم يریتو بم نیتا بهم بفهمونه ا... کنه  ارمیبود تا هوش یمنتظر فرصت ییانگار زندا... شم  یم رهیدستم خ

و نذر  زنهیفهمم حرف م ینم یچیکما فرو رفتم و ه يکه تو یمن يو بعدش هر روز برا رهیگ یرو به باد کتک م رضایو عل ادیکه اگه سامان م

کاش ! ... جانش بشه ییو عروس خونه دا رهیو بعد طالقش رو بگ ادیب رونیکه همه منتظر بودن نژال از کما ب ستین نیا شیکنه ، معن یم

! که اسم نحسم شناسنامه سامان رو لکه دار بکنه  ستمین یدونست که منم ته دلم راض یم ییکاش زن دا... هیادیمن ز يبرا دیفهم یسامان م

!از من بترسه  دیکه نبا دیفهم یدونست و م یم... 

دونستن که من  یکاش م! ... بشه ؟ ضشیشده با بچه مر ریزن مطلقه و تحق هیخرج  یجوون نیهمچ هیستین فیح... گه  یراست م ییزندا

کنم  یجز دخترم فکر نم زیچ چیبه ه گهیوقته که د یلیخ... ستمیتمومشون ن زیو همه چ کدونهییکیاهل بر زدن پسر ... ستمین ییاهل گدا
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 راهیرحمانه و فحش و بد و ب یب يکنار اون کتک ها... شیخاطرات در هم و برهم شش سال پ ونیم ییجا هی... من خودم رو گم کردم ... 

! حاج محمود خودم رو جا گذاشتم  يها

! بزنم  وندیباشم و عزت نفس داشته باشم که خودم رو به سامان پ دواریبرام نمونده که به خاطرش اونقدر ام یحس

که از گره خوردن عاقبت  ییکاش همه اون ها... فرق داره  یلیچرخه خ یم هامیافکار دور و بر يکه تو يزیفکر منه با اون چ يکه تو یاون

! ختهیچرخ گردون خاك هجران بر سر دل ر... وقته که  یلیدونستن خ یترسن م یمثل من م يریسامان با دختر شکست خورده و حق

!ادیکاش سامان ن... گرفته  یلیخ دلم

به شش و چهل و  دهیاتاق رس وارید يساعت گرد و ساده رو... زنهیگوشم زنگ م يتو ییزن دا يحرف ها... نمشیدوست ندارم بب اصال

 یرسه باالخره سکوت رو م یبه کنار در که م... کنه  یم يبا شالش باز یکم ییروشو يو جلو دارهیرو بر م شیدست فیسمانه ک... قهیپنج دق

: شکنه 

.گردمیبر م گهیدو ساعت د هی. ..و لباس عوض کنم  رمیبگ یدوش هیخونه  رمینژال من م  -

... یش یم تیاذ نجایا... شب خونه خودتون بخواب ... سمان  يخواد برگرد ینم) لحنم دلخور نباشه  کنمیم یو سع کشمیم یقینفس عم(   -

.ندارم  يکار... منم که حالم خوبه 

! برهیمن که بدون تو خوابم نم! ... من کار دارم  یول  -

کار ساده  دنیهم خند شهیهم دیفهم یکاش م... دمیو دستم رو براش تکون م کشمیم یپوف... کنم  یباال رفته سمانه نگاه م يبه ابروها(   -

!سمیبرو عس) ستین يا

م از ترس یم... افتادم که اصال سر و وضعم مناسب هست ؟  نیا ادیبا رفتن سمانه هول برم داشته و تازه ... فرو رفته  يسکوت بد يتو اتاق

با ... يفلز یپا تخت يرو کیکوچ یدست فیبه ک فتهیچشمم م... ستنین ارمیهنوز دست و پاهام صد در صد تحت اخت... امیب نییتخت پا

کنن و دسته  یدستم مور مور م يبه تخت برسه انگشت ها فیک نکهیقبل از ا... رمیگ یرو م فیو دسته ک کشمیدستم رو م یهزار بدبخت

باز شده و از همون باال  یبیج نهیآ... کنم  یکنار تخت پخش شده نگاه م نیزم يکه رو اتشیکشم و به محتو یم یآه... شه  یرها م فیک

 يو تو زنهیم يچشمم به کبود ریز يگود... نمیبب اهیجفت چشم درشت س هیو  یآب يقاب اون روسر يتوروحم رو  یتونم صورت ب یهم م

خودت رو به سامان  يخایاگه نم... خورم  یخودم تاسف م يدلم برا يتو... ندارن  یدرخشش اهیس لهیبه جز همون دو تا ت يزیصورتم چ

بغضم باال ... شم  یم رهیخ نهیاما لجوجانه همچنان با گردن افتاده به آ رهیم جیگ رمس... نژال ؟  ي، پس چرا نگران سر و شکلت شد یبرسون

... کنه  یم یو پوستم رو صورت رهیگ یشورم رنگ م يداغ و اشک ها يام از هرم نفس ها دهیو صورت رنگ پر شه یو کم کم آب م ادیم

شدم  داریکه از خواب ب یصبح ادی... اون صبح دلخراش  ادی... فتمیروز بعد از عقدم م ادی... شه  یچشمهام محو نم ياز جلو ییصورت زندا

! سرم خورد  يمثل پتک تو میزندگ تیو واقع
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 يکنم و خودم رو تو یخسته و دردناکم رو باز م يچشم ها... باشم  دهیکه انگار دم مار رو به دندون کش نقدریا... مزه دهنم تلخ شده  «

؟  رمیم یم یخدا پس ک... کنم  یلب ناله م ریز... کوبم  یبالش م يدوباره سرم رو رو... نمیب یخون م يرنگ پر از لکه ها يریلباس ش

... کنه  یلبم ورم کرده و به شدت درد م... دهیچیپ مینیب يهنوز تو رضایتند ادکلن عل يبو... رن  یذهنم رژه م يشب گذشته تو يها صحنه

... شه  یبلند م اطیزنگ در ح... دمیانگار به آخر خط رس... دهیچشمه اشکم خشک... گوشه اتاقم حس دفن شدن بهم دست داده  نجایا

داره ؟  یتیچه اهم... ادیم یپرس احوالسالم و  يصدا

: کنه  یلحظه بعد مامان روجا در اتاق رو باز م چند

 کیاومده تبر تییزن دا... میمهمون دار رونیب ایب! ) ... زنمیبا جنازه مو نم... ینیب ینم( ؟  يبهتر) ... يچه سوال مسخره ا... ( ؟  يداریب  -

! بگه 

کاش کر ... شنوم  یسر سفره عقد حضور داشتن رو دوباره م شبیکه د یجماعت يکل ها يصدا... شنوم  یدندون قروچه مامان رو م يصدا

! کاش کور بودم ... بودم 

اون چادر  که با نمیزهره رو بب ییتونم زن دا یدر باز اتاق م ياز ال... کشم  یشم و با کمر دوال شده تا کنار در اتاق خودم رو م یم بلند

... رسه  یمنم م ینیب ریعطرش تا ز يو بو دهیپوش یرنگ یاسییلباس مجلس... انگار چند سال جوون تر شده  یشمینازك و گل ابر یمشک

چقدر  ییزندا... همونجا کنار در اتاق خشک شدم ... دهینشون نم یعکس العمل چیدونم چرا ه ینم... نهیب یمن رو م شمشاز گوشه چ

! سرحاله 

نگاهم ... کشه  یم رونیقرمز رنگ ب يپارچه ا يشده با گل ها نیکارت پستال مز هیفیک يو از تو کنهیچرمش رو باز م یدست فیک پیز

کارت  يکه رو ییبرق سکه طال... جا هم بشناسم  نیتونم از هم یهنر دست سمانه رو م... دوه  یکارت م يرو نیو آتش ریحر يگل ها یپ

: رسه  یخودش ساخته به گوش م يکه برا یبتیسرحال تر از ه ییزندا يصدا... کنه یکورم م دهیچسب

! دخترم سر و سامون گرفت  نیگفتم خدا رو شکر ا... خوشحال شدم  یلیدونه خ یعقد نژال بوده خدا م دمیکه شن شبیراستش د  -

لباسم فرو  دهیپر از خون خشک قهیيو چانه ام رو تو رمیخودم فرو م يهمونجور کنار در تو... کشن  یگوش هام سوت م... شنومینم گهید

کردن و سرد کردن  یچه خوب رسم تالف ییزندا... فتهیهم م يدم و در رو یم یباز اتاق هول کوچک مهیبا کف دست به در ن... کنم  یم

! هدلش رو بلد شیآت

»! داره  دنینوم دحال و احوال حاج محمود و روجا خا... که کرده  یحرکت جالب نیاز ا بعد

... شم  یم ریغافلگ... دارهیبر م نیزم يرو از رو کیکوچ نهیآ یدست... کنن  یدارن صورتم رو نوازش م کنواختیگرمم آروم و  يها اشک

 یغرق اشکم م يصورت درهم و برهم و چشم ها ينگاهش رو... ستادهیسامان کنار تخت ا... رمیگ یگردن خشکم رو با درد و تهوع باال م

با ... رنگارنگ سامان نشسته  يچشم ها يتو یکنم برق یاز پشت پرده اشک احساس م... نگاه هم  يتو میزنیزل م وتدر سک... چرخه 

 يبرم و به چشم ها یدوباره سرم رو باال م... رمیگیرو م یشگیجوشش گرم و هم نیا يو جلو دمیرو فشار م اهیس لهیپشت دست دو ت
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پر از معرفتش  يسامان هم از فرصت استفاده کرده و نم اشک رو از حوض چشمها دیشا... ارنند یبرق گهید... کنم  ینگاه م نمیزتریعز

: زنه  یم يلبخند محو یبه سخت... گرفته 

؟  یخواست یرو م نیا  -

! از دستم افتاد  فیک! ... نه ) کنم  یو مبهوت زمزمه م جیگ(   -

برند  نیمحبوب تر... گرد و آشناست  يجعبه فلز هیاش  گهیدست د يتو... رمیگ یرو از دستش م نهیلرزونم آ يبا سر انگشت ها آروم

 يچروك ها... رنگش کنار گل ها  يقهوه ا یچرم فیک... زیم يرو يها میخوب مر يبو... شده  نیتزئ یمن ، با روبان صورت يشکالت برا

خودت به  ایخدا! ... شده  یو خواستن یمن دوست داشتن يبرا یبیبه طور عج زیهمه چ... صورتش  يتو یخستگ... راهنشیپ ينازك رو

همه خواهش دل ؟  نیبجنگم با ا دیچطور با... خواستن رو ؟  نهمهیپس بزنم ا دیچطور با... برس  ادمیفر

!ابیخودت رو در ينژال ایخدا

: دم  یفرو م یدهنم رو به سخت آب

اون مال منه ؟   -

دهنشو  يآوردم جلو سمانه بخور... مال توئه  نیا زمیآره عز! ... يخانوم رو تو معتاد کرد نایآو نیپس ا) زنه  یم یلبخند پر رنگ نباریا(   -

! يآب بنداز

: رهیگ یروم م يسامان جعبه رو جلو... میخند یدو م هر

؟ یامتحان کن شویکیاالن  نیهم يخوا یم  -

چرا که نه ؟   -

اتفاق بر  يدونه رو از رو هیبندم و  یچشم هامو م... متنوع  يدر هم و برهم با شکل ها يشکالت ها... ندازم  یبه دورن جعبه م ینگاه

... کنم  یرو باز م یبا سر انگشت دو لبه صدف شکالت... رو داره  ییایصدف بسته در هیشکل ... کنم  ینازك دورش رو باز م لیفو... دارمیم

 کنمیچشم باز م... شه  ینوك انگشت دستم گرم م... بندم  یبرم و از طعم فوق العاده شکالت پلک هامو با لذت م یطرفش رو به دهان م هی

: پاشه  یروم م به يسامان لبخند شرم زده ا... کنم  ینا خواسته اخم م! ... زهیر یدلم م... نمیبیسامان م يلب ها نیدوم صدف رو ب کهیو ت

!فکر کردم اونم مال منه ... يکرد یهاتو با منو سمانه نصف م یخوراک یاز بچگ شهیهم  -

.کنم  یم يشتریب یحاال احساس راحت... ره  یم نینوك انگشت هام از ب يگرما... شه  یحالم بهتر م ادیها که م یبچگ اسم

سامان چقدر ... صورتش زل بزنم  يخندون تو يتا با ذوق و چشم ها شهیسامان باعث م یپنهان يو محبت ها یخاطرات دور کودک ادی

سامان ... کنه  یبه دنبالش حرکت م شهیمرموز هم هیسا هی... بتونن از درونش با خبر بشن  گرانیترسه د یانگار م گهید... عوض شده 

 يکرده برا یزندگ يانگار عمر... دهیپزشک و متعهدش رو ند يواز اون ر ریغ یمدت هاست که کس... روانشدور روح و  دهیکش وارید

! نداشته  ییوقت آرزو چیانگار ه... شدن  گرانیوقف د
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شن و فرو  یزبونمون آب م يرو نیریش يشکالت ها یو وقت شهیخاطرات تمام م احتیو س ریس نیکه باالخره ا گذرهیچقدر م دونمینم

: کنه  یو با نگاه کنجکاوش براندازم م نهیش یکنار تخت م یصندل ي، سامان رو رنیم

! یفتیتو زحمت ب ادیز یاز کارها رو خودش انجام بده و مجبور نباش یلیتا خ يریبگ لیراستش من فکر کردم بهتره وک... خب   -

نظرت ... میفردا صبح اقدام کن نیاز هم میتون یم ياگه بخوا... یامضا کن دیهم هست که با ییزایچ هی... مدارك الزم رو آماده کردم  همه

؟  هیچ

: کنم  یخشکم رو با زبون تر م يلب ها! ... فکر کرده  ییباز هم سامان تنها... ادیذهنم م يتو ییاون بعد از ظهر کذا ادی

.فکر کنم  شتریکم ب هیدارم  اجیاحت... رمیبگ میبهتر باشه بزارم بعد از مرخص شدنم تصم دیشا... جمیکم گ هیمن هنوز  نیبب  -

؟  يایدر ب یجیگزارش پزشکت رو برات بخونم تا از گ يخوا یم! ... ؟ جیگ) شده  یعصب یکم... نگاه سامان رنگ تعجب گرفته (   -

؟  یفکر کن يخوا یم یبه چ قایدق

!فکر کنه  يگرید يبه جا تونهینم یکس... که به خودم مربوطه  ییزایبه همون چ  -

رو هم در نظر داشته باش که ممکنه  نیا یکن یفکر م یپس لطفا وقت) زنه  یبغلش م ریدست هاش رو ز... رهیگ یحرفم رو م هیکنا(   -

برام  یدون یم... نه ؟  گهید یکنیفکر م... به اونم فکر کن ... نایبه آو! ... آهان ! ... یکه زنده بمون یخوش شانس نباش نقدریدفعه بعد ا

تونه مشکل  یم یکینیا... گذشته از مشکل پاهاش که هنوز هم احتمال برگشت داره ... ادرارش رو کنترل کنه  تونهیکه هنوز نم بهیعج

!باشه براش  يجد

! هیعیدختر بچه ها طب يبرا یتا قبل از پنج سالگ  -

مشکل  نیهنوز هم ا ياریروز با وجود هوش ياون تو یول.. .بود  یعیطب يشد بله تا حدود یاگه فقط مربوط به شب م... ؟  یعیطب... هوم ؟   -

؟  ياریخودت ن يو به رو یپوشکش کن يخوا یم یتا ک... رو داره 

! از تو نگرانشم  شتریمطمئن باش ب... من مادرشم   -

و مشکلش  ياریاگه شانس ب... متخصصم  ياز دوستا یکیشینوبت گرفتم پ هیفقط با اجازه شما من براش ! ... هم خوبه مادرش  یلیخ  -

بچه با وجود هوش و  نیباعث شده که ا نیزن یکه توش دست و پا م یپر از تنش و اضطراب یبگم زندگ دیبا... نداشته باشه  یبه جراح يازین

! اش هنوز نتونه خودش رو کنترل کنه  لعادهاستعداد فوق ا

 ادیاش توجه بشه ، هر روز با تو م هیبه خواسته ها و روح شتریب دیبا شیاول زندگ يماه ها يخسته کننده تو یدرمان ریکه به خاطر س يا بچه

کنه و  یم یزندگ تیفیسطح ک نیتر نییدونه اتاق با پا هیيو بعد از ظهر تو... کنه  یم يدر سکوت باز یمغازه دو وجب هیيسر کارت و تو

! احمقشه  يتو و اون بابا ياکثرا شاهد جر و بحث ها

وضع رو  نیا یتونیو م يدیو آدمهاش بر ایاگه تو از دن... ستیبه فکر کردن ن يازیاونقدر اظهر من الشمسه که ن قتیوقت ها حق یگاه نژال

! اون بچه سه ساله چندان هم راحت نباشه  يبرا تیوضع نیکه ممکنه تحمل ا یهم فکر کن نیبهتره به ا... یتحمل کن

 یفکر کردم با خودت قرار گذاشت... يدیو حقارت رو به خاطرش به جون خر یو اون همه سخت ياون بچه رو نگه دار یگرفت میتصم یوقت

! یش یاز هدفت دور م يبه نظرم دار... ير یم شیپ يکه دار نطوریا یول! ... یباش ایمادر دن نیبهتر
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چطور بگم که من و مشکالتم رو واگذار کنه ... بگم ؟  دیبا یچ... شم  یم رهیپاهام خ يرنگ رو یصورت یبه روتخت... کشم  یم یقیعم نفس

خالصانه خود اونه ؟  يتوجه و محبت ها نیاز مشکالت من هم یکیچطور بهش بفهمونم ... به خودمون ؟ 

 یفعل طیبا شرا رمیطالق بگ نکهیا... فکرم رو جمع کنم  خوامیکم فرصت م هی... خوردم  يمن االن ضربه بد یول... یگ یتو درست م  -

! گدار به آب بزنم  یب خوامینم... فکر کنم به بعدش  دیبا... ستیچندان سخت ن

 یبهت قول م... از بعدش نترس نژال ... ؟  یقراره رها بش یکن یفکر م... ؟  يبه ناصر شک دار... ؟  يبه من شک دار... ؟  ینگران بعدش  -

! يفقط اگه خودت بخوا... فقط ... ه بهتر از قبلش باش یلیدم بعدش خ

نه سامان ! ... نه ... رهیگ یچشمم جون م يزهره جلو ییصورت ملتهب زندا... جمله آخر سامان برام حکم زنگ اخطاره ... کنم  یم سکوت

 ینم... يخوام آرامشت رو از دست بد ینم... بزنه  تیطوفان به زندگ دینبا... یبش ریباز هم تحق دینبا... یمثل من حروم بش دیتو نبا... 

 هیبه  يو دل بد یشده بکن رونیدل از من و... یکن یخواد با فراغ بال عاشق یدلم م... يریرو به دوش بگ نایمن و آو يدرد ها غصهخوام 

! رو داشته باشه  اقتتیکه ل یکس

 زیعشق بدم که وجود خودمم لبر نایتونم اونقدر به آو یم... کنم  یتونم بدون آرزوهام زندگ یم... دلم  يتونم سرپوش بزارم رو یم من

ببخشم که تا سال ها بعد از  يمهر مادر نایبه آو يپوسن ، طور یخاك م ریز يکه روز ییدست ها نیتونم با هم یم... بشه  ازین یب... بشه 

! رهیمادرش گرما بگ ادیبامن بتونه 

شد در قلبم رو باز کنم و خاطره نوازش  یکاش م... رمیآغوش بگ يتو یتو رو به رسم خدا حافظ گهیبار د کیتونستم  یمن هم م کاش

! بندازم  رونیدلچسب تو رو ب يها

نژال فکر هاشو تا اونجا  دینفهم... کردم  یبار با وسوسه لمس صورت مهربونش خداحافظ نیآخر يبرا نجایکه هم دینفهم دیرفت و شا سامان

 گهید کباریشده که بتونه  یبود که بفهمه قلب نژال فرتوت تر از اون یمتخصص قلب و عروق عاشق تر از اون! ... که به او مربوطه کرده 

! رو تحمل کنه  شیشش سال پ ریالتهاب نفس گ

.زنم  یپنجره اتاق زل مگذرن به  یم مارستانیب يکه تو يریدلگ يساعت ها نیحوصله از ا یو ب خسته

 فیظر يمقار فوالد هیبا ... به اندازه کف دست سرگرمه  یکیکوچ نهیچرخونه با آ یلپش م يرو تو ییمویآب نبات ل هیکه  نطوریهم سمانه

. کنه  یم ریدونه که اون ذهن شلوغش االن کجا داره س یشده و خدا م نهیپشت آ اهیو رنگ س وهیمشغول خراش دادن ج

... میلیفام هیگم از  یبا خودم م... خورم  یدلم به حالش غبطه م يتو... کنهیفکر نم يمطمئنم که به موضوع بد و نگران کننده ا نیاز ا فقط

! فقط دو سال ... دو سال  یبا تفاوت سن... میجنس هیاز 

! و من ؟... کنه  یم یبا عشق زندگ... سرحاله ... اون خوشبخته  یول

کوچک سمانه به  يرفت از دست ها یم رونیروح اله هر روز که از خونه ب ییدا... فاوت ما فقط مربوط به تفکر پدرهامونه ت شهیر دیشا

و حاج محمود که معلوم نبود به ... شهیبرکت زندگ هیگرفت و معتقد بود دختر ما یبه قول خودش دشت م زیسکه پول خرد ناچ هیاندازه 
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و  ینحس هیکه ما... که ازم متنفره  ارهیهزار بار به روم ب ياجازه داده بود مسئول به وجود اومدن من باشه اما روز شبه خود یکدوم حکم

! شه  یدچار م یو بدبخت یمن شروع کنه حتما به بدشانس دنیکه اگه روزش رو با د... شمیزندگ یشوم

: شکنه  یسمانه سکوت رو م یحرص يصدا

! يریگ یلغوه م گهیبدبخت دو روز د... ا رو صاحاب ه ینشکن اون ب  -

؟  هان

... فهمم  یفکر نکنم نم... یشکن یمفصل انگشت هات رو ترق و توروق م يرو اون تخت دار يدیاز صبح تا شب خواب... هان و کوفت   -

! ادیترق مفصل شصت پاتم م يکه صدا يد یو فشار م یکن یخم م نقدریپاهاتم ا يوقت ها انگشت ها یبعض

زنه به کمرش  یاز دست هاش رو م یکیبعد ... ده  یبه کمرش م یشه و کش و قوس یسمانه بلند م... شم  یتخت ولو م يشدت خنده رو از

: زنه  یلبخند م ادیکه به طرفم م نطوریهم... ده  یو شکمش رو جلو م

 ی، م رنیزنن و راه م یدستشون رو به کمرشون م ينطوریا مدید یحامله رو که م يزن ها نیقبال ا... ؟  یکن یژست رو حال م ییخدا  -

 یکل... حرکته خوبه  نیهم نقدریا نمیب یاما االن م... ارمیحرکات چندش در نم نیگفتم من حامله بشم از ا یم... ؟  یچ یعنینیگفتم حاال ا

! شه  یم فیآدم سرک

چطوره ؟ ) رهیگ یصورتم م يگذاره و جلو یم اهشیس فیک يرو رو نهیو آ نهیش یتخت م يکنارم رو( 

! سر نوزادش رو در آغوش گرفته  یو با احساس بایکه به طرز ز دیرو د يمادر نهیآ يشه تو یم حاال

اومد از برکت  ایبه دن یکه وقت یو معصوم بایز يپر... بود  ناینگهداشتن آو میاشتباه زندگ نیبهتر دیشا... زنن  یدرشتم برق م يها چشم

! داد  یوجودش من رو با خدا آشت

لطف و محبتش احساس  ونیخودم رو مد شتریب... کردم  دایپ مانیبه وجودش ا شتریبه من سخت گرفت ، ب شتریکه هر چقدر ب ییخدا

! کردم 

: زنه  یانگار که با خودش حرف م نهیبه آ رهیخ سمانه

 يتو نایدونم که وجود آو یفقط م... يتن داد نایآو یشد که تو به حاملگ یچ دونمیهنوزم نم... یکن یفکر م نایبه آو يدونم االن دار یم  -

! خالص رو داشت  ریسامان حکم ت يشکم تو ، اون روزها برا

: غرم  یم يبلند يشم و با صدا یصورت سمانه براق م يناخواسته تو... کنم  یدست هام رو مشت م... جوم  یلبم رو با دندون هام م پوست

! سرزنش کنه  نایکس حق نداره من رو به خاطر وجود آو چیه  -

من  يبرا نایآو... جوشه  یدرون قلبم م يزیچ... افتاده  انیوجودم به قل يتو یحس... ندازه  یم ریپر از اشک سر به ز يبا چشم ها سمانه

که با چنگ و دندون نگهش داشتم  يزیچ يبرا... سال ها تونستم نگه دارم  نیا يکه تو هیزیهمه اون چ نایآو... رو داره  اتیح ریحکم اکس

! کنن احترام قائلم  یفکر م گرانیاز اونکه د شتریبیلی، خ



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٢

نازگل قبراق ... کنم  یم ادداشتیدفتر کوچکم  يرو تو يدیجمالت کل يگاه گدار... کنم  یاستاد گوش م يکسل و افسرده به صحبت ها «

کشه ، مدام قبل از پاك شدن تخته  یم کاتوریها کار یاز همکالس یکیدستش از صورت  يگوشه برگه جلو يداره رو کهیلو سرحال در حا

. کنم  ينره مطالب مهم رو نت بردار ادمیزنه تا  یسقلمه م منيتوسط استاد به پهلو

: کنم  یخندونش نگاه م يکشم و به چشم ها یم یپوف... کنه  یفرو م فشیک يزنه و تو یچنگ م زیم ياز کالس دفترم رو از رو بعد

! یش ینم يگ و ه  چیتو آخرشم ه  -

! انگار من شدم خانوم مندسسس  یتو بش  -

 نیخودت بش... حال و حوصله خودمم ندارم چه برسه به تو  گهیروزها د نیا... حساب نکن  گهیمن د يرو... گم نازگل  یم یشوخ یب  -

! امتحان بخون  يبراخودتم ... سیجزوه بنو

رو دور گردنم حلقه  نشیسنگ يدست ها دهیبه وسط راهرو نرس شهیمثل هم... شم  یزنم و از کنارش بلند م یو کالسورم رو چنگ م فیک

. فتمیو به خر خر ب ارمیب رونیملت ب يکم مونده زبونم رو جلو ارهیکه به گردنم م يو من از فشار... کنه  یم

! شعور  یولم کن ب  -

؟  یچرا همش تو خودت... ؟  يبداخالق شد نقدریچرا ا... چته نژال ؟   -

 یتصور کن یتون ینم یتو که حت... شناسناممه ؟  يتو يشوهر اجبار هیکه اسم  شتریب نیاز ا یبدبخت... بشه مثال ؟  یچ یخواست یم گهید  -

! نشو  چمیهم پاپ نقدریدارم لطفا ا يمن چه حال و روز

کارت بکارت  هییقانون یپزشک يریبعد م يریگیطالقتو ازش م... يکه هنوز دختر نهیاصل ا... ؟  يخور یم ویتو حرص چ دونمیمن نم  -

! دن دستت  یم دیشناسنامه سف هیثبت احوال  يریبعدشم م يریگ یم

! یراحت نیبه هم  -

عمو حامدتم ... خواد تحمل کنه ؟  یم یتا ک... انگشتشم بهت بخوره  اروییتاالن دو ساله نزاش نیبب... یکه فکرشو بکن یراحت تر از اون  -

! زنه  یرو با هم م قشیزن و رف دی، ق یآس و پاس و عاص گهیتا چند وقت د... دوشه  یرو م ارویکه داره مثل گاو 

 یزنم و مدام تو گوشش م یم ششیکه دارم ن يدو سال و خورده ا نیبزنه تو هم دمویخواست ق یاگه م... بود  یراحت نیکاش به هم  -

. کرد  یکارو م نیخونم که ازش متنفرم ا

کنه ؟  یگوش م یبگ یهر چ یزنیهر وقت باهاش نرم تر حرف م یگیمگه نم  -

حاال ؟  دهیچه فا! ... هینطوریخب چرا خبر مرگش ا  -

! تا بهت بگم  میبر ایب  -

. برم  یکنم و به دهان م یگرد و سرگردون رو شکار م ياهایلوب ی، گاه زمیر یبشقابم رو به هم م اتیکه با سر چنگال محتو نطوریمه

عمه ... کنه  یروزها مد شده صحبت م نیکه ا ییمدل ابرو نیدتریکشه و باز هم در مورد جد ینوشابه اش رو سر م وانیبا لذت ل نازگل

.ادیدختر به وجد م نیا یتموم نشدن يو انرژ جانیهمه ه نیا ده و از ینازگل گوش م يمهدخت با لبخند به صحبت ها
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 ریشه و عمه ز یچند لحظه سکوت برقرار م... فهمونم که زودتر بحث رو عوض کنه  یدختره وراج م نیاشاره چشم و ابرو باالخره به ا با

! کنه  یم ینیدلمون سنگ يرو یکه حرف دهیانگار فهم... کنه  یبه من و نازگل نگاه م یچشم

: ادیبه حرف م نازگل

عمه خانوم ؟ ... اوووم ... اهم   -

! بله   -

! رهیبگ اروینیطالقشو از ا نیکرد یکمکش م يطور هیکاش ... زبون بسته ام  ينژال نیگم من همش تو فکر ا یم  -

.ستین یراحت نیبه هم... نازگل جون  شهینم) ندازهیبه من م یهیعمه نگاه عاقل اندر سف(   -

! گهیطالق بکنه آخرش مجبوره طالقش رو بده د ينخواد و تقاضا هیخب اگه نژال مهر... وا چرا ؟   -

چند ماه شوهرش  نیهم يبعدشم تو... کشه  یحداقل چند ماه طول م... ستیروز و دو روز ن هیاوال که طالق گرفتن کار ... بگم  یواال چ  -

صد بار به غلط  يروز رهیطالق هم بگ یدر ثان... فتهیاز درس و دانشگاهش ب يدختر سر لج و لجباز نیممکنه ا... کنه  تشیاذ یتونه کل یم

 گهید يبال هیيدیوقت د هی... ارهیخونه تاب ب يمحاله بتونه حضور دختر مطلقه اش رو تو... شناسم  یمن داداشمو خوب م... فتهیکردن م

! شیبچه آورد صد پله بدتر از همون شوهر اجبار نیسر ا يا

اومده  یگفت وقت یاون دفعه هم نژال م... داستیاش پ افهیاز ق... پسره معتادم هست  نیاصال ا... ؟  نیبکن شونیراض نیتون یخب شما نم  -

! داده  یم اكیتر يخونتون لباساش بو

شناسنامه و  يثبت عقدشون تو ياون دفعه که برا... ثابتش کرد  تیکه بشه با شکا ستین دیشد ادشیاعت نقدرهامیا یول... دونم گلم  یم  -

! نداشت  يپسره مورد شیدادن جواب آزما شیدفتر محضردار ، رفتن آزما

، اون ها رم قبلش بخورن  ادیم ریگ یول هیرقانونیهم هست غ ییقرص ها هی... دهیبخورن نشون نم مویاگه آبل شیقبل از آزما دمیمن شن  -

! شه  یمشخص نم شیآزما جهینت يتو گهید

! دونه دختر  هینیبه بخت ا دیکش شیآت ينطوریکنه که ا ادیحاج محمود رو ز نیخدا عذاب آخرت ا... دونم  یچه م  -

! شده بودم  ریس یاز زندگ یمدت هیاصال ... کرد  یکرده تا دو هفته سرم درد م کاریچ دمیفهم یخدا وقت به

 يبشه و خودش برا نیپسره دل چرک نیبکنه و حاج محمود از ا یفرج هیخدا خودش  نکهیمگه ا... کنم  یمحاله بتونم داداشمو راض حاالم

! قدم بشه  شیطالق نژال پ

؟  زهیحرص بخوره و اشک بر ينطوریمه دینژال با نیا... ومدینداد و تقش در ن یخان سوت رضایعل يآقا نیحاال حاالها ا میاومد... بابا  يا  -

! استفاده کرده  شیباباش دراومده و از آزاد وغیریاز ز یدو ساله کل نیتو هم... ستیاوضاعش بد ن ادمیحاال ز) زنه  یم يعمه پوزخند(   -

.داد  یخودش بود عمرا بهش اجازه م يکه اگه به بابا گهید زیو کالس زبان و هزارتا چ یشنا و آموزش رانندگ کالس

گه امتحان  یم نکهیا ای... ادینم رونیپره تو حمام و ب یم اینژال  نجایا ادیهر دفعه م... خداش که هست  یول ستین نجایپسره خودش ا نیا

. ادینم رونیب میخداحافظ يبرا یحت... کنه  یاتاقش درو قفل م يره تو یدارم و م

تو حموم ؟ ) زنه  ینازگل قهقهه م(   -
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نژال  ینشست ول نجایچهار ساعت ا رضایعل یدفعه قبل... خونه  یدرس م نهیش یبره تو حمام و م یخانوم کتاب هاشو م... تو حموم ! ... بله   -

.گذاشت تو اتاقش و رفت  متیشال گرون ق هیدسته پول و  هیخواست بره  یبعدشم که م... ومدین رونیب

سامان براش  شیرو که سه سال پ یاون وقت هنوز که هنوزه اون شال! ... شال رو گذاشت رو گاز و سوزوندش  رونیخانوم اومد ب بعد

پسره رو  نیخوب بلده ا نمیواال ا... دونه از اون مونجوق هاش کنده نشه  هینکرده  يکنه خدا یرو قبل از شستن نخ هاشو چک م دهیخر

! بچزونه 

بگه  ستین یکی... گه گرفته منو چک بکنه  یم... زنهیاونوقت خانوم لج کرده بهش دست نم... یعال یگوش هیبا  دهیکارت خر میس براش

دختر رو  نیا نطوریکه باباش گرفت و ا یو عقد هولک يزیواال با اون آبرور... دانشگاه  يبرگرد زاشتیخواست چکت بکنه اصال نم یاگه م

بازم با همه ... سرش اجر و قرب بزارم  یبهش نداره من برا چ يباباش کار یگفت وقتیخودش م شیبود پ گهید یرکارزش کرد ه یب

کنه و  یهاشو جبران م يبعدم کم و کسر کنهیدختر ما رو تحمل م نیا ياخم و تخم ها ادیم... کم بزاره  دمینژال من ند يها یگوشت تلخ

! وقت نبوده  چیانگار ه رهیميطور هیبدبخت ... دنبال کارش  رهیم

 یم يلب تشکر ریز... شمیو از سر جام بلند م دارمیکنه بشقابم رو برم یکه عمه بازگو م یهمه اون خاطرات يادآوریو کبود شده از  یحرص

 یکه باعث مداره  یلبش خنده کمرنگ يرو... شه  یو چند حبه قند وارد م يبعد نازگل با دو تا فنجان چا قهیچند دق... رمیکنم و به اتاقم م

که داره لرزون  يزیصداش از خنده ر کهینازگل در حال... کشم  یم یقیندازم و نفس عم یتخت م يخودم رو رو... حرص بخورم  شتریشه ب

: کوبه  یدستم م يشده رو

مخت نم بکشه ؟  یترس ینم! ... ره تو حموم  ینگو خانوم برا درس خوندن م... يد یم یشامپو تخم مرغ يگفتم چند وقته بو  -

 یتونیرو نم یشکیما ه لیفام يتو... بگه  يزیمن چ وانهید يجرات نداره به بابا یشکیه... نداره  دهیکه فا يدید! ... زرت و پرت نکن   -

 هیه پام گرگرفت و پا ب یسر منو تو بغلش م شیعمه خانوم همونه که تا چند وقت پ نیا! ... کنه برا طالق من بدبخت  یونیپادرم یکن دایپ

سوخته هنوز صبرش تموم نشده و  اهیچون اون جونور س... کنه  یم هیگر رضایعل يبرا دارهیدستمال بر م هییحاال اگه ولش بکن... دکر یم

! دن  یبگم همه حق رو به اون م یاز رو نبسته ، من هم هر چ رویشمش

خودت رو انتر و منترش  يخوا یم یتو تا ک... داشت  وبیاصال صبر ا اروینیا میاومد... یبرا خودت بکن يکار هیخودت  دیخب پس با  -

؟  یبکن

 ایستیحواسش ن یوقت ها که کس یبعض... ارهیخودش نم ياصال به رو کنمیباهاش سرد برخورد م یهرچ... کار کنم ؟  یچ یگ یم  -

زنه و بحث رو عوض  یفقط پوزخند م یول... گم ازش متنفرم  یم... رونیگمشه ب میگم از زندگ یکنم بهش م یتو صورتش نگاه م مییتنها

و  یکه بشه با کم محل هیکنه تر از اون... رم  یدم انگار دارم قربون صدقه اش م یاصال فحشش م... قاطر محکمه  چرمپوستش مثل ... کنه  یم

! داد  شیفرار راهیبد و ب

! کرد  یتحمل نم نقدریاگه عاشقت نبود ا... دوست داره  یلیخب پس حتما خ  -

 یدلم م... رهیگ یاصال همه بدنم گر م... کنم  یم دایپ یچه حال نمشیب یم ینازگل وقت یدونینم... هاش  یعاشق نیبخوره تو سرش ا  -

!خواد با دستهام خفه اش کنم 
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هم بهت  یپول هیبعد  يد یتو فحشش م نهیش یم نطوریهم... ؟  يزیچ یبغل یبوس... بشه ؟  کیوقت نخواسته بهت نزد چیواقعا ه یعنی  -

؟  رهیده و م یم

 یچند بار م... دهیخوش بهش نشون نم ي، خونه هم مامان رو دمیکه من پا نم نجایا... مینیبیرو نم گهیهمد ادیاوال که ز... نه بابا تو هم   -

کالفه  یحساب گهید ختمیاشک ر یکل دیبارم صورتمو بوس هی... دراوردم  يباز یاما من کول... جلو به قول خودش به قصد قربت  ادیخواسته ب

.شده بود چند تا فحش به خودش داد و رفت 

براش چنگ و  نهیکرد و بعدم بش یهمه خرجت نم نیاگه بهت عالقه نداشت ا... یدوست داشتنش استفاده کن نیاز هم دیفکر کنم با  -

مگه ... التماس کن ... کن  هیگر... دونم  یچه م... برو باهاش حرف بزن ... باهاش بزار  يقرار هیبهش بزن و  یزنگ هی... يدندون نشون بد

به عنوان  یتون ینم... یتحملش کن یتونیبهش بفهمون نم... زنونه استفاده کن  يسالح ها نیاز هم... ناراحت شده ؟  دهید رواشکت  یگینم

! خودش اومد طالقت رو داد  يخودش با پا یخرش کن یتونست دیشا... باشه  يبد ادیمرد ز ادیبه نظر نم... یشوهر قبولش کن

!کنه  یدرد م یلیدلم خ... ستیتازه حالمم خوب ن... گم امروز نرم هان ؟  یم... ترسم نازگل  یم یلیخ  -

بلند  يبخار یبه قول خودت از کس... یبه فکر خودت باش دیبابا جون خودت با... شناسم  یمن تو رو م... يرینم گهید يامروز نر... اوف   -

شه  یچندشش م اروی... ستیبعدشم بهتر که حالت خوب ن... گهید یکیتو تار هیریاصال ت... داد  جهینت دیحداقل تالشت رو بکن شا شهینم

با دست به اتوبوس ... ندازه  یبغلم م يرو تو فمیو ک زنهیم یطونیلبخند ش( کنه  یبهت طمع نم یستیراحته باب طبع ن التیخ... طرفتادیب

! یتا سر شب خونه باش دیبا... ها  يوقت ندار ادیز... دختر  گهیبرو د) کنه  یاشاره م

! استرس دارم ! ... ستیخوب ن ينطوریا... کجا  رمیگفتم دارم م یکاش الاقل به عمه م  -

 نقدریهمه چه کنم چه کنم برو سوار شو ا نیا يحاالم به جا... يبر دادیکه اجازه نم یگفت یخانوم م به عمه... اه نژال برو تا اتوبوس نرفته   -

! نه خوب نه بد ... فتهیبرات نم یاتفاق چیه يتا خودت نخوا... هم نترس 

 یکه برام دست تکون م نمیب ینازگل رو م شهیاز پشت ش... کنه  یحرکت م نمیش یکه م میصندل يرو... رم  یبه طرف اتوبوس م دیترد با

افتاده و من مجبور شدم باهاش تماس  یکرد اتفاق یزنگ زدم اونقدر تعجب کرد که فکر م رضایبه عل یوقت... ندارم  یاحساس خوب... ده 

دم  یبغلم فشار م يرو تو فمیک... انگار حق داشت اونقدر تعجب بکنه ... دو سال و دوماه بهش تلفن کرده باشم  نیتو ا ادینمادمی... رمیبگ

از استادها  یکیبه عمه گفتم امروز از صبح زود کالس دارم و ... شکمم توجه نکنم  ریز يبه حالت تهوع و انقباض ها ادیکنم ز یم یو سع

استثنائا امروز  مونینازگل که گفت اونم با منه و برنامه کالس یکم نگران شد ول هیاولش ... امیتا شب خونه نم فتمگ... گذاشته  یجبران

... نشم  ادهیراه سوار و پ نیو ب امیدربست ب یبرگشتن به خونه سفارش کرد که حتما با تاکس يهم برا یکل... راحت شد  الشیخ هینطوریا

که پس  شهیراه تصادف کنم بابا محمود هوارش نم يتو اصال اگه... بهش دروغ گفتم  ينطوریمن که ا اقتیل یخاك بر سر ب... عمه  چارهیب

؟  یدختره هست نیمواظب ا يتو چطور
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بدنم افتاده مثل  يرو شهیکه از پشت ش ینور آفتاب... رمیو به خواب م گذارمیپنجره م شهیش يسرم رو رو الیزود خسته از فکر و خ یلیخ

.کنم  یرو استراحت م یشن و فارغ از درد و استرس چند ساعت یکنه و عضالتم کم کم شل م یآب گرم معجزه م سهیک هی

و بعد به گوش بابا برسه  نهیآشنا من رو بب هیگم اگه  یبا خودم م... کردم  یبیکه چه کار عج فتهیم میشهرمون تازه انگار دوزار نالیترم يتو

و  رمیگ یم نالیاز خود ترم یتاکس هیزود  یلیخ... بونه چس یکه بهم نم ییخونه نرفتم ، چه وصله ها یبرگشتم شهرمون ول ییکه من تنها

... راحت تر بود  المیخ ينطوریمن ا یدنبالم ول ادیبهش زنگ بزنم تا ب دمیشهر که رس کیقرار بود نزد... دم  یرو م رضایآدرس خونه عل

رو بهش بدم هراس  ياریهر نوع اخت میزندگ يتو نکهیکال از ا... بود  رضایکه فرمونش به دست عل نمیبش ینیماش يانگار دوست نداشتم تو

.داشتم 

 مهینصفه ن يوارهایکوچشون دو تا باغ بزرگ با د يتو... ستهیا یحومه شهر م يتو یدر بزرگ آهن هیبا  یمیخونه قد هیيجلو یتاکس

اطراف  يآب خورده و خاك نمدار باغ ها مانیس يهمه جا بو... شه  یم دهیچند تا خونه در حال ساخت هم د... ادیبه چشم م یکاهگل

حس مرموز و  هی... ادیقار قارشون خوشم نم ياز صدا... شه  یکنن بلند م یکه البد سر غذا با هم دعوا م یاهیس يهاکالغ  يصدا... دهیچیپ

و گفتن حرف  رضایشدن با علاصال شجاعت روبرو ... که برگردم  رمیگ یم میرم و تصم یقدم عقب م هی... دلم افتاده  يتو یبیترس عج

 بیج ياون رو از تو نکهیشه و قبل از ا یبلند م میزنگ گوش يهمون لحظه صدا... کردم رو ندارم  ونبار مرورش نیکه با نازگل چند ییها

زده  جانیجفت چشم پر سوال و ه هیشه و  یباز م يبد ژیق ژیق ي، در با صدا نمیصفحه اش بب يرو رو رضایبکشم و اسم عل رونیمانتوم ب

! زنه  یزل م دمیو سف دهیصورت رنگ پر يتو

بلوز اسپرت  هی... کنم  ینگاهش م نییلحظه از باال به پا هیيتو... رهیگ یانگشت هاش م نیرو ب یکنه و گوش یتماس رو قطع م رضایعل

رنگ و  یشمیشلوار کتون  هیبا ... شده  يدوز کهیروشن ت یآب یاش با پارچه ل گهید ياز قسمت ها یو بعض قهیکه داخل  دهیپوش دیسف

 یدر کنار م ياز جلو... ادیبه وجود آورده و بهش م یلباسش تضاد جالب يدیکه داره سف يبه خاطر پوست سبزه ا... دیسف یکتون يکفش ها

: ادیرم به حرف مگذا یم اطیپا به داخل ح یکه با شک و دودل نطوریهم... کنه  یره و با دست بهم تعارف م

) ده  ینجات م یکنه و من رو از سرگردون یبه طرف راست اشاره م... ( دنبالت ؟  امیب يچرا زنگ نزد... يخوش اومد! ... ام خانوم ـسل  -

! طرف  نیاز ا

! بهتر باشه  امیفکر کردم خودم ب  -

تو ... گردم  یزود برم... رمیبگ يزیچ هیناهار  يبرا رمیمنم م یاستراحت کن یکم هیتا ... اتاق منه  نجایا... نجایا ایب... هیحرف نمیخب ا  -

! ستیخونه ن یهم راحت باش کس

؟  ستین یکس... ؟  یچ  -

 یکم هی... مادرم که رفته خونه خاله ام ... ستنینه ن) کشه  یموهاش م يتو یدست... شه  یمعذب م ختهیکالمم ر يکه تو یانگار از ترس(   -

من فکر کردم نباشن تو هم ... فتانه هم امروز خونه نامزدش دعوت بود ... مونه  یخونه نم يتو یلیروزها خ نیهم البته با من چپ افتاده ا

... یحرف بزن يخوا یم یبرا همون که گفت) گذرونه  یگرد شده و صورت وحشت زده ام رو دوباره از نظر م يچشم ها... ( يتر حترا

! یراحت تر حرفتو بگ میها باشتن دیگفتم شا

! نطورهیآره هم... آهان ) ندازم  یم نییدم و سرم رو پا یبه گردن خشکم م یتکون(   -
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 يروشن که روش گل ها یصورت ینفره با روتخت کیتخت  هی... کنم  یگذارم و به اطرافم نگاه م یم واریرو گوشه د فمیک رضایرفتن عل با

موکت  هیکف اتاق با ! ... گم مثل اتاق دختر بچه هاست  یلب م ریدم و ز یم نیدماغم رو چ... شدن  يگلدوز ییبا نخ سبز کاهو يزیر

دونم که کار دست فتانه است  یم... رنگ پهن شده  يو سورمه ا یکرم نهیدست باف با زم چهیقال هیرنگ فرش شده و وسطش هم  يشتر

نور  ریقرمز وارفته و پژمرده ز يبا گل ها یپشت پنجره اتاق دو تا گلدون شمعدون... د داده بو هیرو به خود من هد نیچون لنگه هم... 

شم  یخوره از اتاق خارج م یخاك گلدون ها م يرو قیعم يچشمم به ترك ها یشم و وقت یاز جام بلند م... در حال کباب شدنه  دیخورش

پارچ ... بدبو جا خوش کرده  يو خاکسترها لتریپر شده از ف يگاریجاس هییمیقد نکیس يتو... ستین یکردن آشپزخونه کار سخت دایپ... 

 دارمیرو بر م فمیک... گردمیکنم و به اتاق بر م یاز آب سرد پرش م عیسر... نهک یها توجهم رو جلب م نتیکاب يرو یقرمز رنگ یکیپالست

پاهام  دایشد... ارمیرو از سرم در ب میمقنعه مشک ادیدلم نم.. .دم  یم یسر و سامون تمیخونه به وضع یبهداشت سیکردن سرو دایو بعد از پ

کل اتاق پر شده ... ها انگار به تکاپو افتادن  یشمعدون... کشم  یتخت دراز م يوو به پهلو ر دارمیبر م یشکالت فمیک ياز تو... رن  یضعف م

 یهم م يخسته و تب دارم رو رو يچشمها... خوره  یدورترها به گوش م یلیاذان از خ يصدا... سبز و کرك دارشون  ياز عطر برگ ها

... نه خوب ... نه بد ... دارم  یبیخونه احساس عج نیا يتو... مکن یبزنم فکر م دیکه با ییخوام بکنم و حرف ها یکه م يگذارم و به کار

 يکم کم با بو... دارم  یحس گنگ... نم از قبل نوشته شده باشه بود نجایانگار ا... لحظات ثبت شده باشن  نیامروز و ا رمیتقد يانگار تو

! کنن  یلولن از من فرار م یکه در هم م نطوریو هم شنیم يمغزم متوار يتو مهیافکارنصفه ن شهیرم و مثل هم یها به خواب م یشعمدون

جعبه  هیتخت  يکنم و کنار صورتم رو یپف کرده ام رو باز م يچشم ها... راه گرفته  بیخوره و بزاق دهنم عج یدماغم م ریکباب ز يبو

 تیمارگر هیموندم از چ... عالقه داره  یلیگل خ نیبه ا رضایکال عل... نمیب یم دیسف تیشاخه گل مارگر هیرنگ با  يسورمه ا کیکوچ

! دیو ساده و سف يگل ستاره ا هی... نه بو داره نه رنگ ... ادیخوشش م

:کنه  یاز گوشه چشم نگاهم م زهیر یم خیپارچ دوغ  يکه تو نطوریهم رضایعل... شم  یآشپزخونه م یبه جعبه دست بزنم راه نکهیا بدون

! بخورن  ییهوا هیموهات  اریمقنعه ات رو در ب يخوا یم  -

 یم کشونیچهار نفره و کوچ زیکشم و پشت م یم رونیها رو ب یاز صندل یکی... ارمیخودم نم يبه رو... فهمم  یکالمش رو خوب م هیکنا

لرزونه  یپشتم رو م رضایعل فتهینگاه ش ینیسنگ... برم  یو به لب م دارمیحلقه گوجه رو با دو تا انگشتم بر م هیظرف ساالد  ياز تو... نمیش

: زنم  یحرف م يخود یب یجو کوفت نیفرار از ا يابر... 

؟  ياومد یک  -

! يحال بود یب یلینکردم انگار خ دارتیب... شه  یم یساعت کیهی) سر گاز  گردهیگذاره و دوباره بر م یم زیپارچ رو وسط م(   -

) زنمیم يلبخند شرمزده ا... کنم  یخوابم ناله م يوقت ها تو نجوریدونم که ا یم... دم  یدلم دو تا فحش به خودم و نازگل م يتو(   -

.بدنم کوفته بود  یتو اتوبوس هم همش خواب بودم ول نکهیبا ا... دونمینم
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 نیا يتو... ستین يخوشحالم که از برنج خبر... گذاره  ینارنج رو کنار دستم م يو برش ها دهیپر از کباب کوب سید رضایعل يها دست

 نشینگاه سنگ ریز... رنج رو ندارم ب يمسدود شده از استرس و بغض اصال حوصله فرو بردن دونه ها يبا اون گلو بمیو غر بیعج تیوضع

: کنم  یقبل از خوردن نگاهش م... انگار عذاب وجدان دارم ... هنوز دست به غذا نبرده  رضایعل... رمیگ یلقمه م

؟  يخور ینم  -

:بره  یو به دهان م رهیگ یدستم م يذوق لقمه آماده رو از تو با

؟  دمتیچند وقته ند یدون یم  -

شب  دیمن با... بهتر نبود ؟  رازیش يومدیتو م) کنم  یخودم رو سرگرم لقمه گرفتن م زشینگاه ها و کلمات محبت آم نیامعذب از (   -

!فردا کالس دارم ... برگردم 

فکر  يقبول کرد... رو بهت نشون بدم  ییجا هیتا  نجایا يایخب من گفتم ب) زهیر یهر دومون م يدوغ برا یباال رفته کم يبا ابروها(   -

!ومدمینداشتم خودم م یمن حرف ياینم یگفت یاگه م... خونتون  يایچند روز ب يخوا یکردم م

! يایب یتون ینم يفکر کردم کار دار  -

شده که نژال خانوم افتخار دادن و من رو قابل دونستن باهام  یچ... تا حاال همش فکرم مشغوله  روزیاز د... ؟  یحرفتو بزن يخوا ینم  -

بزنن ؟ حرف 

فکر نکنم هنوز به  یول... دلت پره  یلیخ) رمیگ یم یحق به جانب افهیق... کنه  یلفظ قابل دونستن رو محکمتر ادا م يآشکار هیبا کنا(   -

! یاندازه من سوخته باش

 یخودمم از دست خودم تعجب م ییوقت ها هیکه  نقدریا... يزیعز یلیبرام خ یول... امیبکنم بازم به چشمت نم يواال من که هر کار  -

... فهمه معذبم کرده  یانگار م رضایعل... گذارم  یبشقابم م يچنگالم رو تو... شه  یاشتهام کور م! ( نژال  يد یبهشت م ياصال بو... کنم 

! برم  بخور قربون چشمهات) کنه  یلب زمزمه م ریکنه ز یخودش لقمه درست م يکه برا نطوریندازه و هم یم نییسرش رو پا

 هیزود  یلیخ! ... من باشه  يکس به جز سامان حق نداره مالک چشمها چیه: کشه  یم ادیقلبم فر يتو ییصدا هی... کنم  یگناه م احساس

! و حق به جانب تر از سامان  کترینزد... االن شوهرمه  رضایعل یول: کنه  یم دادیمغزم ب يمخالف تو يندا

کنم ؟  یم انتیواقعا دارم به کدومشون خ... که دارم  هیچه حس نیدونم ا ینم

خورم و بعد بشقابم رو  یکباب رو م کیکوچ کهینبره به زحمت چند ت یبه حال خرابم پ ادیز نکهیا يدم و برا یفرو م یرو به سخت بغضم

تکون  يبا تاسف سر ستیخوشحال ن ادیناهار ز يکوتاه من برا یهمراه نیکه از ا رضایعل... کنم  یو ازش تشکر م گذارمیم نکیس يتو

: دهیم

؟  يخور یم يبعد از غذا چا  -

.من برم تو اتاق  یکن ینداره تا تو غذاتو تموم م یبیاگه ع... نه ممنون   -

! بهم بگو  یخواست يزیاگه چ... یهر جور راحت... داره  یبینه چه ع  -
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با پنجه هام ... کنم  یکشم و گل سرم رو باز م یم رونیبرسه مقنعه ام رو از سرم ب نکهیز اقبل ا... رم  یگم و به اتاقش م یم یلب اوهوم ریز

دوباره ... کشن  یم ادیسرم فر يتک تک موها شهیانگار ر... دم  یپوست سرم رو مالش م یکنم و کم یبلندم رو شونه م يخرمن موها

 یم فیاز من تعر شتریب یهر چ... بکنه  یباهام احساس راحت رضایخواد عل یدلم نم... کشم  یکنم و مقنعه رو به سرم م یم معموهام رو ج

! شه  یسرمه سخت تر م يکه تو ییمن حرف زدن در مورد فکرها يبرا دهیکنه و محبت به خرج م

: شکنه  یسکوت خونه رو م رضایعل يبعد صدا یکم... کنه  یم یتلفن افکارم رو خط خط زنگ

! بله   -

؟  نیشما خوب هست... ممنونم ... جون سالم خاله   -

! نشده  يزیچ  -

.کنه  یمن به خودشم گفتم داره اشتباه برداشت م... سازه  یمادر من از کاه کوه م نینه واال ا  -

داره نه  ينه سند یول... گفته نصفش مال توئه  امرزتیخداب يگه بابا یخودش م نمیاون زم... خدا بدهکارشم  شهیمن که هم... بگم  یچ  -

به  يزیچ هیگهید يجا هیفروشمش از  یبعدشم من بهش گفتم م... داشتن  يقرار نیدست نوشته هم نداره که همچ هییحت... یمدرک

.ادیدرب نجایا یکنم تالف ینامش م

همه  نیا دونمیمن نم... دندونش گرده ... طمع داره  یلیخانومت خ یکه آبج نجاستیمشکل ا... ستین زایچ نیواال خاله جون مشکل ا  -

! نداره  یرمونیخب س یول... عمرش راحت باشه  شهیبرا هم الشیکه خ دهیبهش رس ينقدیاالنشم ا نیهم... خوره برا کجاش ؟  یحرص م

درسته ... گذارهیشه و سرشو رو خاك م یهمش داره رو به قبله دوال و راست م نکهیبه خودش بگو ا... ادب  یاصال من ب... دیچشم ببخش  -

ندارم برا  اریمن اخت... اموالشو داده به من ؟  شتریمن مقصرم که پسر بودم و آقام ب... کنه ؟  نیراه بره و فحش بده و نفر... تهمت بزنه ؟ 

منو ببره ؟  يآبرو نهیو درشت بارم کنه بعدم خونه شما بست بش زیهزارتا ر ادیب دیفروختم با نیزم هی... ؟  رمیبگ میخودم تصم ارث

گه هر  یبراش م نهیب یم ویهر ک رونیب گذارهیدر م نیگالب خانوم پاشو که از ا نیا یول... فرق داره  هیحساب شما با بق... دونم خاله  یم  -

 کاریرو چ نیمن پول اون زم ستیمربوط ن یاصال به کس... نداره یربط یمن به کس یآخه زندگ... فرسته  یم غامیبراش پ نهیب ینم میک

مربوطه ؟ ... کردم 

نداره  ی، به خودتم ربط چیکه ه گرانید ینیش یقمار م زیم يکه پا یتا زمان گمیدلم م يدم تو یگوش م رضایعل يکه به صحبت ها نطوریهم

!ره  یو کجا م شهیچطور م گهید زیو هزار تا چ نیپول اون زم یفهمیخودتم نم! ... 

 یبهت زده نگاهش م... ده  یسر م واریکمر من و د نیرو ب یو مخده قرمز رنگ رهیگ یشانه چپم رو م رضایحال خودمم که دست عل يتو

کشه و  یم یآه... کنم  یجمع م یخودم رو کم... نبودم  ایدن نیکه تو ا دهیانگار فهم... نهیش یزنه و کنارم م یم یلبخند کم رنگ... کنم 

: ده  یم هیوار تکیسرش رو به د

! ، بگو من منتظرم  ادیخوابت نم گهیاگه د  -
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که هزار بار تو خلوت خودم به  یمن... برام سخته شروع کنم  نقدریچرا ا دونمینم... شده  پیگلوم انگار ک... دم  یدهنم رو قورت م آب

نرمش  نیا يرو در رو... گاهش  یگاه و ب ينگاه ها نیا ریحاال چرا ز... گفتم  و از نخواستنش دمیکش ادیو فر دمیپنجه کش یالیخ يرضایعل

چرا کم آوردم ؟ ... اش  بانهیغر يها

خونه عمه باشم  يتو دیبعد از ظهره و من حد اکثر تا هشت شب با يکنم که ساعت دو یفکر م نیبه ا... کنم به خودم مسلط بشم  یم یسع

اونه که ... رم  یزنم و م یمن حرفهامو م... تمومش کنم  دیبا... دارم ؟ ... ندارم  یستیبا خودم که رودربا... تلف کردن ندارم  يبرا یوقت... 

دست گرم ... شم  یکنم که باز هم خفه م یکنم و دهنم رو باز م یصدامو صاف م... برزخ بمونه  نیتو ا دیاونه که با... د فکرهاشو بکنه یبا

! شم  ی، باز هم آوار م چهیپ یسرد دست من م يدور انگشت ها که رضایعل

؟  هیحق من ک... ؟  هیحق من چ ایخدا... ؟  میک من

: کنه  یم خیآروم و خمارش مو به اندامم س يصدا

هوم ... از اتاق من قشنگتره  یلیتازه اونجا خ... همونجا حرفتو بزن ... خوام نشونت بدم  یکه گفتم م ییهمونجا میبر ایب ياگه دوست دار  -

؟ 

 یول... کنم  یاحساس خشم م میزندگ يتو يا گهیاز هر زمان د شتریب... به پا شده  یدلم انقالب يتو... کشم  یرو به سمت خودم م دستم

! از دست خودم ناراحتم  شتریدونم که ب یخوب م

ادامه  رضایعل يسکوت من و محبت ها شتریب یهر چ... تمومش کنم  دیبا... پا بگذارم  ریرو ز يدلسوز فیکنم اون احساسات ضع یم یسع

! شه  یدار م حهیغرورش جر شتریکنه ، بعد از حرفهام ب دایپ

: امیو محکم به نظر ب يکنم تا قو یرو م میتمام سع یلرزه ول یصدام م... کرده  خیبدنم  تمام

.آخرمو بهت بزنم  يحرف ها ییجورا هینجایمن فقط اومدم ا نیبب... ستیالزم ن... رضاینه عل  -

کنم و با  یدست هامو مشت م... ده  یخب بعدش تکون م یسرش رو به معن یزنه و کم یبهم زل م يبا صورت جد... ره  یابروهاش باال م( 

) دم  یادامه م لرزهینم گهیکه د ییصدا

برگزار  ينطوریچرا عقد ما ا يدیبارم از خودت پرس کیاصال ... یکن یفکر م يخودت در مورد من و خونواده ام چطور شیپ دونمینم  -

سفره عقد نشوند ؟  يآبروش رو زد و منو با اون خفت پا دیق ينطوریچرا بابام ا... فاتیو بدون تشر یهولک نقدریا... شد ؟ 

من  يبابا... کابوس بود  هین همش برام مثل باور ک! ... و سر سفره عقد به تو بله دادم  دمیچطور شد که به آخر خط رس دمینفهم یحت من

! کرد  یمنو قربون يبود که اونطور مییبا دا يلج و لجباز يفقط از رو

چشم باز  هوی... ؟  يکشش بد يخوا یتا کجا م... ؟  ینفرت منو تحمل کن يخوا یم یتو تا ک... ؟  میخودمونو گول بزن یقراره تا ک رضایعل

وقت نتونستم بهت دلخوش باشم  چیدو سال ه نیتو ا... میهر دومون تلف شده و هنوزم سر خونه اول یچند سال از جوون ینیب یم یکن یم

هم  گهیسال د ستیبه خدا قسم اگه ب... که دو سال بود  نیا... باشه  دهیلرز یکن یکه م ییوقت حس نکردم ته دلم از محبت ها چیه... 

چرا زودتر ... يرابطه رو تموم نکرد نیچرا زودتر ا يکه افسوس بخور يترسم از اون روز یم... کنه  ینم رییتغ یچیمن ه يبگذره بازم برا

! يچرا زودتر طالقمو نداد... يدیراز من و خونواده ام نب
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: ادیده به حرف م یاون نگاه نافذش قرار م ریزنه و من رو تحت تاث یچشمهام زل م يکه تو نطوریهم... زنه  یم يپوزخند رضایعل

؟  یقبولم کن یکن ینم یتو چرا سع... ؟  یشیتو چرا نرم نم... ؟  یسرسخت نقدریتو چرا ا... ؟  یتو چ  -

 يتو یآفتاب با صورت عرق کرده دو دست ریکه ز يهمون روز... دمتیکه د یبه ارواح خاك بابام از همون روز اول... من دوست دارم  نژال

! دلم برات رفت  يبات فرو رفته بودمردونه با يکفش ها

باالخره کوتاه  يروز هی... ستمین مونیپش یول... از اختالف بابات با خونواده زنش سوئ استفاده کردم  دیشا... بود  يبه نظرت نامرد دیشا

دم صبر  یسقف بهت نشون م هیریز میبر یوقت... بمونه  ينطوریزارم ا یدرست که تموم بشه نم... باشه من االن شوهرتم  یهر چ... يایم

! کنم  یباالخره رامت م... یزارم ازم متنفر بمون ینژال نم... ده  یم جهیمن نت

: ره  یناخودآگاه باال م صدام

سقف باشم ، فکر هم  هیریکه با تو ز نیبه ا یوقت یحت... ادیمن ازت بدم م... ؟  یفهم یچرا نم! ... بشم  یکه رام کس ستمین یمن وحش  -

! خوره  یکنم حالم به هم م یم

 یول... درست  يگفتم باهام راه اومد یهر چ... درست  يخرجمو داد... درست  يدو ساله باهام خوب بود نیا... ؟  يایچرا کوتاه نم رضایعل

 یوقت عشق واقع چیمن و تو ه نیب... ؟  یرو قبول کن تیواقع يخوا یچرا نم! ... عمرم بودن  يسال ها نیدوسال بدتر نیبه مرگ خودم ا

فکر کن که تو عشق اول  نیبه ا... طرفه تو فقط ظلم به خودته  کیعشق ... رضایبفهم عل... ستیتو ن شیچون من دلم پ... ادیبه وجود نم

... تونم دلمو باهات صاف کنم  یمن نم... فتادیاتفاق م نیا میکه عقد یمدت نیهم يبکنه تو ریید اگه قرار بود احساس من تغ! ... یستیمن ن

... کرد  يبابام در حق من نامرد... آزادم کن  یپرست یم یتو رو به هر ک... تو رو خدا ... یتو رو خدا بفهم لعنت... تو باشم  زنتونم  یمن نم

! میبزار برم دنبال زندگ... کن  یدر حقم مردونگ يتو اگه واقعا دوستم دار

 یچرخه و بازوهام رو م یبه سمتم م شتریب یکم رضایعل... زنم  یو از ته دل زار م رمیگ یصورتم م يدست هامو جلو... افتادم  هیبه گر گهید

: زنه  یکنه لب م یکه ترحم ازش فوران م ییبا صدا... رهیگ

گن  یمگه نم... ؟  یاز من متنفر باش نقدریتو باشم و تو ا وونهید ينطوریشه من ا یآخه مگه م... ؟  ادیاز من بدت م نقدریا یعنی! ... نژال   -

کنه ؟  یم رییتا آسمون نسبت به قبل تغ نیشه احساس دختر زم یعقد خونده م غهیص یگن وقت یمگه نم... دل به دل راه داره ؟ 

:امیم رونیکشم و از حصار دست هاش ب یشتاب خودم رو عقب م با

... ؟  رهیگ گهید يدلم جا يدینفهم یعنی... کشم ؟  یدستت بهم بخوره زجر م نکهیاز ا يدیتا حاال نفهم یعنی... رضایبه من دست نزن عل  -

از درد وحشتناك لب  ریغ ستین ادمییاز اون شب لعنت یچیمن ه... ؟  یزن یحرف م غهیاز کدوم ص... ؟  ادیچقدر ازت بدم م يدینفهم یعنی

! ام  رهپا يها

؟  یکن یهنوزم بهش فکر م... ؟  رهیدلت گ  -

 يریاونو بگ يجا يخوا یچطور م... رگتم به سامان نرفته  هییتو حت... فراموش کنم ؟  يچطور توقع دار... کنم  یآره هنوزم بهش فکر م  -

؟ 
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! من االن شوهرتم نژال   -

بدون اگه  نمیا یول... بگو ... کنم ؟  یپستم که هنوزم به سامان فکر م یلیخ یبگ يخوا یم... ؟  يشوهر شناسنامه ا... ؟  يشوهر اجبار  -

رو سجده حق نگذاشتم مقصرش  مویشونیاگه االن دو ساله من پ... نیزنه مسببش تو و حاج محمود هست یداره از من سر م یگناه

توقع  یحت گهیاز من د... از من توقع عشق نداشته باش .. ! .نیکرد رمیحق... نیمتنفر کرد یمنو از زندگ... نیمنو کشت اشماه... نییشماها

! نیشکنجه ام داد یبسه هر چ... و تمومش کن  ایب... دم  یطالق م يرم تقاضا یخودم م... خوام  ینم هیمهر!ُ ... آدم بودنم نداشته باش 

: رهیگ یمشتش م يلرزونم رو تو يو با خشونت سر شانه ها ادیجلوتر م رضایعل

انصاف ؟  یب یزن یاز کدوم شکنجه حرف م  -

 یزن یبعد از دوسال تو صورتم زل م... ؟  نهیحق من ا... دو سال فقط به تو بد گذشته ؟  نیتو ا يفکر کرد... ؟  یفقط خودت آدم يکرد فکر

از دهنت  ایچ نجایره امروز ا یم دمایکنم  یم یمنم مردونگ... پا شو گمشو برو سر درست ... پا شو ... ؟  رهیگ مییپسر دا شیدلم پ یگ یم

وقتم به  چیبرو ه... برو خودتو وفق بده ... فکر کن  شتریبرو ب... نکردم  یسر تو خال مویبرو تا دق دل... برو نژال تا نکشتمت ... اومد  رونیب

بدون  یکن نیریکام شوهرتو ش دیبا يچطور يریگ یم ادیکه  ادیم يروز هی... یزن من... یتو مال من... دم  یفکر نکن که طالقت م نیا

! یفکر کن يا گهیخر د چیبه ه نکهیا

که من  ینسبت به عشق نقدریا نکهیاز ا... رمیگ یم شیآت شیرتیغ یو ب یهمه پوست کلفت نیاز ا... خوره  یجمله آخرش حالم به هم م از

 يتوسر يدونم اون نژال ینم... شه  یفهمم چطور م ینم... من مطمئنه در حال انفجارم  تیاز مالک نقدریتفاوته و ا یاز سامان به دل دارم ب

! توف کردم  رضایصورت عل يکه آب دهنم رو تو امیبه خودم م یفقط وقت... رسه ؟  یم نجایا بهیخور ک

صورتش زل زدم  يناباورانه تو نطوریهم ننیب یکه از اشک تار م ییبا چشم ها... کنه  یحرکت و بهت زده نگاهم م یب يچند لحظه ا رضایعل

من بودم ؟  یعنی... کارو کردم ؟  نیمن بودم که ا نیکنم ا یدلم تکرار م يو مدام تو

: کنه  یدردناکم فرو م يشانه ها يتو شتریپنجه هاش رو ب تیشه و با عصبان یکبود م رضایعل

بهت نشون دادم که  یوقت! ... تهیکنه ، اونم جنس یم کیکه مرد و زن بودن رو از هم تفک زهیچ هیفقط ... میش یکه متولد م یاز همون اول  -

! یش یم مونیکارت پش نیوجود داره اون وقت از ا یمنو سامان جونت چه نقاط مشترک نیب

: کنه  یتختش پرتاب م يکنه و رو یمن رو از جا بلند م سابهیکه با خشم دندون هاش رو به هم م نطوریهم

من از اولشم سر ... رمیرو بگ یکس يجا ستیدم من قرار ن یبهت نشون م... آره ؟  يگرد یدنبال وجه اشتراك م يدو ساله دار یکه گفت  -

! مونم  یخودم م يخودم بودم و سر جا يجا

! یاز من متنفر باش نیاز ا شتریباعث بشه ب نیاگه ا یحت

 يسه دکمه باال عیکنم که فرز و سر ینگاه م رضایعل يو شوك زده به دست ها دهیترس... فتهیب یاتفاق تونم باور کنم قراره چه ینم هنوزم

خوره تازه انگار زبونم به حرکت در  یاش م نهیبرنزه س يچشمم که به عضله ها... کشه  یم رونیکنه و اون رو از تنش ب یبلوزش رو باز م
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: ادیم

من باهات روراست ... من بهت اعتماد کردم ... من فقط اومده بودم باهات حرف بزنم ... ؟  يشد یچرا وحش... ؟  وونهید یکن یم کاریچ  -

! رو گفتم  زایچ نیبودم که ا

) رهیگ یدستش م يچانه ام رو تو تیکنه با عصبان یم کیتختش رو تار يکه پرده کرکره باال نطوریهم(   -

عادت  يکه به توسر يدختر... دادم  دونیکردم و بهت م تیخر یبسه هر چ گهید... دمیو منم شن یگفت یفبه قدر کا! ... خفه شو نژال   -

! شه  یکرده باشه با محبت رام نم

 يزنه و دکمه اول مانتو یلبه تخت زانو م يبعد کنارم رو... کشه  یم رونیسرم ب يو اون رو از تو میمقنعه مشک ریبره ز یدست م رضایعل

: کنم مانع از ادامه کارش بشم  یم یگذارم و سع یدست هاش م يهر دو دستم رو با قدرت رو... کنه  یرنگم رو باز م یطوس

! یدست از سرم بردار روان... ستیمن حالم خوب ن... ولم کن احمق ... ؟  یکن یم کاریچ  -

تنت رو جر بدم و به کارم برسم  ينداره همه رخت ها يمن کاريبرا... یکن يلباس هات پاره نشن بهتره خودتم همکار يخوا یاگه م  -

! شه  یسخت م یلیمنتها به فکر برگشتنت باش که بدون لباس برات خ... 

... شانس رو داشته باشم که از ازاله بکارتم بگذره  نیآوردن لباس هام ا رونیکه با وجود ب دوارمیهنوزم ام... شن  یهام شل م دست

 يتو يا گهیاز هر وقت د شتریصدام ب... شم  یو رو م ریز رضایعل يدست ها يتو يعروسک پارچه ا هیکنم مثل  یکه هق هق م نطوریهم

:رهیگ یرنگ التماس م میزندگ

!ستیمن حالم خوب ن... تو رو خدا ولم کن ! ... رضایتو رو خدا عل  -

! نکن  هیگر! ... شده نژال  رید یلیخ گهید) گذاره  یگوش هام م يزنه و دست هاش رو رو یم مهیبدنم خ يرو(   -

 يو تو رمیگ یمچ دست هاش رو م... کنم  یم دایجرات پ یوجود داره ، کم تیعصبان شیصداش کمتر از چند لحظه پ يتو نکهیاز ا(   -

! ازت متنفر بشم  نیاز ا شترینزار ب... بشم  ریتحق نیاز ا شترینزار ب... رضاینکن عل نکارویبا من ا) زنم  یچشم هاش زل م

 یهر چ) ده  یادامه م يخش دار يکنه با صدا یم يکه با الله هر دو گوشم باز نطوریزنه و هم یسرد و کم جانم رو پس م يدست ها(   -

! کشه  یدلم برات پر م شتری، ب یکن یالتماس م شتریب

و پر از خواهشش  نیو بدن سنگ رضایعل يقو يحاال در احاطه دست ها... روح و جسمم ... تمام بدنم ... شم  یکلمه خفه م یواقع يمعنا به

! شه  یداره له م

... لغزه  یوت او بر هم م%مماس بر هم از لرزش من و ش يشوهر اجبار نیوجود نداره و بدن برهنه من و ا نمونیب يزیچ گهیکه د یوقت

! شم  یعمرمه که از خودم متنفر م ير توبا نیچندم يدونم برا ینم

خورده زهرآلود و  سیخ يدهانش مثل تنباکو... زنم  یعق م گاریکشه از طعم تلخ س یاز التماسم رو به دهان م دهیخشک يلب ها یوقت

! تهوع آوره 
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و  یبغض تمام نشدن هیاز  نیسنگ نهیس هیشکنه ، منم و  یحرمت ها رو در هم م نیکشه و آخر یپنجه م رمیلباس ز يکه رو رضایعل دست

! خشک شدن  تیشاخه گل مارگر کیدیسف يگلبرگ ها يکه رو یجوشان يچشم ها

چسبونم و سرسختانه مقاومت  یمنقبضم رو به هم م يشوکه و وحشت زده پاها... کنه  یزنه و نفسم رو تنگ م یبدنم چنبره م يمار رو مثل

 ياز تار موها يخروار ریشه و صورتم ز یباز م فمیو ظر ي، گل سر فلز زمیاراده و ترحم برانگ یب ياز شدت تقال کردن ها... کنم  یم

! شن  یم هانو مواجم پن یمشک

.شم  یم فشیاراده کث میدرد وحشتناك تسل نیفرار از ا يزنه و من برا یچنگ م دمیو سف دهیکش يرحمانه به ران ها یب رضایعل

تا کجا ؟  یپست... شهیو رو م ریز بیعج دلم

؟خدا هست ... رسم  یبه آخر خط م شیهم مثل دو سال پ باز

... خورم  یم یلیکشم و س یم غیج... خورم  یم یلیکشم و س یم ادیفر... ده  یکنه مجال فکر کردن نم یکه تا مغز استخوانم نفوذ م يدرد

! خورم  یم یلیزنم و باز هم س یم ادیخدا رو فر

 ای... ؟  یهم آغوش نیتحمل کردن درد اول يخورم برا یم یلیس... دم  یبهشت م يکرد بو یخورم که ادعا م یم یلیس يمرد يدست ها از

نزدن و فرار نکردن از زن بودن ؟  ادیفر يبرا

 نیهم يکه با سامان بافته بودم تو يو عاشقانه ا یجوان ياهایو تمام رو... کنم  یو مردن رو مزه م نمیب یمرگ رو م کباریبا هر ضربه  انگار

! رنیشن و به آسمون م یو دردناك دود م بیلحظات عج

... شم  یخودم مچاله م يمادر تو یب نیجن کیچرخه و من باز هم مثل  یپهلو م يبه عرق نشسته ، رو يا نهیو س قیعم يبا نفس ها رضایعل

 رونیبدن پر از رخوتش ب ریو جعبه رو از ز برهیدست م... کنه  یو پر از احساس من ابراز وجود م يشوهر اجبار يبازو ریز یجعبه مخمل

چشم  کیو با  دمیرنگ فشار م یصورت یروتخت يصورتم رو تو مهیوق زده از ترس و درد ، ن يبا چشم ها یصرع ماریب هیلمث... کشه  یم

 یم رونیرو ب دیزرد و سف يبافته شده از طال یفیدست بند ظر... کنه  یر جعبه رو باز مزنه و د یلبخند م... کنم  ینگاه م رضایبه حرکات عل

: بنده  یدستم م رکشه و فلز سرد رو به دو

! خوشحالت کنم  نکهیا يبرا... بودم  دهیخر شبید  -

رو که با حس قلقلک و  یگرم خون انیلحظه به لحظه جر دهیحال و رنگ پر یو من ب دهیگردنم چسب يرو تیله شده مارگر يها گلبرگ

.کنم  یاحساس م شتریشه ، ب یسوزش خارج م

هم به انتها برسه ،  ماریتن ب نیرمق ا نیآخر نکهیقبل از ا... کشم  یو گردنم رو باالتر م رمیگ یم رضایاز نگاه سرشار از لذت عل چشم

از خون در حال  یحوضچه کوچک ریکه حاال ز... دخترانه  یوتختهمون ر... نمیب یرو م ییسبز کاهو زیر يبا اون گل ها یصورت یروتخت

! غرق شدنه 

داغم رو به زحمت باز  يپلک ها يال... کنم  یخودم حس م يرو رو يزیچ ینیسنگ... ارمیو من نفس کم م چهیپ یکمرم م يمثل مار تو درد

:شه  یم دهیاز پشت در اتاق شن رضایجر و بحث فتانه و عل يصدا... بدن لختم رو پوشونده  يرو نیسنگ يدو تا پتو... کنم  یم
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 نیا... خورده بود  سیبا خون خ تیروتخت... مارستانیب مشیبرو بپوشونش ببر... پسره خل و چل ؟  يکرد يآخه تو با خودت چه فکر  -

!هوشه  یاالن چهار ساعته ب یگ یخودتم که م... ستین یعیهمه خون طب

!فشارش افتاده  دیبخوره شا میبد اریب يزیچ هیبرو ... حال و جون بود  یاصال از صبحم که اومده بود ب... کار کنم  یچ دیدونستم با ینم  -

.امیتنش کن تا من ب يزیچ هیبرو ... نداره  دهیفا ينطوریا یباشه ول  -

 بیشه و پشت سرم عج یمام بدنم مور مور مت... کنم  یخون رو حس م يکشه و من باز هم حرکت چندش آور لخته ها یم ریدلم ت ریز

 وارید يتونم ساعت رو یشن و من م یبه زحمت مثل دو تا خط باز م يزیو خونر هیهمه درد و گر نیدرشتم از ا يچشم ها... شده  نیسنگ

... رو باختم  زمیچقدر ساده همه چ... تونم باور کنم  یرو نم شیهنوزم اتفاقات چند ساعت پ... نمونده  یشب باق تتا هف يزیچ... نمیرو بب

! نبود  هیمن شب ياهایبه مرد رو يکه ذره ا يبه مرد

قرار شدم و بعد از  یب نطوریچرا ا... احمقانه شدم  میتصم کیمیچقدر زود تسل... بودم  اورییچقدر تنها و ب... ساده و زودباور بودم  چقدر

خودم زدم ؟  شهیبه ر هشیت نطوریدو سال و دو ماه ا

! يشوهر تا ابد اجبار هیمنم و ... ستین يدیام چیه گهید

آشفته و صورت نگران  يبا موها رضایشه و عل یدر باز م... دهیدلدرد امانم رو بر... دارم  يسوزش بد... شم  یم زیخ میزحمت سر جام ن به

: رسونه  یخودش رو به تخت م

؟  يبهتر... يشد داریخدا رو شکر ب  -

با ... زنه  یبرهنه ام دو دو م يها نهیس يرو رضایعل يچشم ها... باالتنه ام کنار رفته  يلبه پتو از رو... کنم  یصورتش نگاه م ينفرت تو با

اتاق  ينگاهم رو تو... پوشونم  یزنم به کناره پتو و دوباره خودم رو م یدم و چنگ م یهم فشار م يخشکم رو رو يضعف و انزجار لب ها

: زنم  یبه زحمت لب م... کنم  یم داینامرتبم رو گوشه اتاق پ يو لباس ها رخونمچ یم

! رونیلباس هامو بده بعدم برو ب  -

! مارستانیبپوش ببرمت ب  -

! اریفقط لباسامو ب... رازیخوام برگردم ش یم... خوام  ینم  -

روانه  ینگاه پر از حرص... شه  یزنه وارد اتاق م یهم م يقاشق فلز نگیلید نگیلیرو با د اتشیکه مدام داره محتو یبزرگ وانیبا ل فتانه

کنم فراموش کنم فتانه از زن شدن من با  یم یبندم و سع یخجالت زده و سوزانم رو م يچشم ها... نهیش یکنه و کنار تخت م یبرادرش م

گذشته و  يمن و برادرش چه لحظات تهوع آور نیدونه امروز ب یکه فتانه م... دهیخون آلود رو د یصورت یکه فتانه اون روتخت... خبر شده 

! ساده اومده  ينژال یچه به روز دخترانگ

: چسبونه  یرو به لبم م وانیل لبه

!لرزه یبدنت م يبدجور... یسرم بزن دیفکر کنم با... يریکم جون بگ هیبخور ! ... بخور نژال جان   -
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قرارم رو  یمعده ب لیزنجف يعسل و تند نیریمزه ش... خورم  یم وانیداخل ل نیریش عیاز ما یبسته کم يبغض و نفرت و همون چشم ها با

رسونه و  یلرزانم م يرو به لب ها وانیباز هم ل یفتانه با سرسخت... کنم  یفرار م وانیبرم و از ل یسرم رو عقب م... کشه  یم شیبه آت

پتو پنجه  يسردم محکم به لبه ها يکشم و با دست ها یتخت دراز م يدوباره رو... معجون پر حرارت بخورم  نیتا نصفه از ا هکن یوادارم م

 گوشم رو آزار زشینفرت انگ يباز هم با صدا رضایعل... ره  یم رونیکشه و از اتاق ب یم یفتانه آه... کنم  یکشم و خودم رو محصور م یم

: ده  یم

! مارستانیببرمت ب دینژال بلند شو با  -

بعد به  نهیهم منو اونجا بب یکس يخوا یم... خوام  ینم مارستانیب! ... خفه شو ) کشم  یم غیلرزه ج یم تیکه از شدت عصبان ییبا صدا(   -

... ؟  رمیاون الشخور بم يدست و پا ریز يخوا یم... ؟  ختمیبه سر خودم و هفت جد و آبادم ر یپدر زنت برسونن که من امشب چه خاک

! رونیبده و گمشو ب موگفتم لباسا

 کیپالست... کنه  یغوغا م مینیب يخون تو يهنوزم بو... کنه  یجگر کباب شده حالم رو بد م يبو... شه  یداخل م مهیباز هم سراس فتانه

:نهیش یلبه تخت م يبه دست رو ینیو بعد س گذارهیتخت م ریرو ز یرنگ یمشک

! رونیکنم تو برو ب یخواهش م رضایعل  -

جگر شور و برشته شده رو از سر  يکنم تکه ها یپر از اشک فتانه نگاه م يکه به چشم ها نطوریلحظه بعد در سکوت پر از غم اتاق هم چند

اونقدر ضعف دارم ... رم شده و نفسم به شماره افتاده متو یگلوم از شدت بغض و ناراحت... دم  یفرو م یو به سخت رمیگ یچنگال به دهان م

 يراحت تو الیو بعد با خ ارمیدوام ب رازیکه بتونم تا ش دیام نیخورم ، به ا یفتانه م يجگر رو از دست ها يو چرا تمام تکه ها ونکه بدون چ

! رمیبغل عمه مهدخت بم

: کنه  یالتماس م بایتقر يکنه با لحن آروم و متقاعد کننده ا یکه دست سردم رو نوازش م نطوریهم فتانه

به فکر  دیخودت با... يدار یفهمه تو االن چه مشکل یاحمق که نم يرضایاون عل... ستیحالت خوب ن... نکن دختر  ينژال جان لجباز  -

 میر یدم سرت کن م یچادر بهت م هیمن  ایب... ادهیز یلیهم خ تیزیخونر... یفتیاز پا م ینکرده عفونت و تب بکن يخدا... یخودت باش

اسم خودت اسم منو  ياصال به جا... نتتینب یدم کس یقول م... يهم نخوا ياصال بستر دیشا نتتیبب يزیچ ییماما يدکتر هیاورژانس  يتو

هان ؟ ! ... بده  رشیبه پذ

! گذارهیکردم زنده ام نم یو چه غلط نجایاگه بابام بفهمه امروز اومدم ا... برم  دیلباسامو بده با... نه ... نه فتانه ) نالم  یم یبا کالفگ(   -

؟  یچ یاگه از حال رفت... ؟  یاصال اگه تو اتوبوس حالت بد شد چ... ادیچه به روزت م ستیمعلوم ن رازیش يحالت بر نیاالنم با ا  -

تو سرم بکنم ؟  یحاال من چه خاک... افتاد به جونم  وونیمثل ح... داداش نامردتو  خدا لعنت کنه اون... رمیخوام بم یاصال م... به درك   -

لحظه هم  هیبکنه  یعقل یب ينطوریپسره ا نیدادم ا یدرصد احتمال م هیبه خدا اگه ... یرفتم مهمون یشکست امروز نم یکاش پام م  -

.کردم  یولتون نم
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دستم رو ... گذاره  یلباس ها م يکشه و رو یم رونیرنگ رو ب یمشک کیتخت پالست ریاز ز... گذاره  یو کنارم م ارهیلباس هامو م فتانه

.رهیم رونیزنه و از اتاق ب یم یگرمتر شدم لبخند محزون یکم نکهیو از ا رهیگ یدستش م يتو

دونم  ینم... کنه  یهمه بدنم درد م... شه  یم ریاشکم سراز فتهیام م نهیس يرو يها يچشمم که به کبود... شم  یاز سر جام بلند م یسخت به

جسمم ؟  ایله شده  شتریرحمانه و ناعادالنه ، روحم ب یکشاکش ب نیا يتو

خون  يلخته ها دنید... کنم  یزده ام مالفه رو از خودم جدا م خیلرزان و  يبا دست ها... پاهام قرار گرفته  نیتا شده و ب یرنگ دیسف مالفه

کشم و به  یم رونیب یمرموز سه تا پد بهداشت کیهمون پالست ياز تو... کنه  یاز قبل منزجرم م شتریپارچه ب يدیسف نیب رهیو رنگ سرخ ت

 رضایپر فشار عل يرد انگشت ها دمیسف يبازو ها یبرجسگ يکنار ران ها و رو... پوشم  یچروك شده و در هم رفته رو م يلباس ها یسخت

 زیاتاق نفرت انگ نیرفتن از ا يدم برا یعمه فحش م يخبر ینازگل و ب یالیلب به حماقت خودم و خوش خ ریکه ز نطوریهم... کبود شده 

. شم  یآماده م

 یب يتوجه به لرزش ها یب... بره  یم نیاز التهاب و تبم رو از ب یکم شهیش يسرد... چسبونم  یخنک اتوبوس م شهیبلندم رو به ش یشانیپ

 ریگهواره مانند اتوبوس ز يبا تکون ها... بندم  یرمقم رو م یخسته و ب يدم و چشم ها یمانتوم فشار م بیج ي، دستم رو رو یوقفه گوش

دخترانه و  يبه ته همه آروزها... دمیکنم فراموش کنم امروز چطور به آخر خط رس یم ی، سع یقرمز سقف يالمپ ها رنگاون نور کم 

! عاشقانه ام 

چهارم دستش رو ... کنه  یسوم بحث و جدل م... کنه  یدوم خواهش م... کنه  یاول محبت م... ارمیدر م رضایتازه دارم سر از مدل عل انگار

چشمت کور  یعنی... برو به درك  یعنیپنجم ! ... کنه به امان خدا  یکه زده ولت م ياز ضربه ا الیخ یب یعنیپنجم ... و پنجم ... کنه  یبلند م

! نژال

برق ... و تالطم من  هیو گر غیخسته از ج... رفتن و نموندن  يبرسونه خسته از اصرار خودش و انکار من برا نالیمن رو به ترم نکهیاز ا قبل

اتوبوس هم همراهم  يتا پا یحت دیصدقه دادن از سر نفرتم رو د نالیترم يتو یتب دارم نشوند و وقت يچشم ها يرو تو يمردانه ا یلیس

.نشد 

مرد خانواده  يها یصاف کردن بده يافتاد که بعد از تصادف و فوت پدرش برا میخونه پدر یمیقد هیچشمم به گالره ، دختر همسا یوقت

که  يدختر... بشن  یو در هم و برهم گروه ياجاره ا يخانه ها يدوازده متر يرو بفروشن و آواره اتاق ها شونیمیمجبور شدن خونه قد

دستبند پر از  رضایعل يچشم ها يجلو... فروشه  یو جوراب و آدامس م فیکنه و ل یم ییگدا نالیترم يتو چکترشکو يحاال با برادرها

لب در  ریشدم ز یکه لنگون لنگون از کنارش رد م نطوریگالره گذاشتم و هم فیو کر و کث اهیس يدست ها يحقارتم رو باز کردم و تو

: ناله زدم  شیبهت زده و پر از ناباور يجواب اون نگاه ها

! ارزون نفروش ... موظبش باش ... گرونه  یلیخ... گالره  گرونه

! دور و درازم  ياهایمونده رو یباق... من بود  تیاون دستبند ته مونده شخص يبها... زنم به روزگار خودم  یدلم زهر خند م يتو بعد
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لرزون و ... قرار شده و در آستانه تشنج قرار گرفته  یکه از درد و تب ب یرمق با بدن یمن لنگون و باما ... لرزه  ینم لیموبا یگوش گهید

. ارمیکنم تا خونه عمه دوام ب یدلم دعا م يکشم و تو یآشنا م يها واریخمالوده دستم رو به د

کشون کشون خودم رو به خونه عمه ... ده  یرمقم م یب يبه پاها ياز قامت عمه و نازگل جون تازه ا يا هیسا دنیسر در خونه عمه و د نور

 یتا سقوطم باق يزیچ... کنه  یو محکم بغلم م دوهیبه اون المپ پر از نور مونده ، عمه مهدخت به طرفم م يچند ده متر... کنم  یم کینزد

هم به من  دیشا... هم دعا کرده  دیشا... زده  ضجه... کرده  هیگر... کنم  یعمه رو حس م نهیپر شتاب س يرفتن ها نییباال و پا... ستین

!فحش داده 

از  شتریگونه ها ب نیامروز ا... زنه  یصورتم م يتو یمحکم یلیکشه و با تمام قوا س یدو زانو خم بشم خودش رو عقب م يرو نکهیاز ا قبل

! پر از احساسم شده  يلحظه ها کیگل انداخته و داغ شده و شر يگریهر عروس د يگونه ها

شکسته اش بندازه و ناله  یشانیبه پ ینیانگار که عمه مهدخت چ... داشت  ینگران... غم داشت ... عبرت داشت ... عمه درد نداشت  یلیس

دختر نداشته ام ؟ ... دلم ؟  وهیم يکه بگه چه به روز خودت آورد! ... یاز شدت نگران يام کرد وونهیکنه که نژال د

 دوهیوق زده و قرمز شده به طرفمون م ينازگل با چشم ها... کنه  یکوچه بلند م فیآسفالت کث يو من رو از رو رهیگ یبغلم رو م ریز عمه

مثل پتک  یقابل تحمل ریبا باال رفتن از هر پله سوزش غ... کشن  یم یاون راه پله لعنت يو پر از دردم رو تا باال نیو با کمک عمه جسم سنگ

وحشت زده  يچشم ها يروشنم تو یآب نیکشم و تازه انگار شلوار ج یدراز م يمبل دونفره ا يرمق رو یخسته و ب... ادیفرود م رمس يرو

 یزار م... که نثار گونه من کرده بود  يا یلیتر از س نیهزار برابر سنگ... کوبه  یصورتش م يعمه با دست تو... کنه  یعمه و نازگل نمود م

: زنه 

نژال ؟  هیچ يهمه خون برا نیا... نیام حسام ای  -

 يپر از استرس نازگل و با صدا يچشم ها يزنم تو یزل م... از دست دادن نداره  يبرا يزیچ گهیکه د یمثل محکوم به مرگ... پروا  یب(   -

گفت تو به ... خوام رامت کنم  یگفت م... بهم رحم نکرد  رضایعل... بدبخت شدم ... تموم شد عمه  یهمه چ) کنم  یناله م يخش دار

! پره  یعشق سامان از سرت م یگفت مال من که بش... ياخت دار شتریب اتباب يها يتوسر

عمه ... رم  یکم کم به هپروت م... ده  یعمه مثل سوهان دندانه درشت روحم رو خراش م يخدا گفتن ها اینازگل و  يها هیگر يصدا

: ده  یگذاره و فشار م یم بازم مهین يدستش رو دو طرف لب ها

! نزار قبض روح بشم ... نژال نخواب عمه ... تو رو خدا نژال ... نژال با توام ... نژال   -

... پاشن  یصورتم م يهم تو یو کم زنیر یدهانم م يآب تو یکم... گرده  یآب بر م وانیره و با ل یبا شتاب به سمت آشپزخونه م نازگل

گردنش مهار کرده  يگود يرو تو یکه گوش نطوریو هم رهیتلفن م یعمه با هول به طرف گوش... لرزن  یم شتریبازم ب مهین يپلک ها

 یپر از التماس و خواهش عمه رو م يچند لحظه بعد صدا... شه  یپاره پاره م بایزنه که دفتر تقر یرو برگ م فنشتل کیدفترچه کوچ يطور

: شنوم 

الو ترانه ... یمهدخت قربان نییبفرما... تونم باهاشون صحبت کنم ؟  یم... دارن ؟ فیتشر... دکتر روشن ؟ منزل ... سالم خانوم ... الو   -

! دستم به دامنت ... جان 
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! اهمیمانتو و مقنعه س يقبل منها تیقرار دارم با همون وضع کمیتخت کوچ يرو... کنم  یسوزش پشت دستم چشم باز م با

سرم رو به آنژوکت ... ختهیگرمش آرامش ر يچشم ها يعمه و نازگل تو يها یکنارم نشسته و به اندازه همه نگران يخوشرو و با وقار زن

: زنه  یو سردم لبخند م یکنه و به نگاه خال یپشت دستم وصل م

.دختر گلمون صحبت کنم  نیتا من با ا نیباش رونیشما ب شهیمهدخت جان اگه م  -

کنه که در اتاق  يادآوریشه بهشون  یرن و دکتر مجبور م یم رونینامطمئن و نگران از اتاق ب يهم با قدم هاو نازگل دست در دست  عمه

: کنه  یزمزمه م یآروم يگذاره و با صدا یدستم رو کنار بدنم م... رو ببندن 

بار بود که رابطه  نیاول... بهت سخت گذشته  یلیخ نکهیخب مثل ا یول... برات افتاده  یو چه اتفاق يشوهرت بود شیمهدخت گفته که پ  -

؟  نیداشت

) شم  ینگاه مهربونش غرق م يهدف تو یگنگ و ب( 

الزمه  يچه کار نمیبب دیبا... یبش نهیمعا دیبا... ادیب شیها پ یلیخ يبار اول ممکنه برا يبرا... يداد یپارگ داستیکه پ نجوریدخترم ا نیبب

! یبش ياشه بسترب ازیممکنه ن... انجام بشه 

کنن و من باز  یدرشتم فوران م يقطرات اشک از گوشه چشم ها... دم  یهم فشار م يرو رو فمیرد يشه و دندان ها یهم نفسم تند م باز

: فهمه  ینگفته دلم رو م يدکتر از حالتم انگار همه حرف ها... دم  یلرزانم رو به هم فشار م يهم سرسختانه پاها

از  یدونم االن حت یم... رو شکستن و دلت گرفته  متیدونم امروز حر یم... سخته  یلیدختر خ هیيدونم برا یم... زمیآروم باش عز  -

.يدار یتیتونم بگم چه وضع ینم نمتیتا نب... بزار کمکت کنم ... که شده  هیکار... ستین يچاره ا یول يمن کنارت باشم اکراه دار نکهیا

نشسته و منتظره که من بهش نسخه بدم  نشیماش يساعت شب پشت در خونه عمه جان تو نیمن االن تو ا چارهیفکر کن که پسر ب نیا به

.ارهیو ب رهیتا از داروخانه بگ

حس ممکن تن  نیاما با بدتر عانهیکنه مط یم یاز آشنا مهربون شتریهست و هزار برابر ب بهیکه هفت پشت غر يدکتر نیاز محبت ا شرمنده

: زنه  یگوشم زنگ م يدکتر تو يصدا... دم  یم نهیبه معا

! الزم داره  هیکنم حدود سه تا بخ یفکر م... ارهیکنه و ب هیبرگه رو بده به پسرم بگو زود ته نیمهدخت جان ا  -

لب با حرص و نفرت  ریز... کشم  یبلندم م يموها يکوبم و پنجه هام رو تو یم میشانیپ يکنم و با مشت تو یبالشم فرو م يرو تو سرم

! یوحش: کنم  یکلمه رو تکرار م کیفقط 

نازگل سرفه ... زنم  یدستم گاز م يتو یپرتقال یو با ولع به بستن نمیش یو پنج تخته خوابگاه کنار نازگل و زهرا و پونه م کیاتاق کوچ يتو

: ده  یهشدار م يکنه و با لحن مسخره ا یم يا

؟  يخور یم یعه اولته بستنمگه دف! ... یبپا خفه نش  -

! کردم  یاالن رودل م نیتو نرفته ، وگرنه هم سهیحاال خوبه پولش از ک  -
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: ارهیم رونیاتاق ب کیکوچ خچالیياز تو گهید یبستن هیکنه و  یم يخنده ا زهرا

! بشه  یخال زرمونمیخونه بزار فر میگردیبرم میما که فردا دار... بخور نوش جونت  نمینژال جونم ا ایب  -

 ییطعم هلو... زنم  یم يکنم و سرخوش گاز یدوم رو باز م یچپ و چوله نازگل پوسته بستن يچشم ها يجلو... میخند یم زیر یهمگ

کنم  یو به طرف در اتاق پرواز م گذارمیدهنم م يدستم رو رو... زنم  یشه و عق م یو رو م ری، دلم ز چهیپ یدهنم م يکه تو یروکش بستن

.

: کنه  ینگاهم م یپونه با نگران... شم  یدوباره وارد اتاق م دهیپر يو رنگ و رو سیسر و صورت خ با

بخوره به طرف دو سوت  یعنی... مونه  یگلوله م نیالمصب ع... نازگل  يچشما نیبترکه ا... االن حرفش بود  نیهم يوا... نژال ؟  یخوب  -

!کنه  یدرازش م

: ارهیادا در م دهیدر هم کش يبا اخمها نازگل

! گل پونه خانوم  یبپا کچل نش... تو  يفرفر يالمصب االنم بدجور رفته تو نخ اون موها  -

 هی... ستیشور نازگل ن يچشم ها ریبه طور کامال استثنا تقص ندفعهینه بابا ا) کنم  یرو پاك م میشانیپ يآب رو يدونه ها نیبا سر آست(   -

! حال شماهارم به هم زدم  دیببخش... به هم  ختهیر میاصال همه چ... هست حالم بده  يچند روز

؟  يحاال بهتر... ادیخوشت ن دیشا میبعد گفت... دنبالت  میایب میخواست یم... هیچه حرف نینه بابا ا  -

؟  ياینازگل تو هم م... نم جمع و جور ک لمویبرم وسا دیبا... خوام برم  یم گهیخب من د... ممنون ... اوهوم   -

زنم  یبهت م يسر هیکنم  یجمع م لمویفردا وسا... خوام بخوابم  یمن امروز فقط م! ... هان ؟ نه ) ده  یبه بدنش م ینازگل کش و قوس(   -

! بهتره  نهیکمتر منو بب یهر چ... دقش  نهیکنم شدم مثل آ یاحساس م... کنه  یبا من حال نم یلیخ گهیعمه خانوم انگار د... 

پاگرد راه  يتو... زنم  یم رونیکنم و از اتاق ب یم یاز بچه ها خداحافظ... دم  یتکون م يکنم و سر یغم گرفته نازگل نگاه م يچشم ها به

 یساختمون م یبا زحمت به طرف در خروج... کنه  یرسه دوباره حالم رو بد م یاز آشپزخونه ها به مشام م یکیکه از  ییمروین يپله ها بو

توجه  یرو گرفته ب بانمیچند روز گر نیکه ا يکنم به حالت تهوع مسخره ا یم یکشم و سع یم قیآزاد تند تند نفس عم يهوا يودوم و ت

. باشم 

 ادییاما وقت... کنم  یتازه م يآن هوس سبز هیفتهیم یفروش وهیم يدکه جلو يرو ینقل يتازه و تربچه ها يها يراه چشمم که به سبز سر

 یرو ط یشگیخرم و راه هم یدوغ م يبطر هیدونه نون تازه و  هیبه سفارش عمه ... شم  یمنصرف م دنشیاز خر فتمیمعده درب و داغونم م

.کنم  یم

 ختهیبا چه حسرت آم... شد  یذهنم زنده م يعطر آشناش تو يسامان و بو يزهایو گر بیتعق ادیشدم  یکوچه ها رد م نیهر وقت از ا قبال

ناخودآگاه از تصور چهره سامان ... ندارم  يدیبارقه ام چیه گهیاما انگار از بعد اون اتفاق د... کردم  یصورت مهربونش رو تصور م یبه لذت

هنوزم  هیخودخواه... و حسرتم رو بخوره  زهیاگه هنوزم توقع داشته باشم سامان به پام عشق بر هیخودخواه... کنم  یشرم م سهم احسا
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 ییکار کردم که بتونم پسردا هیقض نیا يچند روز فقط و فقط رو نیا... قلبم سوسو بزنه  يتو يدیو چراغ ام رهیداشتنش بهانه بگ يدلم برا

! م رو فراموش بکنم یو دوست داشتن زیعز

دم اذان صبحش  ازیو راز و ن يپر از انرژ يصدا يدلم برا... شم  یرد م یگمب گل یکنم و از کنار قفس خال یدست و صورتم رو خشک م

و  ی، اما االن قفس خال شدمیم دارینماز صبح ب يبرا یزرد و دوست داشتن يپرنده کوچولو نیسه ساله با چهچهه ا کینزد... تنگ شده 

! خوره  یبه قلبم م شتریشم مثل ن یاز کنارش رد م هسوت و کورش هر بار ک

اونقدر غرق  چارهیو عمه مهدخت ب... برم  رونیتم تا پنج شبانه روز نتونستم از تختم بکه با حال خراب به خونه عمه برگش یاون شب از

کف قفسش مرده  یآب یگناه از ب یب يپرنده کوچولو نیا یبود ک دهیبه من حل شده بود که نفهم یدگیرس ياسترس و ماتم شده بود و تو

! بود 

هر . میش یبر خالف روال گذشته هر دو در سکوت با ناهارمون سرگرم م... خوراك مرغ با برنج کته ... عمه رو دوست دارم  يغذا يبو

 يزنم و برش نازك و آبدار یرو به هم م یکاسه لعاب يتو يها یبا سرانگشت ترش... میزن یدست و پا م الیاز فکر و خ ییایدن يکدوم تو

: کنه  ینثارم م یلب استغفراله ریخوره و ز یم یعمه تکون... برم یم دهانرو به  ریاز موس

! به غذا ناخونک نزن  ينطوریدختر هزار بار گفتم ا  -

غذام که با قاشق و  هیاز بق شتریب یلیخ دارمیکه با انگشتم بر م ییها زهیم زهیر نیبه خدا هم! ... مهدخت جونم  يبازم که حساس شد  -

! چسبه  یخورم بهم م یچنگال م

! نوش جون ) کشه  یم یعمه آه(   -

 دنیکش رونیدارم و بعد از ب یبر م اهیس يدونه خرما هی... زارهیم کمونیکوچ زیم يشه و بشقاب پر از خرما رو رو یسر جاش بلند م از

و با  زمیر یدوغ م یخودم کم يبرا... رهیگ یزنه و خرما رو از دستم م یم یعمه لبخند محزون... رمیگ یهسته اش اونو به طرف عمه م

... آزاد و رهاست  يدخترك ها یمثل طعم زندگ... خرما رو دوست دارم  ینیریدوغ و ش يشور نیتضاد ب نیا... خورم  یم يا گهید يخرما

بخشن و  یهدف م شونیگو روح و روان پاك به زند دیشناسنامه سف هیاز عشق پدر و مادرهاشون دارن با  زیمثل نازگل که لبر ییدختر ها

! و غمشون شب ها قبل از خواب بابت شرکت در آزمون ارشد دانشگاهه  ینگران نیبزرگتر

: زنه  یبرنج م سیبه کنار د يبا سر قاشقش ضربه ا عمه

! دختر با تو هستما   -

؟  نیگفت يزیچ... تو فکر بودم متوجه نشدم  دیببخش  -

؟  يزود برگرد نقدریا يخوا یچرا م... به کارت نداره  يکار ادیز يعقد کرد یباباتم که از وقت... گم تو که تازه امتحانات تموم شده  یم  -

.میریم گهیبمون بعد با همد شتریب يچند روز هی... 

! ره  یحوصله ام سر م... نجایندارم ا يکار... بگم  یچ  -

!منم تنهام  نجایبمون هم! ... پدر و مادر  یتو جلد همون کوزت ب يریبازم م... شه ؟  یم ینت چوردست ماما يحاال مثال بر  -
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!عمه جون  نیشما بگ یخب باشه هر چ... خب   -

... نیدیاز اون روز تا حاال اصال نخند... کردم  تتونیاذ یلیمدت خ نیمن ا... عمه  دیببخش) کنم  یبه صورت متفکر عمه نگاه م یچشم ریز( 

! طرف  هیشما درست کردمم  يکه برا يحال و روز نیا... طرف  هیمیبه خدا همه ناراحت

خوام  یهست م يزیچ هی! ... نژال ) رهیگ یدستمو م زیو از اون طرف م شهیخم م کبارهیبه ... دهیمنو نشن يعمه انگار اصال حرف ها(   -

! یترسم ناراحت بش یم یبهت بگم ول

؟یچ... هان ؟   -

! انجام بده  یمیتونه برات عمل ترم یم يگفت اگه بخوا یترانه م  -

! از من به فکر جبران خسارته  شتریانگار عمه ب... دم  یآب دهنم رو به زحمت قورت م... شه  یجمع م صورتم

 يدیبه چه ام... کنم  یم لیتحل هیعمه رو تجز يذهنم دو دو تا چهارتا يهنوز دارم تو... فعال شدن  میبزاق يغده ها نقدریدونم چرا ا ینم

اون تجربه ... رو هم خلق کنه  يگریباکره د يهنرمند دکتر روشن بتونه نژال يمعجزه دست ها رمیگ... عمل احمقانه بدم ؟  نیتن به ا

کنه ؟  یم میترم غرور شکسته من رو هم... شه ؟  یم یگوشت تنم هک شده چ يکه انگار رو ياون خاطره زجرآور... وحشتناك 

دوشم  يخفت بارم رو یعروس يکه برا يو احتماال زجر دوباره ا یمیعمل ترم ستیندارم احمقانه ن یخالص يبرا يدیکه ام یمن يبرا اصال

گذاره ؟  یم

: زنه  یتند تند لب م... خونه  یگشاد شده ام تا ته احساس بدم رو م ياز سکوت و چشم ها عمه

 هی،  یباهاش بمون ستیاگه به دلت ن... هست  یخوام بهت بگم راه خالص یم یعنی! ... يریخواد ازش طالق بگ یدلت مالبته اگه هنوزم   -

! یرو عوض نکن متیموضوع تصم نیوقت به خاطر ا

... کشم  یم قیزنم و نفس عم یعق م... برم  یهجوم م ییبه طرف دستشو... شه  یو رو م ریدلم ز... تمام دهانم رو پر کرده  یلعنت بزاق

 امیم رونیاز در که ب... شن  یچشمهام مرور م يجلو رمیپر از تحق هیتمام زندگ قهیهمون چند دق يتو یبه شدت خصوص ياون فضا يتو

 یست جمع مرو با د شونمیپر يموها... خوره  ینگران عمه هزار تا حرف نگفته موج م يچشم ها يتو... زنم  یغمبرك م واریهمونجا کنار د

: کنم 

!زنم عمه  یمن خودمو گول نم  -

... کشم  یشانه نخورده و گره در گره بلندم م يموها يرو يرو سرسر یپوشم و شال یم يساده ا یمشک يمانتو... به صبحانه ندارم  یلیم

 یم یکشم و سع یکف دستم رو بو م... سوزونه  یرو م مینیو مواد دکلره تا ته مخاط ب دانیتند اکس يگذارم بو یعمه م شگاهیآرا يپا که تو

تر و فرز عمه  يو دست ها نمیش یها م یاز صندل یکیيرو... کنم  يریشدن تهوعم جلوگ شتریزبونم به سقف دهان از ب اندنکنم با چسب

 ياز موها یکنه به خرمن یم لیرو تبد یلخت و کم پشت دخترک يداره موها کیو شانه دم بار کیکوچ یچیق هیکه چطور با  نمیب یرو م



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٣

... کنه  یشده صورتم رو جستجو م کیبار يسشوار نشسته و داره با چشم ها ریکوچک ز یصندل يرو یزن مسن... مواج و خوش حالت 

: کنه  یو لب باز م ارهیباالخره طاقت نم

خونن ؟  یدرس م نجایهمون دختر برادرت هستن که ا شونیمهدخت جون ا  -

بله ) زنه  یم یخانوم مسن لبخند کم جان يو برا ندازهیام م دهیحال و رنگ پر یبه صورت ب یکشه و نگاه یدست از کار م يعمه لحظه ا(   -

!نژال خانوم دختر برادرمه ! ... 

شوهرش شهر خودتونه ؟ ... هنوز درسشون تموم نشده درسته ؟  یبه سالمت  -

! رهیبگ سانسشویمونده تا ل گهید نژال هم هنوز دو ترم... ستین نجایبله شوهرش ا  -

دخترم چند وقتته ؟ ) دوزه  یم اهمیس يچشم ها يزن نگاهش رو تو(   -

 یخشکم رو با زبون تر م يلبها... فهمم  یکنم کمتر م یفکر م شتریب یهر چ... کنم  یفکر م يجمله سه کلمه ا نیا یو سردرگم به معن جیگ

: کنم 

! شم  یمتوجه منظورتون نم دیببخش  -

؟  يچند ماهه ا نهیمنظورم ا  -

؟  یچند ماهه چ... ؟ ؟یچ  -

! يدار یتودل داستیچشمهات پ ياز تو! ... نه  ایفهمم حاله است  یمن نگاه تو چشم طرفم بندازم م! ... بابا  يا  -

همون نگاه جستجوگرانه  ریز... ده  یخاتمه م بیبحث عج نیبه ا زهیر یدست چپش م يانگشت ها يکه از ال یآخ گفتن عمه و خون يصدا

 يزن مثل بومرنگ تو يحرف ها... دم  یزخم فشار م يکشم و رو یم رونیرو ب یلیباند استر وارید يرو یجعبه کمک يعمه از تو يمشتر

 یسالم عمه رو م دست يشل شده و لرزون بازو يبا زانوها زهیر یدلم م يکه تو یو من از ترس و ضعف نکن یگوشم رفت و برگشت م

: کنه  یم یعمه اخم... رمیگ

!منم خون دستم بند اومده  نجایا یخواد بمون ینم... بخور و دراز بکش  يزیچ هیبرو ... برو باال ... تو که حالت از من بدتره دختر   -

: کنه  یدستش داره نگاه م يکه تو يا نهیزنه و به آ یباالتر م یگوشه کاله رنگش رو کم رزنیپ

هم به  ینگاه هیایب... یبکن شیاالن ضدعفون نیبهتره با الکل هم... کنه  یزود عفونت م یچیزخم ق... مهدخت جان حواست کجاست ؟   -

 دیرنگ خون رو که د... نژال خانوم  نیهست ا یچه دختر دل نازک) کنه  یمکث م یکم... ( انگار رنگ گرفته ... من بنداز  يموها نیا

! دصورتش مثل گچ ش

اصال ! ... وونهیامکان نداره د نیکنم ا یدلم مدام تکرار م يتو... رم  یم رونیب شگاهیو با سرعت از آرا زمیر یپاهام م يتوانم رو تو همه

! ممکنه  ریغ... من حالم بد بود ! ... نه امکان نداره ... شه ؟  یمگه م

با ... کنم  یشن و بغض م یبازم خاطرات اون روز نحس برام زنده م... دم  یبالش فشار م يندازم و صورتم رو تو یتخت م يرو رو خودم

غذا من  یسوختگ يدونم چند ساعت گذشته که بو ینم... دم  یم يرم و مدام به خودم دلدار یصورت گر گرفته و بدن لرزان به فکر فرو م
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 ياز رو... شه  یم دهیهم شن يباز شدن در ورود يهمزمان صدا... رسونم  یونه مبلند خودم رو به آشپزخ يبا قدم ها... هپرون یرو از جا م

 يبو نیا انیمتوقف کردن جر يکنم و برا یرو از آب سرد پر م يبا عجله کاسه ا... شه  یبلند م یرنگ اهیو س فیقابلمه خورش دود ضع

شده ، بخار تند و تهوع  يقهوه ا يجزقاله و لپه ها يبا جلز و ولز گوشت ها... کنم  یم یدود زده خال ابلمهق ياون رو تو یوحشتناك سوختگ

زنم و  یعق م... ارمیرو باال م یو زردابه تلخ فتمیدو زانو م يوسط آشپزخونه رو... رسم  ینم ییبه دستشو یحت... خوره  یبه صورتم م يآور

سرم ... خوره  یبرهنه عمه م يجلوتر چشمم به پاها یکم... شه  یاز گلوم خارج نميزیاما چ دنهیترک حالمعده منقبضم از فشار و درد در 

رو که دور  یشال... کنم  یحد ممکن خم م نیباز هم سرم رو تا آخر... کنه  یم تمینگرانش اذ يصورت مبهوت و چشم ها... ارمیرو باالتر م

 یزود رطوبت کف آشپزخونه رو به خود م یلیخ یشال نخ... ندازم  یکه به بار آوردم م یکثافتيکشم و رو یدست م کیگردنم افتاده با 

 یم ییشم و به دستشو یاز کنار عمه رد م... ندازمیسطل زباله م يکنم و تو یشم و شال رو گلوله م یبلند م نیزم ياز رو یبه سخت... کشه 

مشت مشت آب سرد ... رن  یم نییذهنش باال و پا يمسنش تو يمشتر يحرف هاالبد ... کنه  یفکر م یدونم که عمه به چ یخوب م... رم 

شه و من  یم ریبدنم داره تکث یخون و رگ و پ يتو يشک و دلهره مثل باکتر... دم  یم امیداغم رو الت يپاشم و چشم ها یرو به صورتم م

و  دهیعمه لباس پوش... امیم رونیب ییصورتم از در دستشو نبدون خشک کرد... کنم  یبه اوضاع اسفناکم شک م شتریلحظه به لحظه ب

خونه اش به انتظارم  کیوسط سالن کوچ دهیکش رونیمن ب يلباس ها يهم از تو ینیکه مانتو و شال و شلوار ج یحاضر و آماده در حال

... میر یم نییدر سکوت از پله ها پا ودو هر  رمیگ یدست عمه رو م... پوشم  یو م رمیگ یحرف لباس ها رو از دستش م یب... ستادهیا

که  ینیماش نیاول يبرا ابونیکنار خ... کنه  یرو زمزمه م ییلب دعا ریده و ز یم هیلرزن و عمه با دست هاش من رو به خودش تک یپاهام م

عمه ... پرسه  یکشه و با حرکت سر مقصد رو م یتر م نییپا یرو کم شهیمرد راننده ش... دیسف کانیپ هی... کنه  یدست بلند م نهیب یم

و من  مینیش یعقب م یصندل يهر دو رو... ده  یم هیکنه و تک یم يراننده اشاره ا... ارهیرو به زبون م یابانیده و اسم خ یدستم رو فشار م

من وحشت زده هستم و عمه انگار ... گه  یلب ذکر م ریکنم و عمه ز یمن سکوت م... چرخونه  یرو م قشیعق حیو عمه تسب زمیر یاشک م

! ستین ایدن نیا يتو

با لبخند و  دیپاکت سف يجواب مثبت رو تو یهست که وقت کیو پ کیو ش يو امروز لیو استر زیتم تیبه قدر کفا يشبانه روز شگاهیآزما

! شک نکنم به غلط بودن جواب  يلحظه ا يبرا یکنن ، حت یم میبهم تقد یو دو دست مانهیصم کیتبر

نامعلوم و  ندهیمن از ترس آ... میزیر یهر دو اشک م... کنم  یآغوش عمه پنهان م يو صورتم رو تو نمیش یانتظار م يها یصندل يرو

! بره  یم شیکه من رو تا مرز سکته داره به پ يمنتظره ا ریکننده و مادر شدن غ رانیاحساسات و نیا دنیو عمه انگار به خاطر د میاجبار

به  یاورژانس يها شیآزما يکه سر ظهر برا یمارانیتک و توك ب... زمیر یکنم و اشک م یگذره و من همچنان ناله م یم یساعت مین

کرده  میکنن انگار که مثبت شدن تست سرطانم رو بهم تقد یدستم نگاه م يتو دیبه من و پاکت سف يبا دلسوز يطور انیم شگاهیآزما

 يخوشبو يدرخت ها هیسا ریخلوت و ز يرو ها ادهیپ يتو... میزن یم رونیب شگاهیهدف از در آزما یو هر دو ب هکن یعمه بلندم م... باشن 

من  يها یهمه سرگردان يکوتاهش پا به پا يگرم و پر از محبتش ، با قدم ها يکنم و عمه با دست ها یو من سکسکه م میزن ینارنج قدم م

 يهر دو دست در دست هم تو میکن یکنه و چشم که باز م یم میمن سه يها یپناه یب يتو ودجخودش رو با تمام و... دارهیقدم بر م



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٥

عمه  يزانو يسرم رو رو... کنم  یو هق هق م زمیر یو باز هم اشک م زمیریو من مثل آوار فرو م میکنار قبر بزرگ خواجه نشست هیحافظ

عمه دست گرمش رو ... کنه  یآرومم م یکم یاطلس يگل ها يبو... فرستمیلعنت م زمیو نفرت انگ اهیبخت س يدلم برا يگذارم و تو یم

: زنه  یمادرانه حرف م ییالال هیگذاره و مثل  یشانه هام م يرو

 هیسر راهم ... شه  یآقا بفهمونم داره بابا م دیکه چطور به حم دمیکش یاز خود درمانگاه تا خونه نقشه م... دمیرو شن میخبر باردار یوقت  -

 ياسباب باز نیماش هی... بچه پسر باشه  دیبعد گفتم شا... داشت  يو تور تور یلباس صورت هیگرفتم که  ییو موطال یعروسک چشم آب

... بافمش  یبا خودم گفتم من که بلدم خودم م... چشممو گرفته بود ... یزرشک يها هیبود با حاش ییمویبافت ل يپتو هی... دمیقرمز هم خر

 ییچا هیخونه دم غروب که شد  يتو... گفتم حاال کو تا من ببافمش ... دمیرفتم اما باز هم برگشتم و اون پتو رو خر يبعد ونابیتا سر خ

پتو  يرو رو نیتختمون پهن کردم و عروسک و ماش يپتو رو رو... دمیظرف چ يرو که پخته بودم تو ییها ینیریفرد اعال دم کردم و ش

 يقهقهه ها... بودم  دهیمرد رو اصال ند نیانگار ا... شناسمش  یلحظه احساس کردم نم هیکرد که  یم یخوشحال يآقا طور دیحم... گذشتم 

هنوزم ... خودم زنده کنم  يتونم حس اون روز رو برا یهنوزم م... برام با خاطرات دخترم گره خورده  نوزمزده اش ه جانیبلند و صورت ه

! لم رو سبک کنم تونم از لذت اون روز پر بشم و د یم

که از پدرش به اندازه تمام  یباش يآرزوم بود مادر بچه ا... ياریاز همون لحظه اول سجده شکر به جا ب یشیمادر م یخواست وقت یم دلم

 يخوش دوخت با پارچه ها يبچه ات ده تا ده تا عروسک ببافم و لباس ها یسمونیس يآرزوم بود برا! ... یباش دهیسال ها عشق د نیا

 یدلم م... یو رنگ و وارنگ بخواب یفسقل يها راهنیپودر بچه و بغل گرفتن پ يخواست مثل من شب ها با بو یم دلم... بدوزم  فیلط

 يکه قراره بابا يو دلت قرص باشه به مرد یبکن یخوشحال... يبخند... درشتت برق بزنن  ي، چشم ها يمادر شد یفهم یم یخواست وقت

! بچه ات باشه 

چرا نتونستم بفهمم ... مواظبت باشم ؟  تونمیچرا من نم... ؟  رهیبافته شده جلو م ریزنج هیداره مثل  یچرا همه چ! ... یکش یمنو م يدار نژال

عالم و آدم  يلحظه خوشحال بودنش تو رو هییحت يهمه سال برا نیکه ا يچرا دختر... ؟  ریتو دهن ش یچرا رفت... تو سرته ؟  یچ

همه  نیرو با ا شیاتفاق زندگ نیتر یو احساس نیزجر بکشه و بزرگتر... دیکه نبا يخونه ا يخونه خودم بره تو ياز تو دیبا ،ستادمیا

 یچرا من نم... ؟  زهیضجه بزنه و اشک بر نطوریشه ا یفهمه داره مادر م یم یبشه و وقت ریحجله گ... حقارت و ترس و دلهره تجربه کنه 

؟  رمیگرو ب یچیه يتونم جلو

: کنه  ینبض دارم رو نوازش م يها قهیعمه شق... گردم  یچراها دنبال جواب م نیا يذهنم برا يکشم و تو یم یقیعم نفس

تا ... یاز آرزوهات دور بش نطوریکنه که تو ا یانگار حکت خداوند حکم م یدونم چرا ول ینم... دیجنگ شهیوقت ها با قسمت نم یگاه  -

درصد هم که  کیيبرا دیکه شا... یتونم کمکت کنم عمل کن یم یاز شوهرت جدا بش يخوا یاگه هنوزم م یبهت گفتم حت شیچند روز پ

... خودت فکر کن ... رهیبگ میتو تصم يبرا تونهینم یکس چیه! ... فرق کرده نژال  یلیحاال اوضاع خ یول... تیزندگ هب یبش دواریشده ام

... رهیگ یکه نصف وجودش از تو نشات م يبچه ا... ؟  یهست که بچه ات رو سقط بکن يتنفرت اونقدر... ؟  يبر شیپ یتون یتا کجا م نیبب

! يبر رضایقلبت و زودتر به خونه عل يخواسته ها يرو يگناه پا بزار یکه به خاطر اون موجود ب یباش داشتهگذشت  یتون یم ياونقدر ای
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... کنه  یوابسته ات م... خوره  یدلت تکون م يتو... رهیگ یاز ماه چهارم روح م نیجن... کردن  فکر يبرا يوقت دار یکنم سه ماه فکر

... گرفتن  میتصم يبرا... فکر کردن  يبرا يفرصت دار یاز حاال تا هر وقت که سه ماهه بش... فتهیم تییو تشت رسوا ادیشکمت جلو م

و به  يهر وقت فکر هاتو کرد... ادیبه دلت ب رهیخ یکنم که هر چ یمدت فقط برات دعا م نیا يتو... نژال  یانتخاب کن توراه دیخودت با

! من پشتتم  یکه گرفته باش یمیمطمئن باش هر تصم يدیرس جهینت

 دینبا. ! ..نترس  يدلت دار يکه تو ینینژال از ا) کنه  یشه و مشتم رو نوازش م یعمه متوجه م... کنم  یشکم صافم مشت م يدستم رو رو( 

! یش یم مونیرسه که پش یم يفردا روز يریکه بگ یمیوگرنه هر تصم یبترس

 سیکنن خ یرهام نم يداریخواب و ب يکه تو ییزنم و بالشم از اشک ها ینفس نفس م... کنم  یم هیو گر نمیب یشب تا صبح کابوس م از

که  نمیب یبابا محمود رو م... ده  یخنده و من رو با دست به رضا و جهان و حامد نشون م یوار م وانهیکه د نمیب یبابا محمود رو م... شه  یم

 یبه خاك سپردن من تدارك م يتمام برا يکنه و با خونسرد یبه مساحت قبر من حفر م یکنار همون درخت گردو داره گودال هباغچ يتو

! نهیب

 تیاثبات موجود يگذارم و برا یدم و همراه عمه باز هم پا در رکاب م یم فیاز نشاسته و عسل درد معده سوزانم رو تخف یبا شربت صبح

. رم  یناخواسته ام به مطب دکتر روشن م نیجن

من رو از  یلبخند گرمکنه و با  یم دییبطنم رو تا يها وارهیو جفت فرو رفته در د ینیجن سهیک تیروشن چه پر آرامش و با حوصله رو ترانه

! کنه  یدو ماهه ام مطمئن م نیحضور جن

مادر دستم  کیترانه مثل ... لرزم  یکنم و از ترس و اضطراب م یگرم دکتر مشت م يدست ها يزده ام رو تو خیسرد و  يمن دست ها و

! کنه  یم دیجد طیشرا نیا رشیمن رو آماده پذ دشیو پر ام مانهیصم يده و با حرف ها یرو فشار م

 دیناخونده رشد کردم و با طعم جد نیجن نیا يکه من پا به پا هیروز نیسوم نیدم و ا یپوستم فشار م يرو رو یو دمق شده پنبه الکل خسته

.خو گرفتم  میزندگ

 شیدو هفته پ نیبرم که تا هم یپناه م يگذارم و باز هم به مطب دکتر یرنگ م یپوشه صورت يرو تو یها و برگه سونوگراف شیآزما جواب

!بده  وندیپ يپر رمز و راز مادر يایخواد من رو با دن یبرگردونه و حاال م میدخترانگ يایقرار بود من رو به دن

کامال  یدونم که با وجود حاملگ یم گهیحاال د... و ناشناخته  بیو غر بیخروار احساسات عج هیيشم تو یزنه و من غرق م یحرف م دکتر

! دارم  یمهمان سرزده آمادگ نیادامه روند رشد ا يمادر کامال سالمم و از هر نظر برا هیکه داشتم ، من  یالوقوع بیو غر یشانس

جمع و  يانبار کیمثل  شتریکه ب ینیزم ریز... کشونه  یو خنک خونه عمه م کیکوچ نیزم ریمرداد من رو به ز لیاوا یگرم و شرج يهوا

آب نارنج و  يها شهیو ش یعمه و البته کنارش چند تا خمره ترش شگاهیآرا يمواد و اجناس مورد استفاده تو ينگهدار يمونه برا یجور م

آزار  يدراز بکشم و حرم و گرما نکهیندازم و قبل از ا یم نیزم ریکهنه کف ز يلویز ينرم و نازکم رو رو يپتو... انیهم به چشم م مویل

و از  دارمیسر ظرف رو بر م يمالقه رو... بزرگتره  هیرم که از بق یم یشم ، به کنار خمره آب رنگببخ نیزم ریز يدهنده بدنم رو به خنکا

مالقه رو  يجوم و آب تو یمالقه رو م يبا لذت محتوا... کشم  یم رونیجاافتاده و ترش و شور ب جیگل کلم و هو یخمره به اندازه مشت يتو
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دستم ... کشم  یدراز م نیزم ریخنک کف ز نیزم يرو ریدلپذ اریو نیو من سرخوش از ا نهیش یبدنم م يرو يعرق سرد... کشم  یسر م

.کنم  یفکر م ندهیبار به اتفاقات آ نیهزارم يذهنم برا يگذارم و تو یشکم صافم م يرو رو

ا بود و عمه نتونست اون رو آق دیکه از حم يادگاریتنها ... خاطرات دختر از دست داده خودش شده  ریروزها انگار دوباره درگ نیا عمه

با  هیمساو نیجن نیمن نگهداشتن ا ياما برا... ستین دمیچشم سف یجز نگهداشتن تو دل يزیدونم که حرف دل عمه چ یم... حفظ کنه 

! به جون بخرم  دیکه با يو دردناك تر دتریشد يضربه ها

احتماال به محض خبر دار شدن حاج ... کار مخالفن  نیها هستن که با ا یلیناخواسته باشم خ يباردار نیبه ادامه ا یاگه من هم راض یحت

! شه  یهم بسته م زیانگ رتیح يباردار نیپرونده ا شهیهم يبرا نشیسنگ يدست و پا ریمحمود ز

 هیلرزه و بعد از چند ثان یم نیکنم که زم یشن فکر م یمادرانه من ختم م يارهایکه به ختم و ییراه ها یدارم به تمام الیدر فکر و خ غرق

 يپنجره صدا يها شهیو آروم تر شدن لرزش ش قهیبا گذشت چند دق... کنه  یخودش م ریاز خاك و گچ تنفسم رو درگ یظیکوتاه ابر غل

م سر يگرد شده و مبهوتم رو به سقف باال يچشم ها... شه  یتر م کیو نزد کینزد نیزم ریز کیپلکان بار يعمه رو بپر شتا يقدم ها

خرد شده و  يا شهیتکه آبنبات ش کیبه سقف مثل  دهیمتر از ضخامت گچ و گل چسب کینامنظم به قطر  رهیدا هیبه اندازه ... دوزم  یم

! سر من آوار شده  يرو

: زنه  یم ادیدوه و فر یبه طرفم م دهیبر دهیبر يبا نفس ها عمه

؟  ینژال خوب... امام زمان  ای  -

 رهیگ یعمه دست هام رو م... کنم  ینگاه م ختهیناخن ها و پوست پشت دستم ر يکه رو يو به پوره نازك گچ وغبار رمیگیرو باالتر م دستم

و شکمم افتاده نگاه  نهیکه دور سر و س یگچ نیبزرگ و سنگ يو به تکه ها نمیش یخودم م يسر جا یبه سخت... کنه  یم زیخ میو من رو ن

خونه عمه  یمیقد نیزم ریسقف نم زده و ترك خورده ز زشیو ر رازیش نیو غرش نابهنگام زم يا هیزلزله چند ثان نیتمام ا زا... کنم  یم

! بود  يزیمهدخت ، سهم نژال فقط غبار ناچ

گچ قلوه کن شده از سقف که اطراف بالشم رو پوشوندن و درست در فاصال چند  يو تکه ها نیپر از اشک به آوار سنگ يبا چشم ها عمه

:کنه  یسر و صورتم فرود اومدن اشاره م يمتر یسانت

... بند دلم پاره شد ... دمیشن شگاهیآرا يهوار شدن سقف رو از تو يصدا... به خدا که معجزه شده ! ... بچه رحم کرده نژال  نیخدا به ا  -

! فتادهیسرو بدنت ن يگردو هم از گچ سقف رو هیبه اندازه  یحت یول ختهیسرت ر يدرست باالنینژال بب

داشتم قدرت دست  شیپ قهیچند دق نیتا هم... ینژال قربان... من ... نفس هام کشدار و پر از بغض شدن ... شن  یدرشتم داغ م يها چشم

دو سال و ... ینژال قربان... من ! ... بردم  یم شیبا قدرت و اراده خداوند پ يرو مواز یپر قدرت حاج محمود قربان يپر زور و لگد ها يها

که شب ... مهر تربتم نگذاشتم  يکه سر رو... دو سال و چهار ماهه که از چادر نمازم خبر ندارم ... خودم قهر کردم  يکه با خدا اههچهار م

! مانندش ضجه نزدم و استغفار و التماس نکردم  یرحمت و مهر بدنیطلب يها قبل از خواب خدا رو صدا نکردم و برا
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 نطوریهم... دوزه  یم يچادر نماز نذر یمسجد حاج عل يپر از عشق برا یکه با دل نطوریهم... زنه  یگوشم زنگ م يتو يصغر یب یب يصدا

گر نگهدار من آنست که من ... کنه  یزمزمه م... زنه  یم وندیو گلدار رو به هم پ دیسف يچادرها نییزنه و باال و پا یکه با سوزن کوك شل م

! دارد  یرا در بغل سنگ نگه م شهیش... دانم  یم

 یم غیکنم و ج یخودم رو سبک م... شدم  دهیکنه شوك زده و ترس یو عمه فکر م زمیر یاشک م... کنه  یغوغا م مینیب يگالب تو عطر

! ده  یندازه و به خوردم م یقنداب م وانیل ياز طوفان درونم گردنبند اهللا رو تو خبر یعمه ب... ندازم  یکشم و به صورتم چنگ م

نژال  يبرا يا گهیاز هر روز د شتریخداست که امروز ب ادی... که ترس و اضطراب نژال رو برطرف کرده  ستیآب طال ن نکهیخبر از ا یب

!کنه  یم ییقدرت نما

تمام ! ... زنه  یم یلیدور افتاده و سردرگمش س يوقت ها خداوند به بنده ها یگاه... گذارم  یشکم صافم م يلرزانم رو رو يها دست

و  یبه بزرگ! ... خدااااا : زنم  یم ادیدلم فر يو تو رمیگ یصورتم رو باالتر م... چرخونم  یکنم و سرم رو رو به قبله م یشجاعتم رو جمع م

! ترسم  ینم یچیاز ه گهید... معظمتت قس

و احساس  امیم يکه به خونه پدر هیبار نیاول... دارم  یبیحس عج... کنه  یم ینیلرزان و عرق کرده ام داره سنگ يدست ها يساك تو دسته

.خو گرفتم  دایناپ يموجود کوچولو نیبا ا یحساب گهید... کنم  یتنها بودن نم

مسن  يمامان روجا هم مثل اون مشتر نکهیترسم از ا یهمش م... به در بندازم  دیکه کل رهیدست و دلم نم یدم ول یزنگ رو فشار م دکمه

من رو  يها لیو سب شیعمر با نگاهش مواظب بود و آمار دونه به دونه ر کیکه  يمادر... صورتم بفهمه که باردارم  يعمه بتونه از رو

! کنه ببره  یکه درونم رشد م يبه راز یپ بتونه از چهره به قول عمه جون شکفته شده ام ستین دیعحاال ب... داشت 

... کشه ؟  یاهل خونه پر م يآرامش از چشم ها نیا گهیده که تا چند روز د یسرم جولون م يفکر تو نیصورت خواب آلود ناصر ا دنید با

رنگش ، انگار چند سال  یبلند صورت راهنیپ يرو یشگیهم يهم اسانس خوشبو یعطر برنج و زعفرون و کم يمامان روجا غرق در بو

بعد از ازدواج نژال ، ظاهر  گهیانگار که د... و موشکافانه نبود  یبرخورد اول بر خالف تصورم چندان هم طوالن... جوون تر و شاداب تر شده 

! نداره  یتیصورتش چندان اهم شیو آرا

! خودش  رتیغ یرسه به شوهر ب یم لیوچه و محله و فامکه بزنه توف و لعنت مردم ک يهر گند... صاحب داره  یحاال نژال قربان گهید

رو تا  میمینصفه و به شدت رژ شهینگاه متعجب برادرها بشقاب هم ریز... امانم رو کور کنم  یب ياشتها نیدونم چطور ا یسفره ناهار نم سر

کشم ،  یوقفه سر م یکنارم رو ب يچند تا قاشق از آب خورش کرفس ترش و خوشبو یوقت... کنم  یداره از پلو پر م شیکه گنجا ییاونجا

:فتهیرضا به قهقهه م

نژال عمه چند روز بهت ناهار نداده ؟   -

:گذاره  یجهان م يرو جلو یره و ظرف ترش یبه رضا م يروجا چشم غره ا مامان

تو ... شترهیروز ب هیروز آدم اشتهاش کمتره  هیخب ... نگاه نکن  گرانیدصد بار بهت گفتم سر سفره به غذا خوردن  يرینم لیرضا ذل  -

؟  يخور یجور م هیشهیخودت هم
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:زنه  یگل کلم به چنگال م کهیت هیکاسه کنار دستش  يزنه و از تو یلبخند م جهان

ده باال تا  یم نقدریا... تو سفره باشه  ینداره چ یبراشم فرق... خوره  یجور م هیشهیهم نیا... يرضا رو تو هنوز کشفش نکرد نیمامان ا  -

! چشمهاش آورفول بزنه  يتو

 یهمه بدبخت نیخواد فکرم از ا یم يزیکه دلم چ یانگار فقط وقت... چقدر دوره  یظرف ترش... سر چنگال جهان مونده  يمن چشم هام رو و

! شه  یو استرس جدا م

حاال  شیبرخالف چند هفته پ... به خوردن دارم  يدیشد لیم... مکرر و زجرآور خالص شدم يکه از شر اون استفراغ ها ستیوقت ن یلیخ

تا  یخنده داره ول! ... نباشه  یاگه خوردن یحت... خواد امتحانش کنم  یدلم م فتهیکه م يزیچشمم به هر چ... شم  یغذا مست م ياز بو گهید

! جانماز عمه رو خوردم  هرحاال نصف م

 یبگه ظرف ها رو جمع م يزیچ یکس نکهیبدون ا... خور  يتوسر يشم همون نژال یگذارم م یم يخونه پدر يبه خود پام رو که تو خود

بزرگ برنج و  سیو د زهیر یم يتر کیکوچ يظرف ها يمامان روجا اضافه غذا هارو تو... دنیبه اسکاچ کش ستمیا یم نکیکنم و سر س

که داره به طرف  نطوریبعد هم... کنه  یچند لحظه کنار دستم مکث م... ده  یهول م نکیس يرو تو يخورشده خورش  یخال يبشقاب ها

: پرسه  یم یتفاوت یره با لحن ب یسماور م

! يهوا الغر شد هیانگار ... مدت خونه عمه بهت بد گذشته ؟  نیمگه ا  -

 نیبه ا... زنم  یدلم پوزخند م يتو... ها فکر نکنم  یاحوال پرس نیخر اکنم به آ یم یفرستم و سع یم رونیب شهیصدا تر از هم یرو ب نفسم

بگم ؟  دیبا یمادر نمونه چ

 دمیکش یم غیاز دست دادن بکارتم ج يداماد معتادش پهن شده بودم و برا يپا ریکه مثل فرش ز ياز لحظه ا... که به سرم اومد  یبتیمص از

آغوش عمه مهدخت و بار پنبه نازبالشم گم شدن ؟  يدامن مادرم تو يکه به جا ییباردارم و از اشک ها دمیکه فهم ياز روز... ؟ 

که  يترسم از روز یبگم م... ؟  نمیب یم يداریخواب و ب يگور خودم رو تو اطیباغچه ح يبگم به جا... ؟  نمیب یکه هر شب م یکابوس از

داره ؟  یدخترش از دامادش تودل کدونهیبه دستت ، بفهمه  حیتسبشهیهم هیبازار یحاج... شوهر عابد و زاهدت 

شه و از  یبابا محمود بازم مزه دهنم تلخ م نینگاه سنگ ریز... گذارم  یوسط سالن م زیم يرو یبشقاب پر از سوهان عسل هیرو با  يچا ینیس

که حاج محمود  يچند لحظه بند بند وجودم از تصور اون لحظه ا يبرا... برم  یگذرم و به اتاقم پناه م یبعد از غذا م يخوردن چا ریخ

! لرزه  یم بفهمهموضوع رو 

نفس  يو پارچه ا يپنبه ا نیاون حجم سنگ ریآخر مرداد ماه ، ز يگرما الیخ یو ب رمیگ یپر از خاطراتم پناه م کهیلحاف چهل ت ریز بازم

! شمارم  یسردم رو م يها

تونه با لبخندم  یم... تونه احساسم کنه  یم... من نفس بکشه  يتونه پا به پا یکوچکم م نیجن يبه زود... سه ماه رو تموم کردم  گهید االن

و  جانیتونستم براش از ه یکاش م... تونستم با مامان روجا در موردش حرف بزنم  یکاش م! ... هام غمبرك بزنه  هیشاد بشه و با گر

و درشتم  زیر يتونستم از حس مادر شدن و دلشوره ها یکاش م... ادیدلم به سراغم م ریز يبا شروع نبض زدن ها یکه گاه مبگ یاسترس

! حرف بزنم 
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 هیدلم ... خواد  یم يبزرگ و خامه ا ینیریش هیدلم ... فهمم  یدست و پام م يرفتن چشمهامو سرد یاهیاز س نویا... نهییبه شدت پا فشارم

. باعث شده دور آشپزخونه رو خط بکشم  گرانیاما ترس از جلب توجه د... خواد  یموز پر مالت م ریش

! شده  یبرام عذاب مضاعف نیریترش و ش يارهایو نیبرن ، مبارزه کردن با ا یم میبه باردار یکه خونواده ام پ يبابت لحظه ا یاز نگران ریغ

همه خواهش شکمم  نیدلم از ا يدم و تو یکنم تند تند آب دهنم رو قورت میم يکه با گوشه لحافم باز نطوریافکارم غرق شدم و هم يتو

: زنه  یگره خورده تشر م يشه و مامان روجا با ابروها یبه ستوه اومدم که در اتاقم با شدت باز م

زنگ زده  تیب یبلند شو بپوش برو خونه ب... زنم  یساعته دارم صدات م هی... دختر ؟  يد یجواب نم یبرا چ... ؟  ينژال خواب نما شد  -

! یبهش سر بزن يبر دیخودت با... ادینم نجایا یدون یتو که م... رهیگ یسراغتو م

! آخه ) شن  یم زونیلب هام خود به خود آو(   -

! زنگ زده برات  تیب یکه ب ستین دهیند ریحامد خ... پاشو برو   -

و گل و  یمانتو و شال سر دست هیرو سرکوب بکنم با  ارمیکنم و و دایپ ینیریش زیچ يصغر یب یخونه ب يتو کهنیا دیشم و به ام یم بلند

رو  يعطر يرم و بو یبغلش فرو م يراحت تو الیبا خ... ستین یب یاز ب ریغ یکس... رسونم  یم یب یگشاد به سرعت خودم رو به خونه ب

که تا  يا حهیرا... رینظ یآرامش بخش و ب يبو هی! ... به گالب  ختهیعطر مادرانه و آم هی... کشم  یهام م هیکه انگار منحصر به خودشه به ر

! کنه  یره و دلم رو خنک م یگرمم فرو م يها هیعمق ر

صورتم رو با آرامش ... بلندم  يموها یکشه پ یبوسه و دست م یزنم و او هم همزمان سرم رو م یبوسه م یب یچروك ب يدست ها يرو

گونه هام گز گز ... خورم  یجا م... گذارهیشکمم م يرو یزنه و دست راستش رو به آروم یلبخند م... نگاهم  يزنه تو یکنه و زل م یبلند م

صورتم رازم رو خونده ؟  يهم از تو یب یب یعنی... پره  یکنن و رنگم م یم

:کنه  یم یفیاخم ظر يصغر یب یب

 یحاال که به سالمت... مهدخت زنگ زد و بهم گفت  یصبح) ندازم  یم نییشم و سرم رو پا یشرمنده م... ( ؟  ياز دونستن منم ابا دار  -

بچه  يبه بابا دیاول با) کنه  یگذاره و سرم رو بلند م یچانه ام م ریانگشتش رو ز( یش یم یبهشت... یش یخانوم م... یش یمادر م يدار

... کرد  مشیکه بشه قا ستین يزیچ یحاملگ... هیمزه دهن اون چ نیبهش بگو بب... نه ؟  ایبدونه  دیشوهرت با! ... ينژال جونم مادر... یبگ

خطر از  يخوا یاگه م... یشناس یتو که باباتو م... ؟  يهاتو بد يجواب دور و بر یچ يخوا یاونوقت م... ادیشکمت جلو م گهیچند وقت د

! نیرو به پا کن یزودتر بساط عروس دیبشه با ردوشت گ خیب

بابام داره  نمیب یهمش خواب م... ترسم  یهمش م... ناراحتم که نگو  نقدریا یب یب) شم  یچشمهام جمع م يکنم و اشک تو یبغض م(   -

از باباش  یول... دلم قرصه برا نگه داشتنش ... دونم چه مرگمه  یاصال نم یب یب... کشن  یدونم آخرشم منو م یمن م... کنه  یبرام قبر م

) زنم  یزل م یب یمهربون ب يچشم ها يتو... ( من ... من ... گم ؟  یم یچ یفهم یم... خواست  یمن دلم بچه سامانو م یب یب... نفرت دارم 

از ... مونم  یخودمم تو کار خودم م ییوقت ها هی... نوشته باشن  منو از قبل یانگار زندگ یب یب... بچه افتاد تو دامنم  هیکردم و  یمن بچگ
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 یکه صبح برا رفتن به دانشگاه ادکلن م ییوقت ها هیکه بودم  رازیش! ... ستمیبطنمه متنفر ن يکه تو ياز بچه ا یول ادیبدم م نوزمه رضایعل

پام سبز بشه و رخت تنمو بو بکشه و فحشم  يرم بابا محمود جلو یم رونیکه نکنه االن که دارم از اتاقم ب فتادیجونم م يتو یترس هیزدم ، 

همه شجاعت رو از کجا  نیدونم ا یرم و نم یاالن جلوش راه م یول... ؟  يعطر به خودت زد یهرزه برا کدوم سگ نامحرم ترهبده که دخ

! دلم نگه داشتم ؟ يرو تو شهیبار ش نیآوردم که ا

... یول... جاها بکشه  نیخواستم کار به ا ینم... کنم  يبابا باز يخواستم با آبرو ینم... بشه  ينطوریخواستم ا یبه خدا من نم یب یب

) رهیگ یبغلش م يسرم رو تو یب یب( 

ودنش بچه االن تو وجود تو شکل گرفته و تو به خاطر ب نیاگه ا... فتهیاذن و اجازه خدا برگ از درخت نم یدخترم ب... که شده  هیکار یول  -

! پدرش  رضایو عل یبوده که تو مادرش باش نیبچه هم نیا ریپس بدون تقد... يندار يحس بد

... شده  یبهش بگو چ... نشیاز خونه بب رونیبزار ب يقرار هیزنگ بزن به شوهرت باهاش  هیاول برو ... حرف ها زوده  نیچند االن برا ا هر

تو  یول... من مخالف بچه انداختنم  یدون یتو که م... کشتت  یدلت به کدوم طرف م نیبعد درست فکرهاتو بکن بب... نیبرخوردش رو بب

... ستین یآدم نیهمچ رضایگفت عل یمهدخت م... ينگهش دار یتون یبچه رو نخواد نم نیاگه شوهرت هم ا... کنه  یم رقف طتیشرا

زودتر از خونه بابات  دیناراحت نشد و خواسته اونم نگه داشتن بچه بود با تیاگه از باردار... ش شناسم یو نم دمیخب من که درست ند یول

!یاستغفر اهللا رب) کنه  یمکث م یکم... ( اونوقته که ... خواست  یاگه ادا اصول دراورد و بچه رو نم یول... يبر

زودتر منو ببر  ایخوشحال شد که من باردارم ، بگم ب رضایاگه عل یعنی... ؟  یب یب یچ یعنی) دم  یفشار م یب یدامن ب يسرم رو تو(   -

خونه ات ؟ 

 یکن میقا يخوا یم ياون شکمتو چطور گهیچند روز د... دهینفهم یحاالشم کس نیتا هم يشانس آورد... یدختر تو انگار هنوز تو هپروت  -

 یکه شوخ زایچ نیا... ؟  يمشت و لگدهاش جون بد رینه بابات دور از جونت زتو کنج خو نکهیا ایخونه شوهرت برات بهتره  يبر... ؟ 

! یشه معلوم بکن یکنه و بزرگ م یم هیکه داره از خون و نفست تغذ يبچه ا نیا فیزودتر تکل دیبا... ستیبردار ن

به طرف  انیآهسته و ذکر گو يکنه و خودش با قدم ها یتلفن م یبه گوش ياشاره ا... بره  یتلفن م يکشه و من رو تا پا یدستمو م یب یب

 یب یب يتونم تو رو یحاال نم یول... رمیتماس بگ رضایبکنه که با عل یعمه مهدخت هر چه کرد نتونست من رو راض... ره  یآشپزخونه م

اگه بهم بگن ... کنم ؟  میبچه رو قا نیتونم ا یم یتا ک یب یبه قول ب... کارو بکنم  نیا دیباالخره که با... ؟  یخب آخرش که چ... ستمیبا

بعدش  ارمیب ایبچه رو تو خونه بابام به دن نیبگم بزار... بگم آش کشک خاله رو خوردم و نفخ کردم ؟ ... بگم ؟  یچرا شکمت جلو اومده چ

نه ؟  ایتونم تحمل کنم  یرو م رضایفکر کنم که عل نمیبرم درسمو تموم کنم تازه اونوقت بش

! فتهیم رونیباشم که رازم از پرده ب يدستم بگذارم و منتظر اون لحظه ا يو دست رو نمیبش نطوریداره اگه هم خنده

گرفتن و  يخواستم باهاش قرار بگذارم و خودمو بدبخت بکنم اونقدر تو یکه م ياون روز... رو حفظم  رضایعل لینحس موبا شماره

: چهیپ یم یگوش يدو رگه اش تو يبعد از چهار تا بوق صدا... ش رو از حفظم نگرفتنش دو دل بودم که تک تک شماره ها

؟  يهنوز خونه ا هیچ... تهرون  ير یم یگفت شبیتو که د  -
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! سالم   -

؟  یینژال تو! ... نژال ؟) کنه  یزمزمه م يبهت زده ا يبعد با صدا... کنه  یچند لحظه سکوت م(   -

! نمتیبب دیبا... آره منم ) زنن  یم شتریقلبم ن يانگار دارن با خنجر تو... دم  یآب دهنم رو قورت م(   -

دوباره کابوس برنزه ام مور مورم  دنیاز فکر فردا و د... رمیگ یبغلم م يزنم و زانوهام رو تو یتلفن چمباتمه م یگوش يو افسرده پا کسل

... کار نکنم  یکار بکنم و چ یگوشم بزنه و بهم بگه چ يتو یلیدو تا س هیو  رهیتمو بگنفر دس هیخواد  یکه دلم م هیبار نیاول نیا... شه  یم

ندارم  يبگم چاره ا ای... راه برم  نیبکنه و من به خودم بگم مجبورم به ا فیتکل نییبرام تع یدرمونده و مضطربم که دوست دارم کس نقدریا

! که فالن کار رو بکنم  نیجز ا

رنگ جوراب  يبرا یکه حت یینژال... شه  یخور و حرف گوش کن تنگ م يتو سر يهمون نژال يکه دلم برا فمیاونقدر ضع ییوقت ها هی

! داد  ینظر م دیهاشم جهان با

مغز پخت و  يمونم و لذت خوردن اون کلوچه ها یمن م... رهیگ یرو سکوت م ایگرده انگار دن یبر م ریش وانیکه با ظرف کلوچه و ل یب یب

و شکر و مزه  نیدارچ نیریطعم ش هیدوست داشتن بیمونم و ترک یمن م... دندون هام  ریداخلش ز يشکستن مغز گردوها کیچر کیچر

منو چند ! ... ارانهیخوردن و نیریاحساس ش يکلوچه ا دنیمنو به قدر جو! ... الیخ یمونم و چند لحظه راحت یمن م! ... تازه  ریش يخنثا

! ره  یقلبش باال م واریاز در و د چکیکه احساس مادر شدن داره مثل پ ییمنو نژال! ... یهول هراس ینفس ب

 واریکنار د دهیهست که با صورت در هم کش یساعت مین... مغزمه  يمامان روجا مثل سوهان رو ظیمداوم و غل يکردن ها شیا شیا يصدا

موقع بستن موهام دست هام به فرمان خودم  یحت... آماده شدن سخته  نشینگاه سنگ ریز... داره من رو منصرف بکنه  یو سع ستادهیاتاقم ا

 یسرم م يکه شال رو رو نیهم... کشم  یم رونیرو ب ییمویکمدم شال ل يبندم و از تو یرنگم رو م یتونیز يمانتو يهادکمه ... نبودن 

: کشه  یسرم م يرسونه و شال رو از رو یهم مندازم مامان روجا مثل باد خودشو ب

! بردار  گهیدونه د هیبرو ! ... نه  نیا! ... نه   -

! فراتر از تصورات اونه  یلیتونستم بهش بفهمونم درد من خ یکاش م... شم  یم رهیدرمونده بهش خ يآدم ها مثل

کنه برا خاطر  یداره فکر م یوقت هوا برش م هی... یبه خودت برس ادیخواد ز یبرا اون پسره انتر نم... ادیبهت م يادیز ییمویرنگ ل  -

! يدیاونه رنگ شاد پوش

.خونم  یصورتش م يرو از تو تیبار رضا نیا... دارم  یبر م یشال مشک هیکمد و  يکنم تو یم دست

... نتتیخواد بب یزنگ زده گفته م رمیحاال گ... یبرا اون نکبت تره هم خرد کن دیهر چند به نظر من اصال نبا... خوبه  هیآره همون مشک  -

؟  نیدیرو ند گهیچند وقته همد یراست... یگه گوش کن یم یهر چ دیتو که نبا
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: زنه  یسالن صدا م يناصر از تو... دم  یم رونیکنم و نفسم رو با حرص ب یم سکوت

! رهیفکر کنم داره سر م.. .؟  یگاز گذاشت يرو یمادر من چ  -

: زنه  یصورتش م يروجا با چهار تا انگشتش تو مامان

! گهید يکرد یخاموشش م يشد یناصر مادر خب بلند م... مربام سر رفت ... خاك عالم تو سر سگها  يا  -

بعد ... ( یداشت یدختره بر نم نیکردم که تو دست از سر ا یآخه خاموشش م) شنوم  یباز اتاق م مهیدر ن يناصر رو از ال فیضع يصدا(   -

 يکدبانو نشد یسال زندگ یاوال شما هنوز بعد از س) ده  یادامه م دهیآشپزخونه پر يپشت سر مامان روجا که با هول تو يبلندتر يبا صدا

 دیمف یکبد وامونده حاج يبرا... است  اریخ و نیشربت سکنجب یکه گرفتم بس لمهیف نیبعدشم ا... بدبخت داره ؟  يسگ ها بهیچه دخل

! نیدعاشم به جون من بکن نینیبب نینیبش یبا حاج... است 

خدا عقلتون بده ... نصف قابلمه سر رفته ... نچ نچ نچ ... برا آخرت من و بابات بسه  ادیحال م گرتیج ینیب یهمون تو م... بچه  ریبرو بم  -

! یتوت فرنگ نهمهیا فیح... یاله

 ياکثر اوقات برا... مونه  یم یهم مثل حاج رضایعل... زنه  یسرم جرقه م يتو يفکر هیدم  یمامان روجا گوش م يکه به غرغر ها نطوریهم

کنه  یم دایپ نیقیرضایاون وقت عل... ادیبگم من از فالن کار بدم م هیفقط کاف... بکنم  یمبارزه منف دیخوام با یکه م يزیبه دست آوردن چ

! حتما بشه  دیکار با نیکه ا

! خواد حفظش کنه  یبا چنگ و دندون م رضایاون وقته که عل... خوام  یبچه رو نم نیبهش بگم من اصال ا چطوره

کاسه کنار دستش و دونه  يبره تو یهم دست م یکنه گاه یرو عوض م شیمیقد تاریگ يها میکه داره س نطوریسالن خونه ناصر هم يتو

به قول مامان نابابش بوده  يدوست ها هیکه مرحمت یلمیساعت هم از ف میمطمئنم به اندازه ن... گذارهیه شده ذرت رو به دهان مشکفت يها

انگار از جلز و ولز کردن حاج محمود و حرص خوردن و ناله و ... گذاره تا بمونن  یدستگاه م يو تو ارهیاما اون ها رو م... رو نگاه نکرده 

! بره  یکردن هاش لذت م نینفر

شدن  لیو م فیح ریدرگ يمامان روجا هم اونقدر... دم  یناصر دست تکون م يکنم و برا یم زونیافتاده ام آو يشانه ها يرو رو فمیک

! رو فراموش بکنه  رضایناصر هست که تنفرش از قرار مالقات من با عل يها يکار نیریمرباها و ش

هاش  یجفتک پرون نیانگار با وجود هم ی، ول ستیمثل جهان و رضا بله قربان گو ن نکهیکنم که ناصر با وجود ا یفکر م نیراه مدام به ا يتو

! تره  زیعز

قانون  نیچون ا... شه  یکنه و سردماغ م یم فیک شتریحاج محمود ب یناخلفم که باش یحت یکه تو قاموس بابا محمود اگه پسر باش انگار

 ندهیپسرها در آ هیو مردونگ يکه خبر از مرد ییها انیطغ! ... نهیب یهاش م یو پسرانه نور چشم نیریش يها انیها رو به شکل طغ یشکن

زن و  هیيدارن که برا ییزورگو هیما ياونقدر يخونه ا هیيتو يروز هیپسر ها  نیکنه که هر کدوم از ا یو مطمئنش م! ... ده  یم کینزد

! زنن  یکنن و حرف اول و آخر رو م یچند تا بچه حکم م

 لیدل کیو به هزار و  يخور ی، فورا انگ هرزه بودن م یداشته باش ییهم ادعا تیمسائل شخص نیکوچکتر يو برا یاگه دختر باش یول

! یش یادب م یو شخص یو عرف یشرع
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تک نفره رو با افکار  يرو ادهیپ نیخواد لذت ا ینمدلم ... کنم  یفکر نم يزیچ چیزنم و به ه یقدم م ابونیکنار خ يدرخت ها هیسا تو

 يا شهیدر ش الیخ یو ب رمیگ یتموم ، سرم رو باال م زیخانوم باوقار و همه چ هیرسم مثل  یشاپ که م یبه در کاف... درهمم مخدوش کنم 

شه  یدر باعث م يباال زیخوش آهنگ آو يصدا... ده  یم استیحضورش بهم آرامش و ک... کنم  یخدا رو حس م... دم  یرو هول م

 يشترینافذش جذبه ب يکوتاه و منظمش به چشم ها شیته ر... میچشم تو چشم بش گهیسرش رو بلند کنه و بعد از سه ماه با همد رضایعل

... کشه  یه رخ مخودش رو ب يگردنش بدجور يتو ریزنج شهیو مثل هم دهیپوش ییو آلبالو ياز رنگ خاکستر یبیترک شرتیت هی... داده 

 دنیاحتماال هنوز از بخش... صورتش خوند  يشه از تو یمحبت و نرمش رو نم هیمثل گذشته سا گهیکنم د یاحساس م یدونم چرا ول ینم

 یبه هر حال کس... دونه  یدار م حهیاون روز هنوزم غرورش رو جر يابه خاطر حرف ه دمیشا... کنه  یدستبندم به گالره احساس حقارت م

محکم خودم رو به  يبا قدم ها... بدونم  رضایخودم رو بدهکار عل دیلحظه هم نبا کییحت... باخته من بودم  شتریتا حاال ب يباز نیا يکه تو

 یم يندازه و با لحن جد یبهم م ینگاه رضایعل... شهیم زحاضریخدمت سر م شیبشم پ ریدرست جاگ نکهیرسونم و قبل از ا یم زیم

 نکهیخواد نشون بده از ا یمثال م... زنم  یکه به چهره زده پوزخند م یتیو جد ينقاب خونسرد نیدلم از ا يتو... ؟  يخور یم یچ: پرسه 

چشم  يدوزم تو یبدم نگاهم رو م شحرص شتریب نکهیا يبرا... بهش دست نداده  یچندان هم احساس خاص دهیبعد از سه ماه من رو د

داشته باشن ؟  یتا چ: گم  یم يا لحن جدخدمت جوون و مثل خودش ب شیپ يها

 يندازه و تند تند از رو یم نییشوکه شده سرش رو پا رضایدرهم عل يدرشت من و اخم ها يو چشم ها رهیخدمت که از نگاه خ شیپ

 یوجه دوست ندارم خاطره خوردن بستن چیبه ه... شه  یو رو م ریدلم ز ادیکه م یسنت یاسم بستن... کنه  یم یدستش روخون يتو يمنو

 یلب م ریدوزم و ز یم زیمرد جوون تموم نشده که که چشم هام رو به م یهنوز رو خوان... باشم  کیشر یکس ااز سامان ب ریرو غ یزعفرون

!آب پرتقال لطفا  هی: گم 

 ریجمله و لحن کالمش غ نیحظه احساس کردم با ال هیکه  یشکالت کیقهوه با ک هیگه  یم يکنه و طور ینفسش رو با حرص فوت م رضایعل

! گه گورش رو گم کنه  یخدمت بخت برگشته م شیبه پ میمستق

کنه  یصورتم داره به دست چپم نگاه م يبه جا رضایبر خالف تصورم عل ارمیکه نگاهم رو باال م یمونم و وقت یم رهیخ زیبه م يلحظه ا چند

لبخند  ارهیسفارشاتمون رو م يا گهیشخص د ینفر قبل يبه جا نکهیاز ا... سکوت نباشم  نیدم شکننده ا یم حیترج... داره  یکیاخم کوچ... 

! بحث عاشقانه ما رو درك کرده  يلرزه ها شیاون بنده خدا هم حتما پ... زنم  یم یکم جان

 یشکالت کیک يبو... رو دوست دارم  رییتغ نیکنه و من ا یمزه دهانم رو عوض م... چشم  یم یبرم و کم یآب پرتقال رو به لب م وانیل

 یدستم رو دراز م ایدن الیخ یب... لبخند کمرنگم هدف گرفته شدن  يرو رضایعل نیخشمگ يچشم ها... کنه  یدماغم غوغا م ریز رضایعل

و  جیگ نکهیا يبه جا رضایلع گهیحاال د... گذارم  یبرم و به دهان م یم کیاز کنار ک یگوشه بشقاب بود تکه کوچک هک یکنم و با چنگال

... شه  یکه گرفته بود خارج م يکنم از اون گارد یاحساس م... کنه  یباشه ، بهت زده و شوکه شده داره به چنگال گوشه لبم نگاه م یعصبان

بره و در  یفنجون قهوه رو به لب م... ده  یبه طرف من هول م یرو کم کشیکنه و بشقاب ک یجدا م نشپه نهیس يدست هاش رو از رو

 یفتگیکم کم اون ش... کنه  ینگاه م رمیگ یم وانیکه با حوصله از لبه ل یآب پرتقال يخوردن من و جرعه ها کیبه ک یبیسکوت عج

... دن  ینشون م یرو که نسبت به من داره به خوب يا کطرفهیو عشق  تیلکچشم هاش دارن اون حس ما گهید... کنم  یرو حس م یشگیهم

! شه  یبچه تمام م نیبه نفع ا زیباشم که همه چ دواریروع کنم و امتونم ش یحاال م



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٥

: زنه  یو لب م اهمیس يچشم ها يزنه تو یزل م... ستین یاولش بر خالف تصورم احوال پرس سوال

بود آره ؟  میو قانون یکه باهات کردم حق شرع يکار یتا بفهم دیسه ماه طول کش  -

) ره  یشه و به هوا م یبودم دود م ختهیصورتم ر يکه تو یکاذب یالیخ یهمه اون ب یبه آن( 

پاره کردن اون روزت رو هضم  ریو زنج يگریتا وحش دیبدم چقدر سخت بود و طول کش حیکه بخوام برات توض یهست ینامرد تر از اون  -

! کنم 

) نمیب یاون هم م يچشم ها يرو تو شیآت يشعله ها( 

کنه  یکه داره تو رو ساپورت م مهیاما دو سال و ن هیکه وحش يشوهر... شوهرته  یوحش نیخودت تکرار کن که ا يبار برا ستیب يروز  -

 رتیغ ينقدریاما ا هیوحش... یکوب یسرش م يمدرکت رو مثل گرز تو نیو احتماال فردا هم یخون یدرست رو م يتو دار یول هیوحش... 

اما  هیوحش... فکر بکنه  هنوزم به عشق اولش زنشداره که دلش نخواد 

) پرم  یحرفش م ونیم( 

خود به سر  یپس ب... يبه سر خودت زد يهم که تا حاال زد یهر گل... باهات بحث کنم  زایچ نیسر ا نجایا ومدمیمن ن! ... یوحش نیبب  -

گذاشت روز به روز من  یو وجدانت نم يدیکش یاز همون سفره عقد پا پس م یداشت یتو اگه عقل و درك درست و حساب... من منت نگذار 

! یو درمونده بکن ریاس شتریرو ب

و  یگوشت يلب ها نی، امروز ا يسال با پشت دست هاش خورد ستیکه ب ییها یروشن فکرته که صدقه سر تو دهن ياون بابا یوحش  -

! زنه  یمتورمت به ملت چشمک م شهیهم

) رو از رو بسته  رشیشمش رضایانگار عل... رمیگ یم شیباز هم آت( 

سرم اومد ؟  ییچه بال یخواست بدون یدلت نم... میبگذر! ... نیندار یفرق گهیاز نظر من هر دوتون با همد... ؟  نهیمشکل تو هم... باشه   -

دارم ؟  يچه حال و روز یبدون يبارم کنجکاو نشد هی... 

به گوشم نخورد ... خدا رو شکر انگار عمه مهدختت سر پات کرده بوده ... رسونه یعمو جانت م میمستق ریو غ میخبر ها رو که مستق  -

! زده باشه  یاز حال خرابت حرف یکس

! يخوب گرد و خاك کرده بود نالیترم يتو... يرفتنت تکون نخورده بود يکه تا پا خودتم

افتاده باشه که حامد ندونه ؟  یدرصدم امکان نداره اتفاق کییحت یعنی  -

؟  یدون یکه فقط تو م يزی؟ چ یاتفاق حرف بزن هیدرباره  ياالن اومد  -

! رمیاومدم ازت اجازه بگ! ... نطورهیهم قایدق  -

) ده  یو تاب م چیچشم ها و لب هاشو به حالت تمسخر پ( 

! ؟ تهیاجازه شوهر واسه چ... ؟  یاز کشور خارج بش يخوا یم... ؟مرگ من   -

) رمیگ یم يزنم و لحن پر تمسخر یمثل خودش پوزخند م... و خونسرد به نظر برسم  ينم تا جدک یرو م میتمام سع( 

 تیرضا هیضهینبودن عر یگفته برا خال... لطف کوچولو برام بکنه  هیقراره ... کارشم حرف نداره ... دکتره هست آشناست  هیراستش   -

! هم از شوهرم ببرم الزمه  یکتب
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! شه  یزحمتت م... شیخواد بتراش ینم... میاز دماغت راضواال به خدا من   -

 کیزائده کوچ هیراستش ... ستین يجد نقدرهامیکارم با دکتر ا... دارم  مانیالبته به دماغ خودمم ا... تو که خبر دارم  قهیاز سل! ... نه   -

! برم بخوابم اونو برام بتراشن  دیبا... کردم  دایپ

) ه ش یم ياش جد افهیق( 

زائده ؟   -

! شکمم  يتو... آره   -

) تر شده  یهم عصب یکم... شه  یصورتش پخش م يتو ینگران( 

؟  يشد ضیمر... کار برات بکنه ؟  یچ قایقراره دکتر دق! ... چت شده  نمیدرست بنال بب... نژال ؟  یزن یحرف م یاز چ  -

زائده داره  هیشروع شد ،  يکه تو اون بال رو سرم آورد يدرست از همون روز... نگاه کرد  هیشه به قض یم میجور نیخب ا... ؟؟  ضیمر  -

 یشه که خود به خود م یاونقدر بزرگ م گهیشش ماهه د ارمیگه اگه االن درش ن یدکتر م... کنه  یرشد م شتریشکمم ب يروز به روز تو

! رونیپره ب

! ده گذاشته باشه اگه تا اون وقت بابا محمود من رو زن البته

) کنه  یغرش م بایشه تقر یخم م زیم يکه رو نطوریده و هم یهم فشار م يدندان هاش رو رو رضایعل( 

؟  هیحرف ها چ نیمنظورت از ا... بهت گفتم درست حرف بزن ! ... نژال   -

) زنم  یم ادیفر بایبلند تقر يمثل خودش با صدا( 

! بچه اجازه باباش الزمه  نیکورتاژ ا يکه برا نهیمنظورم ا  -

 کیگرد شدن که  يچشم هاش به قدر... کلمه بلرزه  نیا دنیاز شن رضایدل عل نکهیا دیبه ام... کنم  یم انیدار ب دیعمدا کلمه بابا رو تشد( 

 یحرف کم نیا دنیبعد از چند لحظه انگار از شوك شن... کردم بهت زده شده  یکه فکر م ياز حد شیب... کنم  یوحشت م دنشیلحظه از د

) هش یخارج م

آره ؟ ... ؟يتو حامله ا  -

بچه منه ؟  یگ یکه م ياون زائده ا... ؟  يکه حامله ا نهیا منظورت

) م کن یخدا رو شکر م تشیعصبان نیو من چقدر از ا... ره  یکم کم تن صداش باال و باالتر م( 

؟  يخوا یسقط م ياجازه نامه برا یگ یم يبعد از سه ماه اومد... هان ؟  یکن یبلغور م يدار یتو چ یلعنت  -

گوششون زنگ  يتو يانگار کلمه سقط بدجور... کنن  ینگاه م رضایبه من و عل رتیشاپ دارن با ح یها و خدمه کاف يهمه مشتر بایتقر( 

) کنم  یبه اطراف اشاره م... زده 

! میستیتنها ن رضایعل  -
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به ... کشه  یم رونیرنگش رو ب اهیپول س فیبره و ک یم نشیپشت شلوار ج بیج يدستشو تو... شه  یبا سرعت از سر جاش بلند م رضایعل

 یو از سر جام بلندم م رهیگ یمچ دستم رو م يو طور ادیبه طرف من م تیندازه و بعد با عصبان یم زیم يسرعت چند تا اسکناس درشت رو

.دوم  یکنارم چنگ بزنمو به سرعت به دنبالش م یصندل يرو از رو فمیتونم ک یتو لحظات آخر فقط م... فتهیم نیزم يرو میکنه که صندل

الخره صبرش با... ارمیخودم ن يکنم به رو یم یاما سع دمیترس نکهیبا ا... کنه  یم یکنه و با سرعت رانندگ یپرتم م نیماش یصندل يرو

 ایدلم  ياما تو... لرزم  یچشم هاش م یچرخه و من از سرخ یبه طرفم م... کنه  یخلوت پارك م ابونیخ هیرو گوشه  نیشه و ماش یتمام م

 یو چانه ام رو فشار م ارهیدستشو باال م رضایعل... ماست  نیکه ب يا کطرفهیعشق  ریشم به همون زنج یکنم و دلخوش م یم ارودود رو تکر

: غره  یچشم هامو م يزنه تو یزل م... ده 

؟  شیبنداز يخوا یپس چرا حاال م ياگه سه ماهه حامله ا... گذره ؟  یاون سرت م يتو یچ  -

! گفتن اجازه تو الزمه  یشدم ول نیسقط جن يکارها ریگیپ... بعدشم گفتم که بهت ... دمیکه فهم ستیوقت ن یلیخودمم خ  -

دونه ؟  یهم م یکس  -

وقت ندارم  یلیمن خ رضایعل نیبب) دم  یم حیتوض شتریب نمیب یتعللش رو که م... ( بودم ؟  نجایخبر داشت به نظرت من االن ا یاگه کس  -

م منو وگرنه بابا میزودتر از شرش خالص بش دیبا... کارو برام انجام بده  نیا شهیحاضر نم يدکتر چیه گهیکه به ماه چهارم برسه د نیجن... 

! که ؟ شیشناس یم... کنه  یبه گور م هزند

!االن وقتش نبود ... یلعنت  -

.کنم  یرو درست م شیبق ينامه به من بد تیرضا هی... گم من همه کارها رو کردم  یم... با توام  رضایعل  -

) ستین ایدن نیا يانگار تو( 

جهاز  يتو تکاپو... خونه شوهرش  میفرست یم میفتانه رو دار... میریبا هم درگ... ستیحالش خوب ن... مادرم قند خونش باال رفته   -

! قوزه  يقوز باال گهیبچه د نیا... باره  یاز هر طرف برام م... دنهیخر

) امیدردناکم کنار م يدم و با گلو یبغضم رو قورت م عیاما سر... کنم  یبغض م( 

! ندازمش  یبفهمه م یکس نکهیقبل از ا... بهت که گفتم   -

دخترش تو خونه خودش حامله شده باشه ؟  ادیچون بابات ننگش م ای... چون از منه ؟ ... هان ؟ ... ؟  شیبنداز دیچرا با... ؟چرا   -

حرف  یهفته با حاجنیمن آخر هم... رهیبگ میبچه من تصم يکس حق نداره برا چیاما حاال که شده ه... برسه  نجایکار به ا یگذاشتیم دینبا

 دیرهاشون کنم به ام تونمیاالن نم... میکن یخونه مادرم زندگ یمدت هیدیفقط بهت بگم با... رو جلو بندازم  مونیخوام عروس یم... زنم  یم

 يدندون هاتو تو یاز سقط بچه حرف بزن گهیبار د کیتو هم ! ... مستقل برات جور کنم  یکه بتونم زندگ ستین يطور تمیموقع... داخ

 نیبهتره از هم... کن  رونیپس فکر ناز و ادا کردن رو از سرت ب... ازت نداره  یبابات دل خوش یدون یخودتم که م... کنم  یدهنت خرد م

؟  يدیفهم... برگزار بشه  یزودتر مراسم عروس يخوا یکه م يبد حیات توض طهیمادر سل يخونه برا يوت یحاال که رفت
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رله شده  يخوره صدا یکه زنگ م رضایعل لیموبا... شن  یم ریاجازه از گوشه چشم هام سراز یچند قطره اشک ب... کنم  یمسکوت  فقط

: شنوم  یم یفتانه رو به خوب

به  ختهیاعصابمو ر ایزودتر ب... کنه  یم نیبند داره ناله و نفر هی... ستیحالش خوب ن... ؟  ياوردیمامانو چرا ن يقرص ها نیداداش پس ا  -

! هم 

... کنه  یترمز م يبعد سر کوچه خونه پدر قهیدق ستیده و ب یپدال فشار م يجوشانم پا رو يتوجه به سکوت من و چشم ها یب رضایعل

اب پر شت رضایعل... کشم  یدر رو م رهیکنم و با دست راستم دستگ یخسته ام بلند م يزانوها ينگاهش کنم کفم رو از رو نکهیبدون ا

: کنه  یچپم حلقه م يدستش رو دور بازو

! نژال   -

-   ...

سکوت کردنت  نیا... ارمیرو سرت در م شیتالف يبدجور ياریسر خودت ب ییبه خدا اگه بال... بهت گفتم  ینره چ ادتی... نژال با توام   -

؟  یفهم یم... کنه  یام م وونهیداره د

؟  يشنو یم یه... نه خونه عمه ات ... تو خونه منه نه خونه بابات  گهیجات د... یمادر بچه من... یتو زن من... توام  با

... شهیگرمم کالفه تر م ياشک ها دنیبا د رضایعل... گرفته  يدلم بدجور... شم  یم رهیچشم هاش خ يو تو ارمیباالتر م یسرم رو کم( 

آغوش  نیاز ا... کنم  یبلندم حس م یشانیفراخش رو با پ نهیس ریز یداغ... چسبونه  یاش م نهیکشه و سرم رو به س یم شتریبازوم رو ب

شه با  یسرم مصادف م يرو رضایبوسه عل... شده  یکه موندنش قطع دهیانگار بچه هم فهم... کشه  یم ریدلم ت ریز... ارمند یخاطره خوش

کنم و  یجواب دادن به تماس مجدد فتانه استفاده م يپرت شدن حواسش برااز باز شدن دست هاش و ... همراهش  یباال رفتن زنگ گوش

نگاهم رو  نکهیبندم و بدون ا یدر رو م... شم  یم ادهیپ نیخزم و به سرعت از ماش یم رونیبغلش ب ياز تو ادیبه خودش ب نکهیقبل از ا

.دارم  یبرم يبلند يقدم ها يسرگردون اطرافم بکنم به طرف خونه پدر

خودم خرد و  شیکه الاقل پ يغرور يبرا... زمیر یاشک م ریدل س کیو  نمیش یم یدرخت هیسا ریز يسوت و کور خونه پدر اطیح يتو

حومه شهر و به خصوص  طیو مح رضایعل يتحمل خونه پدر... که مال من نبودن  یتظاهر به همه اون افکار و اعمال يبرا... شده  ریخاکش

نگه ... تحمل کنم  دیرو با يذلت بار یناخونده چه زندگ همانیم نیبه لطف ا... فراتر از تحمل منه  ادیز احتمالو بددهنش به  ریمادر پ

بعد از اون زلزله و ... کار وحشت داشتم  نیاز ا... من آدم سقط کردن بچه خودم نبودم ... کار ممکن بود  نیداشتن بچه به نظرم بهتر

دلم  يتو زهیم زهیموجود ر نیبه خدا و فکر کردن به ا هیبشم که با تک یتونستم منکر آرامش یوجه نم چیکه بهم القا کرد ، به ه یاحساس

! شن  یخم م تشیبار مسئول ریاما انگار شانه هام دارن ز... کنم  یم دایپ

 دیشا... شد  یشروع م ییجا هیاز  دیبا... سامان رو ندارم  اقتیوقته که ل یلیخ... رفتم  یم دیزود با ایرید... کنم  یآسمون صاف نگاه م به

. رمیرو بپذ میتلخ زندگ قتیکنه و راحت تر بتونم حق رونیسامان رو از سرم ب يایرو شهیهم يرفتن بتونه برا
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دل بکنم و از همه  بمیو غر بیخونه و خاطرات عج نیاز گوشه گوشه ا یعالم خودم غوطه بخورم و با هر نگاه يدم تو یم حیروزها ترج نیا

.کنم  یخداحافظ زیچ

طور  نیزنم و هم یقدم م اطیح يتو... شم  یم رهیپرپشت باغچه خ يبوته ها يگل رو يآب زالل حوض و به غنچه ها يکشم تو یم دست

 یقلبم م يدلم دستم رو رو ریخونم و با هر بار نبض گرفتن ز یم یالکرس تیدلم آ يکنم تو یشاخه نگاه م يکال رو يکه به گردوها

. خونم  یگذارم و سوره والعصر رو م

.واگذار کردم  رضایرو به خود عل یاز اون ماجرا گذشته و من حرف زدن درباره جلو انداختن عروس يدو سه روز

.اضافه استفاده کنم  يبه دور از تنش و حرف و گفتگو يتو خونه پدر میزندگ يروزها نیخواد از آخر یم دلم

قبل از ... کنم  یبرادرم نگاه م يشم و با لذت به قد و باال یم کیزنم و موقع خوردنشون با ناصر شر یمامان روجا دستبرد م يلواشک ها هب

کشم و به آسمون  یهام م هیدستپخت مامان روجا رو به ر ياذانم ، بو يصدا دنیکه منتظر شن نطوریو هم نمیش یظهر پشت پنجره اتاقم م

. کنم  ینگاه م یآب

دلم  يخودم و طفلک تو يقوا دیتجد يآرامش برا نیا هیبه ثان هیکنم از ثان یم یمشکوکم اما سع يآرامش قبل از طوفان بدجور نیا به

. استفاده ببرم 

: ده یخنده و ادامه م یناصر م... کنم  یتونم باز م یکه م ییو دهانم رو تا جا رمیگ یپنجه هام م يرو تو یبزرگ زعفرون يهلو

! بهت دست بده  یگازش بزن که حس خفگ نیحاال همچ... نهیهم! ... آره دختر   -

خواد تمام کمبود وزنم  یمن سر ذوق اومده و م يباز شدن اشتها دنیروزها ناصر با د نیا... ارمیم نییکنم از خنده و دستم رو پا یم غش

:کنه  یناصر اخم م... خودش جبران کنه  يچند روز تابستون به روش ها نیهم يرو تو

! ... جذب بشه  نشیتامیپ نیتامیفکر نکنم و... نداره  يا دهیفا چیخوردن ه وهیم یسوسول ينطوریا... یش ینم یچیبرو بابا تو آخرشم ه  -

! به هم  زهیریخورم معده م م یشورم و م یبه خدا من هر وقت زردالو رو م... شست  دیرو نبا وهیاصال به نظر من م

 یزنه و من به سخت یناصر برق م يشه چشم ها یم ریکه از گوشه لبم سراز وهیآب م... رمیگ یازش م یو گاز بزرگ ارمیرو باال م هلو

 یناله مامان روجا به هوا م يو پشت بندش صدا ادیبزنه زنگ خونه به صدا در م یناصر حرف نکهیقبل از ا... دم  یدهانم رو قورت م اتیمحتو

: ره 

! وقت روز  نیا هیک نیبرو بب ایناصر مادر ب! ... بخوابمااااااااا  وونیشسته بودم اومدم تو ا اطویامروز ح هی! ... اااااااااهههههه   -

مامان روجا ... شه  یندازه بند دل منم پاره م یموج م اطیح يکه تو رضایعل يصدا... دن  یبعد از ظهر رو نشون م میها ساعت سه و ن عقربه

:کنه  یگلوش رو محکمتر م ریکشه و گره ز یدور گردنش رو باال م يروسر رتیبا ح

؟  نجایخواد ا یم یچ نیا  -
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 يوده ت یو من رو هول م نمیقفسه س يرو گذارهیکنه و دستش رو م یم يدندون قروچه ا... شم  یم رهیو گنگ به صورت مامان خ جیگ

و  رضایعل یسالم و احوالپرس يصدا... که با تمام وجود به پشت در چسبوندم  یمونم و گوش یاتاق من م یبا بسته شدن در چوب... اتاقم 

:زنه  یم ایدلشو به در ستین ياز تعارفات معمول خبر نهیب یکه م رضایعل... شنوم  یعنق مامان روجا رو م يزمزمه ها

! رونیلباس بپوشه ببرمش ب نیشه به نژال بگ یحاج خانوم اگه م  -

! نژال اجازه اش دست باباشه   -

 یامشب حاج آقا رسول ینشون به اون نشون که گفتن خدمتتون عرض کنم دعوت... اومدم  ششونیحاال از پ نیهم... هم خبر داره  یحاج  -

! نیبه هم خورده براشون شام درست کن

؟  شیببر يخوا یدختره رو کجا م نیاصال ا  -

! دمیدستمم نژال رو ند يمن هنوز به تعداد انگشت ها... سقف  هیریز میاگه خدا بخواد قراره بر گهید! ... برم به موال  ینم يبد يجا  -

 رونیاز حنجره اش ب ییکه صدا يمامان با حرص طور... رمیگ یقرمز و دردناك پشت در پناه م قهیشه و من با شق یاتاق با شدت باز م در

:زنه  یلب م ادینم

زر زر  یچ رونیب نیرفت روزاینژال پر... سقف که من خبر ندارم ؟  هیریز نیقرار شده بر یاز ک... گه ؟  یم یاومده چ پیخوشت نیا  -

؟  گهیبا همد نیکرد

 قهیو  ادیجلوتر م... زنه  یچشم هاش حلقه م ياشک تو... زنه  یوق زده مامان دو دو م يچشم ها يتو زانمیکنم و نگاه گر یم سکوت

:ده  یو تکون م رهیگ یبلوزم رو م

دلت ... ؟  يخوش کرد نیا هیآخه دلت رو به چ... ؟  يگذاریم یپسره قرار مدار عروس نیبا ا ير یطبعت پست شده م نقدرینژال تو ا  -

خونه  نینگذاشتم حس کنه داماد ا... دمیخونه بر نیپاش رو از ا مهیو ن االن دو سال... ؟  نیا کلیبه کل ه یسامانو بفروش يتار مو هیادیم

؟  يعروس شدن عجله دار يبرا نقدریشده که ا یحاال چ... شیخوا یدلم خوش بود تو هم نم... شده 

که  نطوریهم... خوره  یم وارید يکنه که پشت سرم با ضرب تو یبا حرص رها م يلباسم رو طور قهیکنه مامان  یم دایمن که ادامه پ سکوت

: کنه  یبلندتر از قبل زمزمه م یلب کم ریره ز یم رونیاز در اتاق ب

! احمق   -

 يدست ها... کشم  یم نیزم يگذارم و پاهام رو رو یتاقچه پشت پنجره م يخورده رو رو مین يپر از بغض هلو يدل شکسته و گلو با

سرم هزار تا  يتو... کشم  یم رونیرنگ ب یخنک کرم يمانتو هیلباس هام  نیکنم و از ب یپاك م میشلوار خونگ ينوچم رو با کناره ها

 يتو... تونستم دهان باز کنم و جواب تک تک کلمات کوبنده مامان روجا رو بدم  یکاش م... خوره  یم ولو درشت داره و زیجواب ر

! احمق ... احمق ... احمق ... خوره  یگوشم زنگ م

نبودم ؟ ... بودم  قشیال گهیرو د نیخب ا... لرزنیزنم و شانه هام م یملبخند  کیستریه
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! رنگ شاد بپوشم  رضایعل يبرا دیمن نبا... یسمت شال مشک رهیدستم م ناخودآگاه

خودش رنگ خون رو  يرو که عمه مهدخت با دست ها یروشن یآب نیهمون شلوار ج... خوره  یاز کنار چشمم سر م یاشک درشت قطره

! بره  ادمیکاش ... لرزه  یکمرم م يمهره ها... ارمیم رونیازش گرفته ب

سرم  يهمه اتفاق رنگ و وارنگ تو نیکاش ا... بودم  یکاش عقب مونده ذهن... کاش خل و چل بودم ! ... یسامان لعنت... يبر ادمیکاش

دلم گرم ... رمیگ یجون م... ندازه  یگردنم م يگرم سامان پالك اهللا رو تو يها دست... بندم  یرو م اهمیس يچشم ها... خورد  یوول نم

تونستم به مامان  یکاش م! ... من احمقم ... دلم شکسته ... بنده  یدستبند سردتر از اون رو دور مچم م رضایسرد عل يها دست... شه  یم

احمقم فرق  يآدم ها... و درشت دارن  زیدلشون آرزوها ر ياحمقم تويآدم ها! ... شکنه  یاحمق هم دلشون م يآدم ها یروجا بگم حت

کنه  یاش خودش رو کنترل م شهیعاشق پ ییپسر دا نهیب یم نکهیاحمقم از ا هیکه ... فهمن  یرو م یوانیحو هوا هوس  یعشق واقع نیب

تونن دل بزرگ و نگاه مهربون برادرزاده ات رو فراموش  یکه احمق هام نم! ... بره  ینکنه ، لذت م يدست دراز مشیبه حر نکهیا يبرا

! بکنن 

و  رضایعل نیمشترك ب حیتفر کیمن قمار و مشروب و هزار و ! ... تلخ تر از تو ... از تو  شتریب... فهمم  یم اکویتر يبو... ستمیکربو ن من

! ارهپناه ببره به عقرب جر هیاز شر مار غاش نکهیاز ا رینداره غ ياما نژال االن به لطف حماقتش چاره ا... نمیب یرو م زمیعمو حامد نفرت انگ

شناسم  یرو خوب م رضایراه خونه عل... شن  یاطراف که لحظه به لحظه خلوت تر و روشن تر م يها ابونیشم به خ یم رهیسکوت خ يتو

: گذاره  یو الغرم م دهیخم يزانو يت راستشو رونگاهم کنه دس نکهیبدون ا رضایعل... 

که  یمگه قراره چند وقت تو خونه مادر من باش... شه  یدانشگاهت شروع م گهیکه تا چندت وقت د یدون یم! ... عنق نباش نژال  نقدریا  -

؟  یعزادار رو به خودت گرفت يآدم ها افهیق ينطوریا

.سرخر به درسم برسم  یتونم برگردم خونه عمه مهدخت و ب یهم م یپس بعد از عروس... زنهیسوسو م دیام يدلم کورسو ته

بابات با جلو افتادن ... مینیب یکارت دعوت م میر یبعدشم م... شینیبرمت بب یدارم م... هست که مخصوص خودته  ییجا هی  -

! نداشت  یحرف مونیعروس

! شر دخترکش زودتر از سرش باز بشه  نکهیبهتر از ا یچ... نداره  یمود حرفمعلومه که حاج مح... شه  یدلم آشوب م يتو

: کنه  یتوقف م شونیمیدر خونه قد يجلو... شم  یم رهیداشبورد گذاشته خ يکه رو یمملو از قرص و آمپول سهیک به

! میر یبعد م نیربع بش هیتو  ایتو هم ب... مامانمو بهش بدم  يداروها دیبا  -

: کشه  یم يو نفس بلند نهیب یدل کردنم رو م دل

! ستیبد ن يتوك پا خودت رو نشون بد هیيایب ادتیبه رسم ع  -
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 ییجورا هی... گذارم  یبزرگشون م اطیشن پا به ح یچشم هام رد م ياز جلو لمیکه خاطرات اون روز نحس مثل ف نطوریشم و هم یم ادهیپ

از  یگهگاه... رمیبگ یمثبت يوقت نتونستم از طرف گالب خانوم انرژ چیه... ندارم  یحس خوب... تو صورت فتانه نگاه کنم  شهیانگار روم نم

 چیه... مادر و پسر رو از دو قطب مخالف برداشته باشن  نیانگار گل ا... دمیشن یرو م تشیبلند و پر از خشم و عصبان يصداپشت تلفن 

! ستین نشونیب یالفت

!فرق سر عروسش خرد بشه  يمادر از پسرش ، تو نیپر از عقده و انتقام ا يسبو ییجا هیيروز هینکهیهراس دارم از ا شهیمن هم و

 یفتانه بلند م... زده  هیبزرگ تک یفتانه و فاطمه نشسته و به سه تا پشت نیکه ب نمیب یگالب خانوم رو م میگذار یاتاق مادرش م يکه تو پا

... فاطمه پر تکبر زل زده به صورتم ... دم  ینگاه مادرشوهرم دست گرم دختر کوچکش رو فشار م غیت ریو من ز... ادیم شوازمیشه و به پ

کوچک  يها هیفهمم چطور از کنا ینم... کنم  یم یو با هر دو سالم و احوالپرس نمیش یدو زانو م يکنارشون رو... طلبن  یسالم م وهر د

 یم شیاز مادر ن يفاطمه به طرفدار... شه  یمادر و پسر به هوا بلند م يها راهیو بد و ب ادیفر يصدا قهیاز چند دق شه و در کمتر یشروع م

و قال  لیق نیگرد شده شاهد و ناظر ا يکشونم و با چشم ها یم واریخودم رو به گوشه د... کنه  یم یحرمت یبه هر دوشون ب رضایزنه و عل

 ياز رو يبخار گهیهست که د یقیدقا... دهیبه دست کنار در اتاق خشک ینیفتانه هم مثل من س... شم  یم یلیفام ثیپر از حرف و حد

:ره  ینابهنگام انگشت گالب خانوم به طرف من نشونه م يدعوا نیدونم چرا وسط ا یمن... شه  یفنجان ها بلند نم

کنه ؟  یداره م یچه غلط رازیدختره تو ش نیهم! ... دختره  نیا  -

 نیخرج ا یفروش یم يباباتو دار هیزار و زندگ... یکن یپول خرجش م گیمثل ر يپات نشسته و تو دار ریالف پوست و استخون ز هینیهم

! يدیکش شیرو به آت تیهمه زندگ يعقد کرد نویا یاز وقت... یکن یگدا صفتش م يو ننه بابا تهیعفر

دل و  یبا چهارتا عشوه خرک... خانوم خانوما ؟  نیا بیتو ج یکن یو پولشو م یفروش یم نیفهمم هکتار هکتار زم یمن نم دهیرس التیخ به

 نیا گهیاونوقت د... ده  یم تیمثل سگ فرار شیبازار یحاج يپوالت تموم شد همون بابا یوقت... دوشتت  یمثل گاو داره م... برده  نتوید

! ندازه  یتو صورتت نم مدختره توف

شکمم  يدستم رو رو... کنم  یزنن به گالب خانوم و لب و دهان پر از کفش نگاه م یم رونیکه دارن از حدقه ب ییدهان باز و چشم ها با

نگذاشته ، شدم  رضایپر از گره و پوچ عل یهنوز پا به زندگ... ره  یم رونیلرزانم ب يکنم جون داره از زانوها یکنم و احساس م یمشت م

! هاش  یمسبب همه بدبخت... هاش  يازربمسبب همه قما

 يبرا ستادهیصف ا يگالب خانومم تو! ... عروس حامله اش  يپا يفرش قرمز انداخته جلو... براش گل بارون کرده  ومدهینژال ن مادرشوهر

! بیغر يزدن به قلب و روح نژال شترین

: زنه  یم ادیبره فر یکه من رو به طرف در اتاق م نطوریهم... کشه  یشه و دست من رو م یبلند م رضایعل

 يبچه من تو گهیکه هست االن د یدختره هر چ نیا! ... خرفت  رزنیپ یبش وونهیخودت اوهام بباف تا د يخونه و برا يتو نیبش نقدریا  -

 يریخونه رو بگ نیپول سهمت از ا یتون یم یناراحت یلیتو هم اگه خ... کنه  یم یخونه زندگ نیتو هم ادیهم م گهیتا چند وقت د... شکمشه 

! یو گورت رو گم کن

از ته دل  یقربان يفهمه نژال یچه م رزنیپ... نمیب یگشاد شده و شوك زده گالب خانوم م يچشم ها يلحظات برق انتقام رو تو نیآخر تو

!مادر و پسر  انیم میحر يبه پاره شدن پرده ها ستین یراض
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 نیکه ا! ... نهیب یخونواده شکسته شده رو م نیا نیو توه ریحضور داره و بحث و جدل پر از تحق نجایکه ا ستیش ننژال به دلخواه خود که

اش به باد هوا فرستاده ، به  انهیناش يقمار و بده بستون ها يتو رضایرو که عل ییها نیهکتار هم از پول زم کیعروس تا به حال به قدر 

! هنزد بیج

طوفان  يبه زود رضایچند جمله عل نیبه دلم افتاده که ا... شه  ینم رونیلحظه هم از ذهنم ب کینهیاون نگاه پر از ک... لرزه  یبدنم م تمام

! رهیگ یپناه تر از خودم م یب نیپسرش رو از من و جن یمعرفت یو ب یبددهن نیدونم که گالب خانوم تقاص ا یم... زنه  یم مونیبه زندگ

:کنم  یداغم رو با پشت دست پاك م يشه اشک ها یبا ضرب بسته م خونه که یآهن در

! منو برگردون خونه   -

! اعصابمو داغون نکن دختر  گهیتو د! ... ییجا میبر دیگفتم با  -

! گفتم منو ببر خونه بابام ) کوبم  یم نیپا به زم(   -

 ادیبگه با فر یکالم نکهیقبل از ا... زنهیم يکنه و بعد لبخند خسته ا یمکث م يچند لحظه ا... شه  یم رهیصورتم خ يبا حرص تو رضایعل

: دم  یادامه م

 يدونه بابا ینم... ؟  يدونه معتاد ینم... نه ؟  یگم کرده باش يزیچ هیانگار که  ینیقمار نش زیم يبار پا هیيدونه اگه هفته ا یمادرت نم  -

!دونه  ینگو که نم... داره که نخواد چشمش به دست دومادش باشه ؟  يمن اونقدر

دامنم ؟  يتو یبچه گذاشت هیدونه به زور  ینم... ؟  يدونه به زور خودت رو به خونواده ما چاکوند ینم یعنی

دونه ؟  ینم... ؟  يبه پات افتادم طالقم بد مهیدونه دو سال و ن ینم

اسم نحست  نکهیخورم بابت ا یخونه خودمون و خونه مادرت مدام از هر دو طرف دارم سرکوفت م يکه توهیچه حکمت... ؟  هیمن چ گناه

! شناسنامه منه  يتو

رو باز  نیدر ماش... جابه جا بشم  يمتریلیم نکهیاز ا غیخورم و در یم یلیس... خورم  یاز سر جام تکون نم... به طرفم  دارهیبر م زیخ رضایعل

! گم اولشه نژال  یبا خودم م... نمیش یخودم م یصندل يپرتم کنه رو نکهیکنه و قبل از ا یم

! جانم  دتیبا تحمل

آب  ریپاهام رو ز دیورم کرده و قرمز و سف يو با دست انگشت ها رمیگ یبغلم م يدردناکم رو تو يزانوها... زنم کنار حوض  یم چمباتمه

.دم  یسرد ماساژ م

 يامان و زجرکشان مثل مرده متحرك به دنبال اخم ها یسه روز ب... جوراب از مچ تا نوك شصت هر دو پام مونده  فیظر يگل ها رد

 یمغازه به اون مغازه م نیتلخ عمه مهدخت ، از ا يو لبخند ها متشیگرون ق یجهان به ساعت مچ یدر پ یپ يدرهم مامان روجا و نگاه ها

.نمیچ یم اطیگوشه ح يانبار يو تو مخر یچرخم و تکه تکه م
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يمبرم باشه و تو ازیرو با خودم ببرم که ن شییها یکه قرار هست تا بعد از مستقل شدن و تمام کردن درسم ، فقط همون سردست يجهاز

! دشونیاتاق بشه چ کی

!يخونه پدر يمونه تو دل انبار یبه امانت م هیبق

 یبسته رو برام سخت م ياول صبح تحمل کفش ها يهمون ساعت ها يورم پاها تو... دهیبر کمردرد امانم رو... فهمه  یحالم رو نم یکس

که حاج محمود  یستیل يدم و باز هم از رو یفحش م رضایدلم به خودم و عل يکنم ، تو یلب ناله م ریکه با هر قدم ز نطوریو من هم... کنن 

! خرم  ینوشته م

) ییلویهفت ک( ییلباسشو نیاون ننوشته مثال ماش يکه تو یستیل

) صد و پنجاه تومن  ریز( ییلباسشو نیماش نوشته

) يتخته دوازده متر کی( فرش  ننوشته

) ینیتخته ماش کی( فرش  نوشته

) ییایتالیفالن مارك ا ایيفرانسو نکسیمول( یلوازم برق ننوشته

) شود  نهیفقط چهارصد هزار تومن هز( یلوازم برق نوشته

قرون  کینکرده  ياجناس خدا دیتا موقع خر میزیر یهم م يو عقل هامون رو رو میکن یم نییمن و جهان و عمه و مامان ، چقدر باال و پا و

! نشده باشه  ادیکم و ز یاز حرف حاج

فرش دستباف با  هینقش و نگار پر از غمزه  يکه چشم هام رو نطوریهم... تفاوت ها بشم  الیخ یتونم ب ینم یحجره فرش فروش يتو

!کنه  یرو پسند م يو سورمه ا یالک نهیبا زم ینیماش يدوازده متر یقال هیمونده ، جهان  يا روزهیف يها یو لچک يریش نهیزم

که کنار همون انبار  يزیهفت رنگ تبر يرنگن با گل ها يریو ش لیاص یشمیجهان ، دو تخته فرش ابر هیزیجه يفرش ها ادیم ادمیمن  و

!وقت لزوم  يمهر و موم شدن برا يپنبه ا يبا پارچه و طناب ها ییکذا

!شه  یم غیهم از نژال در ینیفرش ماش نیهم نکهیاز ا غافل

کاسه چشم هام ناخودآگاه ... يهر لفظ مبارك باشد دنیبعد از شن... و مهر شدن هر فاکتور  دی، بعد از هر خر ابونیهر مغازه و هر خ يتو

! شن  یم یپر و خال

.فکر نکنم  یخونواده قربان يپسرها و دختر ها يایبه تفاوت دن نیاز ا شتریکنم ب یم یو سع رمیگ یآب م ریش ریرو ز دستم

! نه جهاز  يدیخر یم یسمونیس دیخودش بود با يبه جا ایدن زیاالن اگه همه چ! ... گم ، نژال  یخودم م با

اصال بچه من ... بکنم ؟  دیبچه خر يبرا دیبا یک... شم  یم رهیزنن خ یآب پرسه م ریکه دور ش يزرد يزنم و به زنبورها یم پوزخند

نوه ... که باشه بچه منه  یبچه من هرچ! ... من  المیچه خوش خ... و دختره ؟  دهیمثل من مادرزاد بختش خواب ای... اقبالش بلنده و پسره 

تونه داشته باشه ؟  یم یمحمود چه ارزشحاج  يوجودش برا... ستیها ن یقربان لیفام کشدكیيدختر

کنه و  یرو گرم م لیفام ثیو بازار حرف و حد فتهیو با اومدنش پرده از رازها م ادیم ایبه دن یپنج ماه بعد عروس بایکه تقر يهم بچه ا اون

! کنه  یحاج محمود رو از وجودش متنفر تر م
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: زنه  یاتاقم صدا م چهیمهدخت از پشت در عمه

؟  يلحاف رو دوست دار نیا نیبب ایب... يخور یتو سرما م ایپاشو ب... آب سرد  ریز ینشست هیچ! ... گهیبسه د نژال  -

که با  یبه خطوط... کنم  یکه کف اتاق پهن شده نگاه م یبه مربع بزرگ مخمل... رسونم  یشم و عنق و پاکشون خودم رو به اتاقم م یم بلند

رو به وجود آوردن و عمه مهدخت با  يا دهیدرهم تن يشدن و نقش گل ها دهیرنگش کش ینیخواب دار و دارچ نهیزم يرو یاطیگچ خ

 دیصابون خورده رو با مروار یفرض يهمون خط ها ينشسته و رو یو صورت دیسف دیچند تا رشته مروار ونیم نوسواس و حوصله فراوا

! فرسته  یلب صلوات م ریزنه و با هر کوك ز یکوك م

! هنرمند عمه  يشده به دست ها رهیبره با نگاه غمزده اش خ یرو به لب م يچا وانیلحاف نشسته و همونطور که ل يباال مامان

رو با دامن  سمیرم و شلوار خ یشده رو لگد نکنم به طرف کمدم م يدوز دیفرش مروار نیکه ا يطور واریکنم و از کنار د ینگاه تشکر م با

: کنه  یمامان روجا غرغر م... پوشم  یم یرنگ خنک دیو تاپ سف ارمیم رونیپر از عرقم رو ب يمانتو... کنم  یعوض م یرنگ یآب ینخ

 يزیچ يبلوز یشرتیت هیاون تاپم عوض کن ... یموقع نشستن و پا شدن محفوظ باش... بپوش  یشلوارک هیدامنت  ریز! ... دختره  يهو  -

؟ یستیفکر برادرهات ن... بپوش 

 يو روسر دهیپوش يزمستون و تابستون با لباس ها يعمرم خاطراتم از وجودش تو شهیکنم به مامان روجا که هم یو عبوس نگاه مخسته

! شده  نیدور گردنش عج

؟  یبگم به زن حاج یچ

برق آفتاب بدنم گر گرفته ؟  ریز يها يرو ادهیباردارمو به لطف پ! ... مادر  بگم

.پوشم  یم دمیتاپ سف يرو رو يبلند نیآست راهنیکشم و پ یرو به پام م یرنگ دینگاه نگران و مادرانه عمه مهدخت ، شلوار خنک سف ریز

! کنن  یبساط م یخونه کنار خودپرداز بانک مل کینزد دونیشدم که سر م یپاکستان يها یکول مثل

:کشه یده و دست از کار م یخسته اش رو فشار م يچشم ها عمه

مواظب باش پا نخوره و چروك نشه ،  نویا... کشه  ینم نیاز ا شتریچشم هام ب... شه  یم کیهوا هم داره تار... روجا من سرم درد گرفته   -

.خدا تمومش کنم  دیبه ام امیپهن باشه تا فردا ب نطوریهم

.کنم  یم یکشم از عمه خداحافظ یکه کنار در کمد دراز م نطوریکنه و من هم یم دییبا تکون دادن سرش تا مامان

چشم هام ... شه  یده و تنفسم منظم تر م یخودش رو از دست م يکم کم بدنم هرم و گرما... نمونده  یاذان باق يتا مغرب و صدا يزیچ

.کنم  یسرم م ریکشم ، دستم رو بالش ز یچپم دراز م يکه به پهلو نطوریشن و هم یگرم خواب م

! هم  یکس يها ادیفر يصدا... گوشم نشسته  يتو شهیبلند اذان انگار واضح تر از هم يصدا... دارمیب اینمیب یدونم خواب م ینم

! هیداده که حرف حرف ، حرف حاج محمود قربان ادیخونه رو لرزونده و بهمون  نیچهارستون ا ادهاشیفر شهیکه هم یکس

 یم غیصورت خواب آلودم و به چشم هام ت يپاشه تو یرحمانه نور م یآن واحد ب يشه و المپ زرد رنگ که تو یاتاق که با شتاب باز م در

! به کف اتاقم معلق مونده  دهیسوخته دخترانم و جسم چسب ياهایآسمون رو انیم ییروحم جا... نمیب یانگار هنوزم خواب م... کشه 

! نمیب یبزرگش ، مثل خرس درنده م بتیو ه رهیت يمحمود رو با اون لباس ها بابا



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٦

رنگ و مامان روجا  ینیلحاف دارچ يکوبه رو یبابا محمود که پا م... هجوم پر سر و صدا رو بفهمم  نیزنم تا علت ا یعالم هپروت زور م تو

!امیبه خودم م شتریب ی، کمخورن  یهر دو لگد م يپاها ریکه ز دیمروار يبابا و گل ها يندازه دور بازوها یکه با تمام قدرتش چنگ م

 یرو به هم م یسالن و در چوب يکنه تو یچهار چوب پرتش م يکشه و از تو یمامان رو تا دم در اتاق م یحاج محمود مثل پر کاه یوقت و

پنجه  يکه تو يو بلند يفلز ریبه زنج فتهیچرخونه ، تازه چشمم م یقفل م يرو تو دیکل تیمتشنج از خشم و عصبان يکوبه و با دست ها

! ده  یهاش فشارش م

 گهیاز هر زمان د شتریروح از بدنم جدا بشه ، ب نکهیا يدونم چرا به جا یکنم و نم یخواب رفتم بلند م يبازو يوقته که گردنم رو از رو اون

!بلکه به قصد کشت اومده ... ومدهین هیبار حاج محمود به قصد تنب نیقلبم مطمئنم که ا يو تو ارمیهش يا

!نژال  يبرا لهیعزرائ هیبار حاج محمود سا نیا

! رهیگ یم شی، شانه راستم آت ادیشه و فرود م یهوا بلند م يکه رو ریزنج... احساسش  یسرد و ب يچشم ها يشه تو یقفل م نگاهم

 دیشا... کنه  یگوشم زمزمه م یدونم صاحب کدوم ندا ت ینم... شه  یچنگش رها م ياز تو ریلرزه و زنج یکه دستش م هیعصبان اونقدر

، من  نهیش یمشت محکم بابا محمود م يدوباره تو ریسر زنج یده که وقت یم ادیکوچکم بود بهم  نیکه از طرف خدا محافظ جن يفرشته ا

! کنم  یم ریاما مادرانه ام اس فیضع يپنجه ها يرو تو ریزنج گهیدهم با هر دو دست سر 

که  يپدر يجلو ستمیا یعمرم م يبار تو نیاول يبرا... کنم  یو تقال م ریزنج يدونه ها یندازم پ یکشه و من با همه قدرتم چنگ م یم بابا

! مغزم فرو کرده بود  يتو ریرو با ضرب و زور کتک و تحق زشیعمر قدرت نفرت انگ کی

! شه  یخوره و پورد م یذهن و قلبم ترك م يعمرم ، بت بزرگ وحشت از حاج محمود تو يبار تو نیاول يبرا امروز

وحشت با تمام وجود حس مادر بودن و مسئول  نیاما ا... هر چند لرزان و پر هراس ... دارم  یبزرگ شدن بر م يقدم رو برا نیمن اول و

!بودن رو در وجودم زنده کرده و بهم قدرت داده 

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (نودهشتیااین کتاب توسط کتابخانه ي مجازي  :  :  .. 

دفاع از  يو من برا... من و باال بردن دوباره اش  ياز دست ها ریزنج دنیکش رونیب يحاج محمود برا... میکن یدر چشم هر دو تقال م چشم

! کوچکم  نیجون خودم و جن

که چطور حاج  نمیتونم بب یحاال م... نمیب یرو م میصحنه زندگ نیتر ابیکنم کم یتالش م ریاز دست ندادن سر زنج يکه برا نطوریهم

کنه تا بتونه  یوارد م يشتریب يرویسابه و ن یهم م يکه به خرج دادم دندان هاش رو رو يسابقه ا یب یحرکت من و گستاخ نیمحمود از ا

! و باردار ثابت کنه  دختر شکننده هیخودش رو به  يبرتر

 یتهمت ها و ناسزاها خطاب م نیده و ناموس خودش رو با بدتر یم کیکنه و فحش رک یدهان باز م دهیدر يگذره با چشم ها یکه م یکم

پوزخندم تمام ... هرزه بودم و خبر نداشتم ؟  نقدریا یعنی... زنم  یپوزخند م... اهشیهمه قساوت قلب س نیشه از ا یدلم فشرده م... کنه 

از اونکه خواست بنده خدا باشه ،  شتریکه ب ینیجن یگناه یب يبنده رو یچشم م... شه  یتر م وانهید... کشه  یم شیآت هباورهاش رو ب
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 یدلم ضعف م... کشه  یم رونیقرمزم ب يرو از کف دست ها ریراستم و با تمام قدرتش زنج يپهلو يتو زنهیلگد م... خواست خود خداست 

:شنوم  یمامان رو م يها ادیفر يصدا... شده و نبض گرفته  منقبضتمام بدنم ... ره از شدت درد 

... آقا باال سر داره ... شوهر داره ... ستیدختر تو ن گهیاون د... ؟  شیمگه چند روز مونده تا عروس... دست از سرش بردار ! ... ولش کن   -

! انصاف  ینداره ب یاگه حامله هم باشه به تو ربط

! تو رو به ارواح خاك آقات ولش کن ... محمود  شیکن تا نکشت ولش

 انهیو وحشضربات دردناك  ریپا از ز يکنم با نوك پنجه ها یم یکنم و سع یدرست م يشکمم سپر يتاخورده برا يدست ها و زانوها با

ضربات  ریرو ز فمیبدن ضع رویو حاج محمود با تمام ن چمیپ یدور تا دور اتاق مثل مار به خودم م... که پدرمه خودم رو نجات بدم  یکس

عمه  هیاطیخ لیاز بالش و متکا گرفته تا گلدان و جعبه وسا... کوبم  یزانوهاش م يتو ادیکه به دستم م یسر راهم هر چ... کنه  یله م یآهن

:کشم  یم ادیاز ته دل فر نهیش یاستخوان مچ دستم م يکه رو ریسر زنج... 

! نیامام حس ای  -

 يو باز هم رو فتمیبه پهلو م نیزم يرو... ادیکنار سرم فرود م ریشن و زنج یحاج محمود باز هم شل م يبا سوز دل که دست ها نقدریا

... شناسم  یعمه مهدخت رو م يها نیلعن و نفر يصدا... شده  شتریهمه پشت در اتاق بهم گهیحاال د... کنم  یاطرافم تمرکز م يصداها

اتاق  نیرفتن من از ا رونیزنده ب ينداره برا يدیانگار که ام... مادرانه هستن  یبیمامان روجا که به طور عج يها يو ها ونیو ش هیگر يصدا

 !

با سر افتاده ... يا شهیشکسته و کج و معوج و برنده ش يشه از تکه ها یشه و اطرافم پر م یشکسته م یبیمه يپنجره اتاق با صدا شهیش

بابا باز هم به خودش ... اتاق بکشن  گهیکنن اون رو به سمت د یم یو سع انیکه به طرف بابا محمود م نمیب یرو م يمردانه ا يفقط پاها

 یجمع م شتریگذارم و پاهام رو ب یشکمم م يدست سالمم رو رو... ده  یف قرار مو شکمم رو هد نهیاز قبل با لگد سر و س رمصمم ت ادیم

حاج  يتا نوك کفش ها رمیگ یصورتم رو م يبا دست داغم جلو... رنگ شده  یکشه و آب یم ریام به شدت ت دهیمچ دست ضرب د... کنم 

خون  ینیکه با ب نمیب یچرخونم و ناصر رو م یرمقم رو م یب يچشم ها یکم... متورمم رو آزار نده  ياگردن و لب ه نیاز ا شتریمحمود ب

 يکه تو يلگد... زنه  یهنوز هم پوزه کفش حاج محمود داره بهم ضربه م... مروت رو از من دور کنه  یب وید نیکنه ا یآلود داره تالش م

... رمیگ یپنجه هام م يشکسته شده رو تو شهیاز ش يفرش و تکه بلند يکشم رو یدست م... کنه  یام م وانهید نهیش یقرارم م یمعده ب

... ره  یبه هوا م ادشیفر يصدا... کشم  یمچ پاش م يرو رو شهیش زیشه با تمام قدرتم لبه ت یحاج محمود به طرفم پرت م يکه پا نباریا

حاج ... کنم  یبهوت ناصر نگاه منگران و م يلبخندم به چشم ها یبزرگ شدتافتاده از  رونیب يبا دندان ها... زنم  یلبخند م کیستریه

و  راهنیپ... تمام بدنم داغ شده ... ده  یبند فحش م کیو  رهیگ یمجروحش رو م يو با هر دو دست مچ پا نهیش یم نیزم يمحمود رو

و حالم خوبه چون  ستمین مونیکه کردم پش ياز کار... دارم  یاما حس خوب... بدنم نمونده  يتو یینا... شده  یدامن بلندم پاره پوره و خون

! کشه  یمن نفس م يکوچکم زنده هست و پا به پا نیکنم هنوزم جن یاحساس م

 يکه تو ياز شدت درد... شه  ی، کم کم همه جا ساکت م رهیگ یآغوشش م يشه و بدن جمع شده و آش و الشم رو تو یکه خم م ناصر

! کنم  یفاطمه زهرا رو تکرار م ایفقط  یلرزان يصدالب با  ریلرزم و ز یکنه ، م یبرق حرکت م انیعضالتم مثل جر
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 اهشیس یچادر عرب يگذارم که بو یم یدامن زن يخواب سرم رو رو يو تو فتنیهم م يکشاکش نا عادالنه رو نیخسته ام از ا يها پلک

!کنه  یشده بدنم رو خنک م اهیو س دهیگند يها چهیو سوزش ماه یمهربونش داغ يکنه و نوازش دست ها یمستم م

! موندم  یم ینوران يایرو نیا يگرفتن و من تا ابد تو یرو م میهمه زندگ کاش

سرم به خودم و  يباشم به سقف و از باال دهیچسب نکهیمثل ا... کردم  دایپ یانگار چشم برزخ... کنم  یم یگذره احساس سبک یکه م یکم

.نگاه کنم  گرانید

مرده کفن  کیشده مثل  یو خون دیبا اون شلوار و تاپ سف... آورده شده  رونیو دامن پاره شده از دور دست و گردن و کمرم ب راهنیپ

 یدست يپنجه ها يرد خون از تو... کبودم  يروح زل زده به دست ها یمامان با صورت ب... درازم کردن  ینیپوش وسط همون لحاف دارچ

اتاق نشسته  واریحاج محمود کنار د... ببرن  مارستانیخواد که من رو به ب یم ادیعمه با فر... شلوارم راه گرفته يرو درو گرفته بو شهیکه ش

:غره  یحاج محمود م... تخت افتاده  يخونه امروز از رو نیپادشاه ا... واریداده به گچ لخت د هیو تک

 یچ چیاما من آبروم رو با ه... خواد  یم هیمنم بخ ياگه بنا به رفتنه پا... شن  یم ننگ خبر دار نیعالم و آدم از ا مارستانیپاتون برسه به ب  -

 ماگر... چیاگه زنده موند که ه... نیشلوغش نکن يخود یپس ب... شناسن  یآدم هست که منو م یکل مارستانیاون ب يتو... کنم  یعوض نم

! چیمرد بازم ه

:کنه  یحاج محمود قد علم م يشه و روبرو یسرم بلند م ياز باال ناصر

! رو بده  نتیماش چیسوئ  -

کجا ؟   -

! تابوتش بره  ریانگشتت ز گذارمیهم باشه من نم یاگه نژال مردن... نجایاز ا ریغ یهر قبرستون  -

بره و  یکتش م بیج يصورتش زل زده دست تو يکه با نفرت تو نطوریتعارف ناصر ، هم یو لحن ب یسرکش نیمحمود بهت زده از ا حاج

:کنه  یبا بغض زمزمه م دارهیرو بر م دیکه کل نطوریو هم شهیناصر خم م... ندازه  یناصر م يپا يرو جلو نیماش چیسوئ

! شه ؟ یتموم م یک  -

دست هاش  يمن رو رو یعل ایکیبا گفتن  چهیپ یکاره م مهیهمون لحاف ن يکه جسم مچاله و کبودم رو ال نطوریو هم ادیبه طرفم م بعد

 یکه چنگ م نطوریو هم انیعمه مهدخت و مامان روجا هر دو بعد از چند لحظه به خودشون م... دوه  یم اطیکنه و به طرف در ح یبلند م

! کنن  یم یرو ط اطیدور گردنشون به دنبال ناصر پر شتاب طول ح يروسر يمانتو و گوشه ها يندازن به دکمه ها

 يزانو يسرم رو... کنم  یدلم حس م يرو تو دیع يها یگل یماه هیشب يزیوول خوردن چ... چهیپ یلگنم م يدرد تو نیماش يتکون ها با

هر دو  يکه آرنج ها نطوریبغل مامان روجاست و هم يپاهام تو... زهیر یکنه اشک م یرو نوازش م میشانیکه پ نطوریعمه مهدخته و هم

.ورم کرده و کبودم رو باال گرفته  يمن رو گرفته و تا اونجا که در توان داره پاها يگذاشته مچ پاها شزانوها يدستش رو رو

:زنم  یزحمت لب م به

عمه ؟  میر یکجا م  -
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! دخترم  مارستانیب میریم  -

زنده هست مگه نه ؟ ! ... خوره  یعمه بچه داره تو دلم وول م... ؟  میرس یپس چرا نم  -

!میرس یتو بخواب زود م... آره قربونت برم ) شه  یمت به خودش مسلط مزنه و به زح یعمه هق م(   -

: کنه  یلب زمزمه م ریز

! انشااهللا   -

چند ... کنم  یکنم و به زحمت به اطرافم نگاه م یصورتم رو چروك م... زنه  یپف کرده ام رو م يکنم نور اتاق چشم ها یکه باز م چشم

تخت  يپنجره مامان و عمه مهدخت کنار دکتر روشن رو کینزد ییجا... زنیر یکه داخل رگم م یمسر يقدم دورتر از تخت و قطره ها

:شنوم  یم یسکوت اتاق به خوب يدکتر روشن رو تو يصدا... رازمیش يپس تو... کنن  ینشستن و پچ پچ م یخال

 یم نقدریاالن هم... کنه  یرو مشخص نم زیهمه چ یسونوگراف... زوده  دهیند بیبگم آس نکهیا يفعال برا! ... زنده هست و دختره  نیجن  -

! شه  یهفته استراحت مطلق خوب م کیپشت جفت هم با  يزیاون خونر... دهیند يجد بیتونم بگم که آس

! دختر من ... دختره ! ... زنده و دختر ... زنده هست ... زنده هست و دختره  نیجن... شه  یگوشم تکرار م يدکتر تو يصدا

! دارم  یچه حس و حال خوب گرانیدونم که بر عکس تصور د یو فقط خودم م زمیر یم اشک

:شنوم  یعمه رو م يصدا

... داشت  يزیبه خصوص که خونر... نده باشه کردم زنده مو یفکر نم... حالم بد شد  یلیخوره خ یکه گفت بچه داره تکون م نیماش يتو  -

!خدا رو شکر که زنده مونده ... کباب شده بود  گرمیج... دهیرس الشیبه خ نطوریو درد ا يزیفکر کردم از شدت خونر

؟  نیدرست کرددختر  نیبرا ا هیتیچه وضع نیآخه ا... به پرستارها  یحت... به همه جواب پس دادم در مورد نژال  یمهدخت جان من کل  -

بود  زاریاز دختر بودن نژال ب یاز همون بچگ... هیرتیغ يادیشوهرم ز) کشه  یم یقیو نفس عم رهیگ یمامان روجا با دست گلوش رو م(   -

... بودن  ریمادر شوهرش با پسرش درگ! ... بهیمرد غر هیبسپرم به  دیناموسمو با يروز هیکنم  یفکر م یلرزه وقت یگفت پشتم م یم... 

 یحاج... گه پسرم معتاده  یکنه و بعدم بهش م یبارش م چاریل یکل... یکنه به حاج یتو حجره بودن که مادر شوهره تلفن م تگف یرضا م

! بکشه  اکشویتر رهیاونم بره ش رمیگ یطالق دخترمو ازش م... رفته  یاومده و نه خان یهنوزنه خان... گه معتاده که باشه  یهم م

! گه آخه دخترتم حامله هست  یخنده م یمادره م بعد

! خرد کرده بعدم در حجره رو روش بسته و به قصد کشتن نژال اومده خونه  وارید يتلفن رو تو یگفت حاج رضا

! بودمش  دهیند یعصبان نقدریوقت ا چیه

شانه  يدکتر روشن با دلسوز... براش مشکل شده  دنیانگار نفس کش... ده  یپر از بغضش رو فشار م يو گلو زهیر یاشک م زیر زیر مامان

زدن اون  يکنم که اگه اون روز عجله نکرده بودم و برا یفکر م نیو من فارغ از ادامه صحبتشون به ا... کنه  یافتاده مامان رو نوازش م يها

 یداد ، فرصت یبود که خداوند به من م یاختالف مادر و پسر مثل فرصت نیا... نگذاشته بودم  رضایو خامم پا به خونه عل زیفتنه انگ يحرف ها

! به سامان  دنیرس يبرا يدوباره ا دیطالق و ام يبرا
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 يبرا رضایعل يها يگر یکرد تا پرده از الابال یرسوند و دعا م یروز رو به شب م دشیمامان روجا هر روز به ام میکه دو سال و ن یفرصت

! ها دستور طالق رو صادر کنه  یزرگ خاندان قربانو ب فتهیحاج محمود ب

! افسوس

 ادیاز سر و وضعم ز... رنگ بافته  يبلند و نقره ا ریروبان حر هیو اون ها رو با  دهیبلندم که سمانه زحمت کش يموها یکشم پ یم دست

سمانه بدنم  ایشستشو تکه تکه و به نوبت با کمک مامان روجا  يحمام گرم با اسفنج مرطوب و ژل ها يمدت هاست به جا... ستمین یراض

 یحمام حساب هینکهیو دوم ا نمیب یرو م زمیعز ينایآو نکهیاول ا... خوشحالم  لیشم به دو دل یامروز مرخص م نکهیاز ا... کردم  زییرو تم

.رمیگ یم

 یانگار دلش نم... ناصر هستن  هیلباسهام از فرق سر تا نوك پا هد همه... بندم  یرو م دمیجد يمانتو يو دکمه ها نمیش یلبه تخت م يرو

به  يزیمناسبت عز هیيرن و برا یم دیع شوازیکه به پ ییمثل کسا... برگردم خونه  یخواست حاال که عمر دوباره از خدا گرفتم معمول

 افهیمدت با ق نیباشم و بعد از ا زییو تر و تم کیرغم بدن رنجورم ش یرو کرده که من عل شی، ناصر هم تمام سع نرس یخودشون م

گل ها رو دوست  نیچقدر ا... که ناصر برام آورده  يرز سوخته ا يغنچه ها یپ دوهینگاهم م... خونواده ام نرم  دنیخموده و افسرده به د

گل  نیبا ا ییجورا هی... روك شده باشن و چ اهیموجدارشون انگار با شعله شمع سوخته و س يکه لبه ها یبسرخ و شادا يگلبرگ ها... دارم 

برام مونده با تن و  ماریقلب خسته و روح ب هییبودم که حاال تو اوج جوون يدختر جوون و پر انرژ هیمنم ... کنم  یم يها احساس همدرد

! رهیزخم و رد کمربند و زنج ياو طراوت پر از ج ییبایز نیکه در ع یبدن

 ایمن ... مقصر بود  شتریب یدونم ک یخودمم نم گهیفکر کردم و گذشته رو مرور کردم که د اهویه یب يروز و شب ها نیا يتو نقدریا

بابامحمود ؟ ایرضایعل

و مامان روجا ؟  ییسامان و دا یحت ای

 یاون مردونگ ییجاها هیبه خرج ندادم و  یمن زنانگ ییجاها هی... بود  کیپر از اشتباهات بزرگ و سوئ تفاهمات کوچ رضایمن و عل یزندگ

من  طیشرا نیبود که تو بدتر رضایهم عل ییوقت ها هی... کردم  رشیکردم و تحق یسرش خال يمن عقده هامو رو ییوقت ها هی! ... نداشت 

.گذاشت  بیرو تنها و غر

هر ... میدیبر گهیاز همد شتریب رضایمن و عل نایآو يماریهم بود که به خاطر ب ییها تیموقع هیباعث وصلمون شد و  ییجاها هینایآو وجود

هر وقت ناز ... به درد نخور و فاسدش گرم بود  ياگرم بود سرش به منقل و وافور و دوست ها... وقت ازش توقع محبت و توجه داشتم نبود 

.شدم  زاریمشترکمون ب یطردم کرد و از زندگ شهیبدتر از هم... نازمو بخره و بهم حس خوب زن بودن رو بچشونه  نکهیا دیکردم به ام

 لیدل ینشستم و صبح تا شب ب طهیمادرشوهر بد دهن و سل هیتو خونه  کیاتاق کوچ هیتو  دمیچشم باز کردم د... هنوز بچه بودم  لیاوا اون

شب ... م رو برم و برگرد رازیدانشگاهم راه ش يکالس ها يشرکت تو يشکمم دارم و هر هفته مجبورم برا يبچه تو هی... خورم  یفحش م

با رفتارش بهم آرامش بده همش  نکهیا ياون به جا یول... باهام نداشته باشه  يکردم که کار یالتماس م رضایبودم به عل ونهخ يکه تو ییها
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 رضایعل يدست و پا ریکه ز ییچه شب ها! ... منه و صاحب همه دار و ندارمه  یبهم ثابت کنه مالک همه هست يجور هیبود که  نیدنبال ا

! هم از من نگذشت  نایشب قبل از تولد آو یحت... التماس نکردم که راحتم بگذاره  ونکردم و ضجه نزدم  هیگر

احساس آرامش و لذت  نکهیا ياون لحظات به جا يمتنفر باشم و تو رضایهم باعث شد بعد از سه سال هنوزم از رابطه داشتن با عل نیهم

! کنه  یلم به هم بخوره و حس کنم داره بهم تجاوز مداشته باشم از خودم و زن بودن خودم حا

و درشتم  زیر يها یو بدبخت یشدم و تا صبح از درد و عوارض حاملگ یو نفرت م نهیشد من پر از حس بغض و ک یوقت ها شب که م اون

و  یبا کم محل رضایو عل فتادیبه دست مرد خونه م یشد مرکب پادشاه یصبح که م... زدم  یعق م یزندگ نیبه خاطر ا رضایگوش عل خیب

. داد  یمن رو زجر م سدشفا يو اخالق ها ییزورگو

که شب ها  یکس... مادر صبور و دست از جان شسته  هیمن شدم ... من هم متولد شدم  گهید کباری... کرد  رییتغ نایها با تولد آو نیهمه ا اما

خوند و  یقرارش ولعصر م یآرام کردن نوزاد ب يخوند و روزها برا یورا معاش ارتیآروم شدن ز يگفتن به بختش برا راهیبد و ب يبه جا

اما ... کم تنش تر بسازه  یزندگ هیو امکانات  طیشرا نیکرد به خاطر دخترش با کمتر یکه با تمام وجود سع يمادر... فرستاد  یصلوات م

که جفت پاهاش تا  انیگر شهیو هم کیبچه کوچ نیاز ا... دیترس یم نایاز بغل گرفتن آو... نداشت  يحس پدر... نکرد  يرییتغ رضایعل

کل کل  ينداشتم برا یوقت... میکرد یدعوا هم نم... میزد یبا هم حرف نم گهید... بود  زاریب نایاز آو... داشتگچ بود وحشت  يلگن تو

حل شد و استرس من کمتر شد ،  یبعد ها که مشکل کم ...بود  نایدرمان آو نهیهم بود در مورد هز یتا مدت ها اگه حرف... رضایکردن با عل

شده بود که شب و روز براش  دیشد ادشیاونقدر اعت... دور شده بود که برگردوندنش امکان نداشت  موناونقدر از من و دختر رضایعل

 شتریو ب شتریگرفت من ب یکه از لوله وافور م یکرد و با هر کام یرو وسط اتاقمون به پا م اکشیوقت بساط تر یوقت و ب... نداشت  یفرق

!رفت  یم ينابود سمتبه  شتریو ب شتریشدم و خودش ب یم دیازش ناام

وصل  يگذاشتن برا یکه نم یمزاحم يپر از صداها... من رو رها کرده بود که ذهنم پر از خاطرات تلخ شده بود  یمواقع بحران يتو اونقدر

! بکنم  یشتال يکردن رشته محبت زن و شوهر

حال مدت ها بود که  نیبا ا... ؟  هیکه به اصرار خودش به پا شده چ یزندگ نیدر قبال ا رضایعل فهیوظ دمیپرس یهزار بار از خودم م يروز

همه فکر و ... گشتم  یذهنم کمتر به دنبال مقصر م يتو گهیو د میچیهم بپ يهم که شده ، کمتر به پر و پا نایکردم به خاطر آو یم یسع

درست  يکار کردن و تالش برا يبرا رضایو جمع کردن پول و قانع کردن عل نایبه خورد و خوراك و درمان آو یدگیرس بودذکرم شده 

 نیو هم... گشتیده قدم به عقب برم یرفت و گاه یقدم به جلو م کییگاه... ثبات نداشت  رضایعل! ... سطح باالتر  یزندگ هیکردن 

! رو سخت تر کرده بود  نکار م شیو عدم ثبات اخالق ادیتاع

رم  یم يطور میو برم دنبال زندگ رمیاگه طالق بگ یحت... مستحقش هست ؟  ایبدم آ رضایبه عل يدونم اگه قرار باشه فرصت دوباره ا ینم

! شهیشاه هنوز هم شاه بابا محموده سه سال پ... ندارم  ییجا يدونم که تو خونه پدر یم... فتهیگذشته اش ن يها یکه سامان به فکر عاشق

اوقات  یبود که گاه نیکه مثل خوره افتاده بود به جون وجدانم ا يزیفقط چ... ستمیخودم با يتونستم رو پا یکمک عمه و ناصر م بهاما ... 

!کردم  یمشترکمون رو از شوکران پر م یمن بودم که جام زندگ نیا

! رضایعل يها یرتیغ یب شیآت يرو گذاشتمیم زمیو ه اوردمیبودم که کم م من
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و برگه  زنهیم يناصر لبخند... مارستانیب ریهمون اتاق دلگ يشم تو یپرت م الیفکر و خ يایدن يخورم و از تو یم یشه تکون یکه باز م در

:ده  یچشم هام تکون م يرو جلو يکاغذ

! گهید میشالتو بپوش تا بر... رو انجام دادم  صتیترخ يپاشو کارها... نژال نشسته خوابت برده ؟   -

) کنه  یکنه و به اطرافم نگاه م یمکث م یکم( 

! جا نمونه  يزیچ... ؟  یهاتو برداشت لیوسا همه

! ناصر   -

هوم ؟  -

.دارم  يحس بد یلیخ... خونه با بابا محمود چشم تو چشم بشم  امیخواد ب یاصال دلم نم  -

جرات نداره باهات ... ختهیکرك و پرش ر گهیحاج محمودم د... اونجا هنوزم خونه توئه ... کن  یط یالیخ یب یول... یگ یم یدونم چ یم  -

 یباال م یاز سر و کول حاج يچطور نایچند روز آو نیا ینیبب ياصال نبود! ... گذاره  یبد برخورد کنه وگرنه مامان روجا براش سنگ تموم م

 يایم يفکر کن که دار نیاصال به ا... ختهیابهتش ر گهیوقته د یلیخ... شینیبب دیبا! ... منو رضا و جهان  حیده بود اسباب تفرش... رفت 

! هم بعد از شش سال قسمشو شکسته و امروز دعوت ناهار مامان روجا رو قبول کرده اومده خونمون  یب یبه خاطر تو ب... ینیدخترتو بب

دسته گل ... کنه  یپا و اون پا م نیا یناصر کم... شم  یرفتن آماده م يشم و برا یبلند م... شه  یچشم هام پر از اشک م ادیکه م یب یب اسم

:ادیباالخره به حرف م... کنم  یو به صورت مهربونش نگاه م رمیگ یبغلم م يرز سوخته رو تو

خونه خودمون ،  يبر یکه کردن اگه دوست نداشت صتیجهان زنگ زد بهم گفت ترخ یصبح... هیاگه بهت نگم نامرد دمیراستش د  -

! ببرمت خونه خودش 

من و بابا  یدون یخودت که م... خونه خودمون  ياینژال به نظر من بهتره ب یول... یاتاق آماده کرده که راحت باش هیبرات  نمینازن گفت

 نکهیهم... بشکنه  نیاز ا شتریخواد غرورش ب یاما خب من دلم نم... خوره  یرقمه به هم نم چیاخالق هامون ه... میریمحمود مثل کارد و پن

 يدم نخوا یالبته بهت حق م... شه  یم کیخونه جهان حاج محمود کوچ ياگه بر... ارزه  یم ایدن هیخونمون برا بابا  ادیدوباره م یب یب

 یول... خونه جهان  ارمیم لتونیرو با وسا نایخونه آو رمیخودم م... کنم  یدرکت م... ندارم یخونه جهان من حرف يبر ياگه بخوا... شینیبب

! يخدا سرفرازتر شیاونجا پ يایتو ب اگهباور کن 

:بندم  یدرشتم رو م يگذارم و چشم ها یبغلش م يسرم رو تو... رسونم  یکشم و خودم رو به ناصر م یم یقیعم نفس

! ياز دو سال از من بزرگتر شتریب یلیتو خ یداداش! ... رسم  یتو نم يهم بدوم به پا گهیناصر من اگه صد سال د  -

که بابا محمود با ضرب و زور  ییمرور همون روزها... کشم  یاز حد تصورم از مرور خاطرات گذشته زجر م شی، ب يدر خونه پدر يجلو

.زد  وندیرو به هم پ رضایسرنوشت منو عل یلیکتک و س

دور بازوم و من رو به طرف در  ندازهیگذره ، دست م یم یذهنم چ يتو دهیشدن مردمک هام فهم رهیه از خشک شدن بدن و و خک ناصر

:ده  یهول م
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به کل  ییوقت ها هی! ... يبرا مغزت دکمه آف بگذار ریبگ ادیمثل رضا ... یکش یعذاب م شتریب یفکر کن شتریب یهر چ! ... نژال  ایب  -

!چسبه  یم یییآ... کن  لشیتعط

.دم  یبگذارم دکمه زنگ رو فشار م اطیهمراه ناصر پا به داخل ح نکهیزنم و قبل از ا یم یکمرنگ لبخند

 یدوم و محکم بغلش م یبه سمتش م یچند قدم... ادیکوچولو پرواز کنان به طرفم م يپرستو هیمثل  نایکه آو میدینرس اطیبه وسط ح هنوز

موها و کمر و  ياراده رو یدست هام ب... شن  یزنه و چشم هام پر از اشک م یخوره قلبم تند تر م یکه به دماغم م نایگردن آو يبو... کنم 

 يخواد تک تک سلول ها یکنن و من بغض کرده و نفس زنان فقط دلم م یحرکت م نییکوچولوش نوازش وار از باال به پا يهادست و پا

! اس کنم انگشت هام احس ریرو ز نایآو

ره و  یم جیسرم گ... هم رهام کنه  گهیکنم تا چند ساعت د یام چسبونده که فکر نم نهیبغلم جمع شده و خودش رو به س يتو يطور نایآو

بعد ... کنه  یم تمیو با دست هاش حما ستادهیناصر مثل کوه پشتم ا... دازهیمحکمتر بهم چنگ م نایآو... خورم  یم يبه عقب سکندر

:گه  یم يکنه با لحن متقاعد کننده ا یرو نوازش م نایآو يموها يطالکه خرمن  نطوریهم

 ينطوریبود هم کینزد يدیتازه از مسافرت اومده د یمامان... تا مامان خسته نشه ؟  ییبغل دا يایم! ... یخوشگل خانوم... یخانوم يآو  -

؟  نهیبش اطیوسط ح

ده  یام فشار م نهیس يخنده و محکمتر سرش رو تو یم زیر زی، ر اطیپر از خاك ح يها کییموزا يبغلم از تصور نشستن من رو يتو نایآو

:ده  یکشه و ادامه م یم یناصر پوف... 

از فرصت  نکهیا يرفته سفر حاال به جا ییچند روزه تنها... تو بغلش هان ؟  ير ینم ینگرفت یاصال مگه بهت نگفتم تا از مامان سوغات  -

!نازدار خانوم  نمیبب نجایا ایب... ؟  يریهم نم نییتو بغلش پا ي، اومد يو گوشش رو ببر یاستفاده کن

قلبم فشرده ... ندازهیبغل ناصر م يو خودش رو تو نهیچیلب برم... رهیمن دلگ دنیو ند يهمه دور نیکه از ا فتهیم ادشیانگار تازه  نایآو

هنوز زنده هستم  نکهیو دوم ا دیاون شب خونه نبود و اون صحنه ها رو ند نایکنم که اوال آو یدلم هزار مرتبه خدا رو شکر م يشه اما تو یم

!سر دخترمه  يام باال هیساو 

! ده بودن من فوکوس کر يرو نینگاه سنگ هیدو تا چشم و  اطیشم که که از بدو ورودم به ح ی، تازه متوجه م فتهیکه م ییرایاتاق پذ پرده

... ادیبه استقبالم م شیقهوه ا يخوش سوختن دونه ها ياسفند و بو کیمنقل کوچ يمحتو ینیشه و مامان روجا با س یسالن باز م يورود در

!و مهتاب هم  نیپشت سرش جهان و رضا و نازن

! مهتاب لونه کرده  دهیصورت رنگ پر يچقدر رنجش تو... رمیگ یو مهتاب رو بغل م نیدم و نازن یجهان و رضا دست م با

 نکهیغافل از ا... من رو جهنم کرد تا جگرش خنک بشه  یخودش زندگ الیکه به خ یکس... خندم به افکار مسموم عمو حامد  یدلم م يتو

!شه  یسوزه و خاکستر م یم یو دشمن نهیهمه ک نیا هینامرئ يخودش داره تو شعله ها یزندگ

 نیتوقع استقبال نداشتم اما هم... زنه  یپوك م انیزده و به چوب قل هیبه مخده تک ییرایپذ يتو یخونه اصلصاحب... دارم  يبد حس

! کنه  یکوتاه م يخونه پدر يتا دم در ، دستم رو تو ومدنشین
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تا دم در اتاق ... ده  یکه هست نشون م يزیرو خراب تر از اون چ میوجودم افتاده ، حال جسم يکه تو یاسترس... دارم  يدیشد ضعف

 يو رو انیبابا محمود باال م يلحظه چشم ها کیيبرا... ستمیا یکنار چهارچوب در م... همه سکوت کردن ... کشم  یخودم رو م ییرایپذ

!سالم : گم  یلب فقط م ریز... زنه  یدوزه و محکمتر پوك م ینگاهش رو به فرش م عیسر! ... چرخن  یصورتم م

، سرش رو  رهیبگ یقال ينگاهش رو از گل ها نکهیبدون ا... فتهیاز جوش و خروش م انیکنه و قل یباشه اما مکث م دهیشنکردم  ینم فکر

: زنه  یو محکم و قاطع لب م ارهیباالتر م یکم

!سالم   -

سالم  نیهم يکنم تو یاحساس م... شم  یم بتشیمحو ه يچند لحظه ا... چسبونه  یم انیکنه و بعد لبش رو به چوب قل یمکث م دوباره

! اون  يها هیپر از دفاع... من  يها هیپر از گال... بود  يکه رد و بدل شد پر از حرف و انرژ یکوتاه

بهت زده  يچشم ها يجلو... ندازهیم ییرایپذ يشه و خودش رو تو یبچه گربه از کنار پام رد م هیمثل  نایشه که آو یفهمم چطور م ینم

دست  يرو از تو انیکوچولوش چوب قل يو با اون دست ها... گذاره  یبابا م يپا يزنه و آرنجش رو رو یبابا محمود زانو م يمن کنار پا

 ادیکه در م انیقل قل آب قل يکنه و صدا یبعد با ذوق فوت م... گذاره  یرنگش م یصورت يلب ها يکشه و رو یم رونیپدربزرگش ب يها

... ده  ینشون نم یعکس العمل چیه... شده باشه  نایانگار مسخ نگاه آو یحاج... کنه  یخنده و به صورت بابا محمود نگاه م یم یبا سرخوش

!کنم  ینگاه م انیتنگ آب قل يتو یکیو من به رقص عروسک پالست کنهیفوت م ین يدوباره تو نایآو

 یعمرا اگه حاج محمود دوباره به اون ن... رهیگ یرو دوباره به طرف حاج محمود م یکشه از فوت کردن و ن یدست م ياز چند لحظه آو بعد

! لب بزنه 

! کنه  رشیکنه تا رضا براش با آب تطه یرو جدا م یشده و ن ریس دنیکش انیاز قل احتماال

بره ،  یکنه اون رو به لب م ینگاه م يکه به صورت شاد آو نطوریو هم رهیگ یم نایآو يرو از دست ها ین متیحاج محمود با مال یوقت

! شن  یصحنه قفل م نیا يشه و چشم هام گشاد تر از حد معمول رو یلب هام خشک م يپوزخند من هم رو

:کنه  یحواسم رو پرت م ادیمهتاب که از پشت سرم م يصدا

؟  یبکن یاحوال پرس یب یبا ب يخوا ینم! ... نژال جان   -

دردناکش رو دراز  ينشسته و زانو ها هیدو ال يپتو هیيرو واریکه گوشه د نطوریهم یب یب... رم  یو به سرعت به طرفشون م امیخودم م به

 يبو يبرا یلیدلم خ... من  دنیبه آغوش کش يکنه برا یو بعد هر دو دستش رو باز م چهیپ یرو به دور مچ دستش م حشیکرده ، تسب

!کنم  یخودم رو رها م تشیآغوش پر از معنو يرم و تو یبه طرفش م... گرمش تنگ شده  يمادرانه و دست ها

به دل نازکش  شیکردم و آت میزندگ يها یبدبخت ریحد درگ نیمهربون رو تا ا رزنیپ نیا نکهیزنه و من شرمزده از ا یهق هق م یب یب

.رمیگ یسردش م يگونه ها يمش رو از روگر يبوسم و با دست اشک ها ی، پشت دست و چانه لرزانش رو م دمیکش

 یب یمن و ب یکینزد نیکه انگار از ا نایآو... بره  یم نییباال و پا دمیخم يشانه ها يگه و دستش رو رو یشکر م ینفس اله کییب یب

که با دست  نطوریکنه و هم یجا م یب یمن و ب نیو به زور خودش رو ب ادیدلش احساس کرده ، به کنارمون م يتو يحسادت کودکانه ا
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کنه که خودمون هم  یما رو از جدا م يو طور... کنه  یپنهان م یب یب يخوشبو يروسر يگرفته ، سرش رو تو حکمرو م یب یهاش گردن ب

!افتاد  یشد و چه اتفاق یچ میکشه تا بفهم یچند لحظه طول م

که به ندرت بعد از فوت آقاجون  يلبخند... زنه  یم يکنه لبخند شاد یکه اشک چشم هاش رو پاك م نطوریهم یب یزنن و ب یقهقهه م جمع

!بود  دهیازش د یکس

هست رو  دهیرس یتوت فرنگ هیگل سر قرمز و براق که شکل  هیراهنشیپ بیج يو بعد از تو نایآو يموها يکشه رو یدست م یب یب

:شونهیم نایآو يموها يو رو ارهیم رونیب

!مهربونه  نقدریکه ادختر گلم  زهیجا نمیا  -

 یموهاش نشسته و بعد ب نیکه ب يگل سر يکشه رو یکنه و دست م یرو رها م یب یزنن گردن ب یکه برق م ییذوق زده با چشم ها نایآو

!نهیکنه تا بتونه گل سرش رو بب یکج م یسالن و سرش رو کم نهیدوه تا کنار آ یحرف م

!خوردم  یو جنون م یشدم و انگ هرزگ یم خیمن به خاطر نگاه کردن بهش توب يکه روزگار يا نهیآ همون

 نهیآ يتو نایبگذار آو... کنن  یمنع نم نهیآ يرو از نگاه کردن تو نایچقدر خوبه که آو... کنم  یکشم و به لبخند مامان روجا نگاه م یم آه

!وجودش پرورش بده  يعزت نفس رو تو دیبا ییبایز نیحفظ ا يدر حقش کرده و برا یو بدونه خدا چه لطف نهیهاش رو بب ییبایز

!باشه  باتریاز غرور دخترانه ز ایدن يتو يزیکنم چ ینم فکر

... ریخوش بو و رنگ سوپ مرغ و و سوپ ش يشه از کاسه ها یچابک مهتاب پر م يشه به سرعت با دست ها یناهار که پهن م سفره

با ته  یزعفران يو پلو نیریش يرنگ آلبالو پلو یصورت سید... ییشده و طال يسوخار يهابزرگ ران مرغ  سیو د يخورش قرمه سبز

کلم قرمز و  يو برگ ها ینخود فرنگ يکه با حوصله و دقت و با کمک دونه ها هیفصل و ساالد الو الدسا... ینیزم بیبرشته س يها گید

تنگ دوغ و پاچ ... زنه  یبا لباس بنفش لبخند م يدخترك مو فرفر هینقش صورت  سشید يرو یشور و گوجه فرنگ اریخ يبرش ها

!شن  یم لیخرما تکم نکیپر از رنگ سید هیبا آوردن  همههمه و ... یخوردن تازه و نون محل يسبز ينوشابه و بشقاب ها

!؟ يصغر یب یپا قدم ب ایدوباره منه  یدونم به خاطر سالمت ینم... به پا کرده  یافتیروجا ض مامان

بابا  یموقع صرف ناهار وقت... نهیش یکه کنار پدربزرگش م نمیب یرو م نایکنم ، آو ینگاه م يدخترك ساالد هیکه به لبخند سس نطوریهم

:ادینگاهش کنه به حرف م نکهیبدون ا یب یگذاره ، ب یم يصغر یب یپر از دوغ رو کنار بشقاب ب وانیمحمود ل

دختر برگشت ، وگرنه  نیباب الحوائج دستمونو گرفت و ا! ... نژال  هیبه خاطر سالمت يکرد یم یند قربونگوسف هیحقش بود ! ... محمود   -

!مادر شده بود  یب نایزبونم الل آو

)کوبه  یمامان روجا با حرص پارچ نوشابه رو وسط سفره م( 

نبود  يزیکم چ! ... خونه بره  نیدختر و ا نیاتفاق از جون ا نیا ینحس زهیبر یخون هیتا حاال بهش گفتم  روزیدونه من چقدر از د یخدا م  -

! نداشت  یهفته نژال با مرده فرق هیاصال تو اون ... به خدا 

) پره  یحرفش م ونیاما آروم م یعصب يصدا هیبابا محمود با ( 
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به در و  نیخوا یم... شون راه بندازم بچه به خونه باباش گوسفند ک هیدختره و برگشتنش با  نیکتک خودن ا منیمونده به  نمیهم  -

کف کوچه تا در و  زمیخون بر... و سرگردون شده ؟  لونیبچه و هینشون بدم دخترم بعد از چند سال از لب گور برگشته و با  هیهمسا

خواد ؟  یدلتون هوار هوار م... هان ؟ ... به سرمون زده ؟  یچه گل احمقمبفهمن دوماد  هیهمسا

 يکشم تا جلو یم یقیخورم و نفس عم یجرعه دوغ م هیبه زحمت ... گذارم  یبشقابم م يکنم و قاشق و چنگالم رو آروم تو یم بغض

!ده که از حال خرابم خبر دارن  ینشون م هیسکوت بق... رمیاشک هام رو بگ زشیر

شن و  یلب هاش غنچه تر م نهیب یرت قرمزم رو مصو یوقت... منه  يصورت و دست ها یکه کنار بابا محمود نشسته همه حواسش پ نایآو

:زنه  یم یلبخند مصنوع یناصر کالفه و عصب... کنه  یبشقابش رها م يچنگالش رو تو

!کوچولوت برم  يقربون دست ها ایب... يخودم غذاتو بزارم دهنت بخور شیپ ایجون ب ییدا  -

:ادیبرم یکه رضا هم در صدد ماست مال ادهیفاجعه اونقدر ز عمق

 يهست کنار پا نمیبرا هم... بابا محموده  يگل سفره جلو شهیهم دهیچند روزه فهم نیبچه تو هم نیا... ناصر خنگول ؟  يدار کارشیچ  -

!هم جات خوبه  یلیخ! ... ییهمونجا دا نیبش! ... زنه  یچهارزانو م یحاج

 یدلم آرزو م يتو... خورم  یم يبرم و چند لقمه ا یدوباره دست به غذا م یب یمامان روجا و ب يبا اصرارها... زنه  یلبخند م یزورک جمع

!زهیر یگرد غربت به دامنم م وارشیاز در و د نهمهیکه ا يخودم بودم تا خونه درندشت پدر هیهمون اتاق دوازده متر يکنم کاش تو

که با دو انگشت شصت و سبابه ، برش گوجه  نایخوره به آو یبرم ، چشمم م یرو به دهان م نکیرنگ يکه به اصرار مهتاب تکه ها نطوریهم

! گذاره  یدهان بابا محمود م يو اون رو تو ستادهیزانوهاش ا يرو برداشته و رو یفرنگ

! شده  حشونیاسباب تفر نایگفت آو یفهمم که م یناصر رو م يحرف ها یدارم معن حاال

که  نهیکه با مادرش داره ا یمنتها تنها فرق... و دل مهربون  یبا همون آرامش ذات... قیالبا همون ع... اتیبا همون خلق... خود منم  نایآو

کنه و از  یم يپدربزرگش دلبر يقلبش داره برا میو با اون ذات پاك و فطرت فرشته وارش ، از صم دهیضرب دست بابا محمود رو نچش

!شه  یمحمود ذوق زده م حاججلب توجه 

برقرار کردن  ي، بازم برا دهیدرد کش نهمهیپدربزرگ مرموزش ا نیبه خاطر هم یاول زندگش يماه ها يبفهمه تو يآو يدونم اگه روز ینم

!کنه ؟ یتالش م نطوریارتباط با حاج محمود ا

رو رها  میدست فیو ک ستمیا یهمونجا کنار در م... کنه  یلحظه هجوم خاطرات به قلب و ذهنم انگار فلجم م کیيشم برا یاتاق که م وارد

.نمیب یگرد و غبار نم يکرده و ذره ا زیمامان همه جا رو تم... کنم  یم

!کشم  یشب تولدم آه م ادیبه ... و کهنه کمد  یدر چوب يدوزم به رد کمربند رو یکشم و چشم م یاتاق م يرو تا انتها خودم

!کنه  یزبانم مزه م ریکه در کنار سامان گذروندم هنوز هم ز یلحظات خوش ینیریش

کودکانه با سمانه و بعد هم حس  نیریش يها ي، خاله باز ارمیب ادیشدن هام رو به  ریکتک خوردن ها و تحق نکهیاز ا شتریجالبه که ب برام

که با  يتنقالت ترش و شور دنیهام و خر یبیمثال جمع کردن پول تو ج ای! ... شه  یم یکه به سامان داشتم برام تداع یو ملس عشق قیعم

! کردم  یم میناصر تقس
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فتمیو به عطسه م چهیپ یم مینیب يتند صابون گلنار تو يبو... کنم  یرو باز م میمیو دو لنگه کمد قد رهیناخودآگاه به طرف قفل در م دستم

 هیهرکدوم ... زنن  یبهم چشمک م میمیرنگارنگ و قد يلباس ها... انهیو مور دیاز هجوم ب يریجلوگ يراهکار مامان روجاست برا... 

رو مامان روجا از  گهید یکی... مینوروز با سمانه ست کرد دیع يرو برا یکی... تولدم  هیهد یکی... مکه بود  یسوغات یکی... خاطره هستن 

 دهیعقد جهان خر يرو برا یکیو ... کرده بود  يرو عمه مهدخت دوخته بود و روبان دوز یکیاون ... بود  دهیخر ابونیدستفروش سر خ

! گرم پر از حضور سامان  ظهرهمون بعد از  يبودم تو

کشم  یکمد و لبه تخته کف کمد رو باال م يپا نمیش یم... زنم  یم یلباس ها و با مرور قصه تک تکشون لبخند محزون يکشم رو یم دست

! گاه من و سمانه  یمخف... 

باز هم لبه ... ارمیم رونیشن ب یمشتم جا م يرو که تو یبرم و چند تکه خرت و پرت یکمد فرو م ریمحفظه ز يرو به زور تو گرمید دست

کوچولو به رنگ  یرژ لب تفنگ هی... زمیر یدامنم م يدرون مشتم رو رو يایتوجه به سوزش پوستم اش یشه و من ب یم دهیدستم خراش

کردم و  یو خلوت ازش استفاده م ییتنها يتو یبودم و گاه دهیانه خرکه با هزار ترس و لرز با سم یشیلوازم آرا نیولا... سوخته  يقهوه ا

 يدعواها يروز تو هیبود و  دهیمن خر يکه عمه برا يدیگردنبند مروار... ومدمیبه وجد م میصورت يرنگ لب ها رییاز تغ نهیآ يتو یدزدک

 يو محکمش دوباره دونه ها میبابا محمود رو پوکونده بود و با همون نخ ضخ حیبچگانه رضا اون رو پاره کرده بود و بعد ناصر نخ تسب

 دمیتونه رشته مروار یلجوج رضا نم يمطمئن باشم زور دست ها گهیذوب کرد تا د یرو کنار هم گذاشت و گره رو با نور شمع کم دیمروار

! رو از هم باز کنه 

دونه هاش گم و گور نشده ... نخش کو تخم جن ها ؟ ... منو پاره کرده ؟  حیتسب یکه کدوم پدر سگ دیبعد چقدر بابا محمود هوار کش و

! باشه نفهم ها 

:بشقاب تعارفش کرد  يقاچ زد و تو یحاج يبرا یسرخ بیناصر س و

چند بار ... زیميگلدون رو يتو ختمینشستم همه رو دونه به دونه جمع کردم و ر... کف سالن  ختهیر دمیبابا من از مدرسه که اومدم د  -

! کنه  یبه رضا دوباره براتون نخش م دیبد... راحت که کم نشده  التیخ... هم شمردم 

و بعد با ... به صورت معصوم ناصر  یانداخت و نگاه زیم يبه گلدون رو ینگاه دیپر از شک و ترد يمتفکر و چشم ها افهیبابا محمود با ق و

کار ناصر لو نره و بابا  يروز کیزبونم الل  نکهیا يو من اونروز برا... دهیسف تیفعال وضع میدیبشقاب زد فهم يتو بیکه به تکه س يگاز

! کمدم دفن کردم  يگردنبند رو تو نیا شهیهم يرو نشناسه ، برا حشیتسب نخمحمود 

جعبه خرت  يمنو سمانه اون رو از تو... داد  یم يچهچهه قنار يصدا يکرد یتوش فوت م یبود که وقت یسوت سوتک گل هیيبعد خاطره

 یکرد سوت یجهان اون روز فکر م... میو قرمز جهان ذوق کرد یعصبان افهیق دنیو از د میدیو چقدر خند میبود دهیجهان دزد يو پرت ها

 یگاه و ب يدعواها یبود قربان دهیکنار حرم حضرت معصومه خر يدبستان از دست فروش ها يسال ها يتو سهمدر ياردو يرو که تو

هر دوشون خط و نشون  يمامان روجا برا یساعت يداشته باشن و برا گهید يدعوا هیهم باعث شد  نیکله شده و هم یب يگاهش با رضا

! بشم  زیلبر یبکشه و من از حس خوب تالف

هدف دار  نیو هم... حاج محمود بودن  تیکردن من دنبال جلب رضا ریتحق يتو... جهان و رضا  يها يسال ها دلم پر بود از نابرادر اون

 یبا نشون دادن تنفرشون نسبت به جنس من از بابا محمود قربان صدقه م نکهیاز ا... کرد  یم شیر شتریهاشون دلم رو ب یبودن نامهربون
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نبود که دختر  ادشیوقت  چیمادرم ه... نبود  دنیشنيبرا یگوش... حرف زدن نبود  يبرا ییجا... زدم  یگرفتم و دم نم یم شیآت دندیشن

 تیحما شهیکه هم یکنه و دست یم ینیدل نازکش سنگ يکه رو يزیهر چ ختنیر رونیب يدوست مهربون برا هی... خواد  یدلش همراز م

 يخوردم تو یکه از بابا محمود کتک م یبهش پناه ببرم و گاه دمیشن یآبدار م يو رضا متلک ها هانکه هر وقت از ج یدامن... گرش باشه 

چقدر دلم  نیبب... ضربه ها قرمز شده  يچقدر جا نیبب... چقدر دردم اومده  نیو بگم نگاه کن ، بب زمیهاش گم بشم و اشک بر یمهربون

! گرفته 

دوه و  یخنده م یکه م یحال در نیندازه و پشت بندش نازن یآغوشم م يمثل گلوله خودش رو تو نایشه و آو یاتاق با شتاب باز م در

:زنه  یکنارمون زانو م

!بخور تا ولت کنم  نمیزود باش ا... رسه هان ؟  یزورم بهت نم گهید يمامانت فکر کرد شیپ ياومد... طونکیش يا  -

تونم  یاز گوشه صورتش م... خنده  یم زیر زیکنه و ر یم میبغلم قا يسرش رو تو نایآو... کنم  ینگاه م نیدست نازن يتو ینیریتکه ش به

بکشه و اون رو  رونیبغلم ب يرو از تو نایکنه آو یو تالش م ادیبه وجد م شتریب يآو دنیاز خند نینازن... نمیرو بب شینیریدهان پر از ش

:ده  یم حیکشه و برام توض یم یقینفس عم نینازن... چسبه  یبه من م شتریزنه و ب یم غیج يآو... ده  یقلقلک م

 ینیریدست انداخته توش و ش میفر دراورد يداغ رو از تو ینیس نکهیخانوم خانوما اومده به محض ا... میپز یم ینیریبا مهتاب ش میدار  -

!نکنه  يخرابکار ينطوریا گهیمنم همشو دادم خودش بخوره تا د... کرده  ریگرم رو خرد و خم يها

:کنم  یاز خودم جدا م یرو کم يو آو زنمیم لبخند

! ینیریش هیچه تنب یییووو  -

 نینازن... کنه  یم يبا خاطرات کهنه مادرش باز نیتوجه به من و نازن یو ب ادیم رونیبغلم ب ياز تو دیگردنبند مروار دنیبه محض د نایآو

:خنده  یم

؟  يرو از کجا آورد ناینژال ا  -

)دم  یبا دستم سوت رو نشونش م( 

! شوهر جانت بود  يادگارینیارزشمند تر يروز هینیا  -

مامان  هیارث يبار النگو نیا... ارمیم رونیرو ب ییزهایچ یکمد و باز هم با همون روش قبل يتو برمیدست م... میش یمنفجر م بایدو تقر هر

:زنن  یبرق م نینازن يچشم ها... ادیم رونیروجا هم ب

... ؟  ینگهش داشت نجایچرا ا... خاله روجا بهت داده نه ؟ ... بهم کادو داد  میعروس يمامانم برا... رو دارم  نیهم نیمنم ع! ... نژال  يوا  -

!خنزر پنزرها  نیکنار ا

!صندوقچه طالهام  يمن گذاشتمش تو! ... هستاااااااا  قهیعت... ؟  متشهیچقدر ق یدون یم

)ندازم  یشانه باال م دانهیق یزنم و ب یلبخند م( 

 يایتونسته اش یداشتم که بهتر از گاوصندوق يگاه سر یمخف هیعوضش ... بود که من صندوق جواهرات نداشتم  نجایخب مشکل ا  -

! ممنوعه و ارزشمند من رو حفظ کنه 

: زنه  یندازه لب م یگردنش چنگ م يکه به پالك تو نطوریهول و دستپاچه هم... خوره  یجا م یکم نینازن
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!یوقت از دستم ناراحت نشده باش هی... نداشتم  يبه خدا قصد  -

ناراحت بشم ؟  دیچرا با  -

! فروشم  یدارم بهت فخر م ینکن الیوقت خ هیگفتم ... دونم  یچه م  -

: کنه  یبعد از چند لحظه آروم زمزمه م... کنه  یم يمن باز يندازه و با النگو یم نییبغض کرده و دمق سرش رو پا نینازن

به جهان  یبه خاطر هر کار و هر حرف دیسقف ، من هر روز با هیریز میو رفت میکرد یکه عروس ياز روز... شدما نژال  وونهید ینکن فکر  -

... کمتر خودتو نشون بده ... ذوقم که آره کمتر تکبر کن  يتو زنهیجهان م ادیخوشم ب ایکنم  فیتعر يزیچ هیاگه از ... جواب پس بدم 

! دارم ، من اونو دارم  نویکمتر بگو من ا... کن  منمکمتر منم 

!کنم  یخودمم به خودم شک م ییوقت ها هی

:گذارم  یم نینازن يدست ها يرو رو دستم

! يبد حیخواد برام توض یشناسمت نم یم! ... دونم  یم  -

بلندش  يکوچولوش موها يه دوباره با اون دست هابا صبر و حوصل يآو... زهیریرو به هم م نایآو يزنه و موها یم یلبخند محزون نینازن

 نینازن... زنه  یغنج م يآو يدلم برا... کنه  ینگاه م نیغنچه کرده به نازن يبعد هم با لب ها... زنه  یکنه و پشت گوش م یرو مرتب م

که جنسش با  یحسرت... نمیتمام حرکاتش بب يتونم حسرت رو تو یم... بوسه  یرو م دشیره و لپ سف یم نایصدقه آو انآشکارا قرب

از هر جهت  نیاما نازن... گذاشت طعم مادر شدن رو بچشه  یمهتاب نازا بود و جبر زمانه نم... کنه  یمهتاب فرق م يچشم ها يحسرت تو

 یچشمش م ياشک حسرت تو کودکانه مثل زغال گداخته قلبش رو لکه دار کرده بود و يها يو لجباز جل نیا... آماده بود  يمادر يبرا

! نشوند 

:خواد فضا رو عوض کنم  یم دلم

؟  نیپزون راه انداخت ینیریش یبرا چ يناز  -

مامانت گفت خودمون ... نتتیبب ادی، هم عمه مهدختت م دنتید انیم ییهم خونواده دا...انیم نایهم مامانم ا... نیفردا شب مهمون دار  -

! تامیکنن و گوشتشو بفرستن خانه ا یگوسفند قربون هیاطیح يهم باالخره مخ باباتو زده که تو یب یب نکهیمثل ا! ... بهتره  میبپز ینیریش

! به کار  دهیاالن مادرشوهره همه رو کش نیشلوغ پلوغه از هم نجایا یلیفردا خ خالصه

شده ندارم  نیخونه نفر نیا يو خونواده اش تو ییاز حضور دا یخاطره خوش... کنم ترسم رو پنهان کنم  یم یزنم و سع یم یکمرنگ لبخند

! اخت دارم  شتریخودم ب ییبه غربت و تنها! ... ومدینم دنمیبه د یکاش کس... 

. زنم  یکنار مرو  نایآو قهیشق يشده رو ختهیر يکشم و با نوك انگشت اشاره تار موها یراستم دراز م يپهلو يرو

 دهیکش شیصورت يگونه ها يکه تا رو نمیب یرو م يآو يکوتاه و بلند مژه ها يها هیکشه و من سا یمهتاب از گوشه پنجره سرك م نور

. دمیتن و بدن دخترم به آرامش رس يبعد از مدت ها با بو... شدن 

! کنم  یم یکنارم نباشه احساس پوچ یوقت... از روحم شده  يمثل تکه ا نایآو انگار
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گذاره و بعد  یسرمون م يآب رو باال... شه  یداخل م نیپاورچ نی، پاورچ وانیل هیآب و  يبطر هیشه و مامان با  یباز م یاتاق به آرام در

:خوره  یبازم م يلحظه نگاهش به چشم ها کی... کشه  یباال م يگردن آو ریملحفه رو تا ز

؟  يداریب! ... دختر  دمیترس! ... ییییوا  -

!زنه  یبرق م یکیتار يچشم هات تو يدیسف

) رمیلبخندمو بگ يتونم جلو ینم( 

؟  نیدیشما چرا نخواب  -

!اموات  راتیآش رشته بپزم خ هیشن گفتم  یحاال که همه دور هم جمع م... کردم  یم سیخ ایفردا نخود و لوب يداشتم برا  -

.يراه بر یبلند ش يسرتون نخوا يگذاشتم باال... خواد  ینصف شبها آب م نایآو

من ؟  شیپ ادیب يخوا ینم یمطمئن) کنه  یمکث م( 

! من بخوابه  شیاز خدامه پ... ذره شده بود  هیدلم برا دخترم   -

!فعال ... یباشه هر جور راحت  -

!مامان   -

بله ؟   -

کرد ؟ یبغض نم... گرفت ؟  یسرغ منو نم يآو  -

... بعدش باهامون انس گرفته بود  گهید... سفر  یرفت میکرد بهش گفت یم یبیو غر يقرار یاول که ب يهمون روزا! ... عاقله  یلیبچم خ  -

! دیخواب یرفت و م یم ادشیمیکرد یم يباهاش باز یکرد ول یکم بغض م هیشب ها 

!ما باشه  شیبچه راحت نبود پ نیا... نجایا يبود ومدهیدستتم ن يسه چهار سال اندازه انگشت ها نیتو ا... تو هم بود  ریتقص

 نایحاال به خاطر آو... گذاشتن  ینم نجایماه به ماه پاشون رو ا نیجهان و نازن نیهم... بودن  دهیخونه انگار گرد مرده پاش نیتو ا... خب  یول

! باز شد  میروح یکل... بچه سر و کله نزده بودم  هیوقت بود با  یلیمم خخود... انیو م رنیهر روز م بایتقر

!خونه هم جا نداشت  نیا يکنج انبار نایاگه جهان برات نوه درست کرده بود االن آو  -

 یتو که م!... دختره خل و چل ! ... گم ناز شصت بابات که اون کتک ها رو بهت زد  یتو دلم م یزن یم ییحرف ها هیییوقت ها هینژال   -

گذاشتمیلحظه هم تنهاش نم هیجور نبود وگرنه  تیموقع... سرم نذر پاهاش کردم  ياندازه موها... بچه رو دوست دارم  نیمن چقدر ا یدون

 .

اون مادر  يها یکه کرد ده روز اومدم تو همون لونه موشتون همه بددهن يدیتهدباباتو زدم با اون همه اولدورم بولدورم و  دیرفته ق ادتی

رفته ؟  ادتی... بچه ؟  نیرو تحمل کردم برا خاطر هم تتیشوهر عفر

ل اگه به خودم بود هزار سا... شد  یدلم خون م فتادیبچه که م نیا يچشمم به پاها... شدم  ریده سال پ دمیکه د تویهمون ده روز زندگ تو

!پختم  یاونوقت به خاطر تو اونجا شام و ناهرشونم م... کفش هامو جفت بکنه  یهم حاضر نبودم مادر شوهر تو حت گهید

)شه  یم ریداره کم کم اشکش سراز گهید( 

! ریتو به دل نگ... گم  یم یفهمم چ یاصال من عقل ندارم نم... باشه مامان غلط کردم   -
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 یم زیزبونتم ت... روشن کرده باشن  شیخونه اصال انگار تو چشم هات آت نیتو ا يایم یگذاشته وقت ریبابات روت تاث يکارا... دونم  یم  -

! میکار کرد یو چ میبود یچ میبفهم یبارمون بکن يزیچ هیيشه دوست دار

دهیسوزناکم رو فهم يزنده شدن خاطره ها... من شده  گاهیگاه و ب يپس مامان روجا متوجه پوزخند ها... رمیگ یلبمو به دندون م یحرص( 

(

!شدم  يعقده ا یدون یخوبه که م  -

!حرفو نزدم  نیمن ا  -

!اوردمی؟ داشتم شاخ در م يدیبابا رو د يکارا... ول کن  نارویگم حاال ا یم! ... بود  نیهم شیمعن  -

گه  یناصر م یول... ساکت تره  هیاز بق شهیتو جمع هم! ... خیخشک و ... استیبابات که هنوز همونجور... بود  بیبرا منم عج... اوهوم   -

 نیا ییجورا هیانگار ! شه  یم کیبهش نزد شتریخواد کشفش کنه و ب یدلش م نمیکنه بابام از همه مرموزتره برا هم یچون احساس م نایآو

بچه با اون صورت خوشگل و معصومش انگار  نیا... ستیحرف ها ن نیگم نقل ا یالبته من که م! ... رو کنجکاو کرده  نایه بابات آویخاموش

! دن  یکنن و دل به دلش م یباباتم جلوش مراعات م یمهره مارداره که همه حت

!شه  یدل آدم براش کباب م... ده  یمظلوم نشونش م یلیو آروم بودنش خ یکم حرف نیا

بابات  يتو دست ها گذاشتیرفت م یگرفتم بخوره قاچ اول رو م یپوست م وهیکه براش م ییوقت ها هیبود  نجایا نایکه آو يچند روز نیا

 یهم سرد باشه نم یهر چ... شه  یرو به اون رو م نیکال باباتم داره ا... رفت دم در استقبالش  یم نایآو ومدیمثال بابات که از سر کار م ای... 

!تفاوت بمونه  یپاك بچمون ب يمحبت ها نیبا ا نهتو

!ده ؟ یرو فشار م یعذاب وجدان خرخره حاج دمیشا  -

به ... قدرشم شکر  نیواال به هم! کنه  ینگاه م رهیخ رهیهست خ نایآو يقوزك پا يرو که رو ییها هیبخ يکه جا دمید يچند بار! ... دیشا  -

!هیخوب زیهم چ یلینظر من که عذاب وجدان خ

! خوره  یسه تا برادر م نیا دنیهمون فقط به درد خند... کنه  یبچه دوا نم نیاز درد من و ا يدرد یعذاب وجدان حاج نیفعال که ا  -

که  نایآو يکوچولو يبه دست ها جانیبا ه... شم  یم زیخ میجام ن ياز شدت تعجب تو... چرخه  یکشه و به پهلو م یم یقینفس عم نایآو

با گرفتن  يکشم و آو یتر م نییکنم ، خودم رو پا ینگاه م نشیریش يتقال نیکه به ا یکم... شم  یم رهیگردن خ یم راهنمیشه پدنبال گو

 اهاشیخواب هم دست از سر رو يانگار ترس از دست دادن دوباره مادرش تو... رهیمشت کرده به خواب م يبا دست ها رهلباسم دوبا قهی

!داره  یبر نم

:زنم  یم یشم و لبخند محزون یم رهیبه مامان روجا خ... چکه  یقطره اشک تپل از کنار چشمم م هی

!دیخواب یتا خود صبح دور از جونش مثل مرده ها م شهیهم... چرخه  یخواب به پهلو م يتو نمیب یباره که م نیمامان ؟ اول يدید  -

)اون رو هم منقلب کرده  نایآو دنیمن به خاطر به پهلو چرخ جانیاشک و ه دنید... کشه  یترش م يبه چشم ها یمامان دست( 

کرده بود  شیشرط... براش ننو بسته بوده به درخت ها  اطیح يتو نکهیمثل ا... تییسامان بردش خونه دا يدو روز هیشیچند وقت پ  -

! ده تا تاب بخوره و بخوابه  یکه اگه به پهلو دراز بکشه ننو رو هول م
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! چرخه  یخواب به پهلو م يتو نایآو شیاون به بعد کم و ب زا

! دیرس یبه فکر خودمم نم گهیرو کرده که هزار سال د يترك عادت بچه من کار يسامان برا! ... لرزه  یبندم و قلبم م یهامو م چشم

محترم و خوش  یلیموجود خ هیفقط به عنوان ... معشوق  هینه رو حساب ! ... اما نه مثل سابق ... چقدر براش دلتنگم ! ... ازش ممنونم  چقدر

! دلم جا داره  يقلب دوستش دارم و تو

شه و خودش رو  یم مونیانگار پش وهویبعد ... بخوره  وانیجلو تا از لبه ل ارهیسرش رو م... کنم  یم کینزد نایشربتم رو به دهان آو وانیل

 ادیکارش  نیزنم و از ا یلبخند م... کنه  یزنه و نگاهم م یضربه م وانیل يرو یمربع خیکشه و با نوك انگشتش به دو تا تکه  یعقب م

.بود  زیآب تنگ برام جالب و سوال برانگ يرو یخیيکه چقدر شناور بودن قالب ها فتمیخودم م يها یبچگ

 يخونه بعد از مدت ها رنگ و بو... کنه  یآغوش گرم و مهربون عمه رها م يکشه و دخترکم خودش رو تو یرو م نایمهدخت دست آو عمه

زده  هیهست که به مخده تک یب یفقط ب... کنه  ینشسته و صحبت م يبا همصحبت و هم قماش خودش گوشه ا یهر کس... گرفته  يا گهید

!گه  یذکر م حشیلب با تسب ریکنه ز یمهمون ها نگاه م يکاپوکه به جمع و ت نطوریو هم

 یدلم م... کشه  یم قیو نفس عم ندازهیاش چنگ م نهیکنه با دست راستش به س یرو نوازش م يآو يپش موهاکه با دست چ نطوریهم عمه

:شه  یمهمون ها گم م ياهویه يصدام تو... لرزه 

عمه ؟  يبهتر نشد  -

تر بود و قرص هامو سبک تر  یراض ندفعهیوگرنه دکترم ا... شه  یم نیسنگ نمیبوده دوباره س ادیچند روزه کارم ز هی... خوبم عمه جون   -

!کرد 

! ... ير یو م يایتو اتوبوس و م ینیشیبار م هیحالت و اون همه مشغله چند روز  نیبا ا ستمین یبه خدا من راض... عمه  يومدیم دینبا  -

!ارهیم یو کوفتگ یراه دور تو اتوبوس خودش خستگ نیهم

 یم امیم... برام بهتره  ينطوریا... شم  یم وونهید الیاگه بمونم همونجا از زور فکر و خ... ؟  نمتیبب امیاونجا و ن نمیبش ارهیمگه دلم تاب م  -

!راحت تره  المیخ نمتونیب

آقا جون ! ... نشه  میطور هیوقت  هینکنم که  يکار چیگوشه ه هینمیتونم که بش ینم... نهیتا آخر عمرم هم! ... قلب منم ارث بابامه  نیا

!به من  ضشی، قلب مر دهیهاش به دو تا پسرهاش ارث رس نیزم امرزیخداب

:گذاره  یسمانه م يرو آروم جلو لیگرد و بزرگ است ینیناصر س... کنه  یخنده سمانه توجه همه رو جلب م يصدا

فقط ... شه  یکشه حجمش دو برابر م یاحتماال تو شکمت دم م... بخور فقط حواست باشه رشته هاش هنوز درست باز نشده  نویا! ... ایب  -

!به من عارض نشه  یکس يدیبده که اگه خدا خواست و ترک نیتضم هیجلو همه 

 يآبرو منو ببر يدیآش کش نهمهیا یورداشت... کاسه کوچولو بده بوش خورده بهم هوس کردم  هیمن گفتم ! ... وانهید يریناصر نم يوا  -

؟
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؟ ینیتو س یواسه چ حاال

!بچه لوچ نشه  يچشم ها يکنه بخور خیزودتر  ینیتو س ختمیخو ر  -

در اتاق  يگالب خانوم از ال يغذاها يکه بو فتمیم ییروزها ادی... ستمین ایدن نیا يانگار اصال تو... کشه  یبلوزم رو م نیآست نایآو

نشستم و دعا  یم ومدیم رضایاز همون دم ظهر تا دم غروب که عل یگاه... داد  یگرفت و عذابم م یکرد و دورم راه م ینفوذ م کمونیکوچ

! که پخته رو بهم تعارف کنه  ییکف دست از غذا هیبه اندازه  رزنیکردم که پ یدعا م

شده بودم و غرورم خرد شده بود که در  زاریاز خودم ب نقدریا یگاه... اتاق  يتو اوردیکرد و م یو غذا رو گرم م ومدیم رضایکه عل غروب

! که نوچ  نداختمیو با بغض سرم رو باال م دمیچ یفقط لب برم رضایعل يگفتن ها يخور یجواب م

شکمم انداخته باشن ، از شدت بغض  يگرفتم و با خوردن همون دو سه تا لقمه اول انگار سنگ تو یلرزون لقمه م ياوقات با دست ها هیبق

! شدم  یدقش م نهیآ رضایشد و من باز هم به قول عل یاشکهام با طعم غذا مخلوط م يشورشدم و  یم ریس

شکمم ... برم و تو خونه عمه مهدخت ضعفم رو جبران کنم  رازیاز راه برسه و به خاطر کالس هام به ش کشنبهیزدم تا دوباره  یبال م بال

گشادم  يمانتوها ریز... داد  یکمرم رو تا مرز شکستن آزار م نیماش ين هاتکو... اتوبوس مشکل بود  يها یبزرگ شده بود و تحمل صندل

به  دیرزیراه م هیتحمل سخت... شه کم کنم  یکه به شکم و کمرم وارد م ییکردم از شدت ضربه ها یم یبستم و سع یم شکممرو دور  یشال

! مهربون عمه مهدخت  يشدن با دست ها ماریت

شد و  یوجدان تکرار م یب رزنیو تحمل اون پ رضایبا عل یاز چهارشنبه زجر همخوابگ... بودن  میتقو يروزها نیتا چهارشنبه بهتر کشنبهی

زجرآورم  یسه روز دوباره به زندگ ي، و برا رفتمیممتاز م يدختر دانشجو هیکردم و به جلد  یفرار م میچهار روز از زندگ يمن هر هفته برا

! گرفتم  یزن حامله و افسرده رو به خودم م هیو نقش  گشتمیباز م

:کنه  یاعتراض م نایآو

! ماااااماااانننن   -

؟  يخوا یآش م... ؟  زمیجان عز  -

 یبلند م عیاز جام بلند بشم عمه فرز و سر نکهیقبل از ا... کنه  یو باال م نییحرفم پا دییتا یمن سرش رو به معن هیتوجه یدلخور از ب يآو

که از قصد عمه آگاه شده خوشحال و لبخند به  نایآو... ره  یخونه م وونیو به طرف ا دارهیبشقاب و قاشق برم هیآشپزخونه  يوشه و از ت

آش رشته انگار  گیبخار و دم د... گرم شده و به شدت خوابم گرفته  هامیحرف زدن دور و بر دنیسرم با د... دوهیعمه م باللب دن

زنگ در  يگذره صدا یکه م يا قهیچند دق... کنه  یتر م یو بعد از ظهر گرممون رو شرج ادیبه داخل سالن خونه م وونیا ياز تو میمستق

: پرسه  یبابا محمود م... ده  یرو برداره دکمه در بازکن رو فشار م یگوش نکهیشه و بدون ا یبلند م نجها... شه  یبلند م اطیح

بود ؟  یک  -

!ضا باشه رفته بود کشک بخره دونم ؟ فکر کنم ر ینم  -

کنن ؟  یدر رو باز م هیبپرسن ک نکهیپسر آخه بدون ا  -

) نهیش یم الیخ یجهان ب( 
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! کنن  یباشه خبرمون م بهیاگه غر اطنیح يتو نایعمه و آو  -

که دور  یدر حال نایچند لحظه بعد آو... ده  یشوهر خاله رباب گوش م يکنه و باز هم به صحبت ها یم يدندون قروچه ا یمحمود حرص بابا

کنه و  یدر سالن رو باز م يعمه مهدخت ال... نهیش یزانوم م يو رو ادیبه طرفم م یکه خورده سبز رنگ شده با نگاه نگران یلبش از اثر آش

کنه به سمانه  یم یکنار سالن خال کیسطل کوچ يها رو تو وهیکه داره پوست م نطوریناصر هم... زنه  یسمانه رو صدا م یآروميبا صدا

:زنه  یچشمک م

! بچه رو دارن  يهمه هوا گهید... زارهیمحلت نم یشکیه ادیفردا که بچه ب... تو رو دارن  يامروز همه هوا! ... ببر  تمینیپاشو برو س  -

و  بیانگار با سکوت عج... داره  یبیحالت غر نایآو يدونم چرا چشم ها ینم... ره  یم اطیو به ح زنهیبه قاشقش م یسیسرخوش ل سمانه

! شه  یبه پا م یشکنه و طوفان یدر هم م يآرامش به زود نیخواد بهم بگه ا ینگاه شفافش م

:کنه و بعد  یسمانه به من نگاه م... ستیمتوجه ن یکس... کنه  یدر سالن رو کامل باز م سمانه

!تو فتانه خانوم  دییبفرما! ... دییبفرما! ... اهللا  ای  -

! نیجون بازم مهمون دار عمه

 يبه هم فشرده ، خنجر نگاهش رو برا يو با صورت قرمز و لب ها ادیم رونیمامان از آشپزخونه ب... جمع رو گرفته  یوحشتناک سکوت

 یاز جاش بلند نم یکس... گذاره  یم دستهاش داره پا به سالن يرو تو یکه سبد گل بزرگ نطوریفتانه هم... کنه  یاز فتانه آماده م ییرایپذ

... خونه حاج محموده  نجایا یول... فهمم  یرو خوب م گرانیغربت د... سوزه  یدلم به حالش م... داره  دیجلو اومدن ترد يفتانه برا... شه 

!که به خاطر من اومده تعارف بزنم  یاجازه ندارم به مهمون

:شه  یگه و بلند م یم یالله ایکنه ،  یم رتیروح اله غ ییدا

!نکن  یبینشسته غر نجاینژال هم هم ای؟ ب يستادیچرا دم در ا! ... بفرما تو دخترم   -

)ره  یم ییرایو به طرف در اتاق پذ ندازهیکتش م بیج يرو تو حشیتسب ییدا( 

! که خانوما راحت تر باشن  میکن یما زنونه مردونش م  -

رن  یم ییرایعقب نمونن به پذ یاز مردونگ نکهیا ي، بابا محمود و شوهر خاله و پسرش و جهان و ناصر و آرش هم برا ییدنبال حرف دا به

... نمیفتانه رو بب يتونم لرزش پاها یکنه که به وضوح م ینگاهش م يمامان روجا طور... شم  یاز سر جام بلند م... ادیجلوتر م یفتانه کم... 

:غره  یمامان م... ده  یجا م ونیزیتلو زیو اون رو گوشه م رهیگ یفتانه م يسبد گل رو از دست ها تابمه

؟  یکن هیگزارش ته ياومد! ... خواهر شوهر ! ... به به   -

:گه  یم یاستغفرالله یب یب

؟  یاز اون شوهر لجبازت درس نگرفت. ..؟  یکن یبرخورد م نطوریچرا با مهمون ا... ؟  هیدختر چ نیا ریتقص! ... روجا خانوم   -

! مرد  یدختره داشت م نیا... زدن ناقصش کردن ... زدن پر و بال بچه منو سوزوندن  نایا  -

!رهیبگ تیاز نژال رضا ادیفرستاده تا ب شیداداش مافنگ نویا... نیساده نباش! ... یب ینه ب... ؟  ادتیاومده ع حاال

:ستهیا یو کنارم م دارهیچند تا قدم بلند بر م فتانه
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االنم که اومدم خبر ... نیاز خودش بپرس... اوردمیدر ن يوقت برا نژال خواهر شوهر باز چیبه خدا من ه! ... نه به جون بچم روجا خانوم   -

! رم  یو م نمشیب یم قهیچند دق... شدم  یوگرنه مزاحمتون نم نینداشتم مهمون دار

غر زدن  يصدا... کشه  یآشپزخونه م يمامان و اون رو تو يبازو ریز ندازهیعمه مهدخت دست م... بزنه  یکنه که حرف یدهان باز م نماما

کنه انگار که  یبه صورت و حرکات دستپاچه فتانه نگاه م قیزهره آنچنان دق ییزن دا... تونم بشنوم  یمامان رو م هیو در گوش فیضع يها

کم ... کنه  یم یلب احوال پرس ریفتانه ز... نشونمش  یو کنار خودم م رمیگ یدست سرد فتانه رو م... رهیرو بگ تکاریجنا هیخواد مچ  یم

... کنه  یم ییرایو شربت پذ ینیریش ینیبعد مهتاب با س یکم... کنه و فتانه کمتر حس معذب بودن داره  یسالن رو پر م یفیکم همهمه ضع

دامنم  ریز گرانیرو دور از چشم د لمیموبا یدست فتانه گوش... بغلم سنگر گرفته  يو همچنان تو کشیعمه کوچتزل زده به صور نایآو

:ده  یهول م

بابا که رفت اونم ... دردونه بابام بود  زیعز... نبود  نیحقش ا رضایبه خدا عل... بهش بده  گهیفرصت د هیفقط ! ... تو رو به اعتقاداتت نژال   -

! مرد شده  دیرس الشیپاش نشستن معتاد و قمار بازش کردن به خ ریز... در به در شد 

!کرده  رییچقدر تغ یش یخودت متوجه م شینیاصال اگه بب... نزده  اكیاون بال به سرت اومده لب به تر یبچم از وقت کدونهیجون  به

! بهت زنگ زد حداقل جوابشو بده بزار حرفشو بزنه  یقتو نایرو به جون آو تو

 رهیخ ییزن دا يلب ها يزنه و من به پوزخند رو یفتانه همچنان حرف م... دم  یمشتم فشار م يرو تو یبرم و گوش یدامنم م ریرو ز دستم

! کنم  ینگاه م رهیخ

! مادر رو مرحم بگذاره  هیتونه دل  یشکستن و سوختنت م یاحساس کن نکهیا هیحس بد چه

کوتاه  يمامان رو ببره به تشکر هیراتیاز آش جاافتاده و خ يو کاسه ا نهیبنش شتریب یکم نکهیا يعمه برا يو در جواب اصرارها رهیم فتانه

.کنه  یقناعت م

... و آدم هاش  ایخوب فراغت از دن يشم به روزها یپرت م... برم  یلذت م یآسمون آب دنیو از د زنمیقدم م نایآو يپا به پا اطیح يتو

! میبزرگسال هیهمراه بودن اما هزار بار شرف داشتن نسبت به مشکالت زندگ کیکوچ ياگرچه با غم و غصه ها یخوب کودک يروزها

!هامم رشد کردن و استخوان ترکوندن  یهر چقدر بزرگ تر شدم بدبخت انگار

... خاك جا خوش کرده  يآفتاب داغ دلمه بسته و رو ریکه ذبح شده و حاال ز يون گوسفندخ... خوره  یدماغم م يخون تو يباغچه بو کنار

آب  يدم دست هاش رو تا آرنج تو یکنار حوض و من بهش اجازه م میریم... کشه  یده و دستم رو م یم نیبا چندش دماغش رو چ نایآو

شم  یغرق م الیخ يو تو نمیش یم تتخ يرو... حوض بزنه 

 یدونست ول یم دنشینفرت من رو از مواد کش نکهیبا ا... روز به روز بدتر و بدتر شد ... معتاده  رضایدونستم که عل یروز اول ازدواجم م از

و پر  نیغمگ يچشم ها يجلو. کرد  یم ایمه کمونیاتاق کوچ يمنقلش رو تو... براش مهم نبودم ... گرفت  یازم رو نم گهیمدت د هیبعد از 

!داد  یم رونیهاش نگه داشته بود ب هیر يرو که از لوله وافور گرفته بود و تو يمن حلقه حلقه دود رتاز نف
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رو  اكیمن بهش دست داده ، تر يکه از کما یقابل تصور بود که به خاطر شوک ریو حاال برام غ... مرگش رو کردم  ياون روزها آرزو چقدر

!کنار گذاشته باشه 

کمپ  هیيتو میبارم رفت کی... قبول کرد  یدنگ و فنگ زبون یکه التماسش کردم ترك بکنه و بچسبه به کارش ، بعد از کل يچند بار ادمهی

 يبراش آرزو رضایعل يمن جلو نکهیگفت ا... و اونجا روانشناس و مشاورشون بهم گفت که برخورد من از اول اشتباه بوده  ادیترك اعت

! ، پنجاه  میباتالق گند و کثافت غرق بکنه و با خودش بگه ما که چهل يتو شتریاون خودش رو ب شده که یم باعثمرگ کرده بودم 

دور از  دنیکش يبرا ستیکنم و الزم ن یرو به مواد درك م ازشیهم ن ينطوریکنم که فکر کنه من هم ينشون ندم و کار تیحساس گفت

 رضایعل يگفت اگه همپا یم... فکر کنه احساس انزجار دارم  نمیردنش رو ببمن مصرف ک نکهیاز ا دیگفت نبا یم... چشم من اقدام بکنه 

! کمتره  یلیاحتمال برگشتش خ میریسوخته فاصله بگ نیرنف نیقدم به قدم از ا

دقت  یروانشناس وقت يحرف ها ریها تحت تاث يآخر نیا... هم داشت  یروح ازیکرده بود ، ن دایکه به مواد پ یجسم ازیاز ن ریغ رضایعل

!اگه بدنش خمار نباشه  یبره حت یبه مواد پناه م ارهیکم م ییجا ایشه  یناراحت م يزیهر وقت از چ دمید یکردم م یم

و هزار تا اگر و مگر  دید یم یاز طرف من اگه بدخلق... دیکش یو داد و هوار م ومدیکه در خونه م يطلبکار... کرد  یمادرش که دعوا م با

رفتن و  یم لیکم کم عضالتش تحل... کرد  یگرم م اكیتر دنیو دنبال راه چاره باشه ، سرش رو با کش ستهیمثل مرد با نکهیا ي، به جا گهید

از  يادیقبلش رو تا حد ز یشده بود و پوست برنز و براقش اون شاداب لیچشم هاش به رنگ زرد متما هیدیسف... شدن  یم اهیس شلب ها

بکنه ،  اهیزودتر از اونکه قلبش رو س اكیکردم تر یفکر م یگاه... کرده بود  دایبود که پ یزمخت يصدابدتر از همه ... دست داده بود 

! کنه  یحنجرش رو تباه م

!ادیبه وجود ب میلحظات زندگ نیاز بدتر یکیبشم و  ریتابلوش بود که باعث شد تو راه مشهد اونطور تحق افهیق نیهم و

ذهن من بود  يکه تو ییوالیاز اون ه دشیبا اون لباس سف... بود  دهیپوستش دو ریآب ز یمالقتم ، کم مارستانیب يکه اومد تو يروز ادمهی

جذابش  شتریسبزه بودنش ب نیهم یسبزه بود ول... خاص خودش رو داشت  ییبایز رضایشدم ، عل یانصاف اگر نم یب... فاصله گرفته بود 

من  يوقت برا چیکه ه يا نهیس... بود  نتشیز دیسف ایگردنبند زرد  کیبرق  شهیکه هم یفراخ نهیداشت و س یخوش فرم بدن... کرده بود 

! داد  یعشق نم يبو

 يهم کم کم حرف ها رضایو تار شد که عل رهیهم به قدر روابطمون ت یبعد از عروس يچند روز... نکردم  فیوقت از ظاهرش تعر چیه

 راهیو بد و ب هیکالم پر از کنا دنیتر بود تا شن یدت ها بود که سکوتش برام دوست داشتنسپرد و حاال م یرو به فراموش زشیمحبت آم

!شیپر از تلخ هیتفاوت یو ب يسردگفتن هاش و لحن پر از 

کنه و  یبزرگش به حوض اشاره م يبا دست ها... کنم  یخونه نگاه م وونیوحشت زده به ا... لرزونه  یبابا محمود تنم رو م ادیفر يصدا

:کشه  یم ادیفر

! رو دستمون  فتهیم رهیگ یفردا صد تا مرض م نیا... از تو آب حوض  اریاون بچه رو در ب... نژال حواست کجاست دختره دل گنده ؟   -

! شه  یمعتادش از صد تا صاحاب برامون شاخ تر م يوقت همون بابا اون
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آب حوض  نقدریا... چکه  یسرش آب م يآب حوض مونده و از رو ریتا گردن زيآو... کنم  یگردم و به حوض نگاه م یوحشت بر م با

اونقدر ... آب حوض غوطه خورده  يبچه با همه بدنش تو نیا یک دمیاصال نفهم... شدن  سیدورش خ يها کییلب پر زده که تمام موزا

.بودم  دهفکرم مشغول بود که متوجه نش

بابا ... ره  یراه م یتا لب حوض دو سه قدم رمیگ یشم و دستش رو م یبلند م... کنه  یبغض کرده و با ترس به بابا محمود نگاه م نایآو

: اعصابم  يکشه رو یبلند مته م يمحمود با صدا

؟  یکن یچرا مس مس م! ... ارید بجنب درش ب  -

: کنه  یسپر م نهیسمامان ... رسونن  یم اطیو عمه خودشون رو به ح مامان

!ینشده اون روت رو باال گذاشت یچیهنوز ه... ؟  یحاج هیچ  -

؟  يبد ياخالقت دخترت رو از خونت فرار نیبا ا يخوا ینکنه م... مراعات مهمون هارو بکن  الاقل

و بدنش  دنیلباس هاش آب کش... کشم  یم رونشیو از آب ب يبغل آو ریبرم ز یدست م... سوزه  یمن هم گلوم م نایبغض آو دنید از

خوره و نفس  یآب م یو کم رهیآب م ریسرش هم ز نباریا... فتهیآب م يدوباره تو يدم و آو یتعادلم رو از دست م... تر شده  نیسنگ

 نایآروم کردن آو يبرا یآب افتادن لب حوض نشستم و رمق يکه تا بازو تو ییخودم با دست ها... کنه  یم هیرو گ ادینفس زنون باال م

 یتخت چوب يو من رو تا رو رهیگ یبغلم رو م ریعمه مهدخت ز... کشه  یم رونیلحظه ب هیيرو تو نایدوه و آو یبابامحمود م... ندارم 

شده  رهیپر از اشک بهم خ يکه دست انداخته دور گردن بابا محمود با چشم ها نطوریو هم ومدهبند ا شیگر يصدا يآو... کنه  یم یهمراه

! دهیآب ترس يمن و پرت شدنش تو يدست ها هیسست نیداد پدر بزرگش از ا ياز صدا شتریدونم که ب یم... 

:زنه  یمامان لب م يمحمود با حرص در جواب چشم غره ها بابا

اونو چند بار فرو کرد تو آب حوض و درش  ادین نجایا گهیبترسونتش که د نکهیا يبچه گربه گرفته بود برا هیروزینره خر پر يرضا نیا  -

تو آب  نامیکنه ، آو ینشسته و نگاه م ينطورینژال هم نمیب یاومدم م... پدرسگ کار خودش رو کرده بود  رمیتا اومدم جلوش رو بگ... آورد 

! پاشه  یصورت و دهنش م يکنه و با دست هاش آب حوض رو تو یم لوپشلپ شو

! ا خودش رحم بکنه آب کثافتا رو خورده خد نیا

؟  يدو تا بچه رو قبض روح کرد نیا ينطوریا ياالن نگران بود یعنی... مرده شور محبت کردناتم ببرن   -

 دنیو د دنیشن يبرا یکشش گهیشده و د فیاعصابم به شدت ضع... رو ندارم  یکس ادیبلند و داد و فر يصدا دنیوقته تحمل شن یلیخ

!حاج محمود رو ندارم  اقیسبک و س نیبه ا يها یپدرانگ

به غذا نداره و  یلیم يآو... بلندش نم دارن  يهنوز هم موها... کنم  یمحکم م نایآو يموها يرو رو ینخ يو روسر نمیش یسفره م کنار

زنه و  یم يخندزهره پوز  ییزن دا... کنه  ینگاه م هاشیزانوم داره به حرف ها و حرکات دور و بر يزده رو هیکه آرنجش رو تک نطوریهم

:نهک یمنو خطاب م

؟  یکار کن یچ يخوا ی؟ م هیچ متیحاال که حالت بهتر شده باالخره تصم یخب نژال خانوم به سالمت  -
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)ده  یمن جواب م يمامان روجا هول و دستپاچه به جا( 

! قدمشونم سر چشم ... خودمون  شیمونه پ یم... کنه زهره جون ؟  کاریچ یخواست یم  -

! بکنه  يریگیرو پ تشیشکا يخواد کارا یم یبود ک نینه منظورم ا  -

) هست ؟ ... ستین یاالن وقت تالف ییزن دا... ادینفسم بند م( 

! سفره حرمت داره ها ... حرف هاست ؟  نیخانوم االن وقته ا: روح اله  ییدا

! تو جمع نشسته خوش باشه  قهیطفل معصوم دو دق نیا نیبزار

باباش و برادرهاش ... میش یم تشمیطالق و شکا يکارها ریگ یپ يزود نیانشااهللا به هم... ستیصاحب ن یزهره جان نژال که ب: روجا  مامان

!که نمردن 

! فکر نکنم حاج آقا با طالق دخترش موافق باشه : ییدا زن

)چرخه به سمت بابا محمود  یهمه سرها م( 

... ها هست  یاختالف تو همه زندگ... هست  یمشکالت و مسائل شهیزن و شوهرها هم نیهر چند ب! ... نژال  من گذاشتم به انتخاب خود: بابا

!کمتر  یکیبرا ... شتریب یکیبرا 

 یصاحب اون زندگ... حال من همون موقع هم گفتم  نیبا ا... کرده  يادیدونه غلط ز یکرد گفت م یعذرخواه نجایهم اومد ا رضایعل

دستم باز هست که گوشه خونه خودم از خودش و دخترش  ياگه طالقم بخواد شکر خدا اونقدر... گذاشتم به انتخاب خودش ... نژالست 

! کنم  ينگهدار

که با  یکس... و قلب عاشق من رو در دست گرفت  یزندگ اریاخت شیکه شش سال پ یکس... کشه  یقلبم زبونه م يحس نفرت از تو( 

... که به جرم زن بودنم تا سر حد مرگ ازش کتک خوردم  یکس... نشوند  ثیاون سفره محقر و پر از حرف و حد يرو پا من یلیضرب س

من  اریحاال از اخت... هزار بار جون بدم  يتا دست و پا بزنم و روز دین باتالق و بعد خودش رو کنار کشیا يکه من رو هول داد تو یکس

! زنه  یحرف م

 ییرها... هییباشه فقط رها یمیاگه تصم نباریا... فتمیقفس حاج محمود به دام ب يمحاله ممکنه من تو... کنه  یکشم م شیخونش رو پ گوشه

! ) از همه ترس ها و مالحظه هام  ییرها... ها  یاز همه تلخ ییرها... و بندها  دیاز همه ق

 یشیدلمون آت يو تو میشد رهیدر سکوت به جمع خ یب یمن و ب... زنه  یم یگه و حرف یم يزیچ یهر کس... اظهار نظر ها داغ شده  بازار

 نایآو يمن هم در سکوت به موها... کنه  یم يو با غذاش باز ندازهیم ریگه و سرش رو به ز یلب ال اهللا اال اهللا م ریز یگاه یب یب... بر پاست 

:شن  یسرم در هم و برهم م يصداها تو... کنم  یزنم و پوست سرش رو نوازش م یچنگ م

! ده  یهم بهشون م ینون و آب هییحاج گذارهیآره منت م  -

!صد بار گفتم تا بزرگتر نشسته تو الل شو ... شد ؟  زیپسر تو باز زبونت ت  -

کار کنه دستش  شگاهمیتو آراتونهیتازه م... دارن بهتره تنها نباشن  یعمه خانوم هم که مشکل قلب... مهدخت خانوم ؟  شیاصال چرا نره پ  -

!خودش باشه  بیتو ج
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به  ستیاصال الزم ن رازیش ادیاگه بخواد ب... خانوم و با کماالته که هر جا باشه قدم خودش و بچش رو چشم صاحبخونه هست  نقدرینژال ا  -

!خودمم در بست در خدمتشم ... و به خودش و دخترش برسه  نهیفقط بش... فکر کار باشه 

به هر حال بعد از ... وقت پر بکنه  مهیکار ن هیخب فکر کنم خود نژال هم راحت تر باشه که وقتش رو با  یول... مهدخت جان  نیه باشزند  -

! افتاده  یبره چه اتفاقات ادشیکشه تا  یطول م یکم... داغ خورده باشه  هیکه طرف  نهیطالق مثل ا

ارث  نیزم هی... براش محفوظه  شهیاون خونه هم يدونه اتاقش تو یدارم که نژال خودش م یمیخونه قد هی... ندارم  يمن که بچه ا  -

!کردم  یم میداشتم محض دل پاکش بهش تقد شترمیاگه ب... دمیاونو به نژال بخش مینامه محضر تیوص يوقته تو یلیکه خ مهیپدر

! هستن که هواشو داشته باشن  ییخدا رو شکر اگه ناکام شده کسا  -

حاالش تو بازار داره نون چند تا  نیهم یحاج... مگه باباش ندار و دست بسته هست ؟ ... ؟  نیشماها راه انداخت هیچه بحث نیبابا ا يا  -

؟ دیدختر خودش شماها نگران ياونوقت برا! ده  یرو هم م گهیخونوار د

!گه هر جور خودش بخواد  یحاالم نشسته کنار م... بخت کرده  اهیخواهرمونو س يماست که از اول سر لج و لجباز يبابا نیا ریتقص  -

هم بد باشه بازم پدر  یهر چ... بچه دارن  نایگم ا یمن م... ؟  يایبه جوش م اوشیمثل خون س یچرا ه... پسر ؟  يباز تو شروع کرد  -

از شکم ننش فاسد و  یشکیه... خورده هست  خام ریش زادیآدم... توبه کرده باشه براش درس عبرت شده باشه  دیگم شا یم... بچشه 

!در توبه رو باز گذاشته  شییخدا هم به اون خدا... ادینم ایگناهکار به دن

اصال سرش رو باال گرفت ؟ ... ؟  يلبشو جر و واجر نکرد يخود تو دم در نزد... ؟  نیگفت حق دار نیبهش گفت یهر چ نجایاومد ا نیدیند

؟  نشیبود دهید ينطوریحاال ا تا

به نظر من که نژال خانوم برا ... تونه بزارتش کنار ؟  یم یراحت نیبه هم یزبون کس ریز رهیم ونیطعم اف یمگه وقت... توبه گرگ مرگه   -

! رنیطالق بگ دیخاطر دخترشونم که شده با

! پسرم  یآرش جان شما بهتره وارد بحث نش  -

 یدونه چ یم ینژال هم خودش بهتر از هر کس... نیو صلوات بفرست نیبخور... غذا سرد شد ... به جون هم ؟  نیبابا چرا همتون افتاد يا  -

!ستین یبه صالحشه و چ

... سکوت اتاقم رو شکسته  یفینفسم گرفته و هق هق ضع... ندازمیاتاقم م يشم و خودم رو تو یبلند م... تونم جو رو تحمل بکنم  ینم گهید

کاش ... کنن  یم یدن و سخنران ینظر م میچقدر راحت در مورد من و زندگ... تونم از پشت در اتاق بشنوم  یپچ پچ کردن جمع رو م يصدا

همون اتاق دوازده  يدلم برا... بودن بهم دست داده  یلیحس طف... ره  یقلبم فرو م يتو غیزنند مثل ت یکه م یهر کلمه حرف دنیفهم یم

و آخر برج و  ياحمد يمغازه آقا يکار تو يبرا... نبودم  ونشیکس مد چیکه به ه يساده ا هیهمون زندگ يبرا... ه خودم تنگ شد هیمتر

هفت  ایگوشت رو به شش  لویک کیکه  یوقت يبرا... کردم  یو لب خندون و با مالحظه تمام خرجشون م يدکه با سربلن ییاسکناس ها

خوش بودم به ... کرد  یاتاقم رو پر م يگرم هوا يغذا يهفته روشن بود و بو کیيکردم و باهاش اجاق خونم برا یم میقسمت تقس

 یبالش م يو شب ها سر راحت رو میکرد یرو صاف م رضایعل يها يبدهکار ونهدونه به د نکهیبردم از ا یکردم و لذت م یکه م یقناعت
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پرت کردن  رونیبه ب شونیزندگ يوجه ممکن تو رو از تو نیبه بدتر يروز کیکه  ییحم آدم هاو تر ینباش یمحتاج کس نکهیا... میگذاشت

! بود  نحالت ممک نیمثل من بهتر یآدم حساس ياستقالل برا نیهم... ، دنبالت نباشه 

:کنم  یغرش م يرحمانه ا یکه با لحن ب دهیهنوز به وسط اتاق نرس... شه  یپر از غذا وارد م ینیس هیشه و سمانه با  یباز م در

!موندم  یخواستم بخورم همونجا م یاگه م... رونیببرش ب  -

نهیش یگذاره و خودشم کنارم م یرو کنارم م ینیو به زحمت س ادیآروم به سمتم م يباالخره با قدم ها... کنه  یپا و اون پا م نیا یکم سمانه

:

؟  ياریو به خودت فشار م یکن یبغض م ينطوریا یبرا چ... یشناس یوقته م یلیقوم رو خ نی؟ تو که اخالق ا يناراحت شد نقدریچرا ا  -

!شناسم  یبه قول تو قوم رو نم نیکدوم ا چیمن ه  -

!شناسمشون  یکنم نم یفکر م یمنم گاه... یگ یراست م  -

؟  یشناس یاونم نم... ؟  یمادر خودتو چ  -

 يروز هیخواد نشون بده اگه  یم... خواد باباتو بچزونه  ینژال به خدا فقط م... مالحظه شده  یها ب یتازگ نقدریننه من که ا نیالل شه ا يا  -

نشینب ينطوریمامانمو ا... نشده بود  اهیبختش س ينطوریاالن دخترت ا يو دلشو نشکسته بود يخودت قبول کرده بود يپسر منو به دوماد

دم غروب برات  دمیخدا گواهه خودم با جفت گوشهام شن... گشت  یچند روز خونه ما بود مامانم مثل پروانه دورش م نایبه جون بچم آو... 

 يرفته اون وقت ها مامانم گل سفره رو جلو ادتی... مینژال ما با هم بزرگ شد... خواست  یتو رو م يخوند و از خدا شفا ینماز امام زمان م

شش سال  نیا يتو نقدریکنه ، بدون ا یم یخال یداره دق و دل ينطوریا ینیب یاگه م... ؟  دیکش یسامان غذا ممن و  يبعد برا گذاشتیتو م

! خواد باباتو زجر بده  یدلش م... ستیسوخته و برا سامان حسرت خورده که حاال دست خودش ن

؟  ومدیسامان چرا ن  -

نه به ... نهیاز بابات دل چرک... ومدینم نجایهر چند اگرم بود ا!... نجایدو سه روز اونجاست دو سه روز ا يهفته ا... رازهیاون که االن ش  -

! تو کرد  هیکه با زندگ يبه خاطر کار... که سر دل خودش گذاشته  یخاطر داغ

جماعت نداشته  نیبه ا يکار يریبگ يخوا یاون روزم بهت گفته بود اگه طالق م... شناخت  یجماعتو م نیسامان خوب ا میاز حق نگذر یول

با همون شوهر  یشکنن که به زندگ یدلتو م نیهمچ يروز هیدونست  یم... کنن  یگفته بود خودش و ناصر برات همه کار م... باش 

! يبد تیمعتادت رضا

... بکنه  حتیبرداره و منو نص ینگران پیتر ينطوریدوست ندارم ا... به خودشم بگو ... شه  یبرا سامان عوض نم يزیچ رمیمن طالق بگ  -

! منم مردم  رهیبگ شیبگو بره دنبال زندگ... راه بندازه و کاسه داغ تر از آش بشه  يباز لیوک

داداش من داره  ینیب یاگه م... تحفه  ریبه خودت نگ ادمیز نیتازه همچ... کو گوش شنوا ؟  یول... بهش نگفتم ؟  یکن ینژال فکر م  -

! نکرده  دایهنوز عشقشو پ دیشه شا یپسر م رهیشه و کم کم پ یم دیسف موهاش

) کنه  یم میباز سمانه عصب شین... رمیگ یبا بهت سرم رو باال م( 

االن وقت مزه پروندنه ؟  یروان  -
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! ترسم  یم ستمیدوستم نداره و براش مهم ن گهیبفهمم سامان د يروز نکهیکنم از ا یاعتراف م... شد  یلحظه خال کیدلم  يتو

سمانه  یشوخ! ... و فراموشت کرده  ستیعشق اول و آخرت دلش با تو ن یبفهم نکهیاما درد داره ا... دونم  یچند اون رو حق خودم نم هر

!زنه  یبهم تلنگر م يبدجور

شام بخوره به استقبال خواب  نکهیدخترکم امشب بدون ا... نم ک یکنه و من پهلوش رو نوازش م یبغلم فرو م يتو شتریصورتش رو ب نایآو

! کنه  یرو درك م میفهمه و ناراحت یبغض من رو م یو به خوب هیدختر باهوش يآو... رفت 

نه ؟ ایگفتن وجود داره  يبرا یکنم که اصال حرف یفکر م نیبالشم گذاشتم و به ا ریرو ز لیموبا یگوش

اراده دستم به سمت  یب... زنه  یرنگ چشمک م دیصفحه سف يرو رضایشماره عل... دهیبهم نم يشتریب الیمجال فکر و خ یگوش لرزش

!چند لحظه بعد دوباره لرزش و فشار دادن اون دکمه و باز هم تکرار ... شه  یشه و تماس قطع م یم دهیدکمه قرمز کش

 صالیو است ازیمن که تو اوج ن يمثل حال اون وقت ها... داره  یچه حال رضایتونم حس کنم االن عل یم... خوشم اومده  يباز نیاز ا انگار

! زد  یگرفتم و اون رد تماس م یباهاش تماس م

 هیدنیرس یمیبار زنگ کوتاه و مال نیا... شه  یهم عوض م رضایعل استیشه ، س یواقعه تکرار م نیدست که ا کیيتعداد انگشت ها به

:کنه  یاس ام اس رو اعالم م

پس ... ییدونم االن تنها یم... ؟  يازم متنفر نقدریا یعنی... در حد چند جمله ... خوام باهات حرف بزنم  یفقط م! ... کنم  ینژال خواهش م «

» ! يبهم فرصت بد قهیدر حد چند دق یتون یم

:دوم  امیبعد پ قهیدق پنج

به ارواح خاك بابام اون ... بزار باهات حرف بزنم ... نژال تو رو به جون دخترمون ... بود  کیشناختم دلش کوچ یکه من م یینژال «

تو  یفرصت به من بده بعدش هر چ هیتو فقط ... کنم  لیرو بهت تحم يزیخوام چ یخدا نم هیبه خداوند... مرده  یشناخت یکه م ییرضایعل

» ! یخواست

رو  نایکه آو نطوریفرستم و هم یبراش م یخال امیپ هی... عاشق باباش بوده  رضایدونم که عل یم... کنه  یکه خورده حالم رو عوض م یقسم

 یبه محض لرزش گوش... متوجه بشه  یبره و کس رونیخواد صدام از اتاق ب یدلم نم... رم  یاتاق م يکنم به طرف انتها یاز خودم جدا م

:دم  یم هیتک میکشم و به کمد چوب یم یقینفس عم

!بله   -

! سالم   -

-   ...

نژال ؟  يبهتر  -

!حرفتو بزن ... زندم   -

اونم خوبه ؟ ... ؟  یاون چ... خودته ؟  شیپ... کجاست ؟  نایآو  -
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!پوستش  ریز رهیداره آب م... خالص شده  نشیتو از اون خونه و جو سنگ يها يباز یبه لطف وحش یمدت هی... بهتره  یلیاز قبلش خ  -

 یرفت یاز وقت... کور بودم  یعنی... کردم  مونیبا تو و زندگ يدونم چه کار یم یباور کن خودم بهتر از هرکس... ننداز  کهیتو رو خدا ت نژال  -

فرصت  همب گهیبار د هیخوام تو  یفقط از خدا م... آرزو دارم نژال  هیاالن فقط ... هزار بار گذشته رو مرور کردم  يروز... چشم هام باز شده 

!تا بتونم برات جبران کنم ... يبد

 يبره چطور ادمیدرسته که ... ؟  يکه شش سال تمام برام درست کرد یسگ هیزندگ نیبه نظرت عاقالنه هست که من چشممو ببندم رو ا  -

؟  يکرد مارستانیمنو روانه ب

!یکشت یمنو م یداشت... رضایمردم عل یم داشتم

... زدم عذاب وجدان گرفته بودم  ياومد چه گند ادمیبعدش که ... حالم خراب بود  یلیاونروز خ) ... کنه  یم بغض! ( خدا نکنه نژال   -

 ییجا هیدمینژال د... کردم  یاحساس بدبخت نقدریدونم چرا ا ینم... يبهم نگاه کرد يبرگشتم و تو اونجور یوقت... شدم  یم وونهیداشتم د

!رو سر تو دراوردم  زهایچ یلیخ یتالف... احمق بودم ... حالم از خودم به هم خورد ... قبولم داره  یرو دارم و نه کس یکه نه کس ستادمیا

!خورم  یتو رو م يمن االن شش ساله دارم چوب حماقت ها یدون یم... ؟  يدیتازه فهم  -

!کنم  یجبران م نایبه جون آو... تو برگرد   -

کنم هان ؟  یرم ترك م یم یچند بار گفت... ؟  یسر به راه بش... ؟  یدرست بش يچند دفعه تا حاال قول داد! ... ارینخفه شو اسم دخترمو   -

که دفعه دومت باشه ؟  يرو قول و قرارت موند یک... 

باور کن از همون وقت ... شوك الزم داشت  هیتن لش من  نیانگار ا... توبه کردم  مارستانیکه بردمت ب ینژال به مرگ خودم از همون شب  -

ازش بپرس  بیآقا مص شیپ ایب... هفته اونجا موندم  هیخودم ... اصال برو کمپ از مشاور و پزشکشون بپرس ... نزدم  اكیتا حاال لب به تر

!باور کن عوض شدم ... کنم  یکار م يطوراالن چ

 گهیاالن د... خوردم  یو آبرو و اعتبارت حرص و جوش م یموقع که برا سالمت گذشت اون... شن  یزود به زودم عوض م یعوض يآدما  -

!که زد به سرت زنده بمونم  يدفعه بعد ستیبرگردم معلوم ن... تهیبرگشتن من اوج خر... یکن یم یچه غلط ستیبرام مهم ن

!نبود  يباور کن عمد یول... کردم  یاون کارو م دیمن نبا... يحق دار یبهم بگ یهر چند هر چ... نژال ندونسته قضاوت نکن   -

؟؟نبود  يعمد... دمیکه تا حاال شن هیهیتوج نیمسخره تر  -

! دکتر گفت سرطان خون گرفته ... رو ببرم  بیخون مادرمو گرفتم که بعدش برم بار آقا مص شینژال اونروز رفتم جواب آزما  -

بابا رفت مامان از قبل  یوقت... تا بابا زنده بود حلقه اتصالمون بود ... میقت با هم خوب نبودو چیمنو مادرم ه... شدم  یچه حال یدون ینم

 یم نمینفر... کرد  یمرگ م يخودم برام آرزو يراحت جلو یلیخ... میرو آزار داد گهیوقت ها همد یلیخ... حرمت ها شکست ... بدتر شد 

بوق  هیشد ،  یطر ف و اون طرف م نیساعت ا کیروزانه خونش  دیاگه خر... برد  یسوال م ریز تمویشخص یکیکوچ زیسر هر چ... کرد 

! میزد که من اوالد ناخلف یگرفت دستشو به همه عالم و آدم جار م یم

باشه بار داغ خورده  هیکه  یکس... چشممه  يجلو شهیخاطره مرگ بابام هم... شد  یپام خال ریز وهویسرطان داره انگار  دمیفهم یوقت یول

 وونهیلحظه د هی... يباهام حرف زد يبرگشتم خونه و تو هم اونطور یاون شب وقت... فهمه از دست دادن مادر و پدر چقدر دردناکه  یم

!کنه ؟ یمرگ م يرو که دوست دارم برام آرزو یکه من هر زن استیچطور ایخدا مگفت... شدم 



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٣

-   ...

!الو ؟... ؟  يد یگوش م ينژال دار  -

!آره هستم   -

تو رو  یول... ریبگ تویاصال مهر... ریبگ هیکن د تیاصال برو شکا... يحق دار یبگ یهر چ... کردم  یدونم بد غلط یم... یخانوم... یینژال  -

طبع تو بلند نبوده همت من به اندازه  یول... بزار دلم خوش باشه من تالشم رو کردم ... بهم فرصت بده  گهیبار د هی... یپرست یم یبه هر ک

!

!امروز که فتانه اومده بود نگفت که مامانت سرطان داره   -

دکتر ... غلظت خون داره  نکهیا يکنه به هوا یداروهاشو استفاده م... به دکتر گفتم بهشون نگه ... دونه  یکس نم چیه... دونه  یفتانه نم  -

 هب گهید... دوز داروهاش رو باالتر ببرن  دیداروها خوب جواب نداد و حالش بدتر شد اونوقت با نیاگه ا... میصبر کن گهیگفته دو سه ماه د

 ينطوریگه ا یدکتر هم م... بهتره  شیاالن که خبر نداره روح یول... فهمه  یخودشم م گهیاونوقت د... بشه  یدرمان یمیش دیبا یواقع يمعنا

!دن  یاسترسش کمتره و داروها بهتر جواب م

واسه خودت ... هیو دل و توکلت قو يدار ینیهم هزار ماشاال اراده فوالد یلیخ... بار خونوادت ؟  ریز يتنه بر هیيتو عادت دار  -

! يریگ یم ماتمیتصم

ساخته شده  يباز یفاطمه هم که فقط برا خاله خان باج... ستیاضطراب براش خوب ن... داره  يریفتانه بچه ش... گفتم نژال ؟  یم یبه ک  -

 ربابام زنده بود و ه یتا وقت لمیفام... رو ندارم  یمن کس... دلسوز و غمخوارم بگم ؟  يبه شوهر خواهرا... به برادر بزرگ نداشتم بگم ؟ ... 

د همه ازمون ش میبابام مرد و ارثش تقس یاز وقت... بود  ادشونیسر خونه تا اون سرش به راه بود مارو  نیاز ا شونیهفته بساط شکم چرون

!دنیبر

گالب خانوم  نیشش سال از زبون هم نیا يتو نقدریا... گردم  یسوزه و برم یخبر دلم برات م نیا دنیفکرشم نکن از شن یحت یدون یم  -

پولم  هیسکه  لهاتونیفام يجلو مونیشب عروس ادتهی... گفت نجسم ؟  یبهم م مانمیبعد از زا ادتهی... شده  اهیدلم س گهیخوردم که د شین

واسه دو  یکشت یبعد م یداشت ینگهش م گهیگوسفنده رو چهار پنج ماه د نیبلند بلند گفت ا نیدر که گوسفند کشت يجلوکرد ؟ همون 

تاشون باشه ؟ 

 دیهمه سال با نیچرا ا... ؟  دمیکش یتو رو م یجور هوسرون دیچرا من با... داره  یکرد همه بفهمن عروسش تو دل يشب اول کار همون

هاش که  هیکوچه در جواب همسا يبا مادرت دعوات شده بود رفت تو ادتهی... ؟  دمیخر یتو رو به جون م لینگاه سرزنش بار فک و فام

کنم ؟  یدختره همه کاره دارم دق م نیگفت از دست ا... عروس من هرزه هست ؟  نی، گفت ا یکن یم وارگفتن چرا داد و ه یم

 دیهمه وقت زجر کش نیا نایچرا آو یدون یدلش خنک بشه ؟ م نکهی؟ برا ا رهیاز تو انتقام بگ نکهیت بست و آبرومو برد برا ابهم تهم ادتهی

 يپاچمبر ياز جا در رفت و بعد مادرزاد شینیهمون دوره جن يتو يآو يو لگد افتاد به جونم و غضروف پا ریدرسته که بابام با زنج... ؟ 

! و خدا نشناست بود  یهمون مادر عوض شیمسبب اصل یول... شد 
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... مقصر من بودم ... مقصر مادرم نبود ... فتهیچشمت به مادر من ب ستیقرار ن... میتو اون خونه باش گهید ستیقرار ن ينژال اگه برگرد  -

!رتیغ یمنه ب

هان ؟ ... میکشت یفوق فوقش م.... کردم  یمدهن باز  نایزودتر از ا دیبا... کردم  یتحمل م دیمن نبا... نه مقصر من بودم   -

 یداشتم م میاز همون موقع که عقد بود یعنی... تو دلش ساختم  کیکوچ تیسوئ هی... هیهفتصد متر کیباغ کوچ هیتو  هیمهر! ... نژال   -

مدت تمومش  نیتو ا یول... مینداشت یبعدشم که اصال زندگ... تموم موند  مهین... جلو افتاد  مونیعروس تیبه خاطر حاملگ... ساختمش 

رو به  یاهیشش سال روس نیمن تو ا... برمت همونجا  یراست از خونه بابات م هیو  نمیچ یهم توش م هیفقط اشاره کن من اثاث وت... کردم 

 یچ يبرا ستیمن ن شیلت پد یگفتم وقت یبا خودم م... نکردم  ایکه ازت به دلم بود اون جا رو برات مه يا نهیو به خاطر ک دمیجون خر

رو تموم کرده بودم االن نه من نه  تیکنم ، اون سوئ یرو مسکون اطیکنار ح هیانبار نکهیا يبه جا لیاگه همون اوا دیشا... کارو بکنم  نیا دیبا

! حال و روزمون نبود  نیا نایتو و نه آو

! یلیخ... رضایعل یکم گذاشت یلیخ  -

 یحت... یبرام کم گذاشت زیهمه چ يتو تو... بود  هیطرف قض هیاتیپول و ماد... کمبود داشتم  شهیمن هم... یفقط خونه و محل زندگ نه

!ينکرد يبچه خودتم پدر يبرا

، روز به  یو به خودت وابستم کن ینرمم کن شتریبا محبت ب نکهیا يبه جا... یبه دل گرفت نهیبعد ازم ک یول يبه زور مال خودت کرد منو

!يزجرم داد شتریو ب شتریروز ب

نژال ؟  یتو چ  -

من ؟   -

و به  یگرفت یرو بغل م نایهر وقت آو... یکن نیپدرتو نفر دمیبار هم ند کی... که من عاشقش شدم دلش پاك بود  یینژال! ... آره تو   -

شناختم شب ها قبل از  یکه من م یینژال... یبگ راهید و بمادر من ب ایبه پدر خودت  دمیوقت ند چیه یختیر یخاطر گچ پاهاش اشک م

! کرد  یخوند و تحمل م یلب دعا م ری، ز رهیبهم اعتراض بکنه و دماغشو بگ نکهیا يدادم به جا یم اكیتر يبو یخواب وقت

چرا هر بار اومدم ... ؟  يبه خرج نداد تیمن زن يبار هم برا کیچرا ... يصبور و با گذشت بود نقدریتو که ا... يخوب بود نقدریکه ا تو

 تیتو همه زندگ... چرا ؟ ... ؟  يچرا قبولم نکرد... کرد ؟  یداد م یصورت و لحنت ب يطرفت مثل همون روز اول تنفر و غم و غصه از تو

فکر  یبه ک يبهت بخوره ، داردست من  نکهیاز ا یش یمنزجر م یبود که شب ها قبل از خواب وقت نیا یمن همه هواسم پ... نایشده بود آو

؟  یکن یم

تو که مرام ... يگم تو که با انصاف بود یفقط م... خوام دلتم برام بسوزه  ینم یحت... کنم  هیاشتباهم رو توج يخوام خودم رو ، کارها ینم

من  يتو چرا برا... یبه مهربون یتو که عادت داشت... بلند بود  تیشونیو طبعت مثل پ يتو که سر سفره بابات بزرگ شده بود... یداشت

... رمیارتباط بگ يمن نتونستم با آو... نگاهت خنجر بود ... بود  شترین يزد یم یکه حرف یگاه... يکرد یدعامم نم یحت... ؟  ينکردخرج 

رو  میموقع اومد و نگذاشت زندگ یبودم که ب ریازش دلگ... مدیترس یفهمم ازش م یحاال م... با مشاورم حرف زدم ... فهمم چرا  یحاال م

خودم داشته باشم و بدون  يتو رو برا مونیچند ماه اول زندگ يبرا ینگذاشت حت... ببرم  شیکرده بودم پ يزیبرنامه ر هک ياونطور

 نکهیمن از ا... يکرد یو با حقارت بهم نگاه م يزار شده بود یپدر باشم ب نایآو يتونم برا یمن نم نکهیتو از ا! ... لمست کنم  یدلواپس
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 چیمن ه یاالن سه سالشه ول نایآو... به من بگه بابا ؟  يداد ادینایتا حاال به آو... دمیکش یزجر م ادیو به طرفم نم کنهیم یبیاز من غر نایآو

! دمیوقت کلمه بابا رو از دهنش نشن

تو با ... به دوش بکشم  ییرو تنها یشدم بار زندگ یو من مجبور م یکه جربزه نداشت يخود تو بود نیا شهیهم... رضایتند نرو عل  -

! يکارهات مجال عاشق شدن بهم نداد

بودم که تا  یو من همون کس يکه به زور منو مال خودت کرد يبود یتو همون کس... باشه  ادتینویا... یستیکه طلبکاره تو ن یاون االنم

!بهت گفتم دوستت ندارم لحظه آخر 

! بود  شتریقصور تو گناهش ب... تر بود  نیتو سنگ فهیوظ پس

دلم  دایفقط بدون شد... یخوام مجبورت کنم دوستم داشته باش ینم... کنم  هیرو توج يزیخوام چ یمن نم... گم  ینژال بهت گفتم بازم م  -

بارم که شده به خدا اعتماد کنم و دستهامو  کیيخواد برا یدلم م... میسه نفره داشته باش هیزندگ هیخواد من و تو و دخترمون کنار هم  یم

یخوام پشتم باش یم... امیب رونیزنم ب یکه توش غلت م یلجن نیخوام از ا یم... خوام مرد بشم  یم... خودم و بلند بشم  يبه زانو ها نمبز

!یباش ییفکر نکنم آدم ترسو... ستیتو سخت ن يبرا... م خودمو ثابت کن يبهم فرصت بد... یکمکم کن... 

 نطوریو هم... به خاطر ضرب و شتم ... کنم  تیخوام ازت شکا یدر ضمن من م... بهم ثابت بشه  زهایچ یلیخ دیبا... ستیموضوع ترس ن  -

 جادیا نایآو هیحکم طالق من و گرفتن حق سرپرست يبرا یمشکل ادتیفکر هم نکنم دادگاه به خاطر اعت! ... خونت  يتو یجان تینداشتن امن

 یاز دست تو و خودخواه شهیهم ي، با دخترم برا چیه رمیگ یرو که م هیتا آخرش برم ، مهر ينطوریاگه هم رضایک کالم بگم علی... بکنه 

!شم  یهات خالص م

-   ...

!با تو هستم  یه... ؟  يدیشن  -

... بار  کی... خوام  یازت م يزیچ هیفقط ... دم  یبهت م يکه تو بخوا یو حق طالق و هر چ نایآو هیرپرستو س هیو د هیمهر... نژال  دمیشن  -

وقت طلبکارا در خونه بساط  یاگه بازم قمار کردم و وقت و ب... اگه بازم معتاد شدم ... اگه نتونستم ... بهم فرصت بده  گهیبار د کیفقط 

! برو  شهیهم يصورتم بنداز و برا يتوفم تو هیاونوقت ... یبش ریاگه بازم اجازه دادم تحق... درست کردن 

بار  هیاگه  یکن یاشتباه نم... ستیمنتظرت ن یپس تو هم کس... ؟  يندار اقتشویل یمگه نگفت... ؟  یکن یبه سامان فکر نم گهید ینگفت مگه

! يفرصت بد مونیبه زندگ گهید

؟  یبه چند ؟ خوب ياحواالت خواهر  -

!ریصبحت به خ... ممنونم   -

به خودتو  یدو روز کل نیخوام تو ا یبرم سر کارم ، م دیمن پس فردا با... یوتراپیزینژال زودتر صبحانه بخور و آماده شو ببرمت ف  -

!نیدق نکن میاز دور ستمیکه ن يدخترت حال بدم که تو اون دو سه روز

!امیمن نم یقربونت برم ول  -
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! یبردار خودتو باهاش خفه کن که ازش استفاده کرده باش يدیجا د هیگفتن طناب مفتم  میاز قد... ؟  یمگه خل... چرا ؟  -

؟  يرو که سامان برات جور کرده از دست بد یمفت و مسلم يها یوتراپیزیف نیا يخوا یتو م حاال

!از دست بدم  نمیخوام ا یم... یآره من که عادت دارم به پاکباختگ! ... وونهید  -

!، پاشو  فهینکن با من قلبم ضع ینژال شوخ  -

!اصرار نکن حوصله ندارم ... خوام ناصر  ینم  -

) کشه  یم یقیکنه و بعد نفس عم یدر سکوت نگاهم م یکم( 

؟  ستین تیصلگحو یب لیبا شوهرت دل شبتیاحتماال تماس د  -

؟  یدون یتو از کجا م...تو ...ت   -

!دمیزمزمه هات رو شن يقدم بزنم صدا اطیح يرفتم تو یداشتم م... برد  یخوابم نم  -

)دستم  يکنم به شکستن مفصل انگشت ها یو شروع م ندازمیم نییسرم رو پا( 

! به من نگاه کن ... ؟ هان ؟  نییپا يندازیکه سرتو م يکرد يمگه کار بد... ؟  یکن یم ينطوریچرا ا! ... نکن نژال   -

؟ يریبگ میتصم یبتون یباهاش حرف بزن نکهیشه بدون ا یمگه م... شهامت داشته باش ... باال  ریسرتو بگ... دختر خوب  نیآفر

؟  یستین یتو از دستم عصبان  -

!بشه  یخاطر از دستت عصبان نیحق نداره به ا يا گهیکس د چیه ایمن ... ؟  يخل شد  -

!ادیخوشش ب یسر منه که فکر نکنم کس يتو ییفکرها هیناصر   -

 ياونقدر رو يریکه بگ یمیهر تصم... یغیبدون االن رو لبه ت نمیا یول... گرفت  میتصم دینبا یبد اومدن کس ایخوش اومدن  يبرا  -

! یگردونورق رو بر یگذاره که ممکنه بعدا نتون یم ریتاث تیزندگ

گم ؟  یم یچ یفهم یم

! متوجهم ! ... آره   -

!بشه  لیتعط تیکه موقع فکر کردن کال زندگ ستیقرار ن... ؟  یوتراپیزیف يبر يخوا ینم یچ يحاال برا  -

! رسه  یجا م کیهمه راه ها به  بایمن تقر يبرا... فکر کردم  میتا خود صبح به زندگ شبید... دارم  یبیحس عج... دونم ناصر  ینم  -

 ای... وجدان خودم معطل بمونم  شیپ يباعث نشه فردا روز رمیگ یکه م یمیتصم... کار ممکن باشه  نیکنم بهتر یکه م يخواد کار یم دلم

!مثال دخترم که بزرگ شد با حسرت به گذشته نگاه کنه 

؟  یکن یم کمک

!شک نکن   -

 گرانیاگه د یحت... ؟  یبازم هست... منم احترام بگذاره  میبه تصم... ادیکه همه جوره پا به پام ب... خوام که پشتم باشه  ینفر رو م هیمن   -

نکنن ؟  دمییتا

! دراوردم  یحاج يسر از اخالق ها شتریبزرگتر شدم و ب یکه کم یالاقل از وقت... نداره  یبرام ارزش گرانیوقته که حرف د یلیمن خ  -
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رو از دست  مروین يلقمه ها اقیکنم که چطور با اشت ینگاه م نایسر سفره صبحانه به آو... کنه  یمامان روجا رشته بحث رو پاره م يداص

مامان  يحسرت غذا خوردن از دست ها... گرفتم  یخودم لقمه م يبودم خودم برا نایهمسن آو یوقت ادمهی... خوره  یمامان روجا م يها

!دوست داشتم  شتریمادرم رو ب يدست ها ياما من بو دیکش یکه عمه بود جور مادر رو م یگاه... بود  نشستهکنج دلم  شهیهم

!شدن بودم  رابیدنبال س... شدن نبودم  ریغذا دنبال س يلقمه ها يمن ال به ال... به صبحانه نبود  یلیکه بزرگتر که شدم م غیدر

 یاونقدر کنار سفره دو زانو م لیتعط يکردم و روزها یزودتر از مادر سماور رو شون م... د ش شتریبزرگتر که شدم باز هم عمق فاجعه ب و

! دادم  یکردم و به آشپزخونه سر و سامان م یرو جمع م لینشستم تا اهل خونه از خوردن خسته بشن و بعد وسا

 يآها یعنییگلو صاف کردن حاج يوقته که معنا یلیخ... کنم  یو نگاهش م رمیگ یسرم رو باال م... کنه  یمحمود گلوش رو صاف م بابا

!دارم  يها کار یفالن

از مامان روجا توقع بلند  یتا من بودم کس شهیهم... رهیگ یفنجانش رو به سمتم م یحاج... کشه  یم ریدلم ت میش یتو چشم که م چشم

:قاپه  یهوا م يدست رضا اون رو تو رمیبگ فنجان رو نکهیقبل از ا یکنم ول یدستم رو دراز م... شدن نداشت 

!زمیر یشما هم م يبرا زمیبر ییخوام برا خودم چا یم... به من  نشیبد  -

! بپا فنجونا عوض نشه ) زنه  یلب غر م ریبابا محمود ز(   -

تمام شده و مامان  مروین... ده  یادامه م نایهفت قلمش به آو يو به خوراندن لقمه ها رهیگ یبابا محمود م يرو از رو نشینگاه سنگ مامان

ناصر  يخونه فقط و فقط برا نیا يهفت قلم تو يلقمه ها... ده  یم نایگذاره و به آو یلقمه نان م يو کره و گردو و مربا رو با هم ال ریپن یکم

! بودن 

:ه کن یباالخره لب باز م... ارمیخودم نم يبه رو یکنم ول یرو حس م ینگاه حاج ینیسنگ

!کارت دارم  اطیح يتو ایب قهیدق هینژال   -

: کنه  یروجا اعتراض م مامان

؟  يایامروز برا ناهار م! ... بزار بچه صبحانشو بخوره   -

!رهیبه اون بگو سر راه برات بگ یداشت دیاگه خر... ادیفرستم ب یرضا رو م یول... امینه نم  -

:زنم  یم یشم و در جواب نگاه مامان لبخند کمرنگ یجا بلند م از

!صبحانه بخوره  نقدریا يبودم آو دهیتا حاال ند یول... خورم  ینم گهید... شدم  ریمن س  -

!یوتراپیزیف يبر دیهم برگرد با يداره زود کارتیبابات چ نیبرو بب! ... بگو ماشاال   -

 نکهیا اینطورهیدون به چشم من ا ینم... بنده  یرو م نشیسر آست يو دکمه ها ستادهیکه کنار باغچه ا نمیب یمحمود رو از پشت سر م بابا

 یرو هم کمان یحاج يشش سال بار زمانه شانه ها نیا يانگار تو! ... رهیگ یپهنش رو با وقار باال نم يمثل گذشته ها سرشانه ها گهیواقعا د

!هکرد

؟  نیداشت يکار  -

:کنه  یرو پاك م یالیزنه گرد و غبار خ یکت م يکه به لبه ها يزیر يده و با تلنگر ها یت به دست مرو دس کتش
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! هیدست ک ایدن یدون یو خوب م یسرت رفته تو حساب و کتاب زندگ... یستین شیتجربه شش سال پ یاون دختر ب گهیتو د نیبب  -

 یروزانشون چه مزاحمت ها و مشکالت هیتو زندگ نهایا يدونم اطالع دار ینم! ... شوهر مرده رو  ایمطلقه  يزنها نیا يدیو برت حتما د دور

کنن ؟  یبدکاره نگاه م يخودشونم بهشون مثل زن ها يهمجنس ها یحت یدون یاصال م... نه  ایدارن 

آدم رو  هیزندگ ثشونیکنن و حرف و حد یکالغ و چهل کالغ م کیزود  یلیخ... هم خبر دارن  فهیو طا لیهمه از ا... هیکیشهر کوچ نجایا

! کنه  یم اهیس

طالق  شهیهم یگم که بدون یم... تیسر زندگ يکنم و مجبورت کنم برگرد رونتیخوام از خونه ب یم یکن الیگم که خ ینم نارویمن ا البته

رو زهرت  یکه زندگ ییهستن کسا... به کفشت نباشه  یگیخودتم که ر... ستیمحض ن شیبعد طالقم آسا... ستیراه ن نیگرفتن بهتر

! کنن 

... افتاده  ییتو و شوهرت چه اتفاقا نیو ب هیچ هیفهمن قض یدادگاه همون روز حداقل پونصد نفر م يتو نیاز اون پاتون رو که بگذار ریغ

!بگذارن  هین ازش مانتونن واسه نشخوار سر شبشو گرانیکنه که د یزندگ يطور هیزمونه  نیتو ا دیآدم با

تو خونه خودمون  نجایهم ادیشب ب هی، به ناصر و جهان بگو باهاش حرف بزنن  يریبگ زایچ نیو ا هیازش مهر و د يخوا یم اگرم

! میریگ یو حقتو ازش م میکن یرو حل م هیقض یکدخدامنش

برا حق  یدادگاه و پزشک قانون يتو یفتیو ب یکفشتو ور بکش يپاشنه ها نجایا... تجربه تر از خوتم نرو  یحرف چهارتا جوون خام تر و ب به

دختره  نیچقدر ا یگن آخ یم ننیش یگوشه م هیرن  یهستم م ییکه خوب آدما ییاونا! ... اهللا  کیو بار نیگن آفر یو حقوق بهت نم

! شیزندگ ریز دهیبچه پا کش هیپول و پله با  يگن دختره به هوا یرن م یهم که دشمنمونن م ییوناا... هیوونکیح

! جور جاها باز نشه  نیا ویگم بهتره آدم پاش به دادگاه و دادگستر یم نمیهم برا

 يعمره تو هی... ستین لیو وک ریخوبه وز... ترسه ؟  یاز وجهه خودش م نقدریبشر چرا ا نیا...کنم  یدهان باز به رفتن بابا محمود نگاه م با

! يا نهیو ک نیبدخلق و نکته ب... و پر مدعا  استیس یب... آدم خشکه مقدس و درونگرا  هی... و آدم شناسونده حجرش خودش رو به عالم 

هستن ،  يآزار و البته کم سواد یخوب و ب يکه اون رو قبول دارن و آدمها ییکسا... ذهنش فقط دو دسته آدم وجود دارن  يکه تو یکس

 شیاز خودش و زندگ یهر چ نیاون رو قبول ندارن بنابر ا قهیهستن که سل ییدسته دوم کسا... دونه  یم شتریب هیاز بق شهیچون خودش هم

! دورتر باشن آسوده تره 

به  یدگیکه کارش رس یدختر جوان... دم  یم رونیکنم و نفسم رو مثل فوت ب یرو پاك م میشانیپ يعرق رو يپشت دست دانه ها با

:رهیگ یبه سمتم م گشیرو همزمان با دست د يو جعبه دستمال کاغذ ادینک جلو مآب خ وانیل کیمراجعان هست با 

! یهم گرفت یماساژ حساب هیعوضش عضالتت خوب گرم شدن و ... نه ؟  يخسته شد یحساب  -

!کنه  یهمه بدنم درد م  -

! شهیبرات لذت بخش هم م چیدرد که نداره ه گهیبعدش د نطورهیدو جلسه اول هم یکیخب   -
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سالن  يتو... امیم رونیپوشم و از پشت پرده ب یشم و تند تند لباس هام رو م یبلند م... کنم  یکشم و تشکر م ینفس سر م کیرو  آب

 هیشده و سرش رو به سر سامان تک زانیاز گردنش آو نایآو... بدم  صیتشخ تیجمع نیتونم از ب یقد و قامت سامان رو م یانتظار به خوب

 نهمهیکه از ا یدر حال... زنه  یداره براش حرف م یآروم يلب با صدا ریره ز یدستش ور م يتو هیکه با گوش نطوریمصر هنا... داده 

 يها چهیماه... به سامان نگفته باشه  يزیچ شبمیکنم ناصر در مورد من و تماس د یدلم دعا م يتعجب زده شدم تو نایسامان و آو هیکینزد

... پاشه  یبه روم م یو لبخند گرم شهیناصر زودتر متوجه حضورم م... شم  یم کیپا کشان بهشون نزد... دردناکم به ذوق ذوق افتادن 

:رمیگ یو نکته سنجش گر م قینگاه دق ریگرده و من ز یسامان هم برم

خدا رو شکر ؟  يبهتر! ... به به دختر عمه   -

!مدهللا الح! ... ییممنونم پسر دا  -

) کنم  یاخم م... ده  یم هیسامان تک قهیسرش رو به شق یباز هم با کمال راحت نایآو نکهیا بیکنه و عج یرو دست به دست م نایآو( 

! یهمش بغل بش دینبا يبزرگ شد گهید! ... مامان جون  نییپا ایب يآو  -

که  نطوریسامان هم یول... بگذاره  نیکنه تا سامان اون رو زم یم لیمتما نییخودش رو به سمت پا یکنه و کم یلبهاش رو غنچه م يآو( 

)کشه  یو اون رو باالتر م دهیم نایبه بدن آو یکنه دوباره تکون یچشم هام نگاه م يتو

! ادیب رونیب یاز ناراحت میخر یم یبستن هیبراش  میریمامانت ناراحته که اونم م... یخودتم که راحت... من که راحتم ! ... نجایبمون هم  -

) فهمه  ینگاهم رو خوب م یناصر معن... کنم  یکنم و به ناصر نگاه م یاخم م( 

! نهیرو بب نایآو نجایا ادیرفت بهت بگم سامانم م ادمیینژال به جان حاج  -

؟  نایآو  -

) زده  رونیب فشیک يکه از تو يکنه به پوشه ا یخنده با دست اشاره م یم زیر زیکه از قسم ناصر ر نطوریسامان هم( 

امروز ... هم داشته که قبال انجام داده  شیعکس و آزما يسر هی... همون دوست متخصصم که گفته بودم  شیرو ببرم پ نایآو دیامروز با  -

!ایخواد تو هم ب یاگه دلت م... رو بهمون بگه  یینها جهیتا نت میریم

(خورم  یدلم حرص م يمهربان تر از مادر شده تو هیدا نایآويسامان برا نکهیاز ا( 

بعدا همه رو با هم  شاالیا... رو هم خودت انجام بده  شیبق... يدیزحمتش رو کش ییتنها نجایتو که تا ا... خستم  یلیمن خ... نه ممنون   -

!میکن یحساب م

 یرو به سمت ناصر م ستیدر کنارش ن یینژال گهیکه انگار د يو مغرور طور يکامال جد افهیق هیبا ... خشکه  یسامان م يلب ها يرو لبخند

) کنه 

! دم  یهر وقت کارمون تموم شد بهت خبر م... برم  یرو م نایناصر من آو  -

ناصر ... کنم  یصحنه نگاه م نیره و من مات و مبهوت به ا یم رونیسالن ب ینگاهم بکنه دست در گردن سامان از خروج نکهیبدون ا يآو

: کنم  یسرش فوران م يو من مثل آتشفشان رو رهیگ یدستم رو م
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و با سامان قرار  نجایا يمنو آورد يتو هم غلط کرد! ... دست و پا نشدم که دخترمو سامان ببره دکتر  یخاك بر سر و ب نقدریمن هنوز ا  -

تمام روز من  يبرا یبه من بگ نکهیو بدون ا یکن یم يواسه من بزرگتر يغلط کرد... ؟  يدیفهم! ... بهش تا ببره  يو دخترمو داد یگذاشت

! یکن یم يزیبرنامه ر

کنه من  یم یسع يآروم و دلخور يده و با صدا یهوا تکون م ياستوپ کردن تو يدست هاش رو چند بار به معنا یناصر بهت زده و عصب( 

)رو متقاعد بکنه 

!یکن یم یرو با هم قاط یهمه چ... ؟  يشد تیکم ظرف رنقدیچرا تو ا! ... آروم باش نژال   -

؟  یکن یم یسر من و سامان خال يرو رو یمهمون يتو يحرف ها هیتالف یچ يبرا

!ستین نطوریا چمیه  -

رو  یاالنم چشمتو بست... یگرفت لیمادرش خوب تحو يها يسامان و که به جرم زبون دراز! ... یدون یخودتم خوب م نطورهیچرا هم  -

!یروب یو م يشور یمنو م يو دار زیهمه چ

! ناصر  یدون ینم یچیتو ه  -

 يفکر يبهت گفته که از صبح تا حاال مثل شوهر مرده ها تو یچ شبینامرد د يرضایاصال اون عل... برام بگو تا بدونم ! ... خب قبول دارم   -

؟ 

! منه  هیزندگ يکه تو ستین يتنها نامرد رضایعل  -

هان ؟ ... زد ؟  يبهت حرف بد اطیتو ح نیصبح که رفت! ... ؟ یحاج  -

؟  يریگ یم یو الل مون یکن یبغض م یحرف بزن دیبابا نژال تو چرا هر وقت با يا

!باور کن ... میکمکت کن میخوا یسامان م منو

! کنار  نیکش یتو مغز منه م یچ نیشماهام اگه بدون  -

 یکس ستیمهم ن... یکن کاریچ يخوا ینداره م یبه خدا برام فرق... کنم  یمن محال ممکنه پشتت رو خال یول... دونم  یرو نمسامان   -

! ... دوست دارم حرف ، حرف خودت باشه ! يخوا یبشه که خودت م یبه بعد همون نیخوام از ا یمن فقط م! ... ادیبدش ب ایادیخوشش ب

؟  یفهم یم... میکن یم يو بزرگتر میریگ یم میبرات تصم یهر کس این م یکن فکرخواد  یدلم نم

! چند تا سوال دارم  هیمن ... ؟  میحرف بزن میبر... خلوت ؟  يجا هیمیشه بر یم  -

*********

 يقلم کار هیزیزل زده به روم... ستین ایدن نیا يناصر انگار تو... دم  یهدف تاب م یب یظرف بستن يمصرف رو تو کباریشفاف و  قاشق

:شکنم  یترس سکوت رو م یبا کم... شدن  دیانگشت هاش سف يرو يشده و دستش رو مشت کرده و بند ها

؟  يشد مونیپش  -

-   ...
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کردم ؟  دتیناام  -

-  ...

...به نظرت ابلهانه باشه اما  دیشا  -

؟  يبرگرد يخوا یچرا م  -

... همون اتاق محقر خودم تنگ شده  يکه خونه بابام بودم دلم برا يدو سه روز نیهم يراستش من تو... زهایچ یلیخب به خاطر خ  -

... ییآبرو یصاحب بودن من رو بکنه چماغ ب یبه بعد بابا محمود مطلقه بودن و ب نیخواد از ا یدلم نم... باشم  یلیخوام طف یناصر من نم

... فتمیچاه ب يو تو امیدوست ندارم از چاله در ب... بکنه  فیتکل نییها تع میتیمثل بچه  نایمن و آو يبرارسه  یاز راه م یخواد هر ک یدلم نم

!رو ندارم  یتحمل خونه حاج گهیمن د

من حقوقم ... خونه عمه مهدخت  رازیش يبر یتون یاصال م... ؟  یچ ينگذار یخونه حاج ياگه بهت قول بدم که بعد از طالق پاتو تو  -

... رو  يهست که بتونم تو و آو ياونقدر

!دراز کنم  یتونم دستمو به طرف کس ینم گهید دمیمن مزه استقالل رو چش! ... تو و عمه  یحت... باشم  یخوام سربار کس یمن نم! ... نه   -

 هیحسم بهت با بق یدون یمنم که خودت م... دونه  یدختر خودش م عمه که تو رو مثل... میا بهیحرف نزن انگار که ما غر يطور هی  -

!چقدر فرق داره 

 یتنها نباش نکهیا يکنم خودمم برا یجا رو برات اجاره م هیاصال ... نفقه هم بده  يآو يبرا فشهیوظ... میریگ یمهرتو م! ... نباش نژال  ابله

! شتیپ امیم

 دونیبه شوهر خودم م نکهیا يبه جا... کردم  یکارشکن... پامو کج گذاشتم ... اشتباه رفتم  ییجاها هیمن ... ناصر  ستین نیموضوع فقط ا  -

کم  میکردم و واسه زندگ سهیرو با عشق اولم مقا رضایناخواسته عل... و رو کردم  ریسوختمو ز ياهایدادم و رو دونیم االتمیبدم ، به خ

!مگذاشت

!يکه مقصر ینداره که تو به خاطرش اعتراف کن نمیارزش ا یاون حت... ؟  یاون چ  -

؟  یکن یفکر م ينطوریچرا ا  -

 یم يروز هی... رتهیغ یآدم معتاد ب... داده  حیرو به آرامش تو و دخترت ترج اكیاالن چند ساله که تر! ... که معتاده  نهیا لمیدل نیاول  -

! شم حراج کنه شه بچه خود یحاضر م ینخود مواد حت هیرسه که به خاطر 

و اگه ترك کرده باشه ؟   -

؟و اگه دوباره برگرده به همون روال سابق   -

!خودم باشم  يرو پا یخوام کمکم کن یو ازت م دارمیعذاب وجدان ساکم رو برم یاونوقت ب  -

من طالق تو بود نه برگشتنت تو  يویآخر سنار یول... بودم  دهیذهنم چ يمن از اول تو یکن یط يخوا یرو که تو م یمراحل نیهمه ا نیبب  -

!اون خونه 

!کنه  رییتغ یکم هیاوضاع قراره   -
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و هنوز ... يتو هنوزم ازش متنفر... شهیپ کماهیهمون آدم  رضایکه عل نهیمهم ا! ... گهیخونه د هیيتو... تو اون خونه نه  رمیخب حاال گ  -

!شه  یمذهن هر دوتون مرور  يتو اهیاون گذشته س

! نیحرف بزن گهیتونم بکنم شما دو تا با آرامش و بدون زخم زبون با همد یفکرشم نم یحت یکیمن

 یاحساس هیحداقل  یعنی... ؟  یچ یعنیبره  یزنه رنج م یبابا صداش نم يآو نکهیگه از ا یم یوقت! ... بچمه  يهست بابا یناصر اون هرچ  -

! وجود نداره  يناپدر چیوجود ه يداره که تو

! داشته باشه  یکه رابطه خون ستین یپدر فقط همون  -

! از خونش بودم  نکهیالاقل به خاطر ا... کرد  یم يوگرنه حاج محمود واسه من پدر... دونم  یم  -

 یرو هم ازش م نایو حضانت آو... دستشو رو من بلند نکنه  گهیکه د میریگ یم يتعهد محضر هیرضایاز عل... رمیگ یمن مهرمو م نیبب  -

.کنم که اشتباهاتم رو جبران کنم  یم مویگردم و سع یبعد برم... رمیگ

به  ينطوریا.... رو که نداشته براش فراهم بکنم  یبزرگ بشه که مال پدر و مادر خودشه و همه اون آرامش يخونه ا يتو يکنم آو یم یسع

 ينجوریاوضاع ا دیبودم و اونطور بودم شا نطوریوجدانم سرافکنده نباشم که اگه من ا شیدادم که بعدها پ یفرصت هیهم  مونیپش يرضایعل

! نبود 

 یبه هم بزنم کس مویخواستم برگردم و زندگ يبه روزگار ياگه روز... شه  یو آشنا هم بسته م لیفام يبابا محمود و همه خاله زنک ها دهن

! خوندم  مویفاتحه زندگ يهول شدم زود مییتونه بگه به عشق پسر دا ینم

 یمیمنو دخترم تصم هیرسه واسه زندگ یاز راه م یتونم هضم کنم که هر ک ینم... ره ناصر  یکتم نم يتو یفیبالتکل نیوجه ا چیبه ه من

!و نظر بده و دل بسوزونه  رهیبگ

شد که طالق  یاونقدر عوض رضایدوباره عل يروز هیرم که اگه  یم شیپ يگردم و طور یبرم... سازم  یم شتریگردم و خودم رو ب یبرم من

خودم  يپا يداشته باشم رو یبه کمک کس ازین نکهیرشته اتصال رو قطع کنم و بدون ا نیراحت ا یلیروم بود بتونم خ شیپ نهیگز نیبهتر

!و استقالل و عزت نفسم رو حفظ کنم  ستمیبا

 ستیبرامم مهم ن... گذارم  یم هیاز جونم ما يکه تو بخوا یو تعهد و حضانت و هر چ هیگرفتن مهر و د يبرا... جوره باهاتم نژال من همه   -

کاغذ رو امضا  کهیت هیبه حکم دادگاه  رضایاگه عل یکن یتو فکر م... ترسم  یم يزیچ هیفقط از ... کنه  یفکر م یگفته و چ یحاج محمود چ

؟  هیتو کاف تیامن يبرا نیکنه ، ا یکنه و تعهد بده که دست روت بلند نم

؟  یچ ياریتاب ب یکنه و ضربه هاشو نتونست یم کاریچ دینفهم تیعصبان يبازم تکرار شد و تو اگه

قصاص ؟ ... ؟  هید... ان ؟ زند... ؟  شهیم یبعدش چ یکن یسرت اومد ؟ فکر م يبدتر ي؟ اگه دور از جونت بال يناقص شد اگه

 يمن تو يشخص خودت برا... يا گهید يزیچ چینه حرف مردم نه ه ناینه آو... شخص خودت  يبرا... داره ؟ من برات نگرانم  ارزششو

!تهیاولو

گم ؟  یم یچ یفهم یم... یبه خودت فکر کن دیهم اول با تو
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بار  نیاول يرو برا ییروین هی؟ تو اون حالم  ادتهیکتک خوردم  یکه از حاج يدفعه آخر... دارم  یحس خاص هییول... یدونم نگران یم  -

تونم  یکه واقعا نم گهید هیدرون يها افتیدر یلیو خ بیاون موقع اون شجاعت عج... دمیرو بر یحاج يپا شهیحس کردم و با اون تکه ش

!دادن  یم دیبهم ام ،وصفشون کنم 

بود که دستش  يبار نیآخر... و واقعا همونطور هم شد ... خورم  یکتک م یکه از حاج هیبار نیانگار بهم الهام شده بود که آخر ییجورا هی

! ختیهمه ر يو بعد از اون اتفاق انگار ابهتش برا... روم بلند شد 

! کنم  یم تیاحساس امن بیمن عجانگار خدا ته دلم رو قرص کرده و ... شه  یاتفاق تکرار نم نیا گهیمطمئنم د االنم

:کشم  ینوچم م يرو با وسواس به انگشت ها يدستمال کاغذ... کنم  یخورده نگاه م مین يها یبستن به

!کردم دستام نوچ شدن  يباز یظرف و قاشق بستن نیبا ا نقدریا... ؟  میبر یشیناصر بلند نم  -

!میر یبعدش م... نجایهم ارهیرو ب يبمون قرار شده سامان آو گهیکم د هی  -

مگه بهت زنگ زد ؟   -

! خواد باهات حرف بزنه  یم نکهیمثل ا... کارشون تموم شده ... نه اس داده   -

) دارم  ینگه م یکشم و نفسم رو کم یم ینوچ... ترسه  یانگار باز هم از داد و هوارم م... کنه  ینگاهم م یچشم ریز( 

و بدو بدو کنه بعد  رهیبگ لیمن دوست ندارم سامان برا من وک... هام با سامان حرف بزنم  یخواد در مورد بدبخت یناصر من دلم نم  -

! کنم  یپسرش تور پهن م يبهم نگاه کنه انگار دارم برا يمادرش طور

به من نگاه  يا گهیچشم د هیها به  یلیمن باعث شده خ يپا در هوا هیمجرد موندن اون و زندگ نیا... بوده تموم شده  یمنو سامان هر چ نیب

خوام بره مونده ؟  یموند رفت ؟ حاال که ازش م یم دیکه با یچرا اون وقت! ... کنن 

! دونم  یمنم نم  -

؟  یچ یعنی  -

 یآبدار ب ينه از متلک هاخو يمادرشم تو نکهیمثل ا... داره  ياون سامان که انگار هنوزم کله پر باد... ارمیمن سر از کار شما دو تا در نم  -

! تو سرشه اهللا اعلم  یپسره چ نیا یول... گذارهینم بشینص

من با سامان بزرگ ... و نگرانت بوده ، باهاش درست صحبت کن  دهیزحمتت رو کش مارستانیب يچند وقته که تو نیهر حال به حرمت ا به

به حرف هاش  نیبا احترام و محبت بش... اریدر ن چارهیرو سر اون ب ییزندا شین یتو هم تالف... داره  ینگه م میحر... نگاهش پاکه ... شدم 

! یکن کاریچ يخوا یخودت بهش بگو م بعدشمگوش بده 

تو دادگاه خانواده دنبال  یخواد وقت یدلم نم... رو حساس تر بکنم  رضایسامان عل يها تیبا حما ستیمن اگه قراره برگردم درست ن  -

!بهش بگو  نارویخودت ا... سرم باشه  يرو لشیوک ایسامان  هیم هستم ساگرفتن حق و حقوق

! کنه  یپارك م نشویداره ماش... االنم بحث رو تموم کن اومدنشون ... بهتره  یخودت بگ  -
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 يالتماس تو یهر چ... شه  یم زانیباز هم از گردنش آو نایکنه و آو یخندون در عقب رو باز م يکه با لبها نمیب یگردم و سامان رو م یبرم

 يشه و برا یگه و بعد از سر جاش بلند م یبه من چه مربوط م هیلب  ریکنه و ز یم یاخم... پاشم  یوجودم دارم با نگاه به صورت ناصر م

! کنه  یم یدست شیپ نایآو تنبغل گرف

در هم  يدست ها ينگاهم از رو... شه  یسفارش بده ازمون دور م یبستن هینایآو يتا برا رهیم کهیاشاره چشم سامان ، برادرم در حال با

:شنوم  یگرمش رو م يصدا... شه  یم کیگرفتن سفارش نزد يبرا شخدمتیپ... رهیگره کرده سامان باالتر نم

! خانوم  يآب پرتقال برا وانیل هیمن و  يبرا یسنت یبستن هی  -

... زنم  یدم و به خودم تشر م یتکون م یسرم رو کم... بود  نیریخانوم گفتنش ش نیچقدر ا ! ...خانوم ... شم  یمحو کلماتش م اریاخت یب

! نشو احمق  ییهوا

که از  ییمثل کهربا... چشمهاش هزار رنگه ... راستینگاهش گ... ؟  نهیریداره که حرف زدنش ش یبه تو چه ربط! ... تهییفقط پسردا اون

! يخاکستر یسبز و گاه یو گاه يقهوه ا ییبا رگه ها... یو عسل نیریش... رو گذرونده باشن  دیتوش نور خورش

! گفتمت خاموووششششش ... کشم  یخودم خط و نشون م يدلم برا يتو

؟  يبخور يخوا ینم  -

از دست خودم حرص ... ذر زمان نشده بودم اصال متوجه گ... نمیب یو آب پرتقال رو روبروم م خیرنگ پر از  ینارنج وانیو ل امیخودم م به

 یب... نهیسوختت بب ياهایرو يغرق شدنت رو تو... رو بخونه  رتینگاه تا ته ضم کیباز هم سامان تونست با ... ساده  ينژال... خورم  یم

! ؟ دهیتو رو د يها یدودل... کنه  یست که دل نمیخود ن

:کشم  یلبهام م يرو رو زبونم

!يداد یسفارش م دینبا... ندارم  لیم  -

! تونه بدنت رو به تعادل برسونه  یمثل آب پرتقال نم يزیچ چیه یبدن تیبعد از فعال  -

چرب و  هیبستن هیاونم بعد از  یخوردن اون آب پرتقال مصنوع... دارم  ازیاز تعادل به آرامش ن شتریمن ب یول... ممنونم به خاطر توجهت   -

! شه  یروده هام م چشیفقط باعث پ نیریش

)رد نگاهش برام دلچسب تر باشه  شهیباعث م نیکنه و ا یسرش رو خم م یکم... کنه  یم یاخم کمرنگ( 

! يشد يتو هم مشتر دیبخور شا یکم هیحاال ! ... بود  یعیهاشون طب یدنیهمه نوش نجایکه ا شیچند روز پ نیواال تا هم  -

 يبه رو... دنیچسب خیيخورن و به تکه ها یموج م وانیل يپرتقال رو يپرزها... من  يخدا... کنم  یروبروم نگاه م انویتر به ل قیدق یکم( 

؟  ناستیبهتر از آو يزیعوض کردن موضوع چه چ يبرا... برم  یکنم و از خنکاش لذت م یحلقه م وانیدستم رو دور بدنه ل... ارمیخودم نم

 (

گفت ؟  یمتخصصتون چدوست ... خب ؟   -

استرس داره و در  ادیفقط به احتمال ز... مثانه  يساختار مجرا يرشد اعصابش داره و نه تو يتو یخدا رو شکر نه مشکل نایگفت که آو  -

! داره  ياریاخت یب نمیهم يبرا... گذرونه  یپر تنش وقت م طیمح هیيروز ساعت ها تو
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داره هان ؟  يبد يبود که مامان بابا نیهاشم ا هیو البد ته همه توص  -

صبح ناصر بهم گفت با ... خوره ؟  یوول م يزیسرت چ يتو انایاح... قراره شگفت زده بشم ؟  یعنیيریگ یجبهه م ينطوریا یوقت  -

! یوتراپیزیقربون صدقه آوردتت ف

؟  میاز نظرت نامربوط باش نقدریباعث شده من و کارهام ا یچ یشه بگ یم

سامان ؟  یمن هیزندگ يکجا تو  -

شروع الزمه محکم و قاطع  ياما برا... شم  یم مانیپش دمیکه پرس یلحظه از سوال کی... کنم  یلرزش دستش رو حس م... خوره  یجا م( 

بره و نگاه  یرو به دهان م یحرف قاشق قاشق بستن یبعد ب... زنه  یکشه و پلک م یم قیچند بار پشت سر هم نفس عم... جلو برم 

 يمحکمش تو يصدا... خورم  یجرعه م کیبرم و  یرو باال م وانیبعد ل... مونم  یمنتظر م يا قهیچند دق... دزدهیرنگارنگش رو از من م

) زنه  یگوشم زنگ م

فکر کردن بهش  یتکه شوهر داره ح یمملکت زن نیچون تو ا... دیمن از همه جا بر يعقدت کردن پا یاز وقت... ستمیجا ن چیمن ه  -

!عشقم  شیرو آت زمیو من موظف بودم خاك بر یچون تو مرام من تو صاحب داشت... گناهه 

! بکشه  ینفس راحت هیبگذار مادرتم ... پس خودت رو بکش کنار   -

؟  میرونیم يبه چوب مادرمه دار... نژال  يبچه ا یلیخ  -

که  نهیا يبرا رمیگ یبچه تو نوبت دکتر م ياجازت برا یاگه ب... خوام ؟  یرو م رتیکه خ نهیکنم به خاطر ا یم ينشده من هر کار باورت

! دلت برداشته باشم  ياز رو يبار هیخوامیم

 ينطوریا... باشن  دیتو برام مف يها تیکه حما ستمین یتیموقع يمن االن تو یول... من به حسن ظن تو و سمانه شک ندارم ! ... دونم  یم  -

نیتو تمام ا... ما خبر داره  هیاز قرار و مدار قبل رضایعل... فرصت دوباره به پدر بچم بدم  هیگرفتم  میمن تصم... یکن یداغونم م شتریب

 يمنو تو میگرفتن حق طالق و مهرم ، خواستگار قبل يخوام برا ینم... کنم آزارش داده  یمن هنوزم به تو فکر م نکهیسال فکر ا شش

! بکنه  تیه حمادادگا يراهروها

)زنه  یرو پس م شیکنه و ظرف بستن یبعد از چند لحظه فکش رو منقبض م... شه  یم رهیبه صورتم خ يبا ناباور( 

نژال ؟  يادامه بد يخوا یتا کجا م  -

! هیکه احساس کنم خدا هم راض ییتا هرجا! ... که الزم بدونم  ییتا هر جا  -

!یرو بشکاف تیپوسته قبل یترس یتو م... یفیتو ضع  -

! ستیبه خاطر حرف مردم ن میلیبرگشتن من به خونه شوهر تحم... کنه  یم دایکنه ده ها برابر قبل شجاعت پ یم مانیکه زا یزن وقت هی  -

ه خاطر دخترم از ب... رو کشتم  فیضع ينژال... که مادر شدم از اون پوسته خارج شدم  یمن همون وقت... ستیخاطر ترس از شوهرمم ن به

! من باشم  زنهیکه جا م یقدم آخر اون نیا يخوام تو یحاال نم... گذشتم  زهایچ یلیخ

منم کمکش ... گاهش رو  یگاه و ب ينه خودش رو نه محبت ها... وقت قبولش نداشتم  چیه... نگاه نکردم  رضایهمسر به عل هیبه چشم  من

! کرده بود  شونیحاج محمود هر دومون رو پر... یزندگ نیا شهیبه ر میو زد میبه دست گرفت شهیهر دومون ت... کردم 
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... دمیکش قیسرم نفس عم يبه اندازه موها رازیش يعطرت تو کوچه ها يبو يبه هوا... يعشقم بود يروز هی... يدار تیانسان... یخوب تو

! خدا نخواست  یوستت داشتم ولد... ساختم  ایذهنم با تو رو يتو میبلند زندگ يبه اندازه شب ها

 یبه تو نقشه م دنیرس يبودم برا رضایعقد عل یوقت یمن حت... گشت  یبرنم ينطوریورق ا... افتاد  یاتفاق ها نم یلیخواست خ یاگر م که

که از روزگار خوردم به مراتب  ییها یتو دهن... مادر شدن بزرگم کرد ... منو سر عقل آورد ... بهم تلنگر زد  نایوجود آو یول... دمیکش

! خوردم  میخونه پدر يبود که از حاج محمود تو ییها یتر از تو دهن دیمف

! خوام درس پس بدم  یاالن م... درس گرفتم  من

چه طالق ... تداوم داشته باشه  میرو باور کنم و زندگ دیجد يرضایمن چه برگردم و عل... ستیکه باشه با تو ن يمن هر طور هیزندگ آخر

! دخترم بجنگم ، خطم از تو جداست  هیاستقالل خودمو خوشبخت يو برا رمیبگ

به قلب مهربون ... مادرت  ياهایبه رو... خودت فکر کن  هیبه زندگ... من رو با همه مشکالتم فراموش کن ... ریتو هم ازم فاصله بگ پس

!از گوشت و خون خودشون  نوه هیدنید يو انتظارشون برا ییدا

اما صداش هنوزم محکم و با ... لرزن  یم شینیب يپره ها... شدن  يا شهیچشم هاش ش... ده  یبه حرف هام گوش م نهیسامان دست به س( 

)وقاره 

 ینم حیبا تو ترج هیدگرو به زن یکس چیبا ه یمن زندگ یول... به خودت مربوطه  نیخوب ا... يد یم حیبا پدر بچتو ترج هیاگه تو زندگ  -

!دم 

!!!ساااااامااااان   -

! به خودم مربوطه  نمیا  -

عمر  هی... ؟  هیشیچه آزما نیا ایخدا... شه  یانگار کمرم خم م هیدر عرض چند ثان... رمیگ یگر م ییپروا یهمه ب نیاز ا... شم  یمات م( 

قلب و  یکن یرو م تیسع يدار یحاال وقت! ... کینزد شیخواست یکه نم یدورت کردن و به اون یکه دوستش داشت یقضا و قدر از اون

 نتیرو که شش سال همبال يارزشش رو داره مرد یکن یحس م یوقت... یفقط به شوهرت فکر کن يخوا یم یوقت... شهبا بیفکرت نج

! ) فهمونه که هنوزم منتظرته  یو بهت م نهیش یبدون ترس جلوت م یکه دوستش داشت یاون... یبوده رو کشف بکن

! شیصورت يکنج لب ها یلکه بستن يخوره رو یچشمم سر م... ارنیشن من رو به خودم م یکه دور بازوم حلقه م يآو يها دست

! روشنش  هییبلند و خرما يموها یپ

سامان ... کوبم  یدهن ذهنم م يتو... سامان من ؟ ... رحم شده ؟  یب نقدریچرا سامان من ا... ؟  دهیپوش یلباس آب نایچرا آو! ... من  يخدا

! یل یل ستیتو ن

خوام امروز عاقل تر از  یو من م دنیبه دوش کش يخواد برا یم يقو يشانه ها... نیسرد و سنگ... سرده  ایو بدون رو یواقع هیزندگ

نمیب یروم م يهستم که جلو يدیراه جد يط مشتاق بال گرفتن تومن فق... دلم رو خاموش کنم  يخوام وسوسه ها یم... باشم  شهیهم

گرم و سقف  نیبال... هست استقالل محضه  یاما هر چ... خواد  یروزها عشق نم نیهم عاشقونه نباشه که دلم ا ادیزآخرش  دیکه شا یراه...

! تونه بهش خش بندازه  ینم یطوق چیه هیزیکه ت یالیخ هیراحت... نداشته باشه  یکس رو در پ چیکه منت ه یامن

!شمارهیتو رو نم يقدمها یکس کهیتمام توان به سمت کمال رفتن در حال با



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٧

! زنه  یسوختم ، شراره عشق م مهیقرار و ن یحاال سامان هنوز هم مصرانه به دل ب و

اشتباه گرفته ؟  یعشق رو با خودخواه سامان

! ایهم مرحم رو با قل دیشا

 یکه م يسرنخ همه امور بایبدو بدو تقر کماهیامروز بعد از ... پاهام گذاشته  يتو يانگار خدا جون تازه ا امیم نییمحضر که پا يپله ها از

.خواستم به دستم افتاد 

!زیچ کیاز  ریغ همه

:ادیناصر همچنان قصد نداره دست من رو رها کنه به حرف م نهیب یم یو وقت ندازهیم یبه ناصر نگاه یچشم ریز رضایعل

؟  يایکنم تو نم دیخونه خر يخوام برم برا ینژال م  -

؟  يدیچه جور خر... ؟  دیخر  -

!زن باشه فکر کنم بهتره  هیقهیاگه به سل... آشپزخونه  يلوازم برا یکم هیفرش و مبل و   -

:ادیمن ناصر به حرف م يجا به

منم ... يریخانوم کمک بگ يتو خود فروشگاه از فروشنده ها ای... يبا خواهرت بر یتون یبده م قهیزن سل هینهیخب اگه فقط قصدت ا  -

!در بکنه  شویباصفا خستگ يجا هیخواهرمو ببرم  نیا

که سه  یهنوز باورش نشده زن دیشا ...کنه  یداره خودش رو کنترل م يبدجور داستیپ... ده  یهم فشار م يرو یلب هاش رو کم رضایعل( 

 چیو حضور برادرش ، ه فشیک يتو ينبوده االن به لطف اون برگه ها بانشیکس پشت چیدست و پاش سر خم کرده و ه ریچهار ساله ز

) رهینم طشیبل ریجوره ز

! نظر بده بهتره  لیرنگ و طرح وسا يبود که اونجا خونه خود نژالست اگه خودش برا نیمنظورم ا  -

!خودشم حضور داشته باشه  دشیخر يزنه پس بهتره برا یخونه سر و کله م لینژالست که با وسا نیا ستمیخونه ن يتو ادیمن که ز یعنی

:کنه  یو دستم رو رها م زنهیم يلبخند محو... دم  یدستش رو فشار م یو کم زنمیپلک م... ندازهیبه صورتم م ینگاه ناصر

!دنبالش  امیکارتون که تموم شد زنگ بزن ب  -

!رسونمشیخودم م... ستیالزم ن  -

حد از طرفش  نیتا ا کماهینیا يکردم تو یفکر نم... دارمیقدم بر م نشیبه سمت ماش رضایدم و در کنار عل یتکون م یناصر دست يبرا

کنه  یمصرف نم اكیبه احتمال نود و نه درصد تر یعنینیو ا... وده ب یکه به درخواست من داده منف یجواب هر سه تا تست... نمینرمش بب

 يتا حدود یعنینیپوستش رفته و ا ریبه قول معروف آب ز... ادیباز شده و سرحال تر از گذشته به نظر م یو روش حساب گالبته رن... 

:زنمیم يپوزخند... کنه  یرو برام باز م نیدر ماش... رو به دست آورده  شیسالمت
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! يچه جنتلمن شد  -

!باشم  يمن قراره چه شوهر نیو بب نیتو فقط بش... ؟  يدیحاال کجاشو د  -

........یییییفدا... حماللللل ... ولخرجججج ... لللللیزن زل... آقاااااااااا

!مممیییخر یم... نون خشک ... کیپالست... لنگه کفش کهنه ... سوخته  يسماور ها  -

دوست ... بکشم  قیکنم نفس عم یم یو سع فتمیم یصندل يرو... کشه  یلپم رو م میو با دو انگشت به عادت قد زنهیم يقهقهه ا سرخوش

!زمیدارم همه گذشته رو دور بر

صورتش رو بچرخونه دستش  نکهیکنه بعد بدون ا یبه روبروش نگاه م رهیخ رهیخ یکم... کنه  یحرکت نم یول نهیش یپشت رول م رضایعل

 يگرما... ستندیزده ن خیدست هاش  نباریبر خالف گذشته ا... کنه  یم ریمشتش اس يدست چپم رو تو يکنه و انگشت ها یرو دراز م

:کشه  یم قیچند بار نفس عم... کنم  یانگشتهام حس م يهارو با تک تک بند  یمیمال

!ارزشش رو داشت  یول.. ! .من  يخانوم کوچولو یگرفت ازیامت یلیخ  -

چند  هینایآو... میکارمون رو انجام بد فتیشدن زودتر راه ب ریجوگ يحاالم به جا! ... نه  ایشه که ارزشش رو داشته  یبعدا معلوم م  -

!بچه  شیخواد زودتر برم پ یتب کرده دلم م هیروز

؟  یپس چرا زودتر نگفت  -

تو حلقش ؟  یبچکون نفونیو قطره استام یکن شیتا صبح پاشو ینیبش دمیشا ای... دکتر ؟  شیببر یخواست یم هیچ  -

حق دارم که از حال و وضع  ينقدریفکر کنم ا یول... نبودم  یپرستار خوب یکس چیه يوقت برا چیه... ستمیکارها رو بلد ن نینه من اصال ا  -

! دخترم با خبر بشم 

حرفش ... کنه  یتب م یگاه یبهتره ول یلیاالن خ... هیسرماخوردگ هی... ستین یخاص زیچ! ) نژال  ریجبهه نگ... زنم  یم بیبه خودم نه(   -

.گفتم  ینشد وگرنه بهت م

مثل دل  نیزنه و ماش یبه سرد و گرم شدن بدنم فکر کنم استارت م نکهیقبل از ا... بوسه  یو سر انگشت هام رو م زنهیم يلبخند رضایعل

! ه ش یمن از جا کنده م

که تک و توك ... خوره  یرنگ م یبا روکش چرم کرم یدست مبل دسته لگن هیخواب ، چشمم به  سیبزرگ مبلمان و سرو شگاهینما يتو

فورا از فروشنده بخواد اون  رضایشه عل یباعث م نیکنم و هم ینگاهش م نیناخودآگاه با تحس... کردن  نشیتزئ يچرم قهوه ا يکوسن ها

شم  یمات م ییایرو يها یخواب با روتخت سیاون همه سرو دنیچند لحظه از د يو من برا میر یبه طبقه دوم م... ما کنار بگذاره  يرو برا

!رهیگ یکمرم راه م رهیت ياز رو يشه و عرق سرد یچشمهام زنده م يجلو رضایزجر آورم با عل يها یزود خاطره همخوابگ یلیاما خ... 

 سیفروشنده در مورد سرو يبه صحبت ها یکم رضایعل... زنه  یتخت ها دو دو م يهدف رو یشم و چشم هام ب یسر جام خشک م همونجا

:ادیده و بعد به طرفم م یخواب ها گوش م

!طرحشم جالبه ... چوبش گردوئه ... ؟  ستیبه نظرت قشنگ ن... نژال ؟  ینیب یرو م هیاون سوم  -
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مثل درد  يدرد هی... چهیپ یکنن و دلم به هم م یگونه هام گز گز م... رد  یم رونیسم رو مثل آه بکشم و نف یبه صورتم م یرمق دست یب

:رهیگ یدستش م يشه و بازوم رو تو یم کیبهم نزد... دهیرو فهم هیانگار تا ته قض رضایعل... کنه  یدلم غوغا م يتو انهیماه

، هان ؟  میبرگرد میتون یم ياگه حوصله ندار... ؟  ینژال خوب  -

جا  ينقدریخب فکر نکنم ا... ؟  ینساخت شتریب تیسوئ هییمگه نگفت... خواب باشه  سیسرو دنیبه خر يازیفقط فکر نکنم ن... نه فقط   -

!میو تخته هارم دور خودمون جمع کن ریت نیکه ا میداشته باش

)کنه  یآروم زمزمه م... میکردن احساس واقع یکنم به خاطر مخف یشرم م... کنم  یکنه که از خودم شرم م ینگاهم م يطور( 

تو  يبرا میخر یرو م سیسرو... سالن جمع و جور  هیو ... داره  کیدو تا خواب کوچ... هیصد متر... ستین کیچندانم کوچ تیاون سوئ  -

هان ؟ ... نیهم بخواب شیپ نیکه عادت دار نایو آو

تونم هضمش کنم فورا سرم رو به  ینم يجور چیکه ه یتیموقع نیاز ا یخالص يبرا... ره  یدلم ضعف م... ده یبه بازوم فشار م یکم( 

)دم  ینشونه مثبت تکون م

!خوبه  هیهمون گردوئ... میخر یباشه م... باشه   -

 يکه مال من شده و تو يخونه ا... میکن یم دیخر مونیو عروسک کیاون خونه کوچ يبرا يو تا حدود میزن یظهر چرخ م يساعت دو تا

که دونه به دونه درخت هاش رو پدر مرحوم  یباغ... باغه  هیکه وسط  يخونه ا... دهیمالک به ثبت رس نیسندش اسم من به عنوان آخر

!دوبارم هیتونم دلخوش باشم به برکت زندگ یم... حرمت داره  رضایعل يپس اون باغ برا... کاشته  شخود يبا دست ها رضایعل

،  ستیکس ن چیسرم شش دونگ مال خودمه و صدقه ه يسقف باال نکهیآوردن ا ادیشم با به  یم داریصبح ها از خواب ب یتونم وقت یم

! رمیمثبت بگ يهمه روزم انرژ يتونم برا یکه م ییبکشم و تا اونجا قیباغ نگاه کنم و نفس عم يلبخند بزنم و بعد از پنجره به درخت ها

 میاز نس ی، همراه با وزش اندک هیدلت بهار يکه آب و هوا... يدار یدلخوش یتا قسمت یکه کم فتهیب ادتییش یم داریب یخوبه وقت چقدر

!یخوشبخت

!یرو چطور شناخته باش یکه خوشبخت نهیمهم ا البته

دارم و  یرو برم فمیخسته و کالفه از فشار گرما ک... رهیگ یترمز م میخونه پدر يجلو رضایو عل گهیبه روز د میکن یرو موکول م دیخر هیبق

: کنم  یباز م مهیدر رو ن

تو ؟  ياینم  -

)کنه  یصورتم نگاه م يبا دقت تو یکم... زنه  یم یلبخند کمرنگ( 

که گالب خانوم برا من  یدون یم! ... لقمه ناهار مامان پز بخورم  هیتو  امیب ادیبدم نم... ؟  یزن یبهم تعارف م ينطوریباره ا نیاول یدون یم  -

! کنه  ینم يزیناپره ادیز

بچم در چه  نمیبرو بذار منم برم بب... مامانم به خونت تشنه شده  یدون یخودت که م... هم کرده  یسوخته چه ذوق اهیس... خو حاالااااااا   -

!حاله 
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: کنه  یکنه با انگشت به خودش اشاره م یفشار دندان هاش داره له م ریدش لبش رو زاز شدت مهار خن کهیدر حال رضایعل

! دهییکه مامان گالبم تو چله تابستون منو زا نهیاونم برا ا... میسبزه بادمجون یکم هیمن فقط ... سوخته ؟  اهیس  -

!یبرف دیسف یکن یم یهم دفعه آخرت باشه فخر فروش تو

کنمو به سمت  یخم م یسرم رو به نشانه خداحافظ... نهیش یلبم م يرو یلبخند واقع هیرضایمزاح عل نیبار بعد از مدت ها از ا نیاول يبرا

! شنوم  یاز آسفالت کف کوچه رو م نیکنده شدن ماش يبندم صدا یرو م اطیدر ح نکهیبعد از ا... رم  یخونه م

بندم و مثل  یهر چه توان دارم به کار م... زنهیگلوم م يو قلبم تو رسهیبه گوشم م يدر ورودياز ال نایآو هیگر يصدا یچشم به هم زدن در

! کنم  یفشنگ به طرف صدا پرواز م

بغل مامان روجا  يسرش رو تو نایآو... رسونم  یخودم رو به وسط سالن م مهیسراس... افتن  یطرف م هیکفشم به  يکدوم از لنگه ها هر

اونطرف  یناصر با فاصله کم... دست هاشه  يآب خنک تو يبطر هیو  ستادهیبابا محمود کنار در آشپزخونه ا... زنه  یفرو برده و داره زار م

اومدن  با یو همگ سهیمامان روجا صورتش از اشک خ... مبل تک نفره گذاشته  هیلبه  ياز پاهاش رو رو یکیخم شده و  یو کم ستادهیتر ا

.کنن  ینگاه م نیگره کرده به زم يمن سکوت کردن و با اخم ها

کنم  یم یرو با نگاه وارس نایآو يسر تا پا... زنم  ینفس م نفس

کنه ؟  یم هیگر يمامان چرا آو... چه خبره ؟ ... شده ؟  یچ  -

 يمانتو يزنه به جلو یچنگ م کشیکوچ يبا دست ها... ادیکنه و به طرفم م یصدام فورا خودش رو از آغوش مامان روجا م دنیبا شن نایآو

 یدلم م... کنه  یبا نگاه التماسم م... شه  یم رهیپر از بغض بهم خ يپر از اشک و گلو يو با چشم ها رهیگ یسرش رو باال م... رنگم  یکالباس

بهم  يطور... کنه  یبغلم جا م يخودش رو تو يآوو  نمیش یدو زانو م يلغزه و بعد رو یخرمن موهاش م يدستم ناخودآگاه تو... شکنه 

:ره  یتن صدام باالتر م... و بشنوه  نهیبب يزیخواد چ یانگار دلش نم دهیچسب

بچم زهره ترك شده ؟  یواسه چ... شده ؟  یگم چ یم  -

گه ؟  ینم یچیه یچکیه چرا

؟  نیاشکشو دراورد یبرا چ ضهیبچه مر نیا! ... ناصر با توام هستماااا  يهو

:کنه  یمحمود فوران م حاج

! صدات رو تو خونه من نبر باال دختره احمق   -

! يکرد دیسف یشونیخودتو ماها رو گاو پ يخورد يادیخونه شوهرت ، گ و ه ز يبرگرد یخواست یکه م تو

محضر به نامت  میریو مهرتو م میریگ یازش تعهد م نجایهم میاریرو م رضایعل يبرگرد يخوا یخانوم نگفتم اگه م طهیمن به تو سل مگه

؟  هیو رسوائ ییآبرو یعاقبتش ب یو پزشک قانون يدادگاه و کالنتر يتو راهروها يمگه نگفتم ولگرد... بزنه 
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و  ینداختیجفتک م تییچه اونموقع که به عشق پسردا... يکرد یم يمن باز يو با آبرو يسرخود بود شهیهم... يبود ينطوریهم شهیهم

! يعام و خاص کرد يچزوندن شوهرت منو رسوا يکرده و به هوا رتیچه حاال که همون نامرد ش... نیگرفت یتولد م ییدو تا

!الاقل از آخرتت بترس و به مردم تهمت نزن ... یچیعفت کالم که ه یحاج  -

احوال تو و  نهیب یمنو تو بازار م یچند روزه هر ک... يآباد کرد یبه قدر کاف امویدن! ... پدرسگ  یخواد به فکر آخرت من باش یتو نم  -

با دومادت زدن  یسر چ... مهرش بود ؟  يپرسن حاال چقدر یهمه م... و جوون سوژه شدم  ریپ شیپ گهید... پرسه  یدادگاهت رو م جهینت

هم ؟  تارو  پیبه ت

قلم شدت برسه به دادگاه  يبهت نگفتم اون پاها... واد انشااهللا ؟ خ یدخترت حاال خونه خودته ؟ طالق که نم... بود ؟  يکدوم ور یقاض حکم

 نی؟ مگه اون چند متر زم يریبگ یخواست یم یمگه چ... حاال خوبت شد ؟ ... همه جا ؟  فتهیفهمن و ولوله م یم لینصف دوست و آشنا و فام

؟  يزدیو جار م یقاض شیپ یرفت یم دیحتما با... و بدم بهت ؟  رمیشرف بگ یب يرضایتونستم از عل یرو من نم

دو متر قبر از ... هم کم نبود  یلیخ نیزم کهیت هیهمون  تیهر چند اهم... خواستم  یحضانت دخترمم م نیزم کهیت هیاز اون  ریمن غ  -

! بخورم  ونیتو قصر تو سر سفره نون چرب و بر نکهیتره تا ا نیریش یلیتوش برام خ فتمیخودم داشته باشم و برم ب

 يزیاز اون چ شتریب یلیخ... ینداشت اقتیتو از اولشم ل... يجمع کن برو همونجا که بود! ... دهیدختره چشم در... يهر ادیخوشت نم  -

! هم برات خرج کردم  يدیارز یکه م

سرخش  يچشم ها یحال یبا بمامان روجا ... کنم  یده بغل م یکنه و خودش رو بهم فشار م یرو که همچنان هق هق م نایشم و آو یم بلند

شه  یسرم تکرار م ياون جمله آخر تو... شکسته  يغرورم بدجور... امیکنه کوتاه ب ینگاه پر از خواهش بهم اشاره م هیده و با  یرو فشار م

! خرجم کرده  دمیارز یکه م يزیاز اون چ شتریبیلیخ... 

! پدر باشه  کیکه مال  يآغوش گرم و دست نوازشگر چیه... یعشق چیه... يمهر چیه... ادینم ادمیبه  يزیچ

! کنه  یتک تک اندام هام مور مور م يرو نشیجاش ضرب دست سنگ به

 یمن و دخترم بشقاب يکنه و باز هم سر سفره حاج محمود برا یطوفان فروکش م نیا گهیتا دو ساعت د تایدونم که اگر سکوت کنم نها یم

سفره رنگارنگ عمه مهدخت شده بودم  هیلیخواستم االن طف یکه اگه م... خوام  یپر منت رو نم شیآسا نیاما من ا... شه  یدر نظر گرفته م

 !

:زنم  یو محکم لب م يتوجه به نگاه پر خواهش مامان ، قو یب

... شن  یداخل م یکه از در خونه کسستیبشقاب برنج ن هیآدما به عشق ... ستیمن سخت نبوده و ن يوقت برا چیخونه ه نیرفتن از ا  -

! زننیخوشه که در خونه رو م يرو هینگاه مهربون و  هیبه عشق 

رو  دتیسف يحرمت مو نکهیفقط به خاطر ا... نمیرو نداشتم به خاطر طبع بلندم حاضر نبودم گوشه فرش خونت بش ییکه جا یوقت اون

از  یسقف هیشکر خدا  گهیحاال که د... سر سفرت نشستم  یداشته باش يحس بزرگتر نکهیا يبرا... سلول شکنجه  نینشکنم برگشتم تو هم

تو هم ... رمیکنم و م یبچه رو جمع م نیرخت و لباس خودمو ا کهیدو تا ت نیهم! ... ستیسرم ن يجز خدا رو کسچیخودم دارم که منت ه

! يشون رو بدجواب یبگو دخترم مرده تا مجبور نباش دیکه احوالمو پرس یبه هر کس
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:کنه  یم خکوبمیناصر م يرسه صدا یدر اتاقم م رهیچرخم و دستم که به دستگ یم

! رونیب يخونه بزار نیپات رو از در ا یکن یتو غلط م  -

:مبل بر داشته و قد راست کرده  يپاش رو از رو... کنم  یگردم و نگاهش م یو گنگ برم جیگ

 یهفته ب هیبزنتت که  يطور... کرد دست روت بلند کنه  یجرات نم یکس يخونه رفته بود نیمثل آدم از ا شمیاگه همون چهار سال پ  -

هم پونزده  گهیآخر هفته د... بشه  لیتا خونت تکم یمون یم نجایا نقدریا... مال هممونه ... ستیخونه فقط مال بابام ن نیا... یهوش باش

یهمه کارها رو کرد و حت رضایبعدشم هر وقت عل... خونت  يتو يبر یو قران م نهیدنبالت و تازه آ دایم رضایعل دیبه مناسبت ع... شعبانه 

منم ... کنه  یبرات اسفند دود م... هم تو رو هم دخترت رو ... کنه  یقرآن ردت م ریدنبالت و مامان از ز ادیم... خونه رو پر کرد  خچالی

شکنم  یکنم و دست و پاش رو م یم داشیهم باشه پ ای، اگه اونور دن فتهیگم اگه خش بهت ب یتو دست شوهرت بهش م گذارمیدستت رو م

! دور گردنش  ندازمیو م

ابهت برادرانه ناصر لبش رو به دندون  نیا ریحاج محمود هم تحت تاث... صورت ناصر راه گرفته و گونه هاش قرمز شدن  ياشک رو( 

تونم  یم... کنه  یشکفته به صورت ناصر نگاه م يلب ها یول ونیگر يمامان با چشم ها... شه  یقلبم فشرده م... گرفته و سکوت کرده 

هست تا با منطق خودش تو  یبعد از سال ها کس نکهیاز ا... ناصر دلش شاد شده  رتیو افکار پر از غ یمنش زرگب نیحس کنم چقدر از ا

! )ستهیحاج محمود با يها یخودخواه يرو

به ... رمیگ یپناه م واریشم و کنج د یوارد اتاقم م... لرزش بدنم کنترل داشته باشم  يکنم رو یم یدم و سع یرو به خودم فشار م نایآو

به دنبالم اومد من  رضایعل یرفتن امامزاده و وقت یبود همه به دستور حاج میکه عروس يروز... گه برادرم  یراست م... رم  یخاطر ناصر نم

باشه تا سفارشم  يپدر نکهیبدون ا... و رنگ و رو رفته به تن داشتم  یدست لباس معمول کیکهیدر حال... شانیسرگردان و پر ه روحیمثل 

جمع باشن و  لیفام نکهیبدون ا... قران رد کنه  ریو من رو از ز زهیباشه تا به خاطر رفتنم اشک بر يمادر نکهیبدون ا... رو به شوهرم بکنه 

با تمام ... زهیخونه بر نیکاسه آب پشت سر دختر ا هییدست نکهیبدون ا... نقل و سکه بدرقم کنن  دنیبا دود اسفند و پاش وکل بکشن 

! قرار دادم  رضایو خونواده عل لیفام يو خودم رو آماج متلک ها و زخم زبان ها میشوهر اجبار نیماش يغربتم نشستم تو

 يدنباله دارشون برا يها يهرز و گله گذار يکه صرفا به خاطر بستن دهان ها کینزد يها لی، فام رضایعل يبه در خونه پدر میدیرس یوقت

وز وز کردن  گهیگوش همد يسرخ از اشک و باردار بودنم رو تو يو چشم ها ییتنها نی، دعوت شده بودن ، آنچنان ا ینخوردن شام عروس

! شبانه من نبودند  يجز کابوس ها يزیچ میشام عروس هیهمان، که تا مدت ها م

تار پود لباس برادرم  يفشار دادم و داغ دلم رو با فرو بردن پنجه هام تو بمیج يرنگ ناصر رو تو یشرت بلوط یتمام طول شب ، ت در

! دادم  نیتسک

 یتیتونه اون رو به جرم اعتراض کردن به خاطر وضع یحاج محمود نم گهیشده که د يگذشته و ناصر اونقدر قو یخوبه که االن زمان چقدر

! بندازه  رونیمن درست کرده ، لخت کنه و از خونه ب يکه برا
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فراخش فرو ببرم و از محکم بودن و کوه بودنش  نهیعضالت س يلباس ناصر ، پنجه هام رو تو يتونم به جا یبار م نیخوبه که ا چقدر

! داشته باشم  تیآغوشش احساس امن يمطمئن بشم و با بو

... زنم  یصورت پر از عرقش رو کنار م يرو دهیچسب يکنم و با دست تار موها یجابجاش م یکم... دست هام به خواب رفته  يرو نایآو

دورتر افتاده با زحمت به سمت  یرو که کم یبالش... باز هم مثل کوره داغ شده  يبدن آو... کشم  یسرم و شالم رو م يبرم رو یدست م

دردناکش رو  يگلو ياراده ا یو ب فیو هق هق ظر ستندیهنوز هم نفس هاش منظم ن... خوابونم  یم نیزم يرو رو نایکشم و آو یخودم م

انگار ازم  دارهیبر م که یکیکوچ يداره و با قدم ها دیترد... شه  یوارد م ینیس هیشه و مامان روجا با  یباز م یدر به آرام... کرده  ریدرگ

 یم نیزم يزنه و کنارم رو یم يو افسوس خوران لبخند محو دهیرنگ پر... کنم  یو نگاهش م رمیگ یصورتم رو باال م... خواد  یاجازه م

:نهیش

! قرص هاش رو نخورده ... براش آب پرتقال آوردم ... ؟  دیبچه خواب  -

.کنم  یسکوت فقط نگاهش م در

که چرا دنبالت راه افتاده و کمکت  دنیبابات ظهر که اومد از همون دم در شروع کرد با ناصر دعوا کردن و هوار کش... براش  رمیبم  -

! دهیبچه شاهد داد و قالشون بود ترس! ... يبد لیدادگاه و پرونده تشک يکرده تا بر

!شده  دیسف تیلبات مثل م... ادیرنگ به روت ب لقمه غذا بخور هی... کردن  یتو دلتو خال دهیو نرس دهیکه رس خودتم

! به پروار  نیبست نجایکنه منو ا یپاشو جمع کن ببر حاال اون شوهرت فکر م... غذاست  نیزهر مار بخورم بهتر از ا... ندارم مادر من  لیم  -

به پروار ؟  متیببند يمگه دور از جونت گاو... چه طرز حرف زدنه دختر ؟  نیا  -

کنه و خفه  ینگو تا خودشو خال یچیبهت اشاره کردم جوابشو نده ه یزبون یبا زبون ب یهر چ... نژال  ستیهم اخالقت از بابات بهتر ن تو

! یمحل نگذاشت رهیخون بگ

ر وقت خدا پشت و پناهش باشه ه... رو هم آورد  هیخدا رو شکر ناصر بچم سر قض... يکرد یو حاضر جواب یگذاشت گید ریز زمیه یه

! فتمیم امرزیآقاجون خداب ادینمشیب یم ينجوریا

و  مویتنگ شربت آبل هی... زنه  یبرق م نایقرص و کپسول آو لیآب پرتقال که کنارش فو وانیل هی... شم  یم رهیخ ینیکشم و به س یم آه

 يها ینیزم بیشه و س یکه هنوز داره از روش بخار بلند م یرنگ ینارنج مهیکاسه ماالمال از ق هیو  یزعفرون يمتوسط پر از پلو سید هی

!خوردن تازه  يو بشقاب پر از سبز گذارهیبرکت سفره م يمامان برا شهیکف دست نون که هم هی... کردن  نشیتزئ ییطال

! کنه  یخانه رو حفظ م يهم همچنان نقش کدبانو طیشرا نیبدتر يتو... زن  نیدلم در عجبم از تحمل ا يتو

هر روز و هر روز ،  یدونم به کدوم عشق یو من نم... شن  یسفره ترك نم يساالد و سبز... و نقصن  بیع یسفره هاش ب شهیهم مامان

کنه ؟  یسفره تالش م نیا يمادرم برا

به روجا  یمنکر عالقه حاجالبته ... باشه  یآل دهیتونه شوهر ا یاو هم نم ينکرد برا يما چندان هم پدر يکه برا نطوریحاج محمود هم مطمئنا

! دلش گرم باشه  دیهم ، با يخانه دار يبرا یزن حت هیاما ... شه بود  یخانوم نم
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:دهیو به دستم م دارهیقاشق و چنگال رو بر م مامان

 شتریبچه دو تا لقمه ناهار ب نایآو يبرا رمیبم... نفس راحت بکشم  هیبخور بزار منم ... خون به دلم نکن  گهیتو د! ... تو رو خدا نژال   -

! شمر از در اومد تو تار و مارمون کرد  نینخورده بود که ا

 ادی... ندازه  یعمه مهدخت م ادیزبونم منو  يرو یعمان مویمزه ل... چشم  یاز آب خورش م یبرم کم یظرف خورش فرو م يرو تو قاشق

! ارمیاز دستپخت مادرم به خاطر نم يزیبره اما چ یم رازیذهن من رو تا ش یانعم مویکه مزه ل نهیدرد ا... و ترشش  اهیس يها يقرمه سبز

! افتم  یمادر خودم نم ادیبه  یمحرک چیخونه رو خوردم ، با ه نیسرم ناهار و شام ا يکه به اندازه موها یمن... 

! بیغر يواحسرتا نژال! ... واحسرتا

گفتن و نگفتن دست و پا  نیب... رهیمامان روجا با خودش درگ... گذارم  یرو به دهان م یتربچه نقل هیو  يظرف سبز يبرم تو یم دست

:ارمیقاشق پلو رو باال م... زنهیم

! بگو   -

؟  يخوا یم يزیچ... هان ؟   -

!یبگ يخوا یم يزیچ هیشما انگار  یول... خوام  ینم يزینه من چ... من ؟   -

! پرسم ازت  یبعدا م... ناهارتو بخور فقط االن ... ها آره   -

! خورم  یشما بگو منم م... گهیخورم د یدارم م... خورم  یم  -

 شویبا ساز و دهل مهر ينطوریپس الزم نبود ا... رو به نژال نداده  نایکه حضانت آو یگفت قاض یخب راستش بابات داشت به ناصر م  -

 یسر و صدا ازش م یحکم داده ب یرو که االن قاض ییزایچ نیو همه ا میگرفت یشاهد م دمیسفشیدو تا ر میاوردیرو م رضایعل... رهیبگ

!نیکارو کرد نیعمدا از رو لج من ا گهیم... میگرفت

رو بهت ندادن ؟  نایمگه حضانت آو نمیبب... رو ول کن  نایا حاال

!ندادن ... نه   -

؟  يارائه نداد یرو برا قاض یقانون یمگه گزارش پزشک... معتاده ؟  رضایعل یمگه نگفت... چرا ؟   -

 ای... داشته باشه  یفساد اخالق ایمعتاد و قمارباز باشه و  دیمثال پدر با... خاص خودش رو داره  طیخب حضانت گرفتن شرا یول... چرا   -

 دییتا یقانون یداشته باشه که پزشک یروان يماریمثال ب ای... ه بکنه و قاچاق مواد مخدر و فحشا سوئ استفاد ییگدا يبخواد از بچه برا نکهیا

!کنه 

! شه  یهم متعارف محسوب م شیحد هیتا  یعنی... اونم خارج از حد متعارف ) زنمیپوزخند م( کنه  جادیضرب و جرح ا نکهیا ای

!کنه هم معتاده هم دست بزن داره  یکه هم قمار م رضایخب عل  -
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هم  یمدت... پرونده داشته باشه و ثابت بشه  يتو کالنتر دیبا... شاهد ببرم  دیبا شیقمارباز يبرا... ستین امیراحت نیبه ا... گهینه د  -

دست ... دراومده  یهاشم منف شیجواب همه آزما... پرونده داره  ادیتو کمپ ترك اعت... گذاشته کنار  ادشمیاعت... هست که قمار نکرده 

! دیکش مارستانیدفعه آخره که کارم به ب نیکردم اونم هم تیازش شکا کباریبزن رو هم فقط 

! بده  يرا يدر مورد حضانت آو ینداره قاض یلزوم رمیچون قصد ندارم طالق بگ که

؟  یچ یعنی  -

صادر بکنه  يتونه در مورد حضانت طفل را ینم ینگرفته قاض صورت یکنن و طالق یم یکه زن و مرد با هم زندگ یطیدر شرا نکهیا یعنی  -

تازه اگر ! ... بعد از اون حضانتش با پدره ... با مادره  یبعد از طالق هم دختر فقط تا هفت سالگ... حضانت بچه با پدرشه  يعاد طیدر شرا... 

!طبق قانون بچه رو به پدرش برگردونه  دیبخواد ازدواج کنه با ي، اگه روز رهیحضانت طفلش رو بگ زنهم 

؟  ياقدام کرد یپزشک قانون یگواه يو رو يدیرو به جونت مال يزیآبرور هیحساب تو چرا پ نیخب پس با ا  -

! کتکت نزنه  گهیکه د یتعهد گرفت هیفقط ... یهم نگرفت هید یتو که حت... نداشته  يا دهیبرات فا یگ یکه م ينطوریا

جدا  رضایشدم و خواستم از عل مونیاما اگه بعدها پش... دن  یرو بهم نم يفعال که چون قصد طالق ندارم حضانت آو... تر شد به ينطوریا  -

! قانون ضرب و جرح استفاده کنم  نیحضانت بچم از ا يتونم برا یکه براش درست کردم بهتر م يبشم ، با سابقه ا

 یداشته باشه راحت تر م یکیزیهم داده که بعدها اگه برخورد ف يتعهد محضر هی... حق طالقم رو گرفتم  یپرونده پزشک قانون نیهم با

!تونم مادرشو به غزاش بشونم 

:ده  یکشه با دو انگت شصت و سبابه گوشه چشم هاش رو فشار م یروجا آه م مامان

 ينجوریا متویخب انگار تصم یول... يخواست برگرد یاصال دلم نممن که ... گرفتمت به حرف ناهارت سرد شد ... غذاتو بخور دختر   -

! که  يریو طالق بگ نجایهم یبهت اصرار کنم بمون شهیاخالق بابات روم نم نیبا ا... یگرفت

دادگاه عقده نکرده بود که ؟  يو را تتیبه خاطر شکا... که نکرد هان ؟  تتیاذ... باهات خوب بود ؟  دیخر نیامروز که رفت حاال

 نطوریهم... فهمه  یلبخندم رو م لیمامان انگار دل... رهیگ یو خندم م انیاراده لب هام کش م یشم و ب یم رهیکنجکاو مامان خ يچشم ها به

:دزده  یشه نگاهش رو م یکه بلند م

! م خب کنم دلواپس کاریچ! ... فیبه تعر رمتیگ یگم بخور بعد بدتر م یم یه  -

! زنه  یشور م یلیبچه خ نیدلم برا ا یول... یفهم یکه پوستت کلفت شده نم تو

.بحث با حاج محمود به کل کورش کرد ... خوردم اشتهام رو کم کرده بود  رضایکه با عل يا وهیو آب م کیک... مثل سنگ سفت شده  عدمم

 ينطوریا... رنیبگ يدم تا جمع بشن و حجم کمتر یبه پلو فشار م یکم سیطرف د کیاز ... زنمیکاسه خورش رو هم م یقاشق کم با

! شه  یکنه ناهارمو خوردم و کمتر معذب م یمامان فکر م

! شمارم  ینفس هاش رو م میگذارم و خس خس مال یم نایرو کنار بالش آو سرم

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 
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ره  یعروسکش ور م يکه کنار اتاق نشسته و در سکوت با دست و پا ناستیکنم حواسم به آو یم یرنگم رو وارس یکه شال مشک نطوریهم

 يعروسک رو از تو ییکاموا ينوازش موها هیبعد با ... کنه  یرو چک م کشیکوچ يکنه و انگشت ها یگوشه لباسش رو مرتب م... 

! بوسه  یاون رو با قدرت م يصورت گرد و نرمالو ززنه و درست مرک یصورتش کنار م

! کنه ؟ یم يعروسکش مادر يداره برا نایآو

؟  یشگیآغوش گرم و هم هییعنی... نوازش کردن ؟  یعنی... مهربان بودن ؟  یعنیبچه سه ساله ، مادر بودن  نیذهن ا يتو

به شالم  یدوباره نگاه... ؟  نمیریکودك ناخواسته اما ش يکردم برا يمادر نهمهیمحروم بودم چطور ا ياز محبت ناب مادر شهیکه هم یمن

شه ؟  یم دهیکش اهیدستم به سمت رنگ س رضایبودن با عل يبرا شهیچرا هم... کنم  یم

 یصورتم طراوت م هیدیبه سف بیعج... کشم  یم رونیرنگ رو ب یاسیهیشمیابر يبا گل ها یشال شکالت... ؟  يهمه عزادار نیا ستین بس

!ده 

بغض باز هم مهمون ... شه  یذهنم تکرارا م يبار تو نیهزارم يسفره عقدم برا... نداشتم  یو شمعدان نهیوقت آ چیکه من ه ادیم ادمی

!نمیب یم شهیتر از هم يرو خاکستر رضایروزها عل نیا... کشه  یحمود زبانه مشه و نفرتم از حاج م یناخونده گلوم م

دوستش  نکهیدونم چرا از ا ینم... ده  یقلب و ذهنم جوالن م يتر از گذشته تو اهیس... بابا محمود سردمدار تمام خاطرات بدم شده  انگار

! کنم  یندارم احساس گناه نم

 نمیب یرو م رضایشماره عل... داره  یهر دومون رو از ادامه تفکراتمون باز م... مونه  یم کیتلنگر کوچ کیمثل  نایمن و آو يبرا لیموبا زنگ

.او هم حرف بزنم  يمهمان ذهنم بود برا شیچند لحظه پ نیکه تا هم يخواد از فکر یدلم م یناگهان یلیخ یچ يدونم برا یو نم

؟ يپشت در! ... سالم   -

؟  يتو آماده ا... میبود یبرق کش ریحاال درگ نیتا هم... فتمینه االن دارم راه م... ! سالم نژال جونم   -

!کنن  یرو تموم م شیکردم قبل از مبله کردن خونه برق کش یمن فکر م... ؟  یبرق کش  -

نصب  ییو روش روشنا میزد هیا پادرخت ه نیمحوطه ب يچند جا... باغ رو گفتم  هیبرق کش... خونه رو نگفتم  هیبرق کش... نه خانومم   -

!شد  یم یظلمات بیعج... وحشتناك بود  یکم هیشد  یشب که م نایبدون ا... میکرد

!يزیچ هیفقط ! ... فقط ... من آمادم  نیبب! ... آها   -

)شه  یمردد م رضایعل يصدا( 

؟  یفقط چ  -

 یکشه و سرخوش جواب م یم ینفس راحت( ؟  دیخونه جد يبرا ارمیب دیبا یمن االن چ... میو شمعدون نداشت نهیوقت آ چیما که ه نیبب  -

)ده 

؟  میکار کن یچ دیحاال با... خدا منو مرگ بده ... ؟  میشمعدون ندار نهیما هنوز آ یعنی... مرده شور منو ببرن   -

و قران  نهیآ دیشگون خونه جد يبرا میخوا یم... دهیمثال امروز روز ع... حرف زدم  يمن جد... رضایندارم عل يحوصله مسخره باز  -

!بکن  يفکر هی... میببر

!میخر یم میریم... فکرشو کردم   -
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شمعدون ؟  نهیآ  -

تو صفحه  میکه بتون... قران باکالس هیبا  میو تو دل برو بخر یکنسول فسقل زیم هیمیبر میتون یخب م یول... نه حاال به اون غلظت   -

!میسیتولد نوه هامون رو بنو خیاولش تار

 يتو رضایعل يپر عشوه  يصدا... کنم  یبا نوك انگشت پاك م زنهیم رونیرو که از کنار چشمم ب یقطره اشک... زنم  یقهقهه م سرخوش

:چهیپ یم یگوش

!شد  نایخاك بر سرم چه خوشش اومد حرف شوهر دادن آو  -

فکر ... خنده داره  رضایاز عل ییحرف ها نیهمچ کیدنیتصور شن یحت... ندازهیمنو به خنده م شتریب نایمعصوم و بهت زده آو افهیق دنید

بعد البد ازش بپرسه پسرم انشااهللا که اهل دود و دم ... وجب کنه  يدامادش رو شب خواستگار يو سر تا پا نهیبخواد بش رضایعل... کن 

!یستین

رو  یگوش شیچند لحظه پ نیهم يو فارغ از دلشوره ها الیخ یب... رم  یم نایدم و با حرکت لب هام قربان صدقه آو یتکون م یرو کم سرم

:چسبونم  یبه صورتم م شتریب

دوست  شتریب سمانه رو هییاهدا نهیمن همون آ... بردار  وارید يمحبوب منو از رو نهیاون آ... برو خونتون  يسر هیقبلش  یول... ایزود ب  -

! میخر یم یقران از همون با کالس ها که گفت هیمیر یم یول... دارم 

!میبخر یکیمینژال بر... لباس هامون  یحت... نو باشه  دیتو خونه جد زیخواد همه چ یدلم م  -

... مینو کن دیرو با مونیروش زندگ... مینو کن دیفکرمون و احساسمون رو با... لمونینه وسا... نه لباس هامون  میمهم خودمون رضایعل  -

!رو گرفت  یباطن زندگ دنیگند يشه جلو یوگرنه با درست کردن ظاهر نم

ترسم منو  یم... استرس دارم ... دمشیوقته ند یلیخ... دلم براش تنگ شده ... اریرو هم ب نایآو! ... یگ یکه م نطورهیهم... باشه گلم   -

!ترسم  یم یکیکوچ نیاز عکس العمل بچه به ا یخنده داره ول... کنه  هیگر نکهیا ایکنه  یبیغر نهیبب

ترسم  یمن هم م قتایحق... زنن  یمن حرف م يوقته برا یلیکه خ ییچشم ها... کنم  یدخترم نگاه م هیعسل يبه چشم ها... کنم  یم سکوت

! دهیاز دوماهه پدرش رو ند شتریکه ب یینایاز عکس العمل آو... 

؟  ینژال هست  -

بچه ... یناراحت بش دیتو نبا یول... بکنه  يممکنه هر کار... رو برخورد اول حساس نباش  یلیبه نظرم خ... کردم  یداشتم فکر م... آره   -

! شه  یدخترت م يتو فقط بهش محبت کن ، مطمئن باش اونم به زود... فتنیدنبالت راه م یدون که بپاش... مونن  یها مثل مرغ م

الك سکوت و محافظه  يتو یبیباز هم به طرز عج... دست راستم رو گرفته  کشیکوچ يداده و با دست ها هیتک نمیسرش رو به س نایآو

حمام  ایآشپزخونه  ياون رو تو نایتوجه به ترس آو یب رضایعل یگاه... کنه  یذهنش خاطرات بدش رو مرور م يانگار تو... فرو رفته  يکار
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رو  گهیبلند همد يو با صدا میکرد یتوجه به دخترکمون بحث م یهم ب یگاه... رهیرد تا به مراد دلش برسه و از زنش کام بگک یحبس م

! یو خودخواه يشعور یبه ب میکرد یمتهم م

در جواب اعتراض و  انهیوحش رضایکه عل ییوقت ها... شاهد کتک خوردن مادرش بوده  يهم آو يچندبار نمیب یکنم م یکه فکر م حاال

! دیکوب یبه صورتم م یلیمن ، س يها هیکنا

حاضر  یواقعا با چه شجاعت... خوره  یدلم به هم م... داد  یو بلندش م اهیزبان سرخ و درازم رو با کمربند س هیکه تالف يو توك موارد وتک

فرصت بدم ؟  رضایشدم دوباره به عل

!حدود نود درجه فرق کرده  يزیچ شیسه ماه پ يرضایبا اون عل... کنم  یبه شوهرم م ینگاه یچشم ریز

مرطوبم  يها هیر يها رگیمو نیتر ییتا انتها رضایعطر خنک عل يبو... کنم  یرها م یصندل يرو شتریکشم و خودم رو ب یم یقیعم نفس

! کنه  یرسوخ م

نگاه  رضایبه عل یچشم ریز... بنده  یخوشگلش رو م يده و چشم ها یلم مراحت  الیچون با خ... دهیهم انگار شل شدن بدنم رو فهم نایآو

برخورد  يتو نایآو... دلش شکسته  یدونم که کم یم... فکر فرو رفته  ياما لب هاش رو غنچه کرده و تو... داره  یبیآرامش عج... کنم  یم

 یصورت کیبه  دیبه هر حال هر کدام از ما با... ستیپدر چندان جالب ن کیيبرا نیفقط به او زل زده و ا يا شهینگاه ش هیبا  خیواول سرد 

!میرو بپرداز اهیها و اون گذشته س يتقاص کم کار

:کنه  یبه من و دخترم م یبا لبخند نگاه رضایعل... امیم رونیب الیفکر و خ يایمن هم از دن ستهیا یدر باغ م يکه جلو نیماش

!خوابه  یفورا م نهیخواد منو بب یچون نم دمیشا ای! ... رهیگ یخوابش م نهیش یم نیماش يانگار هر وقت تو نایآو... ؟  دیخواب  -

 یکه م ییوقت ها... خوابه  یم يزود... مونه  یبراش مثل تکون خوردن گهواره م نیحرکت ماش... بود  نطوریهم یاز بچگ يآو! ... نه   -

! پروندم  یخواب رو از سرش م یاتوبوس با بدبخت يرفتم سر کار تو

:بوسه  یبار م نیانگشت هام رو چند يو رو رهیگ یدست چپم رو م رضایعل

 يکرد ینم دایپ ازیوقت ن چیمتزلزل من نبود تو ه هیمال طیاگه به خاطر شرا! ... دنبال کار  یمن کم گذاشتم که تو رفت! ... ببخش نژال   -

! یکن يگرمغازه مردم کار يتو يصبح به صبح بر

!کنم  یباشم برات جبران م زنده

!مخارج نبود  نیبابت تام یفقطم نگران... داشتم  اجیبه اون کار احت یمن از لحاظ روح... گذشته ها گذشته ... رضایعل ستیمهم ن  -

؟  نجاستیا

محله دنج و  يبه زود... کردن  يساز الیها و یلیدور و بر خ نیا... تره  کینزد یلیبه مرکز شهر خ میاز خونه پدر... نجاستیهم... آره   -

به خاطر درخت ... دور و برمون هست  زیهمه چ بایتقر... هم هست  یبازارچه محل هیيو بر يریرو که بگ ابونیخ نیسر هم... شهیم یآروم

... داشت  يشم اقتصاد... کنه  یم یزود ترق یلیخ نجایا گفت یم شهیهم... بود  نجایعاشق ا امرزیبابام خداب... هم داره  یخوب یلیخ ياها هو

! از دست دادم  ادگارهاشویکه چه عرض کنم ، تک به تک  راثیکه من قدر ندونستم و م فیح
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 هیکه به طمع پولم دورمو گرفته بودن و هر کدوم به اندازه خودشون  ییکسا! ... و نامرد  قینارف يقایمن پر بود از رف هیتو زندگ یدون یم

! زدن و رفتن  یناخنک

!شم  یکنم از خودم متنفر م یبه گذشته فکر م یاالن وقت... کس اعتماد کنم  چیتونم به ه ینم گهیاز پشت خنجر خوردم که د نقدریا

! یمتاسفم عل  -

گذشته دارم بهم کمک کرده تا ترك کنم و کمتر وسوسه  يکه از کارها يتنفر نیگه هم یکمپ م روانپزشک... ینه متاسف نباش خانوم  -

! دوباره  دنیلغز يبشم برا

!و نظرت رو بگو  نیبب نجارویا میبعد بر... رمیرو ازت بگ يبشم آو ادهیمن پ بگذار

هر بار بعد از باز  نکهیو ا فتمیم شیخونه پدر هیمیدر قد ادی... شه  یتنم مور مور م... شه  یباز م ژیق ژیق يو قرمز رنگ باغ با صدا یآهن در

 يسوزنده و ناحقش تو يها راهیهنوز هم بد ب... کرد  یبدرقم م نکهیا ایگفت  یگالب خانوم بهم خوش آمد م دهینخراش يکردن در صدا

خودش رو  رضایعل... کنه  یو تلخش داره با سرطان خون دست و پنجه نرم م زیشه االن با اون زبان ت یانگار باورم نم... هستن  زندهخاطرم 

بوسم و  یشده رو م دهیچیپ یرنگ دیسف هیجلد چرم يرو که تو یسیبردارم قران نف یقبل از اون که قدم... کشه تا من وارد بشم  یکنار م

کالم  ریآغوش گرفته از ز يرو تو نایکه آو نطوریکنه و هم یم خودش رو خم یکم... فهمه  یمقصودم رو م رضایعل... رمیگ یاون رو باال م

 ينور يتو دمیصورت سف... رمیگ یباالتر م یسمانه رو کم نهیچسبونم و آ یم نهیقرآن رو به س... گذاره  یباغ م يشه و قدم تو یخدا رد م

کشم و راه گلوم  ینفس م... داستیپ نهیقاب آ ياز تو یگوشه از آسمون آب هی... دارم  یحس خوب... شه گم شده  یمدهیبازتاب نهیکه از آ

 نیخونه حاج محمود سنگ ایهواش مثل خونه گالب خانوم ... داره  یخوب يهوا نجایا... گفت  یراست م رضایعل... بازتر شده  شهیانگار از هم

! ده  یم يآزاد يبوهواش  نجایا... ستیو خفه ن

! عزت نفس  يبو

 يدر ورود يهست که به صورت گرد جلو دهیسبز و سر به فلک کش داریدرخت سپ فیرد هیکنه  یکه قاب چشمام رو پر م يزیچ نیاول

پر از منفذ و  يها واریکار شده که از د یچوب قیآالچ هیمحدوده  نیا يتو... رو محصور کرده  یمحوطه دوازده متر مربع هیکاشته شده و 

! بابا باال رفتن  شیو خم انگور ر چیپر پ يهاشاخه  مشیسقف نصفه و ن

که جلوتر  یکم... تا وسط باغ امتداد داره  یکیراه سنگفرش شده بار قیاز کنار آالچ... باغ  ينشستن و لذت بردن از هوا يبرا هیدنج يجا

قرمز رنگه درست  يکه روش پر از سفال ها یروانیبا اون سقف ش... نمیوسط باغ رو بب هیو نما آجر کیتونم ساختمون کوچ یم میر یم

! هامه  یشده زمان کودک ینقاشيمثل خانه ها

 يرو ادهیمتر پ کیخونه جمع و جور به اندازه  نیدور تا دور ا... درست کردن  یجالب بیزرد ترک يبا آجرها یرفلکس صورت يها شهیش

! خودروست  هیوحش يز و گل هاهر يو علف ها یعیاطرافش پر از چمن طب نیدرست شده و زم یمانیس

 يرینظ یب بیاطرافمون پر شده از ترک... تونم مدل هاشون رو بشمارم  یکنم م یتر که نگاه م قیدق... دارن  یبیباغ تنوع عج يها درخت

 ي، ساقه ها یمیقطور و قد ي، به ، خرمالو ، گردو ، توت ، سرو ها السیزردالو ، گ... ده  یم ییبایکه مطمئنا به هر چهارفصل باغ جلوه ز

! آفتابگردان و کوکب  يپر از گل ها کیباغچه کوچ کیجلوتر  یمجنون ، و کم يدهایو ب یوحش يافتاده و لرزان آلبالوها



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٠

 ادیکنم فر یکه احساس م یشور و شعف تیلحنم داشته باشم با نها يرو یکنترل نکهیو بدون ا امیبه وجد م... فتهیصورتم نم ياز رو لبخند

:زنم  یم

!وجود داشته باشه  یقشنگ يجا نیهمچ هیکهنه  يوارایدر و د نیتونه تصور بکنه پشت ا یآدم نم... بهشته ؟  نجایا یییییواااااا  -

 نیبار بعد از شش سال ا نیاول يبرا... نمیصورتش بب يتونم تو یغرور رو م... درخشه  یچشم هاش م... کنه  یبا ذوق نگاهم م رضایعل

 نیزم ياون رو رو رضایعل... کنه  یبه اطرافش نگاه م يشده و با کنجکاو داریمن ب ياز سر و صدا نایآو... ارهیتونسته من رو به وجد بمرد 

درخت ها به گشت و گذار کودکانه  يداره و البال یقدم بر م کشیکوچ يبدون توجه به من با پاها يآو... بوسه  یرو م شیشانیو پ هگذار یم

! پردازه  یم نشیریو ش

:رهیگ یرو از دستم م نهیکنه قران و آ یرو بدرقه م نایکه با نگاه آو نطوریو هم ادیبه طرفم م رضایعل

يعالمه وقت دار کیباغ  دنید يبرا... کم داره  ییزایچ هیفکر کنم هنوز  یمن همه تالشمو کردم ول... نیداخل خونه رو بب میبر اینژال ب  -

!

از ... گردم  یم نایکنم و با چشم دنبال آو یمکث م میوارد بش نکهیقبل از ا... میش یم کیخونه نزد هیو فانتز یهم به در چوب دوشادوش

الدوله و بوته  نیام چیپر پ يکه به خاطر وجود ساقه ها يوارید... ستادهیباغ ا يانتها واریکه درست کنار د نمشیتونم بب یدرخت ها م يالبال

! شه  یبلند م وارید نیاز هم نایقیهوا پخش شده  يکه تو یعسل يبو... شه  یم دهید یتماما به رنگ زرد و صورت يگل محمد رونده يها

در بدو ... گذارم  یم اهامیشه و پا به داخل خونه رو یتر م ضیلبخندم عر! ... و زمان فارغ شده  نیاز زم وارید يرو يمسخ گل ها نایآو

 يها کیسالن جمع و جور با سرام کیو  شهیآشپزخونه اپن و با نمک ختم م هیقرار گرفته که سمت چپ به  کیکوچ يراهرو هیورود 

دور تا دورم  يوجود پنجره ها... دو اتاق قرار گرفته  نیمجهز که ب سیسرو هیدو تا خواب جمع و جور با  استسمت ر... شکل  يریحص

آزادش به شدت اون رو دلباز و دوست  يبودن و هوا رینورگ نیاما هم ستیندان بزرگ نچ نکهیبا ا... باعث شده خونه غرق در نوربدرخشه 

 روزهیدو تا چراغ الله ف نیو ب رضاستیکه متعلق به پدر عل یکنار سالن و قاب عکس کیکوچ نهیمشو يچرخه رو ینگاهم م... کرده  یداشتن

!ادیبه چشم م يا

کنه و قران رو کنار قاب عکس پدرش  یم زانیستون کنار کانتر آو يرو رو نهیکنم که آ ینگاه م رضایخونم و به عل یم يلب فاتحه ا ریز

 زشیتر و تم يدو قلو نکیو س شیزیروم لیافش ، گاز است يجمع و جور و ام د يها نتیآشپزخونه با اون کاب... ده  یقرار م نهیشوم يباال

 نیکنن و من به ا یم ییخودنما کمیبزرگ آشپزخونه کوچ يسبز درخت ها از پشت پنجره ها يشاخه ها... ده  یم يا لعادهبهم حس فوق ا

! لذت بخشه  اریبس یقشنگ يجا نیهمچ هیيتو يکنم که قطعا آشپز یفکر م

 يبا گل ها یکرم نهیزم چهیقال... قرار گرفته  واریکنار د یرنگ یکرم و بنفش هیبا روتخت کنفرهیتخت ... کنم  یاز خواب ها رو باز م یکیدر

خواب  سیبا باز شدن در سرو... رم  یچرخم به سمت اتاق دوم م یم... کف اتاق رو پر کرده  يو سبز و قهوه ا يخوش رنگ الجورد

زنه  یرنگش دو دو م یصورت هیروتخت يچشمم رو... کنم  یدست عرق کردم رو به چهارچوب در بند م... ره  یفرو م ممچش يتو ییگردو

 شتریلرز تنم ب... رهیگ یبازوهام رو م ریرسونه و ز یبا چند تا قدم بلند خودش رو م رضایعل... شم  یشه و از زانوهام خم م یبدنم شل م... 



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦١

 رونیکه انگار از ته چاه ب ییو با صدا راهنشیپ قهیکشم به  یپنجه م... ره  یو به طرف تخت م رهیگ یآغوشم م درکامال  رضایعل... شه  یم

:کنم  یبه زحمت التماس م ادیم

! نگذار  نجایمنو ا! ... نه  نجایا! ... نه   -

با  میرس یسالن که م يبه کاناپه قرمز رنگ و بزرگ انتها... رسه  یگرده و به سالن م یکنه و بعد بر م یمکث م یو گنگ کم جیگ رضایعل

پر از آب خنک و حبه  وانیل کیره و بعد از چند لحظه با  یبه طرف آشپزخونه م رضایعل... کشم  یشم و دراز م یاز آغوشش جدا م اطیاحت

:گرده یقند برم يها

! يبهتر شد دیشا... بخور  نیاز ا یکم هی... نژال  ایب  -

هان ؟ به خاطر کماست ؟ ... که به سرت خورده ؟  هیبه خاطر همون ضربه ا... ؟  يشد ينطوریا چرا

اجازه از گوشه  یسمجم ب يکنه اما اشک ها یآب قند حالم رو بهتر م يخنکا... نوشم  یم وانیاز لبه ل یشم و کم یم زیخ میزحمت ن به

گذشته همه با هم به طرف گلو و قلبم هجوم  يانگار همه بغض ها... سرم خشک شده  يباال یبا نگران رضایعل... زندیر یم رونیچشم هام ب

:شدن  یخال دارم به اجیاحت دایآوردن و من شد

! رضایعل  -

چت شده ؟ ... جونم ؟   -

! تو رو خداااااا ! ... تو رو خدا   -

) زنه  یپام زانو م يجلو رضایعل... کنم  یم هیگر يبلندتر يزنمو با صدا یهق م( 

! میترسون یم يحرف بزن دار... نژال ؟  یتو رو خدا چ  -

! کشه  یم ریهمه بدنم داره ت! ... حالم بده ! ... ترسم  یم شیمن از رنگ صورت... چشمم دور کن  يرو از جلو یاون روتخت... تو رو خدا   -

! نمیرو دوباره بب یتو رو ارواح خاك پدرت نزار اون رو تخت... 

کنم و به زحمت  یم دست هام رو دور بازوهام حلقه... کنه  یپر از اشکم نگاه م يمات و مبهوت در سکوت فرو رفته و به چشم ها رضایعل( 

)زنم  یحرف م

 تیروتخت... میاتاقت تنها بود يکه تو يهمون روز... يکه اون بال رو سرم آورد يروز... اون روزم که اومدم خونتون ! ... اون روز   -

! رنگ بود  نیهم... بود  یصورت

 يچسبه و گرما یم نشیشانه هام به عضالت محکم س... رهیگ یو محکم در آغوشم م نهیش یکنارم م... ادیکم کم به خودش م رضایعل( 

بغلش مثل ننو  يکنه و من رو تو ینوازش م یسردم رو به آرام يبا دست هاش بازوها... رهیگ یتن سرمازده و لرزانم رو در بر م یبیعج

! )خورن  یگونه هام سر م يصدا رو یشه و اشک هام ب یبا حرکات بدنش هق هقم خاموش م مده و کم ک یتکون م

که هنوز پدر و مادرم با هم خوب بودن و هر روز با سر و  یاون موقع... بچه که بودم ... رمیگ یآرامش م یمن برعکس تو از رنگ صورت  -

کنار  يمرغ و خروس ها يتازه دم و صدا ينون داغ و چا يشدم ، اون موقع ها که با بو ینم داریبحث و داد و قالشون از خواب ب يصدا
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و همه  دیتاب یبودم که هر صبح از پشت اون پرده م يدیمن عاشق نور خورش... بود  یپرده اتاقم صورت ادمهی... شدم  یم داریب اطمونیح

! گرفت  یم یاتاق رنگ صورت

 یچند لحظه اون حس خوب بچگ يبشم و برا داریرنگ از خواب ب نیهم دنیدوست داشتم صبح به صبح با د... رنگ خاطره دارم  نیا از

! هام برام زنده بشه 

......اون روز  یدون یم... يزیر یحد به هم م نیتا ا یدونستم از اون روتخت ینم

 هیخودت  قهیبه سل میر یحالت که بهتر شد م... هیبعدا بهت گفتم حس خودم راجع به اون روز چ دیشا یاالن نه ول......... اونروز  خب

! میخر یم یروتخت

:کشم  یبرم آه م یفرو م نشیس يرو تو سرم

! گهید زیچ هی  -

هوم ؟   -

؟  یشه اون درو عوض کن یم! ... در باغ   -

چطور ؟   -

منم از اون در خاطره ... لرزهیپشتم م... کنه  یم ژیق ژیق یکن یباز و بستش م یبه خصوص که وقت... ادیو کهنه خوشم نم یدر آهن نیاز ا  -

!فتمیچاك و بند مادرشوهرم م یدهن ب ادی... ندارم  یخوب

مادرشوهرت ؟  -

!سرد و تلخه  یمثل عرق کاسن یگن گالب خانوم ول یکه بهش م یهمون... ؟  شیشناس یم... اوهوم   -

... فهمم  یشدن عضالت صورتش رو م دهیکش یداده و من به خوب هیچانش رو به سرم تک... تونم حس کنم  یرو م رضایعل يصدا یلبخند ب( 

 یشالم رو نوازش م ریاز ز ختهیر رونیب يکه با انگشت هاش موها نطوریبعد هم... کنه  یرو پاك م میاشک يو گونه ها انیدست هاش باال م

:کنه  یم هیکنه زمزمه وار گال

بشم  یناراحت و عصب نکهیاز ا شتریکنه ب یم یزنه و بددهن یسرم غر م یروزا وقت نیا... نگو  ينجوریدر موردش ا... ضهیاون االن مر  -

سر پا  یتا ک ستیکنم که معلوم ن یفکر م نیبه ا یوقت... هینطوریسوزه که رابطم با مادرم ا یخودمم م ياصال دلم برا... سوزه  یدلم براش م

! شه  یبگه ، تحمل کردن رفتارش ساده تر م راهمیبد و ب يپر انرژ نقدریو بتونه ا هباش

 یسرطان خون شوخ... ده  یفکر کن که داره تاونش رو پس م نیبه ا یفتیکارهاش م ادیهر وقت  یول شیببخش يزود نیندارم به ا توقع

! ممکنه اصال درمان نشه ... سخته  یلیدرمانش خ... ستین

 یم یتا ک بیو غر بیزن عج نیکه ا ستیمن هم قابل تصور ن يبرا... کنم  یذهنم مجسم م يگالب خانوم رو تو افهیگزم و ق یرو م لبم

 شوی، رو مارهیدونست ب یاگر م دیشا! هاش  يبزنه به دور و بر شتریو بدون ترس از خدا با زبونش ن نهیمرکب قدرت بش يتونه همچنان رو

! باشه  تیحقشه بدونه و دنبال حالل! ... داد  یم رییتغ



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٣

زودتر از  یلیاگر معتاد نبود خ دیشا... ده  ینم گاریو دود س اكیتر يبو رضایکنم که چقدر خوبه عل یفکر م نیکشم و به ا یم یقیعم سنف

 يما تو هیکرده بود ، زندگ لیتکم یرو همون اول زندگ يایخونه رو نیاگر ا دیشا... خودش دلبسته کنه  هیتونست من رو به زندگ یم نهایا

! رفت  یجلو م يا گهید ریمس

نور  مونیما رو نرم کنه و به زندگ يتونست دل هر دو یها م نیزودتر از ا یلیخ دیباغ ، شا نیلذت بخش ا يو جو خوب و فضا آرامش

! بپاشه 

با چشم به دنبالم ... شه  یکرده دوان دوان وارد م يکه دامن لباسش رو پر از گل محمد یدر حال نایشه و چند لحظه بعد آو یخونه باز م در

... فهمم  یحالش رو م... راه مردده  هیبق يبرا یکم... ستهیا یسر جاش م نهیب یدر کنار هم م يرو اونطور رضایمن و عل یگرده و وقت یم

 نکهیاز ا... نه ؟ ایدارم  تیکنه تا بفهمه من االن حس امن یخودش دو دوتا چهارتا م شیداره پ يآو دیشا... کنم  یرو درك م دنشش جیگ

نه ؟  ایدارم  يآغوش پدرشم حس بد يتو

شه  یکه رد م نایاز کنار آو... ره  یشه و به طرف آشپزخونه م یهم بلند م رضایعل... کنم  یزنم و دستم رو به طرفش دراز م یم لبخند

دامن پر از گلش رو ... ندازهیپاهام م يو خودش رو رو دوهیبه طرفم م يآو رضایبا رفتن عل... کشه  یم شونشیپر يموها يرو یدست

:زنه  یم ندده و لبخ ینشونم م

؟  ینیچ یبرام آلوچه م... ؟  رونیب میبر يایم! ... دنیم یخوب يبو یلیخ! ... بوش کن مامان   -

آلوچه ؟   -

! بهتره  يایگفتم تو ب یول نمیتونستم بچ یخودم م... کردم  دایآلوچه پ... اوهوم   -

؟  دهیرس یبه شاخه هاش م نایآو هیبوده که قد کوتاه و فسقل يچه درخت گوجه سبز نیا... کنم  ینگاه م يتعجب به آو با

مانتوم رو  يدکمه ها... دارمیشم و شالم رو از سرم بر م یاز جام بلند م... ره  یرنگ به طرف اتاق خواب م یزباله مشک سهیک هیبا  رضایعل

 رضایعل... زمیر یکانتر م يکنم و رو یرو مشت م نایدامن آو يگل ها... خنک باغ رو با پوست تنم حس کنم  يم هواخوا یم... کنم  یباز م

:کشم  یرو م نایدست آو... رنگ گذاشته  یمشک سهیک يرو تا زده و تو یمشخصه که روتخت... ادیم رونیزباله ب سهیکبا 

؟  نیدرخت گوجه سبزم دار نجایا رضایعل  -

 دایپ دیبزن شا یگشت هیبرو ... هست  يا وهیم هییهر فصل نجایا... کاشته بود  یبابام قر و قاط... شه  یم دایپ یهمه چ بایتقر... دونم  ینم  -

! يکرد

:شم  یشتاب زدش همراه م يبا قدم ها... کشه  یقرار دستم رو م یب يآو... شم  یم رهیکنه خ یکه مصمم نگاهم م نایشک دوباره به آو با

! داره  کارمیچ نایآو نمیبب رمیمن م  -

! دادیآب م یکم هی... محکمش کنم  دیرو با ییظرفشو فونیس نیمنم ا... باشه برو   -

:شه  یم شتریتعجبم ب... بره  یمن رو تا کنار باغچه م عشیو سر کیکوچ يبا قدم ها نایآو

! کنم برات  یم دایپ یچ نمیبب میبر ایب... که درخت نداره  نجایا زمیعز... مادرم   -
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! بود  نجایمامان هم ایب! ... نه   -

با غرور ... نهیش یدو زانو م یکنار چند تا بوته گوجه فرنگ يو آو میرس یسر باغچه م يباال... خندم  یدخترکم م هیدلم به حواس پرت يتو

! کنه  یبوته ها اشاره م يرو کیکال و کوچ يبه گوجه ها

؟  نمیخودم بچ! ... یمامان نهاشیا  -

! شکافه  یباغ رو م يخندم فضا کیکنم و بعد شل یسبز و نارس که درست به اندازه گوجه سبز رشد کردن م يبه گوجه ها ینگاه

 یکشدار خودم رو پشت درش م يناخودآگاه با قدم ها... يتار گرفته انبار يبه پنجره ها فتهیزنم ، نگاهم م یقدم م اطیح يکه تو نطوریهم

.نمیرو بب مییکذا هیزیاون جه يایتونم هنوز هم بقا یدر م يخاك گرفته باال شهیاز کنار ش... رسونم 

 کیبه قاعده  یکیهر کارتن و پالست يکمتر شدن و رو لیحجم وسا... ستمیا یبازار شام م نیچرخونم و با چند قدم وسط ا یرو م رهیدستگ

! بند انگشت خاك نشسته 

اون  يهم تو یفکستن هیزیجه نیهم! ... شه  یکه داشتم مرور م يو حس بد دشیذهنم لحظه خر يهر کارتن تو دنیزنم و با د یم پوزخند

:امیترسم و به خودم م یمامان روجا م يبا صدا... شد  غیداشتم از من در اجیکه بهش احت یدوران

دختر ؟  یکن ینگاه م یبه آثار باستان  -

 یهم م يرو رو یدر گون یزنه و با کسل یعطسه م... کنه  یکاسه رو پر از بادام م یکنف هیگون هیيره و از تو یبه دست به گوشه انبار م کاسه

.گذاره 

!و گلوم خوابم نبرد  ینیتا صبح از سوزش ب شبید! ... کشه  یمنو آخرش م تیحساس نیا  -

؟  نیچرا تا حاال نگه داشت نارویا  -

؟  میکن کارشونیچ یخواست یپس م  -

هم که اهل  یحاج... که دختر دم بخت داشت  یکیبه  نیداد یم... دور و برتون هست  الواریهمه مستضعف و آدم ع نیا... دونم  یچه م  -

! شد  یاضافه م داشیبه مر دیدو تا مر! ... ریکار خ

 یها رو برم کهیت نیاز هم یکییو منزل مبارک یدنید میبر میخواست یهر جا م یمدت هیتا ... دق  نهیشده آ نایچند ساله ا نیواال تو ا  -

که  نامیا... رفت  میداد شویمقدار هیکردن  یامام برا زلزله زده ها جنس جمع م تهیچند بارم که هالل احمر و کم هی... میبرد یو م میداشت

! بشه استفادشون کنه  یدونم قسمت ک ینم... مونده  شته

زمستون ها از ... ختمیچند سال رخت و لباس چنگ زدم و اشک ر نیا يچقدر تو... شده  رهیخ ییلباسشو نیکارتن بزرگ ماش يرو نگاهم

.ختمیر یشد و تابستونها از فشار گرما سر تا پا عرق م یکمرم خشک م يسرما مهره ها

! نیاوردیم هیقراضه رو برام هد نیخونه دخترتون اون ماش یمنزل مبارک نیومدیم یبار با حاج هیالاقل   -
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و با چکش  نهیش یکنار باغچه م اطیگوشه ح... ره  یم رونیکشه و به سرعت از انبار ب یآه م... فهمه  یکالمم رو م شیروجا ن مامان

! دو قلو  يکنه به شکستن بادام ها یشروع م کشیکوچ

 یلیاما خ... کنه  یسرزنشم م یوجدانم کم... بغض داره  یعنینیا... صورتش گر گرفته ... نمیش یرم و کنار مامان روجا م یم رونیانبار ب از

مادر ، چند بار اشک و بغضت رو دراورد نژال ؟  نیهم... شه  یسرم بلند م يتو ییصدا هیزود 

! نمیاشکش رو بب ادینم دلم یباز هم من لعنت یول! ... گم هزار بار  یدلم م يتو

:کنه  یم هیزنه توج یانگار که داره با خودش حرف م یلب ریز مامان

 یوقت یول! ... مادرشه  يآبرو ییجورا هیدختر  هیزیجه... بره خونه بخت ؟  هیجهز یکه دلش بخواد دخترش ب يدیرو د يکدوم مادر  -

 کاریمن چ... قبضه کرد  نجایبود ا دهیرو هم که خر یینایو هم دیبه کل بهانه تراش یوقت... گذاشت  یکم م یوقت... کرد  یم غیبابات برات در

بکنم ؟  متونست یم

بود ؟  لیتکم لشیوسا... ؟  يبود یراض يدیخونت رو د یرفت حاال

خونه  هیشمیابر يفرش ها يبه پا... بودن  ینیفرش هامون ماش! ... گهیبود د دهیخر ییزایچ هیخودش  قهیبه اندازه توان و سل... بد نبود   -

! من طرح و نقششون رو دوست داشتم  یرسن ول یجهان که نم

بغلتون  بیج يتو نیجهان و بابات رو بگذار يده که شش تا یم يبهتون روز يطور هیخدا اگه بخواد ... نکن  اهیدلتو س نقدریمادر من ، ا  -

!ناخوش  يخاطره ها نیبگذر از ا... 

امکانات تو اون دو تا  نیمن با کمتر... برام مهمه  زایچ نیا یفکر نکن... به خدا بوده  دمیگذشت کردم و ام شهیهم میمن که همه زندگ  -

داد  یبود رو م دهیکه شوهرت برام خر يدو تا خنزر و پنزر نیگم اگه ا ینم... کردم  یزندگ میمادرشوهرم سه سال و ن اطیاتاق گوشه ح

! ارزشش رو نداشت  یبود ول... تر نبود  حترا میزندگ

و  ایقمارباز نیوگرنه با ا... میفراخه که تا حاال لنگ نموند شیروز رضایعل نیا... به زغال مونده  شیاهیشکر خدا زمستون رفته و روس حاالم

! شترهیها ب یلیاز خ میارش برکت زندگبچسبه به ک ينطوریاگه هم... بود  دهیهم کش ییتا حاال کارمون به گدا ادشیهاش و اعت يگر یلوط

ترك کرده ؟  یحاال واقعن  -

 یم... صبورتر شده ... اخالقش بهت شده ... ستیخمار و نئشه ن... سر حاله ... ده  یدود نم يبو... بودن  یهاش که منف شیجواب آزما  -

! شه باهاش دو تا کلمه حرف زد 

! خب انشااهللا که سر به راه شده   -

:لرزونه  یرضا هر جفتمون رو م يصدا

! ماااااامااااااااانننن   -

؟  يچته پسر سکتمون داد! ... امانیاوف   -

! انگار  رهیم یداره م... گه پشت تلفن  یم یسمانه چ نیا نیبب ایبدو ب  -
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:کشم  یم قیم و نفس عمدار یرو بر م یگوش... میدو یو بعد مثل فشنگ به طرف سالن م میکن یدو به هم نگاه م هر

! الو سمانه   -

 داشونیتونم پ ینم ستیآرش ن... خودمم حالم بده ... مامانم قلبش گرفته ... تنهام ... به دادم برسه  یکیتو رو خدا ! ... نژالاااااا ... الووو   -

! کنم 

هان ؟  ادیزنگ بزنم آمبوالنس ب هیاورژانس یلیفقط اگه خ... اونجا  امیمن دارم م  -

! ره  یداره از حال م... مامانمو داشته باشه  يهوا اریمامانتم ب... خون شدم  سیخ... لباسمو عوض کنم  دیبا ایزودتر ب... خواد  ینه نم  -

 نایبعد من و مامان و رضا و آو قهیدق ستیب... دم  یم حیرم به مامان توض یکه به طرف اتاقم م نطوریکنم و هم یپرت م بایرو تقر یگوش

.میهست ییخونه دا

... زنه  یلب فقط خدا رو صدا م ریرو گرفته و ز نشیقفسه س دهیپر يزهره با رنگ و رو ییزن دا... کشه  یچنگ م نیزم ياز درد رو سمانه

به سمانه کمک ... ده  یرو ماساژ م نشیس گذاره و قفسه یزبونش م ریرو ز ییزندا يمونن و مامان قرص ها یم ییکنار زندا نایمامان و آو

تا  رهیگذاره و م یدستم م يداره تو بشیج يپول تو یدم در اورژانس رضا هر چ... بپوشه  یو لباس راحت رهیبگ يمختصر دوشکنم تا  یم

.ارهیب مارستانیرو به ب هیو بق ییزندا

کنن و بعد  یم يبخش ازمون سوال و جواب مختصر يتو... دم  یبا سرعت هول م ییکنم و سمانه رو تا بخش ماما یم دایپ لچریو هیدر  دم

! شه  یگم م يا شهیسمانه پشت در ش يناله ها يدارن و صدا یمن رو پشت در بسته بخش نگه م

چند لحظه ... ره دا يادیاومدن بچش خطر ز ایبه دن یعنینیماه هشتمه و ا يکنم سمانه تو یکه حساب م يهر جور... ستیدلم ن يتو دل

نوشته شده به طرف  ستیل يکه تو يموارد دنیخر يو من به سرعت برا رهیگ یرو به طرفم م یستیل یپوش يبعد پرستار سورمه ا

.رم  یم مارستانیداروخانه ب

هم از  هیو بق ییمن آرش و دا دنیهمزمان با رس... گردم  یخرم و بر م یم عیسر یلیلوازم رو خ هیو سرم و لباس اتاق عمل و بق دارو

! شن  یجمع م ییپشت در بخش ماما مهیو سراس انیم رونیآسانسور ب

 تیخواد تا از دکتر در مورد وضع یوقت م یپرستار کم... پرسه  یاحوال دخترش رو م رهیگ یم لیکه لوازم سمانه رو تحو ياز پرستار ییدا

پر از اشک  يبا چشم ها نینامه اتاق عمل رو امضا کنه و همه حاضر تیشه برگه رضا یبعد آرش مجبور م قهیچند دق... سمانه سوال کنه 

! کنن  یمادر و بچه رو طلب م هیدارن و از خدا سالمت یکنار سالن و پشت در بخش دست به دعا بر م يها مکتین يرو

باز  يا شهیدر ش... خونم  یسمانه و پسرش م هیتسالم تیلبم سوره حمد رو به ن ریکنم ز یم يدستم باز يکه با مفصل انگشت ها نطوریهم

 يتو... شه  یم تیبه سمت اتاق عمل هدا چهیپ یهنوز هم از درد به خوش م کهیتخت در حال يشه و سمانه سر تا به پا سبز پوش رو یم

 شانیهمه نگران و پر... نداره  یکس حال خوب چیه... شه  یم رهیسمانه و آرش که با هم چفت شدن خ يدست ها يلحظات آخر چشمم رو

 یم میلب الرحمان و الرح ریز... خورم  یسر م واریکنار د يها یاز صندل یکیيرو... خونن  یکشن و دعا م یپشت در اتاق عمل انتظار م

! نهز یدلم چنبره م يگم و درد مثل مار تو
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! بده  یلیامشب حالم خ... تو رو خدا ولم کن ! ... رضاینکن عل  - ( 

 گهید... فکر نکن من خرم ! ... یکن یآه و ناله رو شروع م عیانگشت من بهت بخوره سر هیفقط کاف... کشمت ؟  یم بیمگه دارم به صل  -

! نژال  يشورشو دراورد

! یبه من دست نزن عوض! ... خوره  یبهم م میکوفت هیزندگ نیداره حالم از خودم و از تو و از ا يوااااااا  -

من  یبفهم يخوا یم یک... ؟  يایکوتاه ب يخوا یم یک... ؟  میبساط رو با هم دار نیما هم يکه خونه ا یهر شب! ... صداتو ببر نژال   -

شوهرتم ؟ 

! نکن  تمیاذ گهیتو د... کنه  یبچه داره خفم م وونهید... فهمم  یوقت نم چیه! ... وقت  چیه  -

! گرفته باشه  شیانگار پوست تنت آت... چقدر بدنت داغه امشب نژال ؟ ! ... ینش تیتقال نکن تا اذ نقدریا  -

؟  یچ یعنییدون یزن پا به ماه م  -

که بدونم ؟  دمییمگه چند بار زا... دونم  ینه نم  -

؟  یرحم و مروت چ... ؟  یانصاف چ... ؟  یچ یمردونگ... ؟  یچ یعنییدون ی؟ اونم نم یچ رتیغ  -

با خشونت به قفسه ... زده و صورتش قرمز شده  رونیاز شدت خشم رگ گردنش ب رضایعل... زنم  یخفه زار م ينم و با صداک یم هیگر

بطنم به  يحجم بزرگ تو... بود ؟  يچطور دنیکنم که نفس کش یفکر م نیبندم و به ا یو من با همه دردم چشم هام رو م ارهیفشار م نمیس

 یآرنجم و خم م... کنه  یکشم به پشت دست هاش اما ولم نم یچنگ م... کنم  یو من دست و پا زدنش رو حس م ارهیگلوم فشار م ریز

... ده  یبالش فشار م يکنه و سرم رو تو یدستم رو همون طور پشت گردنم قفل م... گلوش  ریز یکشم ب یکنم و با دست راست چنگ م

و  زمیر یاشک م... سوزند  یدردناکم انگار از درون م يها نهیس... ارمیعضالتش کم م ردانهمدفاع و ناتوان در برابر قدرت  یبچه ب هیمثل 

شه و من منزجر از رطوبت  یشوهرم شل م يدست ها... روزها تحمل بچه هم برام دشوار تر شده  نیا... کنم  یاز خدا مرگم رو طلب م

چشمم ... دارم  یشده لنگان لنگان و مورچه وار به سمت حمام قدم بر م ملحقابل ت ریبرام غ شینیسنگ گهیکه د یبدنم با تن خسته و شکم

ترسو با نوك  يمثل دزد ها... تحمل فحش خوردن ندارم  گهیامشب د ایخدا! ... نشه  داریب ایخدا... زنه  یدر اتاق گالب خانوم دو دو م يرو

ده  یو قلقلکم م رهیگ یبلندم راه م يموها يگرم از البال بآ انیجر نکهیدوش آب هم ریز... کشم  یدر حمام رو م رهیانگشت دستگ

کنم  ینگاه م فمیضع يوحشتزده به پشت پاها يبا چشم ها... شنوم  یرو م نمیجن سهیک دنیترک يانگار صدا... کنم  یشدن م یاحساس ته

لرزانم به  يکشم و از ترس با کف دست ها یم غیج! ... ییانقباض ها و تنها نی، حس کردن اول مانیآب و خون ، وحشت از زا یلزج... 

و ترس بعد  یکیشب پر از تار نیا يدر ، تو نیاز ا رونیب... کنم  یخستم بند م يشم و دستهام رو به سر زانوها یخم م... کوبم  یصورتم م

: کشم  یم ادیاز ته گلوم فر يبا دردمند... نفر رو دارم  کیاز خدا فقط 

! ) رضااااااایعل  -

متورمم  يکنن و من مثل احمق ها همچنان با مفصل ها یدستم درد م يانگشت ها... لب و دهانم خشک شده ... دونم چقدر گذشته ینم

:زنه  یلبخند م عیسر نیدر برابر هجوم حاضر... درخشه  یرنگش مثل فرشته ها م یو با اون گان آب ادیم رونیدکتر ب... کنم  یم يباز

گوش هر دوشون گذشت  خیخدا رو شکر به موقع عمل شد و خطر از ب... هاش باز بشن  هیمونه تا ر یچند روز م وییس يان آ يبچه تو  -

 یاالن هم نم... ومدین ایمعجزه بود که بچه مرده به دن... قبل از عمل جفت جدا شده بود ... کرده بود  يدیشد هیزیدخترتون هم خونر... 
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و چهار ساعت تحت مراقبت باشه  ستیحداقل ب دیمادر هم با... دستگاهه و پرستارها مراقبشن  يچه توب... دینیرو بب دومشونک چیه دیتون

! شه تو بخش  یم يبود بستر یچند ساعت عفونت و تب و تشنج نداشت و فشار خونش اوک نیاگه تو ا

رو دور مچ  حشیکه تسب نطوریشه و هم یبلند ممامان روجا از جاش ... جوشه  یو سرکه م ریبودن اما دل همه مثل س یدکتر کاف حاتیتوض

:کنه  یروح اله م ییرو به دا چهیپ یدستش م

 یحالش بد بود تو اورژانس بهش سرم و آرامبخش زدن االن حتما منتظره بدونه چ نقدریطفلک ا... داداش من برم به زهره خبر بدم   -

! شده 

! شد  یم ریسمانه د يبرا دیشا نیبچه هات اگه امروز نبودهم خودت هم ... خدا عمرتون بده ... برو خواهر   -

شما هم برو ... نژال و سمانه برام فرق ندارن ... خودم  يتو هم مثل بچه ها يبچه ها... دست خداست  زیهمه چ... داداش  هیچه حرف نیا  -

! میمن و بچه ها هست... نداره  يریموندنت که تاث نجایا... دهیرنگ خودتم پر... استراحت کن  یکم هیخونه 

:کشه  یم یقیکشه و نفس عم یبه صورتش م یدست رشآ

!نیدراز بکش یکم هیمن ببرمتون خونه  نیایحاج آقا ب  -

! رم نذرم رو ادا کنم  یبعد م... نمیکنم دختر و نوم رو بب یاول صبر م... نه بابا جان   -

جرم ... نهیرو بب ناینکرد آو یهم سع کباری... کشم  یکنم و آه م یم سهیرو با بابا محمود مقا ییبار صد هزارم دا يبرا اریاخت یدلم ب يتو

! دخترش لقمه گرفته بود  ياونو برا یمعتاد که خود حاج هیبود که مادرش من بودم و پدرش  نیا نایآو

****

 چیصبحه و من هنوز ه يساعت دو... زنم  یکنار سالن چمباتمه م مکتین يکنم و رو یبغلم جمع م يخواب رفته و خشکم رو تو يپاها

زهره از هر  ییبرم و به قول زندا مارستانیمن نتونستم از ب یرو به خونه برد تا استراحت کنن ول هیآرش به زور بق... از سمانه ندارم  يخبر

 نکهیسمانه نتونست ترکم کنه و با ا یکما بودم ول يمن تو نکهیفهمم چرا با ا یحاال م... دم  یدارم از همون دست پس م مکه گرفت یدست

! امیتا من به هوش ب دیکش یسرد انتظار م يها مکتین نیهم يباردار بود رو

... گم  یکنم و ذکر م یساعت نگاه م يزنه و من فقط به عقربه ها یامان م یقرار و ب یقلبم ب... باشه  مارستانیتخت ب يکه خواهرم رو انگار

... نمیپسرك سمانه رو بب يمن تونستم بدن کبود و کوچولو شناختیکه سامان رو م ییاز پرستارها یکیبه کمک  شیساعت پ کینیهم

ثابت کرده بودن و شکم  شیو استخوان فیضع يمچ پا يرو يو باند پارچه ا کیکوچ هیآنژوکت رو با تخته چوب... رهیگ یم شیدلم آت

رو که  ییدر ظرف غذا... کرد  یم داریب يا نندهیوجود هر ب يشد و حس ترحم رو تو یم نییتند باال و پا برامده و متورمش با هر نفس تند

 یتوسل رو شروع م يکشم و دعا یم رونیرو ب یبیج حیمفات... دم  یهول م فمیک يکنم و اون رو تو یمشامم آورده بود محکم  يآرش برا

!کنم 

:ادیم رونیاز در بخش ب يکه پرستار دمیدعا نرس مهیبه ن هنوز

! خانوم   -

بله ؟   -
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؟  نیهست یشما همراه خانوم صولت  -

شده ؟  يزیچ... بله منم   -

براش  يحد هیاز  شتریب میتون یما هم نم... به هوش اومده اصال نتونسته استراحت کنه  یاز وقت ضتونیراستش مر... نینه نگران نش  -

... اومده  ایکنه بچه مرده به دن یفکر م... گه  یم ونیکنه و هذ یم هیمدام گر... ده  یهم جواب نم نیبدنش به مرف... میکن قیآرامبخش تزر

فشار  میتون یاصال نم ينطوریا... بچش زنده و سالمه  نیمطمئنش کن... باهاش حرف بزنه  قهیچند دق ادیهماهنگ کردم همراهش ب تربا دک

! میخونش رو ثابت نگه دار

کار کنم ؟  یچ... باشه   -

کنم و روپوش  یمخصوص عوض م يها ییکفش هام رو با دمپا... گذارم  یم يکمد فلز هیيشم و لوازمم رو تو یپرستار داخل م همراه

که با صورت پف کرده و چشم  نمیب یسمانه رو م ومینیو آلوم شهیمحصور شده با ش ياز اتاقک ها یکیيتو... پوشم  یم یلیسبز و استر

که داره خسته  یحالت نیساعد دست چپش رو به بدنه تخت بستن و همه از ا... کنه  یم یتاب یو ب دهیتخت دراز کش يبه رنگ خون رو يها

قفسه  که کنارشه با دست محکم يا گهیپرستار د... کشه  یم غیشه و از شدت درد ج یم زیخ میمن ن دنیسمانه با د... شدن  یو عصب

:کنه  یبالش پرت م يده و اون رو رو یرو فشار م نشیس

؟  يبود به سر ما نازل کرد یچه عذاب نیخدا امشب ا يا... با خودت و ما ؟  یکن یم ينطوریچرا ا... هات رحم کن  هیخانوم به بخ  -

چشم  يو با نفرت تو ستمیا یسر سمانه م يباال عیسر... لرزن  یاز شدت خشم م مینیب يپره ها... کنه  یم هیگر يبلندتر يبا صدا سمانه

:کنم  یپرستار نگاه م يها

! ی، زن که هست یستیمادر ن... نه ؟  یستیمادر ن  -

 یهشدار م یآروم يکرده با صدا تیکه من رو به داخل هدا يا گهیشنوم که پرستار د یم... شه  یبا چهره گرفته از کنارمون دور م پرستار

:ده 

؟  هیدختره خواهر دکتر صولت نیا یدون یم... ؟  یگذاشت هیچه اخالق نیا يجعفر  -

چشم هام حلقه  يو اشک تو رمیگ یدست سرد سمانه رو م... خورم  یها افسوس م یبعض هیوجدان یو ب یتجربگ یهمه ب نیا يدلم برا يتو

.زنم  یگردن و صورتش کنار م يرو از رو شانشیپر يبا دست موها... زنه  یم

؟  يچرا آروم و قرار ندار... ؟  یکن یم ينطوریدلم چرا با خودت ا زیعز... من قربونت برم  یاله  -

االن بچم زنده  مارستانیاگه زودتر اومده بودم ب... نگفتم  يزیچ یبه کس یول نیصبح تو خونه خوردم زم... من بود نه ؟  رینژال همش تقص  -

! بود 

 یلیحالشم از تو خ... يا شهیجعبه ش هیيتو دهیکوچولو خواب ریبچه ش هیمثل  وییس يان آ يتو... تو بشم االنم بچه زنده هست  يفدا  -

! مامانش  شیپ ادیتا قبراق بشه و بتونه ب دهیجنتلمن خواب هیمثل ... نه درد داره ... نه گرسنشه ... نه گرمشه ... نه سردشه ... بهتره 
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ساعت  کیاز ... که حالم بد نشه  نیمنو آروم نگه دار نیخوا یمرده م... دونم  یمن خودم م... یخرم کن يخوا یم! ... نژال  یگ یدروغ م  -

! یلیخ... دوستش داشتم  یلینژال من خ... خورد  یتکون نم گهیو بهت زنگ بزنم د يزیرو خونر فتمیب نکهیقبل از ا

... به قران قسم حالش خوبه ... دمیپسرت رو د شیساعت پ کینیخودم هم ينایبه جان آو... گم  یوقت به تو دروغ نم چیسمانه من ه  -

؟  یکار کنم که باور کن یبگو چ... نگران نباش 

 یم قینفس عم یکم... زنیر یم رونیروشنش ب يوقفه از گوشه چشم ها یگرمش ب ياشک ها... کنه  یبالش رها م يسمانه سرش رو رو( 

باند رو ماساژ  يکنم و جا یدست چپش رو از حفاظ تخت باز م... ادیحالتش به درد م نیدلم از ا... کنه  یلرزانش رو جمع م يکشه و لبها

 یقیباهاش ارتباط عم دهیبچه رو ند نکهیبا ا شیباردار يتو یمادر حت هی... داره  یدونم چه حال یم... کبود شده  ژوکتشدور ان... دم  یم

)زنه  یحرف م يا دهیخراش يسمانه با صدا... تونه نبودن بچش رو هضم کنه  یوجه نم چیکنه و به ه یر مبرقرا

! یگ یراست م یعنیيرو قسم خورد نایجون آو نکهیهم  -

رو نوازش  شیشانیکنم و پ یپشت دست سمانه رو بوسه باران م زمیر یکه اشک م یدر حال... تونم خودم رو کنترل کنم  ینم نیاز ا شتریب

.دم  یم

:کنه  یزمزمه م دهیحال و رنگ پر یکه گذرونده ب يخسته از لحظات بد سمانه

رمیم یاگه نباشه منم م... خورد  یشکمم تکون م يکردم تو یصداش م نیهر وقت ام یدون یم! ... نیخوام بزارم محمد ام یاسمش رو م  -

! از خودم و آرش اونو دوست دارم  شتریب... 

! لحافش هنوز تموم نشده بود  هیگلدوز یول... بسته بودم  شیدو شب پ شوساک

براش  یتون یهم م گهیدو تا لحاف د یچیبشه و هوا سرد بشه اون که ه زییپا ادیتا ب... ؟  یاون فسقل کاریخواد چ یگرما لحاف م نیتو ا  -

! یکن يگلدوز

نه ؟ ! ... ادیاگه رنگ پوستش به آرش رفته باشه بهش م... یدست هم ست کرم و شوکالت هی... و قرمز برداشتم  دیتمام لباساشو ست سف  -

! تره  ریپا از خودتم س هیدمیکه من د یواال اون زغال... سمانه خانوم  يبز آورد گهیرو د نجایا  -

سبزه هست ؟   -

! يبندر اهیسبزه نگو بگو س! ... اوه چه جورم   -

)زنه  یخمار و خواب آلود لب م... شه  یتر م فیسمانه کم کم شل تر و ضع يصدا( 

شده هان ؟  یانگشت شیپاشم ش يالبد مثل آرش انگشت ها... از رنگ پوستش  نمیاومدنش ا ایاز به دن نیکه شانس نداره ا نمیبابا ا يا  -

)کنم  یکوتاه مهمان م يسمانه رو چند بار با ضربه ها یشانیبا انگش اشاره وسط پ... زنم  یپر از اشک لبخند م يبا چشم ها( 

! طیشرا نیبدتر يتو یحت... يبود وونهید شهیتو هم  -

 نطوریسمانه هم... دارم  یحس خوب یلیبعد از دو روز خ... زنم  یکنم و لبخند م یم یخال نیمحمد ام ریش شهیش يتو اطیرو با احت ردوشیش

:کنه  یاشاره م شهیش يکنه به محتوا یکه لباسش رو مرتب م
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رو خورد ؟  یاستکان قبل هیواقعا اون   -

؟  دمیوسط راه خودم سر کش يپس فکر کرد... معلومه که خورد   -

! ارهیهفته در ب هیاومده سر  ایرو که زودتر به دن یماه کیاون  هیگرفته تالف میقربونش برم انگار تصم... حالم به هم خورد  ییییا  -

:کنه  یبه من و سمانه نگاه م ییبنده با خوشرو یکه کتاب دعاش رو م نطوریزهره هم ییزندا

! انشا اهللا   -

رسم پرستار با  یپشت در که م... شم  یاز اتاق خارج م نیدوباره محمد ام دنید يکنم و بعد برا یخم م یکم دییتا يرو به معنا سرم

رو قطره قطره گوشه  شهیش يمحتوا لیکه با سرنگ استر نمیب یو م ستمیا یدورتر م یکم... کنه  یاستقبال م ریش شهیاز من و ش یخوشحال

! کنه  یم یرنگ نوزاد خال یدهان کوچک و صورت

بلعه  یرو م ریش يقطره ها یبیعج يو سر و صدا لیرو بکشه ، با م شیپف کرده و بادام يزحمت باز کردن چشم ها نکهیسمانه بدون ا پسر

:کنه  یم قیتشو ریزمزمه نوزاد رو به خوردن ش هیشب ییشنوم که پرستار با صدا یم! ... 

! یبگو الهم معاف... یبگو الهم کاف... یبگو الهم شاف... میبگو بسم اهللا الرحمن الرح  -

! شاد بشه  یبخور تا مامان... و مهربونم  يبخور پسر قو... دلم  زیعز بخور

ذره  ریش یس یس ستیکشه تا اون ب یطول م یساعت مین... نمیب یاز نور م يهاله ا يپرستار رو انگار تو... شه  یشم هام جمع مچ يتو اشک

! پرستار جوان  ریناپذ یخستگ هیروح نیاز ا... يهمه صبر و بردبار نیو من در عجبم از ا... بشه  ختهیذره به کام نوزاد نارس سمانه ر

:کنم  یاشک هام رو پاك م... امیگذاره به خودم م یدست هام م يرو تو ریش شهیش یوقت

! خوره  یخودش رو م ریخوشحاله که پسرش داره ش یلیمادرش خ  -

دو طبقه در حال رفت و آمد  نیهمش ب... يتکاپو کرد یلیامروز خ! ... شن  یزود هر دوشون مرخص م یلیانشااهللا خ... زمیحق داره عز  -

مادر بچه خواهرته ؟ ... يبود

! خواهرمه ... بله   -

! یپر و بال مادر و بچه رو گرفت ریز ينطوریا دمیکردم د فیک... خدا نگهدارتون باشه   -

دشیشناس یکه اصال نم يا بهیبچه غر يشما برا یول... کنم  یخواهرم م يکنم برا یم يمن اگه کار... تالش شما حض بردم  دنیمنم از د  -

! پس کار شما ارزشمند تره ! ... 

! رفت  نیکل روزم از ب هیخستگ يصحبت کرد نیریش نقدریا... زمیعز يلطف دار  -

لفتش بدم تا اگه سمانه و مادرش حرف  یخواد کم یدلم م... نمیش یم مکتین يو رو رمیگ یم یآب خنک وانیآب سرد کن داخل سالن ل از

لباس  ضیو تعو نایآو دنید يمالقات سمانه جمع بودن من برا يامروز بعد از ظهر که همه برا... دارند تموم بشه  يمادر و دختر يها
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بهم  يا گهیزهره طور د ییکه برگشتم زن دا یاز وقت... شدم خوشحال بودم  یبا سامان هم روبرو نم ينطوریا نکهیا زبرگشتم به خونه و ا

! کنم  یم یاحساس سبک بی، عج ستیزهرآلود ن گهیکه نگاهش د نیهم یر ندارم ولاز دلش هنوز خب... کنه  ینگاه م

:شنوم  یمادر و دختر رو م يگفتگو يقبل از ورود صدا... رم  یشم و به طرف اتاق سمانه م یاذان بلند م يصدا دنیشن با

تونه بمونه  ینم ضهیتعارف نزد مادرت قلبش مر یکی... زدن و رفتن  يسر هیفقط اومدن  لیفام يهمه دخترا! ... خوشبخت بشه  یاله  -

! یتنها نباش یکمک خواست می، بمون شتیپ

! ارهیخم به ابرو ب نکهیبدون ا دهیدو شبانه روزه دور سرت چرخ االن

! داره  یدوست م یییلیآره نژال منو خ  -

! میازش تشکر کن یدرست و حساب دیبا يمرخص شد ...زنم  یباهات حرف م يدارم جد... ؟  يرو کانال دلقک باز يباز تو زد  -

سر سفره ،  يچطور شیچند وقت پ هیتو مهمون ادتهی... ازش بکن  یمعذرت خواه هیشما قبل از تشکر برو ... شم  یم يخب پس منم جد  -

؟  يغذا رو به همشون زهر کرد

که  يدید... یهمش توهم داشت! ... یکن یاول دل نژال رو خاکستر م ينطوریا يفکر نکرد یول یدل حاج محمود رو بسوزون یخواست یم

! خواد مخ آقا پسرت رو بزنه  یدرصدم نم هییعنی؟  یچ یعنی... شیگرده سر زندگ یداره بر م

 گرمیج... دلم پر بود ... کنم  کاریخب چ... هم بسته باشم  یتهمت هیدختر  نیانگار من به ا یگ یم يجور هی... درست حرف بزن سمان   -

! خدا از سر حاج محمود نگذره ... هنوز چشمش دنبال نژالست ... بچم سوخت ... نمیب یسامانو م هیفیبالتکل ينطوریا یسوزه وقت یم

! کرد نه اون  یزندگ نیشش سال نه ا نیا تو

پره  یلیبه خدا دلم خ! ... هیقض نیرو ا میرو گذاشت مونیمتمن و باباتم که قلب و سال... سوختن  نهیک شیبه آت يجور هیکدومشون  هر

! به قلبم نزن  شترین گهیتو د... يدیتو که روزگارمون رو د... یتو که دخترم... ترکه  یدهن باز کنم سنگ م... سمانه 

حرف  هیبارم به تالف کیدمیند... دلش بزرگه  یلیبه خدا خ... یونیبه نژال مد یمعذرت خواه هیگم  یمن فقط م... زدم ؟  شترین یمن ک  -

! بوده همش احترام بوده و محبت  یهر چ! ... بهتون بکنه  زینگاه تند و ت هیقلمبه و سلمبتون  يها

 یشم و در رو هل م یم کیبشه نزد دهیکف سالن شن تیگران يسنگ ها يقدم هام رو يکه صدا يو بعد طور رمیگ یاز در فاصله م یکم

:رمیگ یرو باال م یخال شهیش... کنن  یهر دو منتظر به دست هام نگاه م... دم 

! همشو خورده  ین ین! ... نیر ير يرید  -

:کنم  ینگاه م ییبه زندا رمیگ یاتاق وضو م هییکه کنار روشو نطوریهم... کشن  یم یزنن و نفس راحت یدو لبخند م هر

که  نیسر فرصت اتاقشو مرتب کن نیبر... شه  یسمانه هم فردا ظهر مرخص م... من که هستم ... ؟  خونه نیبر نیخوا یشما نم ییزندا  -

! مهمون خودتونه  یچند وقت هیفکر کنم 

گذارم گوشه مهمون  یاصال تختش رو م... و تخته و آت و آشغال رو سر و سامون بدم  ریاون همه ت دیدونم چطور با ینم... یگفت يآ  -

! شه  یم ضیرنگ و خرت و پرت مر يبچه با اون همه بو... بهتره  ينطوریخونه ا
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خونه ما  ادیانجام بده م يهنر يسرش کارا ریو بپاش کنه و خ زیخواد بر یهر وقت م... دختره هنوز به اتاقش تو خونه ما دست نزده  نیا

! ره  یکشه و م یرو به گند م

:شه  یاعتراض سمانه بلند م يصدا

! يجنبه نبود یب نقدریتو که ا! ... مان ا ما  -

داره از  ییشنوم که زندا یبندم م یکه قامت م ينطوریهم... ندازم  یسرم م يکنم و چادر نماز سمانه رو رو یرو کف اتاق پهن م روزنامه

 هیگوش يکه رو یبا تک زنگ ییزن دا... گم  یدارم و ذکر م یرو بر م حمیبعد از نماز تسب... ادیبه دنبالش ب نیخواد که با ماش یسامان م

و ظرف و  لیکنه مشغول جمع کردن وسا یالزم رو م يکه به سمانه سفارش ها نطوریشه و هم یبلند م یصندل يخوره از رو یسمانه م

 يکشه برا یپر م دلم... ذهنم نشسته  يهست که تو يا قهیو مهربانش چند دق دیآقاجون و صورت گرد و سف ادی... شه  یظروف اضافه م

زهره ، دست هام رو  ییبا زندا یو بعد از خداحافظ ستمیا یروحش م هیشاد يقصد دو رکعت نماز برا هب... درشت و نگاه نافذش  يچشم ها

خونم  یکه سوره حمد رو م نطوریهم... چهیپ یمغزم م ينرم و استوار سامان تو يقدم ها يبا شروع نماز صدا... کنم  یم تیو ن رمیگ یباال م

:شنوم  یمادر رو م هیلرزان و نگران  يصدا

! نییپا ومدمیمن خودم داشتم م... باال ؟  يمادر چرا اومد... ا وا   -

! سالم   -

 ایار همه دنرم و انگار ب یبه رکوع م... کنم  یرو حس م نشینگاه سنگ... کمیسالم سامان شر يتو يکنم بدجور یدونم چرا احساس م ینم( 

حس ناشناخته با همون سالم سامان به  هیمبهم ،  هیانرژ هی... کنم  یو ضعف م ینیاحساس سنگ یبیبه طرز عج... شه  یدوشم گذاشته م يرو

)چنیپ یسرم م يصداها تو... کنم تا تمرکزم رو از دست ندم  یرو م میتمام سع... شه  یم ریطرفم سراز

! شه  یخونه معذب م ینژال داره نماز م... مادر  میبر ایسامان ب  -

چشم  يخواد سر از سجده بردارم و تو یوقت دلم نم چیکه انگار ه يطور... فتمیبه خاك م نیسنگ يا نهیکنم و بعد با س یقد راست م( 

) سامان نگاه کنم  يها

... یکن یم یتنبل دمیشن... برات بهتره  يراه بر شتریب یهر چ... يسمانه به نژال بگو کمکت کنه راه بر... ارمیرو من م لتونیوسا... باشه   -

! يریو عفونت بگ یممکنه چسبندگ

)کنه  یبا التماس اصرار م ییزندا( 

.باباتم منتظره ! ... مادر  گهید میبر  -

دلم منتظر  يدم و تو یرو به مهر فشار م میشانیپ... ترسم  یسکوت م نیو من از اکنه  یمکث م... مردانه سامان مثل دلش شکسته  يصدا( 

) نهیش یقلبم م يتو ریکالم آخرم که مثل ت

 یکارم داشته باش... هر وقت دلت خواست بهم زنگ بزن ... دارمیخوابم ب يتو یکه من حت یدون یم... نیمواظب خودتون باش! ... سمانه   -

! امیاگه پا نداشته باشم با سر م
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) زنه  یحرف دل من رو م يدو رگه ا يسمانه با صدا... دارم  یسر از سجده بر نم... لرزن  یشکنه و شانه هام م یبغضم م( 

! کنم  یبرات دعا م... یبرو به سالمت داداش  -

 ادی... بچگانم  ياهایرو ادی... بزرگ و گرم آقاجون  يدست ها دای... یسجاده ساده و خاک هیدور شدن قدم ها و حال خراب من و  يصدا

 گهیبه حال د یو احواالت من رو از حال یکه مدام زندگ ییخدا ادی... زهره  ییمادرانه زن دا يترس و لرزها ادی... پر از بغض سامان  يصدا

 يامشب وتو... امیو با دلم کنار م زمیر یاشک م... در سکوت مطلق ... صدا  یب... زنم  یزار م... تونم سر از سجده بر دارم  ینم... ارهیدر م

! شدن من موثر بود ، فراهم شد  یخال يکه برا يزیلحظات هر چ نیا

افتاده و  نیچ شیشانیاز شدت درد پ کهیسمانه در حال... پرم  یمثل برق گرفته ها از جا م... نهیش یدست راستم م يسرد سمانه رو دست

از جا  یبه آرام... کنه  یبهتر شدن حالم مدام کتف راستم رو نوازش م يدو زانو کنارم نشسته و برا يرو... گزه  یهاش رو با دندان م لب

:میکن یم یطول اتاق رو ط کیکوچ يکنه و با قدم ها یم هیبه من تک... سهیصورتش از اشک خ... رمیگ یبازوهاش رو م ریو ز مش یبلند م

! به جون محمدم با تو بود ... کرد ؟  یسامان ازت خداحافظ يدید... نژال ؟  يدید  -

! دمید... سمانه  دمید  -

! میبسپر یلحظات سخت رو به فراموش نیخواهرانه ا يها یبا مرور همدل میکن یم یو سع میزن یدو در سکوت قدم م هر

... ده  یسمانه بهم آرامش م ينفس ها يصدا... کنم  یرنگ نگاه م ينقره ا و از پنجره اتاقش به ماه درشت و نمیش یتخت سمانه م کنار

با نوك ... کرد پسرش رو از دست داده  یکه فکر م یهمون چند ساعت يتو... بود  دهیبا ناخن خراش شیگونه چپش رو دو سه روز پ يرو

:بره  یسمانه هوش از سرم م يصدا... کنم  یکرده لمس م جادیرو که ا یقینسبتا عم راشخ يانگشت سبابه رو

! جاش نمونه  ارمیشانس ب  -

! دمیترس  -

؟  يدیتو چرا نخواب... شدم  داریشد ب یدونم چ ینم یول... خواب بودم   -

؟  یراحت... ؟  يدرد ندار... ادیخوابم نم  -

! ترم مونده بود که  هیهمش ... ؟  يدرست رو ول کرد يواومدن آ ایشد بعد از دن یگم نژال تو چ یم... فکرم مشغوله ... آره حالم خوبه   -

؟  نیسوال ذهن تو شده هم نیبزرگتر یاالن نصفه شب  -

! ینگفت... افتاده  ادمیتا حاال داشتم االن  یسوال از بچگ یانگار هر چ... شده  یبا هم تو ذهنم قاط یدونم چرا امشب همه چ ینم... نه خب   -

) شم به گذشته  یچند روز پرت م نیا يبار صدم تو يکشم و برا یآه م( 

! تنها ! ... چون تنها بودم سمانه   -

که  یبعد از اون اتفاق یشب طوالن نیا يتو ادیانگار من هم بدم نم... کنه به حرف زدن  یم قمیباز و نگاه منتظرش تشو يسمانه با چشم ها( 

) از گذشته هام بکنم  يادیافتاد 



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٥

 یوقت... باشه که بهش زنگ بزنه و ازش کمک بخواد  یکس هی،  ییجا هیادیم شیبراش پ یمشکل یخوبه آدم وقت یلیخ... انه سم یدون یم  -

به سر  ینداشت چ یتیمادرشوهرم براش اهم... دست و پاش رو گم کرده بود  رضایعل... حمام بودم  يخونه اتقباض هام شروع شد تو يتو

!ناراحت بود که خواب شبش پاره پوره شده  نیانگار فقط از ا یول دید یرو م تمونیوضع دار شده بود ویب... ادیمن م

 یم... دارم  یدونست من چه حال یم... که مادر بود ... بود  دهییانگار نه انگار که خودش سه تا شکم زا... زن  نیکه هنوزه در عجبم از ا هنوز

و  ادیب... مادر  هیمثل ... نفر که خودش تجربه داره  هی! ... دلم بگذاره  يبده و دل تو یرمخوام که بهم دلگ ینفر رو م هیترسم و  یدونست م

بگه لذت مادر شدن ... شه  یتموم م يبگه چشم رو هم بگذار... یتا تو مادر بش فتهیاتفاق ب دیهمش با نایا... و بگه نترس  رهیدستت رو بگ

! اون فقط نگاهمون کرد  یول... بره  یم ادتیدرد رو از 

 رضایعل... بود  دهیدرد امونم رو بر گهید مارستانیب میدیرس یوقت... بچه رو با خودم بردارم  يرفت لباس ها ادمییهول بودم که حت نقدریا

اون لحظه بود که با تمام ... زدم  یدلم خدا رو صدا م يو تو ختمیر یعالمه اضطراب ، تک و تنها فقط اشک م هیپشت در موند و من با 

نداشته  یادرسیفر ایدن يمرده باشن و تو انتیهمه اطراف نکهیمثل ا... نبودن خونواده رو درك کردم ... رو درك کردم  میکس یوجودم ب

! همه مرده بودم و محو شده بودم  يبود که من برا نیمثل ا... خب کامال برعکس بود  یول... یباش

بند دلم پاره ... دمیماما د يچشم ها يبا همون حال خرابم تاسف رو تو... اومد  ایساعت که برام مثل چند سال گذشت بچه به دناز چند  بعد

لنگه  یم يکار بدجور يجا هیبودم که  دهیفهم... کرده بود  زمیحس مادرانم ت... نمیکردم بچه رو بب یشدم و سع زیخ مین یبه سخت... شد 

کردن که استراحت کنم و  یمدام اصرار م نیغمگ يبا چشم ها... شده  یکردم که بهم بگن چ یالتماس م... جلوم رو گرفت  فورا پرستار... 

وگرنه ساکش ... راحت شد که زندست  المیخ... نیاریساك بچه رو ب... یزد همراه نژال قربان یکه پرستار صدا م دمیشن یم... ستین يزیچ

 گهید ياز زائو ها... زد به قلب و روحم  یم شتریلباس موندن بچم ن یغصه ب مانیبعد از زا هیو لخت یجیاون گ يتو... خورد  یبه چه درد م

رها شده بودم و ... شده بودم  هیکرده و نکرده تنب يبه جرم همه گناه ها... شده بودم  ریتحق! ... رو پوشوندن  نایکردن و تن آو ییلباس گدا

دلم افتاده بود  يتو مانیرو که به واسطه زا یکه هول هراس... بده  میو دلدار رهینبود که سرم رو به دامنش بگ یرحم کس یب يایدن نیا يتو

! ببره  نی، از ب

 یمتعجب به من و حال خراب و ب يکه همشون همراه داشتن و با چشم ها گهیچهار تا مادر د نیب... یاتاق عموم هیيکردند تو منتقلم

! دمیلرز یو اضطراب م یبود و من از شدت کم خون سیبلندم خ يهنوز موها! ... کردن  ینگاه م میکس

چند ساعت بعد پرستار ... ارهیبچه رو ب لیره وسا یبه پرستار گفته بود م... بخش زنان  يدادن تو یاز ساعت مالقات راه نم ریرو غ رضایعل

يبرا یکس حاضر نشده بود حت چیه یعنینیا... کنار تختم گذاشت و رفت  زیم يرو رو همه... و غذا برگشت  وهیآبم یساك و کم هیبا 

بلند  يبا صدا... رفتارم نداشتم  يرو یکنترل چیه گهیدلم جمع شده بود و د يرو زیهمه چ... گرفت  میگر... بکنه  يپرستار نشب از م کی

فشار داد  نشیسرم رو به س نقدریا... دست هام رو گرفت ... اومد کنارم  یهمراه تخت بغل... دمیکش یسرم چنگ م يزدم و به موها یزار م

 شونیکی... ندارم  يعاد هیزندگ هیبودن من  دهیهمه فهم... هم اومدن  هیبق... تخت از حال رفته بودم  يرو... شدم  تسس... شدم  یتا خال

گفت مادرت کجاست دخترم ؟ 

! که مرده  دیاز دهنم پر اریاخت یدفعه ب کی
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تختم رو مرتب کردن و کمکم ... دادن  وهیدهنم گذاشتن و بهم آب م يبه زور چند لقمه غذا تو... دورم رو گرفتن ... نگفت  يزیچ یکس

... دمیچش یطعم تلخ حقارت رو م شتریمن هر لحظه ب یبود ول یو دوست تیمیهمه کارهاشون از سر صم نکهیبا ا... برم  ییکردن دستشو

قنداق رو باز کردن و ... رمیبگ يبهتر هیبچه رو عوض کنن تا منم روح يگرفتن پوشک و لباس ها میکه تصم ومدمیم رداشتم با خودم کنا

خشک شده بودن و مثل ... زد  یقلبم مثل گنجشک م... کرد  اهیچشم هام س يرو جلو ایزده و پرسشگرشون دن رتیح يبعد نگاه ها

شه ؟  یناراحت م نهیب یبچه رو م نیا یچرا هر ک... شده ؟  یبهم بگه چ یکیالتماس کردم ... کردن  ینگاه م نایمجسمه به بدن برهنه آو

 ریبه ت تین اهمو بدو دمیتخت جلو کش يمن خودم رو رو یرو بپوشونن ول نایبدن آو عیخواستن سر یم... انگار به خودشون اومدن  تازه

 هیو الغرش مثل  فیظر يکه چطور پاها دمیرو د نایبار آو نیاول ياونجا برا... نوزاد چنگ انداختم  کیهام به لبه تخت کوچ هیبخ دنیکش

هم در نگاه  يتجربه ا یسواد و ب یکه هر آدم ب يزیچ... خورده بود  چیبه سمت داخل پ یبیبود و هر دوتا از مچ به طرزعج هپرانتز باز شد

!نداشت  ینرمال يمن پاها ينایبود که آو نیشد ا یاول متوجه م

! تونه راه بره  یوقت نم چیبچه ه نیگفت ا یگوشم م يتو ییصدا هیانگار

! من همون لحظه بود  یچارگیب اوج

 دهیرو به دلم کش نایکنه ، آو یمحافظت م دشیکه از مروار یمثل صدف یو جسم یروح طیشرا نیبدتر ي، تو یماه تمام با هزار بدبخت نه

! اومده باشه  ایرفت که دخترکم ناقص به دن یکتم نم يرقمه تو چیحاال ه... بودم 

تر  نیگلوم هر لحظه سنگ... شکستیزدم و بغضم نم یزار م... کس نتونست آرومم کنه  چیه... دمیکوب یصورتم م يو تو ختمیر یم اشک

به  رهینگاه کنه خ زشیکه به جسد عز یمثل کس... شد  یقلبم داشت له م... کردم  یم یاحساس خفگ... گتر بغضم بزر يشد و گردو یم

!مکرد یم يعزادار نایآو

دارم  دمیفهم ینم... نهیسنگ يادیدرك ما بنده ها ز يلحظه ها اونقدر ناراحت و دل شکسته بودم که حواسم نبود حکمت خدا برا اون

بود که با حرکت  يهمون بچه ا... دیکش ینفس م... وجود داشت ... سالم بود  ياز نظر مغز... من زنده بود  ينایآو... کنم  یم يناشکر

 يرو دنید يکردم برا یم يکه لحظه شمار... بودم تا نگهش دارم  ستادهیعالم و آدم ا يکه تو رو یهمون... بودم  گرفتهدلم خو  يهاش تو

 خیمثل م نایکج و معوج آو يپاها... فقط از خودم و از خدا گله داشتم ... دمیفهم یرو نم تشیمظلوم... دمید یرو نم نایآو ییبایز... ماهش 

! به مسئله نگاه کنم  يبازتر دیداد فکرم رو گسترش بدم و با د یچشمم نشسته بود و اجازه نم يتو

 کینکهیدلم گفتم کاش مرده بود تا ا يتو... زارمیب نایلحظه احساس کردم از وجود آو هی... خودم فراموشم شده بود  هیکس یغم ب گهید

 هیزندگ هیحسرت  یباشه و از همون اول زندگ گرانید یلیطف دیبچه من با نکهیاز ا... خودش راه بره  يپاها يباشه و نتونه رو لیعمر ذل

! دیکش ریباشه ، ته قلبم ت گرانید تگریبمونه و دائم چشمش به دست حما دلشينرمال رو

... دیجوش یدلم م يتو یبیخشم غر هییخاص تیعصبان هی... جرات نداشت باهام همکالم بشه  یکس... دمیتختم دراز کش يمرده ها رو مثل

و لگد هاش لهم کرده  ریبابا محمود که با زنج... ذهنم همه مقصر بودن و نبودن  يتو... دمیفهم یرو نم لشیکردم دل یفکر م یهر چ یول

چرب رو به دلم  يلقمه غذا هیگالب خانوم که حسرت ... هاش هر شب زجرم داده بود  يها و قد گر يرضا که با هوس بازیعل... بود 

... ند دانشگاه هولم داده بود يراهروها يکه ناخواسته تو ییها یهمکالس یحت... هاش روزم رو شب کرده بود  نیگذاشته بود و با ناله و نفر
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هفته خواب و خوراکم  کیو  سمیرو بنو ینیمن رو وادار کرده بود پروژه سنگ یامتحان عمل يکه به خاطر دو نمره برا يریاون استاد پ یحت

 يریمس ختهیخراب و به هم ر يدردناك اتوبوس و جاده ها يتکون ها دمیشا ای... عمه مهدخت  هیمیخونه قد زیت يپله ها... رو گرفته بود 

!کردمیم یط انیگر يکه هر هفته با چشم ها

 یم قیکردم و حرص آلود نفس عم یشدن و من باز هم دست آخر به سقف نگاه م یم نییباال و پا نیو مسبب نیذهنم مدام مقصر يتو

!کردم  ینه ماه گله م نیو از خدا به اندازه همه ا دمیکش

 یم... رو بغل کرد و به طرفم آورد  نایاز مادرها آو یکی... مغزم بود  يشد مثل سوهان رو یکه هر لحظه بلند تر م نایآو هیگر فیضع يصدا

رو  يپاچمبر ينایخواست آو یعنوان دلم نم چیهمه بدنم منقبض شده بود و من به ه... بدم اما اصال آماده نبودم  ریبهش ش دیدونستم که با

! بکشم  وشبه آغ

! ارشیزدم طرف من ن ادیفر دیلرز یکه از خشم و بغض م ییصدا با

:بود من رو شرمنده کرد  دهیخواب میتخت کنار يکه رو يمادر يصدا کدفعهی... فرو رفته بودن  يزیسکوت غم انگ يتو همه

! دم تا حال مامانش بهتر بشه  یم ریمن بهش ش! ... مامان  نجایا ارشیب

 نایآو هییکرك مانند و طال يکه موها نطوریگذاشت و او هم هم میزن بغل دست يدست ها يکه مادرش قنداق بچه رو تو دمید یچشم ریز

! کرد  رابیمن رو س بهیو غر ماریجانش دخترك ب رهیکرد از ش یرو نوازش م

تونسته اما هنوز ن... به صورتم خورده بود  یلیس هیحرکت اون مادر مثل ... ختمیبار هزارم اشک ر يفرو بردم و برا میروتخت ریرو ز سرم

! امیبودم به خودم ب

هاشون و آماده کردن بساط  يلباس و سر کردن روسر دنیپوش يهمه به تکاپو افتادن برا دمید یوقت... تا زمان مالقات نمونده بود  يزیچ

با ... رو جمع کردم  شانمیپر يو موها دمیکش رونیساك کنارم و شالم رو ب يواسه مالقات کننده هاشون ، به زحمت دست بردم تو ییرایپذ

 تیکه نگاه کنم به جمع دمیکش یانگار خجالت م... دیرگ هام جوش يتنها از درگاه اتاق داخل شد نفرت مثل خون تو کهرضایعل دنید

! حلقه زده بودن  گهید يدور زائوها ینیریکه با گل و ش يادیز

به  رضایعل... نداشته باشه  دید مییبه من و تنها یدو طرف تختم رو بکشه تا کس يجواب سالمش رو بدم ازش خواستم پرده ها نکهیاز ا قبل

: پر از بغض ناله کردم ... مینگاه کرد نایهر دو در سکوت به صورت آو قهیچند دق يبرا... شد  رهیتخت بچه خ

! ستنیسالم ن پاهاش

:گفت  يبم و گرفته ا يبا صدا رضایعل... بود  یبیعج يها لحظه

! دونم یم

دونه  یو به چشم بر هم زدن دمیدستش کوب ریز تیبا عصبان... کمپوت رو برام باز کرد و کنارم نشست  هیقوط رضایعل... شده بودم  خشک

! رنگشون از شلوار شوهرم راه گرفت  یو آب صورت دنیکف اتاق غلط السیسرخ گ يها

بفهمه حال خراب  نکهیبدون ا... شد  یتر م زانیلحظه به لحظه از من و کارهام گر رضایبود و عل ختهیروح و روانم رو به هم ر نایآو هیماریب

يزیکنه بعد از تحمل اون درد طاقت فرسا ، بعد از اون همه خونر یم مانیزا یزن وقت هیسمانه  یدون یم! ... کرده  وانهیمن تا چه حد منو د
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 یزحماتش باشه و بدون نگران جهینت یبچه سالم و تپل هیدوست داره ... ه بش تیخواد فقط حما یشه و دلش م یم فیفشار ، اعصابش ضع و

!ساپورت بشه  انشیاز طرف اطراف رهیگ یم رویکه ن یتا وقت

! چندان راحت نبود  رضایعل يبرا طمیبرم و درك شرا شیدست به دست هم داده بود که تا مرز جنون پ زیمن همه چ يبرا

شه و  ینفر مبتال م کیاز هر هزار نفر  نکهیا... آشنا شدم  نایآو هیماریتلخ ب قتیاتاق دکتر با حق يمرخص بشم تو نکهیروز قبل از ا همون

رو  ییبچه وارد شده ، و من مدام ضربه ها هیغضروف يبه پاها ینیدوران جن يکه تو يضربه ا لیبه دل دیشا ایباشه و  یارث لیتونه به دال یم

رانش  ياز سر انگشت هاش تا باال دیرو با نایآو يپاها یکه از سه چهار روزگ دمیفهم... اوردمیم ادیکه از طرف حاج محمود خورده بودم به 

و با محصور کردن و فشار آوردن به مچ  رهیبچه رو نگ هیعیرشد طب يبشه تا جلو دیگچ باز بشه و تجد نیا کباریو هر دو هفته  رنیگچ بگ

کرد و  یرو تحمل م یجراح غیت دیبا نایو تازه بعد از شش ماه آو... کنن  تیهدا حشیصح تیاون رو در عرض سه ماه به موقع دشیخم يپا

! رهیآزاد بشه و بتونه در جهت درست قرار بگ یشد تا مچ پا به خوب یشد و دوباره گچ گرفته م یم دهیچند تا از رباط ها و مفاصلش بر

 یفشار دائم يمخصوص برا ياز کفش ها دیوجود داشت و با بیبد ترک ياحتمال برگشت اون انحناها یپنج سالگ ایبعد از اون تا چهار  و

 يانحنا نیکرد تا ا یلنگه به لنگه به پا م يکفش ها یو بعد از بهبود کامل تا سن هفت سالگ میکرد یاستفاده م نایآو يپاها نهیمچ و س يرو

! بره  نیاز ب شهیهميبرا یلعنت

 ادیکه به نظر م یاز اون شتریب یلیو تازه متولد شده خ فینوزاد ظر يبه ظاهر ساده ، برا هیدرمان يدوره ها نیبود که تمام ا نیاز همه ا بدتر

! قابل تحمله  ریدردناك و غ

 یدلم م يتو... شدن و نم اشک شفاف ترشون کرده  رهیبه لب و دهانم خ يکنم که چطور با حالت رقت آور یسمانه نگاه م يچشم ها هب

من نبود ؟  مانیتر از مرور خاطرات زا نیریگم آخه بحث ش

:کنم  یمحصور م دمیکش يانگشت ها يرو ال دستش

!حالت گرفته شده  يفکر کنم بدجور... فردا برات بگم هان ؟  شویبق يخوا یم  -

! حاال برام بگو  نیهم! ... نه   -

کردم تو  یاونروزا فکر م... متینیبب میجهان نتونست هیما تا قبل از عروس یدون یم... هیا گهید زیچ هیلشیدل شتریب یته شده ولگرف حالم

! پا لهت کرد  ریز يجور هیدیاز راه رس یهر ک... يشد یگوشت قربون

به خاطر  دمیشا ای... يبچتو نگه دار يکردم مجبور شد یاون وقت ها فکر م... تونست بهت ضربه زد و نابودت کرد  يهر جور یکس هر

! و حس کردم ، نظرم برگشت  دمیبعدها که عشقتو به دخترت د یول... يترس از گناه سقطش نکرد

 یچون م... خوردم و از دم در خونه کشون کشون برم گردوند  یلیمن دو بار از مامان زهره س يشده بود کوتیکه تو با ییروزا همون

! نمتیبب امیاجازشون ب یخواستم ب

اما واقعا ... بشه  کیبهت نزد ینگذاشت کس... دراورد  يوجدان باز یب... نداره  ياز بعد از رفتنت انگار واقعا باورش شده بود دختر بابات

عمه مهدخت و  يحرف ها جهانم اگه هیعروس يبرا... ستادیهمشون ا يجلو ریمهدخت خانوم مثل ش... یقدر عمه جونت رو بدون دیبا

! شد  یتو به خونواده باز نم يهم پا ازنبود ب نینازن
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کار خدا بود که دخترش رو از دست  دیشا... ونمیباشم به عمه مهدخت مد ونیبه پدر و مادر خودم مد نکهیاز ا شتریب یلیمن خ! ... آره   -

! من تا حاال هفت تا کفن پوسونده بودم  دیهاش نبود شا تیاگه حما... بده و به من دل ببنده 

 تیو احساس مسئول یمهربون... هیذات زهایچ یبعض... کرد  یکارها رو نم نیتو ا ياگه دخترشم زنده بود برا یکنم حت ینژال من فکر نم  -

شب  يزد و مواجب برام یهستن که ب یینمونش همون عروس ها... مونن  یبهره نم یهام ازش ب بهیغر یکه حت ادهیعمت اونقدر ز

براشون  ادیکه از دستش برم يتنها کار دنیدونه وسعشون کمه ، بدون دادار دودور و جار کش یم نکهیهم... نهک یم کاپیازدواجشون م

 یاز گشنگ نیمونه که آره من بودم که ا یچشمشون م شیرسونن تا آخر عمر پ یم یکیلقمه نون به  هیها  یاونوقت بعض... ده  یانجام م

! نمرده 

 یول... از اون اشخاص کمک نخواد  یول رهیده بم یم حیپشتش هست که آدم ترج ینیسنگ يمنت ها نقدریمحبت ها ا یبعض... درسته   -

! دهیچشمداشت جور حاج محمود و مامان روجا رو کش یب شهیعمه هم

 مانیزا رازیخود ش يبمونم و تو ششیعد از تموم شدن ترمم پخواهش کرد من ب رضایچند بار از عل یحت... هوامو داشت  یلیخ میباردار تو

... باشم  ششیخوام خودم پ یگفت م یم... نداشت  يا دهیعمه هم فا يو اصرارها يافتاده بود رو دنده لجباز... اون قبول نکرد  یکنم ول

! داشت  یبود و نبودت به حال من فرق یتو ک هنبود بگ یکی

 یم هیکه گر نطوریشب که شد من هم... آب بده دستم  وانیل هیحاظر نشد  یاومدم خونه گالب خانوم حت مارستانیاز ب یشه وقت ینم باورت

که مثال اومدن واسه  رضایبعدم همه جمع شدن تو اتاق عل... خونه  يتو ختنیو تبارشون ر لیدر خونه باز شد و فاطمه و ا وهویدمیکردم د

طفل  نیبرا ا رمیکنون به فاطمه گفت بم هیگر نیاتاق و همچ يگالب خانوم نشست باال یارتا شد وقتچشمهام چه! ... دهینورسقدم  کیتبر

! معصوم 

با  وهوی! ... خواد بگه  یم یچ ننیشده بودن بهش بب رهیکرد که همه اشکشون دراومده بود و خ یخوند و ناله م یروضه م یلب ریز يطور

!آورده  ایبچه فلج به دن هیگفت آخه نژال  هیتو چشمام نگاه کرد خطاب به بق یرحم یکمال ب

 نیوتیگ ریکردم گردنم رو ز یها احساس م هیتک تک اون ثان... گفت و رفت  يزیچ هییهر کس... دنیسرم کوب يرو تو ایدن انگار

نگاه  هیدلم ... شده بود  نیسوخت و سنگ یهام م نهیداشتم و س ریتب ش... دیکش یم ریهام ت هیبخ... دیچیپ یدلم به هم م! ... گذاشتن 

رو  یجمع غربت نیتا بتونم راحت تر ا... تا به ترسم غلبه کنم  رمیکه کنارم باشه دستشو بگ یکی... تگریبغل حما هی... خواست  یآشنا م

! ه وقته رفتن دنیکردن همه فهم هیشد شروع کرد به گر داریکه ب نایآو... تحمل کنم 

... خشک درست کرد و آورد  ریش شهیش هینایآو يخودش بلند شد و رفت برا... ازم داشته باشه  یتوقع چیه دینبا دینگاه فهم هیبا  رضایعل

 شهیداره ش یرو بغل گرفته و سع نایآو انهیچطور ناش دمید یوقت... کردم  یداده بودم و نگاهش م هیتک واریگوشه اتاق به د نطوریمنم هم

شده که صورتش  دیشد نقدریبچه ا هیگر دمید ی، وقت فتهیم رضایعل يزانو يگردنش داره از رو نایآو دمید یبخورونه ، وقت بهشرو  ریش

شه ، اون وقت بود که به خودم  ینکنم به مراتب از منم بدبخت تر م تشیبچه منه و اگه خودم حما نیافتاد ا ادمییشه ، وقت یداره قرمز م

! اومدم 
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زد  یکرد و نفس نفس که م یکه م هیگر... و رو شد  ریبار لمسش کردم و دلم ز نیاول يبرا... بغلم بگذاره  يخواستم بچه رو تو رضایعل از

بود که  ياونقدر قو میمادر زهیتجربه بودم اما غر یب... دیاشکم جوش... افتادم  نیاصغر امام حس یروضه عل ادیسرخش  يگلو دنی، با د

! هیدادن بهش چطور ریش يبرا نایحالت نگه داشتن آو نیتونستم بفهمم بهتر قهیدقچند  يتو

! نوازش کنم ... کنم  ریس... کنم  تیرو حما فیضع يموجود کوچولو نیخواست ا یهمه وجودم دلم م با

و  نایآو! ... باشن  دهیبود ، انگار نور به قلبم تاب دهیچیوجودم پ يکه تو يشد که با وجود اون همه درد و حس ناشناخته ا یدونم چ ینم بعد

کردم  یصورتش رو لمس م يبا نوك انگشت تک تک اجزا... از طرف خدا ارزشمند شد  هیهد هیصورت گردش بعد از چند لحظه برام مثل 

! شدم  یم زیلبر يو از حس مادر

لبش  ي، خط باال فشیظر هینیپف کرده و روشنش ، نوك ب يا، چشم ه شیکوچولو و صورت يکرك مانندش ، لب ها ينرم و موها پوست

 هیبرام مثل نمود  زیرنگش ، همه چ یو کرم دهیکش يدستش و ناخن ها فیظر ي، انگشت ها نداختیانگشت فرشته ها م يجا ادیکه منو 

!معجزه بود 

مونم  یجونم م يمطمئن بودم تا پا گهیعاشقش شدم ، که د نقدریمتحول شدم و ا نقدریخورد ، من ا یم ریکه دخترم ش یساعت میاون ن يتو

! کنم  یرو درمان م نایآو يو پاها

تونست با  یهم نم یشهاب آسمون یبچم بود ، پس حت يمادر بودم و خواسته دلم شفا هیچقدر هم که سخت بود و طاقت فرسا ، من  هر

! خواسته من مقابله کنه 

هر دومون باز  يرحمت و معجزه خداوند رو به رو يتونه درها یاز حد من خودش م شیخواستن ب نیو ا فتهیاتفاق م نیبودم که ا مطمئن

! کنه 

دلم از خدا تشکر  يسرم رو باال گرفتم و تو... دامنم گذاشته بود  يکه خدا تو یهمه آرامش نی، شرمنده شدم از ا دیبغلم خواب يکه تو بچه

 نطوریتونست ا یبود که م نایفقط وجود آو... تونست دل من رو شاد کنه  ینم نایمثل حضور آو زیچ چیاون لحظه احساس کردم ه! ... کردم 

! پاك کنه  میرو از زندگ ییو تنها نیو توه ریآرامش برسونه و اون همه تحق همن رو ب

بهم منتقل شده بود و  یحس خوب هیبزرگ شده و  ایدر هیکردم دلم قد  یگذشت اما حس م یاز مادر شدنم نم شتریب یچند ساعت هنوز

.امیبرب یتونم از پس هر مشکل یمطمئن بودم که م

فتانه مسافرته و  نکهیگفت شرمنده به خاطر ا یم... گوشمه  يهنوز هم صداش تو... که بچه رو از بغلم گرفت باالخره به حرف اومد  رضایعل

کرده  مانیزن تازه زا هیکه من  ارنیخودشون نم يمادرش و فاطمه به رو نکهیشرمنده از ا... پرستارم باشه  يو چند روز ادیتا ب ستین

! و استراحته  یدگیهستم و همه وجودم محتاج رس

! رهیتوقع داره آرامش بگ يا گهیاز هر کس د شتریزن از شوهرش ب هیدونست  ینم... کرده  ياز همه کمکار شتریدونست خودش ب ینم

! رو قطع کرده بود  یمن مرده و گوش يگفته بود نژال برا یبه خونمون زنگ زده تا به مادرم خبر بده اما حاج گفت

... داشتم  ازینکرده بود اما با همه وجودم بهش ن يمن مادر يهرچند مامان روجا چندان هم برا... حالم خوب نبود ... گرفته بود  یلیخ دلم

ضجه هام  يباشم که صدا نینگران ا نکهیگذاشتم و از ته دلم زار زدم بدون ا رضایآغوش عل يم رو توسر میزندگ يبار تو نیاول يبرا

! من نبود  هیآل زندگ دهیمرد ا رضایعل نکهیبدم به ا یتیاهم نکهیا ایرو آشفته بکنه و  انومخواب گالب خ
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! تونم تحمل کنم  ینم گهید... اریگفتم مامانم رو ب یهام فقط م هیگر ونیم

کوچمون منتظر مونده بوده تا بلکه  يتا صبح تو دمیبعدا فهم... رفت و تا صبح برنگشت  رونیهام تموم شد از خونه ب هیگر یوقت رضایعل

د حرف بزنه و خبر رو انداخته که با حاج محمو یبه حامد از خدا ب دمیفهم... و اون ها از حالم باخبر کنه  نهیمادرم رو بب ایناصر  ایجهان 

! کنم  ینم یبرادرم دخالت هیمسائل خونوادگ ياون قبول نکرده و در جواب گفته تو یبکنه ول شیراض

) نهیش یهر دومون م يلب ها يهمزمان رو یپوزخند تلخ( 

مامان  یجنگ و جدل حساب هیزنه و خالصه بعد از  یباهاش حرف م رضایعل ادیم رونینون تازه از خونه ب دنیخر يجهان برا یزود وقت صبح

! سرم بودن  يبزنه باال رونیآفتاب ب نکهیقبل از ا رضایروجا و جهان وعل

االنم که  نیشما هم یجهانم همون وقت گفته بود حاج... دم  یزنمو طالقت م یرو م یهمه چ دیق یگفته اگه رفت یگفت حاج یروجا م مامان

! يزدآبروت رو  دیمامان بره سر وقت نژال ق يزارینم

! کنه  يجهان تونست واسه من برادر کباریعمر ،  کیبعد از  باالخره

!کرده  تتونیمادر شوهرت اذ یلیکه تو اون ده روز خ دمیاز مامانت شن يچند بار هی  -

! کرد  دایبه گردن من حق پ یکرد که روجا خانوم با تحمل کردن همون ده روز کل يکار هی... بود سمانه جون  قشیدق هیکه مال  تیاذ  -

) میخند یم زیر زیهر دو ر( 

 مانیهفته قبل از زا هیکه عمه مهدخت  دمیبعدش فهم... دنمید انیتو همون چند روز برام سوال شده بود چرا عمه و ناصر نم یدون یم  -

! کنه  یرو م شیکرده و ناصر هم داره پرستار یمن سکته قلب

 ییآقاجون رو از پا دراورد و دا یقلب هیماریب... من انگار با قلبشون مشکالت داشتن  هیزندگ هیدوست داشتن يهمه آدم ها... بود  يبد طیشرا

کردم امروز و فرداست که قلب  یاون وقت ها توهم گرفته بودم و فکر م... کرده بود  دایمشکل رو پ نیحاال عمه مهدختم هم... کرد  ریرو پ

! شم  یو رو به قبله م رهیگ یم ممن

! داره رفته تخصصش رو واسه قلب و عروق گرفته  يمشتر یخودمون کل لیتو فام دهیکنم البد سامان د یفکر م ییوقتا هی

! واااانهید  -

دست به دست هم داده بود و من دستم از دامن  زیشدم همه چ یم تیحما دیبا دایکه من شد ییتو همون روزها نکهیخالصه ا... میبگذر  -

!همه کوتاه بود 

شده بود  شتریاطرافش ب يایشد و چون درك دن یقرارتر و باهوش تر م یبودم و هر روز دختر کوچولوم ب نایدرمان آو ریماه تمام درگ چند

! دیکش یهم م يشتریزجر ب عتایطب

چندان هم راحت نبود  يآو طیکنار اومدن با شرا... کرده بودم  یدگیرس نایتون رو به آوگرفته بودم و کل بهار و تابس یآخر رو مرخص ترم

نشه  دهینده و کش تیوضع رییتغ یگچ يوزن باندها ریلگنش تحت تاث نکهیا يبرا... فرق داشت  گهید يبغل گرفتنش هم با بچه ها یحت... 

... کردم  یبلند بشه بغلش م نیزم يکه همه بدنش همزمان از رو يبردم و آروم طور یبدنش م ریدو تا دستم رو تا ساعد ز کامال دی، با

 دید یوقت يدکتر آو يروز هیهاش ننو وار تکونش داده بودم که  هیکم کردن گر يرو به دست گرفته بودم و برا نایآو وهیش نیبا هم نقدریا
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دست هات رو حد اقل دو هفته  دیبا ویکرد دایعضالت پ هیدگیودت هم کشحسم افتاد بهم گفت خ یب يانگشت ها ياز ال نایآو مهیدفترچه ب

! بره نیتا استراحت مطلق داشته باشه و دردش از ب رنیگچ بگ

از خودش نشون  نایبغل کردن و آروم کردن آو يبرا یلیتما چیوقت ه چینامرد ه يرضایعل یبود ول دهیو دست درد امانم رو بر کمردرد

شروع شد و  دیکه ترم جد دیرس یم نایآو هیکم کم موعد جراح... دوش من افتاده بود  ياز دخترمون رو يتمام بار نگهدار بایداد و تقر ینم

... بندازم  ریبدم و ترم آخرم رو باز هم به تاخ حیدانشگاه توض نیمسئول يرو برا طمیکردم شرا یتالشم رو کردم و سع اممن دو هفته تم

گذروندم که با  یمونده و پروژم رو م یباق يکردم و واحد ها یانتخاب واحد م دیبا ایخشک و زبون نفهم من  نیقوان يسر هیطبق  یول

! زدم  یمدرکم رو م دیدادم و ق یانصراف م دیبا ایو ... ممکن بود  ریغ ماونزمان برا يوجود مشکالت آو

آدم اونقدر  هیکه  دنیفهم یچه م... یچ یعنیخودت باشه  تگریحمايبچت دست ها دیو تنها ام یمادر باش یکه وقت دنیفهم یچه م نیقوان

!نداره تا بهش کمک کنن  يکس و کار چیبوته به عمل اومده و ه ریافتاده باشه که انگار از ز بیتونه تنها و غر یم

 تیپروژه چهار واحد يو برا یدرست رو بخون یتون یکج دخترته ، چطور م يصاف کردن پاها یتمام فکر و ذکرت پ یوقت دنیفهم یم چه

! ؟ يسنگ تمام بگذار

یحت نکهیهم... استراحت مطلق بود  بایکم کرده بود و تقر یلیرو خ شگاهیآرا يکار تو یحت... بد بود  یلیعمه اون روزها حالش خ بدبختانه

.دیکش یمریکرد و قلبش ت یکرد تا آخر شب همه بدنش ورم م یغذا درست م هیشد و  یروز صبح بلند م هی

از دستم  يبود اما کار ششیبه مراقبت داشت و من دلم پ اجیاحت يا گهیاز هرکس د شتریمن اون زمان خودش ب هیشگیهم هیحام تنها

.ومدیبرنم

 يکردم تا کمتر با دوستا یسر کار و همه تالشم رو م فرستادمشیهر روز صبح با هزار تا ترفند م دیبچه که با هیهم شده بود مثل  رضایعل

! یخالفش بره دنبال الوات

 یشد و ب یتر م الیخ یکردم اون ب یتحمل م شتریب نایمن به خاطر آو یهر چ... سرد شده بود  مونینسبت به زندگ يانگار بدجور اصال

! تر  زهیانگ

 يتو رو برده تو یول رهیخونه مستقل برات بگ هیتونه  یم نکهیگفت با ا یم شهیدلخور بود و هم رضایروجا هم به شدت از دست عل مامان

 یمنطق حاج یسفت و سخت و ب نیو قوان هایریطرف ، سخت گ هیزننده مادرشوهرم از  يرفتارها... تا زجرت بده  اطشونیگوشه ح هیانبار

! کردن استعفا بده  يپا گذاشتن به خونه من رو بزنه و عمال از مادر دیشده بود مامان روجا ق اعثب گهیهم از طرف د

! کنه  يمادربزرگ فداکار رو باز هیو برم خونشون تا اونم بتونه نقش  رمیهر روز دست بچم رو بگ گهید يداشت من مثل دخترا توقع

با دل خوش برم  هیشوهرم داده بودن که حاال مثل بق گهید ياصال مگه مثل دخترها... نفرت داشتم  يخونه پدر واریمن از در و د یول

؟  ششونیپ

وقت کنجکاو نشده  چیبابا محمود ه یوقت... اوردینداره و من رو مرده به حساب م يکرد که دختر یابراز م یتاسف چیه یبابامحمود ب یوقت

 کهیدیال من بابرده بود و حا شیشدن پ رینگیهاش تا مرز فلج شدن و زم يگر یرو که به خاطر وحش یدسته گل... نهینوش رو بب یبود حت

مادرم پا  تیحما افتیدر يتونستم برا یچطور م! ... کردم تا درمان بشه  یرو خرجش م میو انرژ رویماه ها و سال ها تمام ن يبرااورییو ب

خونه پدرم ؟  يبگذارم تو
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 نایدرمان آو يبرا... نبود  يچاره ا گهید... شده  نیو نفر نیسنگ هیسا هی... ندازهیم هیآدم سا هیزندگ يرو اهیس وید هیمثل  یگاه ییتنها

! کردم  یگذشت م دیبا

در  یتمام آرزوهام ، ول يباشم و چشم ببندم رو پلمهیمادر د هینکهیا... کردم  یانتخاب م دیالزم داشت و من با یخاص يمراقبت ها نایآو

.داشته باشم  یعوض طفل سالم

! بندازه  یقطب يپنگوئن ها ادیکه موقع راه رفتن مردم رو  يمادر مهندس باشم با دختر هینکهیا ایو

که دلم به حال کارنامه  یاز اون شتریو من ب... به زنده موندنش کمک کرده بود  بیخواست متولد بشه و خدا هم عج یکه من دلم م يدختر

! دیلرز یم نایسرنوشت آو يدلم برا رشتیسطح الفم بسوزه ، اون روزها ب يدرخشان و نمره ها يها

! و موندم  گذشتم

 بمیاز عالقه عج... میاحتمال هیشغل يها تیگذشتم از موقع! ... با رتبه ممتاز  یلیفارغ التحص يبایاز غرور ز... میاز مدرك مهندس گذشتم

! درس خوندن  يبرا

گرما و سرما  يتو... زد  یو ناله م دیکش یکمر دراز م يرو يکه آو ییتمام روزها و شب ها يموندم تو... نایآو يپاها شیموندم پ و

نوازشش ... قرآن خوندم ... خوندم  ییبراش الال... بغلش کردم ... دخترم رو با تمام وجودم حس کردم  يگچ پاها هینیو سهمگ ینیسنگ

دمیکش رونیب رضایوافور عل يگلو يکردم و خرج درمان دخترم رو از تو تیریرو مد ختمونیبه هم ر هیزندگ... زدمکردم و براش حرف 

... اضافه بشه  مارستانیب يتو گمونید يهم به دردها يمرده خورش در آوردم و نگذاشتم درد ندار يحلق دوستها يلقمه به لقمه از تو... 

! الزم داشت  نایآوباشم که  یکردم همون یموندم و سع

 یهمون میشوهر اجبار يکاش برا... گذاشته بودم  يهم انرژ رضایعل يکاش برا نمیب یکنم م یالن که به گذشته فکر ما... سمانه  یدون یم

! شدم که الزم داشت  یم

 يتو يکنم و وادارش کنم پولها داریشوهرم رو ب رتیتلخ ، غ يو متلک ها نیالزم نبود هر روز با هزارتا حرف سنگ گهید ينطوریا دیشا

که  یو وقت ومدیهم به خودش م رضایاونوقت عل دیشا... کار متنفر بودم  نیخودم از ا! ... لنگه کفشم بگذاره  يرو قبل از رفتن تو بشیج

! لرزوند  یقلبش رو م مونیو زندگ نایکرد ، فکر من و آو یالتش رو حساب م يو کباب دوستا يزیخرج د ایدیکش یداشت مخدر م

متعفن آلوده بشن ،  يو دست هاش با اون کارت ها زهیبر زیم يرو رو بشیج يپول تو نکهینشست ، قبل از ا یمقمار  زیم يپا یوقت دیشا

! میدار ازیچقدر به حضورش ن نایمن و آو دیفهم یم

! کرد نژال  فیها رد دیشا نیتا از ا ونیلیم هیشه  یشوهرت م يبرا... ؟  یاون چ  -

! دونم  یم... دلم  زیدونم عز یم  -

... نجایبه ا دمیفعال که رس... ستیمهم ن شیبق! ... تونستم انجام بدم و ندادم  یکه من م ییاز کارها... زنم  یمن دارم از خودم حرف م یول

 نهیمهم ا... کنن  یم يذهنم باز يهام تو ییکه وقت تنها يریگذشته و ذهن من پر شده از کلمات و تصاو... قشنگ  ایزشت ... خوب  ایبد 

! نداره  دنیمن حسرت دو ينایکه االن آو
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سرخ و زردشون به  يرنگ ها... کنم  ینگاه م يگل داوود يبا لذت به بوته ها... رم  یدارم و چند قدم عقب تر م یرو بر م میریحص کاله

عرق رو از  يبلوزم دونه ها نیکشم و با آست یم رونیرو ب پر از گل و خاکم يدستکش ها... داده  ییبایز ينما الیدور تا دور و کیباغچه بار

:رسه  یاز دم در باغ شاد و سرزنده به گوشم م رضایعل يصدا... کنم  یپاك م تمصور يرو

هم چند ؟  يهمه گل هاتون رو! ... خانوم  یه  -

! پهن کن  گهید يجا هیبرو تورت رو ... ستنین یفروش) زنم  یاراده لبخند م یب(   -

گرد شده به دست  يبا چشم ها... شه  یم کینزد رضایکه دور تا دور لبش پر از تمر آلوچه شده از پشت سر عل یکنان در حال یل یل نایآو

! دو بسته رو خورده  یکیاز  شتریب یلیده خ یآثار به جا مونده نشون م نیمطمئنا ا... کنم  یو چسبناکش نگاه م اهیس يها

:کنم  ینگاه م رضایحرص به عل با

؟  يدیچند تا بسته براش خر  -

مغازه  يهر چند تا که تو) خنده  یم انهیکنه و موز یخطر رو حس کرده نگاه م يبو یکه به خوب نایشده آو کیبار يبه چشم ها رضایعل(   -

! بود 

؟یچ  -

! نشمردم جون خودت   -

! و خودش  یدون یبشه خودت م ضیاگه مر  -

؟  يدیمنو خر ياسفارش ه حاال

! حاال برو غذا رو بکش که هالکم ... خرم  یبعد از ظهر م شویبق... رو آره  شیکم هی  -

:کنم  یرم غر غر م یم الیکه به سمت و نطوریهم... خوره  یم مینیب ریز یچلو کباب زعفرون يبو... گذاره  یدست هام م يداغ رو تو قابلمه

! آبگوشت گذاشته بودم ... من خودم ناهار پخته بودم ... یرو بکن دهایخر یخواست یم یسیصف غذا وا يتو يبر نکهیا يبه جا  -

! برم کار دارم  دیبکش من با شویکیحاال زودتر ... میخور یشام م يآبگوشت رو بزار شب برا... خب غصه نداره که بانو   -

 دیکش یبرام خط و نشون م يجد نقدریا یصبح! ... نمیس يرو زارهیبره م یسر منو م يسادیاجاق وا يپا یبه گوش ناصر برسونه روز اول باد

! دیکش یم ریگوشه لبم ت زدیبه جون خودم حرف که م... انگار تا حاال ده تا دختر شوهر داده 

؟  تیدست فیچپوند تو ک يبود دم آخر یمامانت چ حاال

 نمیب یرو م رضایکنم از گوشه چشم عل یم زیکه دست و صورتش رو تم نطوریهم... کشمش  یباال م نکیو تا لب س زنمیبغلم م ریرو ز نایآو

.ره  یاون فرو م يو تا گردن تو دارهیزنه و و در قابلمه رو بر م یناخونک م زیم يرو يکه به سبد گوجه ها

دست هاتو  ياومد رونیاصال از ب... توش  زهیریموهات م... ادیبدم م نکارایمن از ا... سرتو نکن تو قابلمه ... بکش اونور اون دماغتو  یعل  -

؟  یشست

! برم  دیهم با گهیساعت د مین... گشنمه نژال ... نه نشستم ! ... لیحضرت ف ای  -
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عجله ؟  نیحاال کجا با ا  -

! ببرمش  دیبا... نوبت دکتر داره ... خونه مادرم  یعنی... زیچ... خونمون   -

؟  شونیاریب یکنیچرا جمع نم... خرت و پرتام اونجا مونده  یکل  -

يکرد ستیل یهم کم بود صبح یهر چ... دمیرو خر یمن که همه چ... ؟  نجایا ياریب يها رو بردار لهیاون کهنه پ يدار ينژال چه اصرار  -

از اونجا ؟  يخوا یم یچ گهید... 

و  یلوازم شخص يسر هی... رختخواب هامون نو بودن ... کتاب اونجا دارم  یکل... اریرو ب نایآو يهایحداقل لباس ها و اسباب باز... بابا  يا  -

! به امون خدا  یرو ول کن یشه که همه چ ینم... آلبوم عکسه 

! کنم  یجمع م لمویوسا امیمنم باهات م اصال

! نه   -

چرا اونوقت ؟  ؟نه   -

! دم  یم حیبعد بهت توض میناهار بخور ایحاال ب  -

! حاال بگو  نیهم  -

! جمع کن  يخوا یم یهر چ میر یم گهیوقت د هیبزار ... االن  هیدونم جو اونجا چطور یمن خودم نم... خب فاطمه اونجاست   -

بدهکارم که بترسم ؟  یمگه به کس... داره ؟  اطیمن و اون دو تا اتاق گوشه ح لیبه وسا یخب فاطمه اونجاست چه ربط  -

بگن و  یدونم االن برم اونجا قرار هست چ ینم... حرف هاست  نیحاد تر از ا شیضیفاطمه و فتانه بو بردن مامان مر نکهیراستش مثل ا  -

!بهتره  یتو نباش... کار کنن  یچ

قوم الظالمون  هیفاطمه و بق يها یاصال به من چه که بخوام شاهد اوقات تلخ... گه  ینم راهمیخب ب... ندازم  یباال م يدیق یهام رو با ب شانه

باشم ؟ 

 یآشپزخونه پهن م کیکوچ زیم يرنگ رو رو یصدف هیزیروم هیعیسر... گذره  یبه خودم و دخترم خوش م شتریباغ ب يتو نجایهم مطمئنا

 سیسرو دنیاز د نکهیکنم و قبل از ا یرو باز م نتیدر کاب... کشم  یم رونیخوردن و پارچ دوغ رو ب يظرف سبز خچالیيکنم و از تو

دست  نکهیقبل از ا... نمیچ یرو م زیم قهیکشم و با سل یم رونیو چند تا بشقاب ب سیدلم آب بشه ، دو تا د يتو دنو و چهارگوش قن ینیچ

چشم ... کشم یو کلم م ریس یکاسه ترش هیکه قبال اونجا گذاشتم  یبزرگ شهیش يکنم و از تو یها رو باز م نتیاز کاب یکیبه غذا ببرن در 

:زنن  یبرق م رضایعل يها

؟  ياز کجا رو کرد نویا... ییالحق که کدبانو... نژال  يوا  -

خشک و گردو با خودش  يو سبز یترش یکم هیمامان ... دنیخونه رو د میزد نجایا يسر هیمیبا ناصر و مامان روجا اومد شیچند روز پ  -

! آورد 

! به عمل آوردن بعدا دست زنمون رو گذاشتن تو دستمون  یبازرسپس قبال اومدن ... اوهو   -
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مثل دفعه اول توفم کنن تو کوچه ؟  یپس توقع داشت  -

بعد ... کنه  یدوغش سرگرمه نگاه م وانیدر ظاهر با ل یده ول یکه با دقت داره به حرف هامون گوش م نایبه آو... کنه  یاخم م رضایعل( 

) نمیکنه که بش یشاره مکشه و بهم ا یم یقینفس عم

 نیبا ا... يبود که از من حامله بود نیاگه تو رو به قول خودت توف کردن برا ا... مینژال قرار نشد گذشته رو برا خودمون پتک کن  -

سر زدن و  نجایو به ا یبراشون مهم نکهیدستشون هم درد نکنه بابت ا... میغذامون رو بخور نیبش ایحاالم ب... کارشون منم توف کردن 

! آوردن  وشمزهخ يها یترش

 یاز اون خودم و رفتارم رو کنترل کردم و سع شتریب... بهتر بودم  رضایاز عل شهیکنم که من هم یو فکر م نمیش یحرف کنارشون م یب

! کنم  دیرو سف میزندگ يها یاهیکردم س

! بخواد بهم تذکر بده  رضایبرسه که عل ییفورا از کوره در برم و اجازه بدم کار به جا يا هیبا هر حرف و کنا دینبا االن

 يگلدان ها ریاونقدر بعد از ورودم به باغ تحت تاث... خودش کرده  ریذهنم رو درگ رضایمامان روجا که با حرف عل هیهد یپ رهیم ذهنم

! کنم  یرو وارس میدست فیرفت ک ادمیقرار گرفتم که به کل  يرنگارنگ داوود

! دتیجد هیمن واسه شگون زندگ يکادو نمیا... تونهیگفت فکر کن امروز روز اول زندگ مامان

خوبه ، مامان روجا محبت هاش گل  زیهمه چ یوقت شهیچرا هم... کنم  ینگاه م نایزنم و به غذا خوردن آرام و خانوم وار آو یم يمحو لبخند

کنه ؟  یم

کنن  یم ریگ رضایخندان عل ينگاه متعجب و لب ها يگذارم که چشم هام رو یدهانم م يقاشق رو تو نیو اول ارمیخودم شکلک در م يبرا

! دهیبه مرز جنون رس ادیز هیبدبخت از خوش هیقربان يحتما با خودش فکر کرده نژال... 

 فشیظر يدست و پاها يبندم و چادر نمازم رو رو یپنجره سالن رو م... به خواب رفته  مونیکاناپه قرمز رنگ و دوست داشتن يرو نایآو

 هیاما ته دلم ... قدم بزنم  دهیسبز و سر به فلک کش يدرخت ها يبرم و البال ایدن الیخ یکنه ب یباغ مدام وسوسه م يهوا یخنک... کشم  یم

دارم  یتخت بر م يرو از رو فمیرم و ک یسر و صدا به اتاق خوابمون م یب... ده  یمامان روجا قلقلکم م هیهد دنید يبرا کیوچک يکنجکاو

 یلبم رو کج م... از رنگ محبوبش گذشت کرده  رضایعل... ادیکشم و گوشه لبم ناخودآگاه کش م یرنگ م یزرشک هیبه روتخت یدست... 

:زنه  یم فبرام حر مارمیکنم و ذهن ب

! خاطره خوش داره ، خوشوقت بشه  یکه از صورت یهم به همون غلظت یزرشکرنگ  دنیکه از د يکرد يبعدها کار دیشا  -

خودم ! ... دار ذهنم رو خفه کنم  یرودرواس یرك و ب يصدا نیمحکم حواله کنم و ا یپس گردن هیخواد خودم به خودم  یدلم م یگاه چقدر

 يکاغذ نقره ا... تونه باشه ؟  یم یشده چ چیکادو پ لیمکعب مستط هی... کشم  یرو م فمیک پیکنم و ز یخوشخواب تخت ولو م يرو رو

 یم رهیدرش خ يرو هیاتورینیبه طرح م قهیچند دق يبرا... رمیگ یرو کف دستم م بایکوچک و ز يکنم و جعبه خاتم کار یرنگ رو باز م

! دست چپش  يدست راستش نشسته و افسار اسبش تو يچوگان تو هیتازه و چوب باز یاسب م يکه رو یلیو اص یرانینقش زن ا... شم 

؟  یهخامنش يتو دوره شاهزاده ها ایبودن االن خوبه  یرانیزن ا! ... یرانیزن ا... شه  یبار تکرار م نیچند یرانیذهنم کلمه زن ا يتو
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؟  يقاجار يلویبیو س وستهیابرو پ يدوره دخترکا يتو ایبودن االن قرب داره  یرانیا زن

 دهیدختر آفتاب و مهتاب ند هیاجر و قرب  يخونه پدر ينه تو... بودم  تیهو یسالها ب نیچقدر تمام ا... ؟  یچ یعنیبودن  یرانیزن ااصال

! نه مونس مادرم بودم ... کرده پدرم بودم  زینه عز... رو داشتم 

وقت  چیزن بودنم ه هینحس! ... پشت بوم خونه گالب خانوم نشسته  يزودتر از خودم رفته و باال اهمیبخت س دمیوقت به خودم اومدم د هی

! دامنم رو ول نکرده 

حس مثبت بودن و وجود ... نقش داد ... داد  تیبهم هو نایآوردن آو ایبه دن! ... نبودم  یچیبود که من تا قبل از مادر شدنم ه نیا تشیواقع

! داشتن و مهم بودن داد 

 هیيوقت تو چیه... چیکه ه يسوار... نکردم  يوقت سوار چیمن ه... زنم  یپوزخند م یرانیزن ا يپروا یب يصورت خندان و چشم ها به

 یمن حت... نکردم  يمن چوگان باز... سبز شهرم رو نداشتم  ياجازه استفاده از فضا یحت... قدم نزدم  یدشت باز و امن با آرامش خاطر حت

مدرسه و  نیب يتکرار ریمس هیرفت و آمد  يشد تو یمن خالصه م هیهمه زندگ... رو هم نداشتم  کیروبیتابستانه ا يوقت و اجازه کالسها

! کردم  يسپر نمیسنگ يتهایمسئول دنیمن تمام عمرم رو با به دوش کش! میخونه پدر

 یبه خودم افتخار م بیعج یو گاه... وزه  یخنک از قلبم م مینس هیشیادآوریبا  یو گاه میدوست داشتن يفرشته کوچولو هیاالن مادر  اما

! سخت که بارم افتاده بود ، زانو نزدم  هیزندگ نیا يتو ییهر جا ادیم ادمیکه  یکنم وقت

و من  ادیبغضم باال م... زنه  یدلم رو م... زنه  یرو م اهمیس يچشمها بایو ز نیسنگ يجفت گوشواره طال کیکنم و برق  یجعبه رو باز م در

! شم  یم رهیخ ییو طال نیسرد و سنگ يها به سلسله

! یبغل کار و بدبخت کیمن  يآورده بود و برا اریو چهار ع ستیب يطال یسوغات نینازن يمامان روجا از مکه برگشته بود برا یوقت ادیم ادمی

رو با پوست پشت سرم  یروتخت هیتونم خنک یحاال م... رم  یتخت فرو م يتو شتریکنم و ب یبندم و گردنم رو شل م یخستم رو م يچشمها

که بعد از ظهر  يبار نیآخر ادینم ادمی... کنم  یکمرم فکر م يکنم و به سوزش استخوان ها یرو کنارم رها م ییجعبه کذا... حس کنم 

! بود  یک دمیخواب

 يرو با شکالتها يچا وانیل کیکنم که برم  یفکر م نیدو به شک به ا... نخوردم و گلوم خشکه  يچا... خسته و خواب آلودم  بیعج

! هرس بکنم  یرو کم وارید يرو يباغ قدم بزنم و گل ها يتو نکهیا ایبخورم ،  رضایمحبوب عل

پرت کردن حواسم  يبرا يزیچ... انجام دادن وجود داره  يبرا يکار یکه اراده کن یکه هر زمان نهیهم دیباغ شا نیا يتو یزندگ هیخوب

! اطرافم  ياینگاه کردن و فارغ شدن از دن يبرا ينظره او م... هست 

! دزده  یرو م چمیدر پ چیشم و خواب افکار خسته و پ یتر م نیگذره اما لحظه به لحظه سنگ یدونم چقدر م ینم

و با سر انگشت سبابه تک به  دهیکنارم دراز کش رضایعل... کنم  یداغم رو باز م يلب هام ، پلک ها يرو یحس حرکت جسم نرم و سبک با

اف که با  يام د هیواریساعت د يدم رو ینگاهم رو سر م... دهیبه تنش چسب رونیهنوز هم لباس ب... کنه  یصورتم رو نوازش م يتک اجزا

 هیرنگ و شلوار پارچه ا یاسیراهنیپ نیا ياز صبح تو رضایبه غروب نمونده و عل يزیچ... شده  یانار نقاش دهیرکت يها وهیعکس م

! در رفت و آمد و تکاپو بوده  شیمشک
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شدنم ، با تار  داریتوجه به ب یب رضایعل... بشم  زیخ میشه به سرعت سر جام ن یچشم هاش باعث م هیکنم و سرخ یصورتش نگاه م به

چسبونم  یکنم و گردنم رو به سرشانه راستم میجمع م یخودم رو کم... ده  یکنه و الله گوشم رو غلغلک م یم يشانه هام باز يرو يموها

! بوسه  یم قیشه و بناگوشم رو آروم و عم یبشه ، خم م جادیصورتش ا يتو يرییتغ نکهیبدون ا... 

:کنه  یم تیهدا نشیس يسرم رو به رو یدور شانه هام و با فشار کم ندازهیم دست

! باشه  نایآو يفقط شب ها جا نجایقول بده ا! ... نژال   -

 زیذهنم آنال يصدا رو تو نیوقت ا چیمن ه دمیشا... فرق داره  شهیکوبش قلبش انگار با هم يصدا... لرزم  یو سردش م نیغمگ يصدا از

! نکرده بودم 

:کنه  یبرهنه و سردم رو لمس م يبازو گهیکنه و با دست د یرو نوازش م قمیشق يرو يدست موها کیبا

راه  تونیباز يمنو تو نایتو و آو یکردم ول یمن هواتو م! ... بهت دست بزنم  یتو دوست نداشت یشد ول یبرات تنگ ممن دلم ! ... نژال   -

! نیداد ینم

! شه  یصراحت مور مورم م نهمهیاز ا... خورم  یم جا

دونستم که حال خراب  ی، خوب م نجایدخترم پناه برده بودم اما امروز و ا نیشوهرم به بال يکه بارها به خاطر فرار از دست ها درسته

! شه  یفراتر از مرور خاطراتش م يزیمربوط به چ رضایعل

؟  يکرد هیچرا گر... چت شده ؟  رضایعل  -

)چسبونه  یبه خودش م شتریبنده و من رو ب یسرخش رو م يچشم ها... از عوض کردن بحث معترض باشه  نکهیبدون ا... هیبدون حاش( 

! سرطان داره  دیامروز فهم... دیفهم مامان گالبم  -

من ... بدونه  دیگفت با... میبهش بگ دیگفت با... گنده بود  یلیفاطمه دلش خ... شد  يجور هیدلم ... تونستم نگاه کنم نژال  یرو نم صورتش

! تو چشمهاش نگاه کرد بهش گفت سرطان داره ... گفتم نگو 

کار کرد ؟  یاولش چ یدون یم

! ... دروغ و دلنگ هات منو نترسون  نیبهش گفت برو گمشو با ا... به فاطمه فحش داد ... دیبعدش خند... قرمز شد ... رد بغض ک اول

! بهش بگم  یبلد نبودم چ یمن خواستم آرومش کنم ول... کرد  هیبعدش گر

! کردم  هیفقط نگاهش کردم و گر... احمقها نشستمو نگاهش کردم  مثل

کنم  یفکر م نیکشه و من به ا یآه م رضایعل... ره  یفرو م اهشیکوتاه وس يموها شهیر يتو دمیسف يو پنجه ها ادیباال مناخودآگاه  دستم

! ؟ يهان ؟ کدوم بچه ا... کنه ، آرومش کنه ؟  یم هیالعالجش گر هیماریمادرش از ترس مرگ و ب یبلده وقت يکه خب ، کدوم بچه ا

! ذهنم دارم  يسوال تو یلیمنم خ... رو ندارم  شیاما من آمادگ... آروم شدن به من پناه آورده  يکنم برا یکامال حس م گهید حاال

و  گاریتلخ و تند س يبو... ندارم  يحس بد... کنم  یچرخه نگاه م یخسته و کرختم م ياندامها يوقفه و گرم تک به تک رو یکه ب یدست به

! سوزونه  یمغزم رو نم يو سلول ها ینیمخاط ب اكیتر
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 یبا سر انگشت هاش ازم خواهش م... ده  یانگار داره بهم زمان م... تصاحب کردنم  ينداره برا يکنه انگار عجله ا یکه نوازشم م يمرد

! کنه  یمنو مغلوب قدرت مردانش نم... ده  یبا دست هاش فشارم نم يحد هیاز  شتریب... کنه 

... رمیبگ دیتونم ند یچقدر زود م رضایدر برابر عل! ... زد  یلیبه من س شیکه چند ماه پیدست و اون دست نیا نیفاصله هست ب چقدر

دونم فکر و ذکرش دنبال  یم نکهیهم... ستیمعتاد ن گهیکه د نهیها به خاطر ا نیهمه ا دیشا! ... تونم پدر بچم رو ببخشم  یچقدر زود م

آرامش  يبرا... بره  یپناه نم ونیآرامش به اف يدونم برا یچون م... شه  یمحترم تر م نهیغمگ یوقت ی، در نظرم حت ستین یگو نئش يخمار

! کشه  ینم شیآت مونیزندگ هیو سرما نایآو ندهیبه دل من و آ

:بدم  يخواد بهش دلدار یدونم چرا دلم م ینم

وقت  هیگن خدا  یم... باهاش کنار اومد  دیبا... دیجنگ یشه با زندگ ینم... خداست  تیمش ییزهایچ هیییوقت ها هی... رضایعل نیبب  -

! بارشون رو سبک کنه  ایدن نیهم يتو لهیوس نیده تا به ا یها م یو بال رو به بعض يماریب ییها

خوب و بد هر ! ... هم با ثروت  یکی... با غربت  یکی... با فقر  یکی... يماریبا ب یکی... شه  یامتحان م يزیچ هیبا  ایدن نیا يتو یکس هر

نهیب یهست و ما رو م شهیحواسمون باشه هم... میو بهش توکل کن میخدا باش ادیشهیچه خوبه هم... تا ما رو محک بزنه  ادیکه هست م یچ

! یمادرت کم نگذاشت يبه نظر من تو برا... 

 شهیتو هم یول... کرده  يبا آبروت باز یکرده ، حت رتیتحق کرده ، یکه مادرت باهات بددهن دمیچند سال د نیوقت ها تو ا یلیخ

هم که برات نکرده باشه الاقل نه ماه  يکار چیمادره و ه هیخب البته اونم ... يداد یو کار هاشو براش انجام م يکرد یاحترامش رو حفظ م

! کنه  یم تیکفا يریپر و بالش رو بگ ریو ز یتو قدرشناس باش نکهیا يبرا نیهم... رو تحمل کرده  مانیدرد زا وتو رو حمل کرده 

! نبود  یوقت از من راض چیاون ه  -

! یباش دیکه با ينبود یجاها اون یلیالبته قبول کن تو هم خ... باشه ؟  یاز بچه هاش راض شهیکه هم يدیرو د يکدوم مادر  -

! يپاره نکرد نیاز ا شتریو حرمت ها رو ب يوقت ها کوتاه اومد یخب بازم خوبه به خاطرش بعض یول... يکرد دیاونو ناام ییجاها هیهم  تو

! گه ممنونم نژال  یلب م ریکنه و آروم و ز یخشکش رو باز م يلب ها... کنم  یرو مرتب م رضایعل يکنم و با دست موها یرو بلند م سرم

برم  یدستم رو جلو م اریاخت یب... مونه  یم شینیب غهیت يخوره و رو یاز گوشه چشمش سر م یبنده و قطره اشک سمج یهاش رو م چشم

... و به پوستش که انگار شفاف تر از قبل شده ... کنم  یبلند و تاب دارش نگاه م يبه مژه ها... کنم  یو اشک رو با سر انگشت هام پاك م

... شدم  یم زمیپنوتیشد انگار ه یم رهیچشم هام خ يتو یوقت... شدم  یجادو م ...شدم  یبا نگاهش مسخ م شهیهم گفتموقت بهش ن چیه

به نظرت  يکرد یاز دور بهش نگاه م یکه وقت ییاز همون مدل ها... سوخته  هیقهوه ا... بود  يقهوه ا... نبود  یرنگ رضایعل يچشم ها

! ومدنیم یمشک

 ینم... در برابر نگاهش جادو بشم و زبونم الل بشه و دهانم قفل بشه ، متنفر بودم  نکهیاز ا... دونستم  یرو ضعف خودم م نیوقت ها ا اون

فکر ! ... مییدست و پا یهمه ب نیکردم از ا یخواسته هاش بشم و بعد مدام خودم رو سرزنش م میتسل نطوریشه ا یبا عث م یدونستم چ

! میزندگ يمردها يخور بودن و کوتاه اومدن در برابر خواسته ها يعادت کردم به تو سر ییجورا هیکردم  یم
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خوشرنگ  يچا يقور هیدرست کردن  بیغر يفضا نیدور شدن از ا يبهانه برا نیبهتر... چرخه  یخشکش م يلب ها ينگاهم رو دوباره

 يصدا... امیم نییشم و از تخت پا یبلند مآروم ازکنارش ... خوردن عصرانه  يبرا ستین لیم یهم ب رضایدونم که عل یم... و لب سوزه 

! کردم  دشیدونم که ناام یم وشنوم  یرو م قشینفس عم

:کنم  یلب زمزمه م ریز

!کشه تا عاشقت بشم  یطول م... يکه دوست دار یکشه تا بشم همون یطول م... ندارم  يچاره ا  -

عادت کنم به درد و  یگذاشتیم... نمیدرونت رو بب یگذاشتیسراغم و م يومدی، م يبه خودت آرامش بد اكیبا تر نکهیا يقبال به جا کاش

! دل هات 

 يبو... کنم  یسرگرم م جیهو کیرم و خودم رو با درست کردن ک یسر و صدا به آشپزخونه م یب... ستیمهم ن... نه  ایدهیدونم شن ینم

! رهیگ یم یزندگ يشه و آشپزخونه بو یمخلوط م دهیو آرد تفت جیبرشته شده با عطر ملس هو يو گردو خکیجوز و م

و دهان  ستالیگلدان کر شیرم و به اندازه گنجا یبه باغ م... کنم  یرو کم م يکتر ریگذارم تا خنک بشه و ز یرو پشت پنجره م کیک

 یدسته گلم م يهم ال به ال زبان در قفا يبنفش و خودرو يچند تا شاخه از گل ها... نمیچ یو گل رز م اسیبغل  کی،  زیم يگشاد رو

.زنم  یناخونک م یوحش يآلبالو درختگذارم و سر راهم به 

خودش  يپناه تو یب نیجن کیکه مثل  رضایعل دنیبا د... رم  یبه سمت اتاق م رضایکردن عل داریب يگذارم و برا یم زیم يها رو رو گل

! رسه  یبه ذهنم م يبالش فرو کرده ، فکر يجمع شده و صورتش رو تو

 یبه خودش م یکش و قوس... دم  یرو غلغلک م نایگردن آو یزنم و به آرام یکنار کاناپه زانو م... خوشحالش بکنه  یبتونه کم يآو دیشا

! کشم  یم سیو ه رمیگ یم مینیب يانگشتم رو جلو... کنه  یرو باز م شیعسل يچشم ها يده و ال

بعدم ... میاول دست و صورت خودت رو بشور میبر... نه ؟  ایمیبخور کیو ک يچا گهیبا همد یکن داریرو ب تییبابا يبلد نمیپاشو بب  -

باشه دختر قشنگم ؟ ... یکن یم داریشما بابا رو ب زمیریم يبعدش تا من چا... میموهات رو خوشگل کن

 یرو به سمت چپ م نایآو يموها... ده  یتکون م زنه به نشانه موافقت سرش رو یلبخند م يآروم و مرموزم با کنجکاو يکه از صدا نایآو

رو با  نایآو يدنباله موها... ادیباز خوشش م ياز موها رضایدونم که عل یم... شونم  یم شییطال يموها يرنگ رو یآب ونیپاپ هیکشم و 

که  نمیب یدر م ياز ال... دم  یعاشقشونه به دستش م یرو که عل یتلخ يدونه از همون شکالت ها هیکنم و بعد  یکمرش مرتب م يبرس رو

ادیبا دلش کنار م يانگار باالخره آو... کنم  یو نگاهشون م ستمیا ینشم م دهیکه د يطور... داره  دیشدن به پدرش ترد کینزد يبرا نایآو

 رضایعل... کنه  یکنه و بعد پوست شکالت رو باز م ینگاهش م یکم... نهیش یدو زانو م يرو رضایره و کنار عل یم الآروم از لبه تخت با... 

دهان باباش فرو  يکنه شکالت رو از همون قسمت تو یم یکوچولوش سع يبا دو تا انگشت ها... مونده  رونیفقط گوشه لبش از بالش ب

خسته  يصورت قرمز و چشم ها ندیانگار با د نایآو... رهیگ یو خواب آلود سرش رو باال م خمارلرزه و بعد  یم یکم رضایعل... ببره 

انگشت  نیب فیشکالت رو بالتکل... کنه  یم لیخودش رو به عقب متما یو کم نهیچ یلب بر م... شه  یم مانیکردنش پش داریپدرش از ب
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عطر  يبوسه و بو یمحابا م یب... کشه  یرو به آغوش م نایکنه و آو یدست هاش رو باز م هیبعد از چند ثان رضایعل... هاش نگه داشته 

! کشه  یو شکالت رو با هر دو تا انگشتش به دهان م ارهیرو باال م نایبعد مچ دست آو... بره  یموهاش رو فرو م

 يدیداره فصل جد یکه به تازگ يپدر... شه  یم رهیپر از بهت به صورت پدرش خ يو با چشم ها نهیش یم نایآو يلب ها يرو يمحو لبخند

 يبرا... کشف کردن طعم آغوشش  يکرده برا دایبود و حاال فرصت پ بهیبا اون غر شهیکه هم يپدر... سازه  یرش مدخت هیزندگ يرو برا

! تجربه کردن حضورش 

رو  کیک... کنم  یپر م يگرد و بزرگ رو از چا يرم و فنجان ها یبه آشپزخونه م... معناست  یاونجا ب ستادنمیا گهیکنم د یم احساس

 خچالیيشسته شده و خنک رو از تو يهلو ها... گذارمیآلبالو هم م يمربا یکم نایآو يبرا... نمیچ یم يظرف بلور يزنم و تو یبرش م

درگاه  يرو تو رضایبگذارم که عل زیم يگردم تا کاسه رو رو یبر م... نمیچ یرنگ م یآب هیکاسه سفال يها رو تو ونکشم و ا یم رونیب

دو  کیظرف ک يرو نایزنه و نگاه آو یبرق م رضاینگاه عل... دست هاش رو دور گردنش حلقه کرده  نایآو کهیدر حال... نمیب یآشپزخونه م

! زنه  یدو م

! یو دوست داشتن بیتناقض عج نیبه ا... به تفاوت افکارشون ... زنم  یم لبخند

 يتونه جلو ینم رضایکنه ، عل یم یبا رو خالظرف مر ينصف محتوا بایبشقابش گذاشتم تقر يکه تو یکیبرش ک يرو نایآو یوقت زیم سر

:رهیقهقهه شادش رو بگ

! دختر بابا  نهیریچه طبعشم ش نیبب -

رنگ و  یآب نیبا اون شلوار ج... کنم  یرو برانداز م يدوباره آو... کشم  یشالم رو جلو م یکنم و کم یدستم جابجا م يشکالت رو تو هیقوط

تونم حس  یم... خاطرات بدش پررنگ تر شدن  مونیخونه قبل هیمیدر قد دنیهم با د نایانگار آو... تاپ قرمزش مثل عروسک ها شده 

! رمونیو دلگ کیهمون دو تا اتاق کوچ يتو میکنه دوباره برگشت یخودش فکر م شیپ دیشا... کنم که مضطرب و نگرانه 

در که ... شنوم  یم اطیکهنه ح يها کییموزا يرو رو یکیالست يها ییلخ لخ دمپا يبعد صدا یکم... شم  یدم و منتظر م یرو فشار م زنگ

! نهیش یچشمم م يتو خیشه صورت فاطمه با اون اخم بزرگش مثل م یباز م

! عروس خانوم ! ... به به   -

! ددر  نیآورد فیچارقدتون از هم باز شده تشر يباالخره تا... ؟  نطرفهایشده ا یچ

! گل انداخته عروس  شتریانگار لپ هات ب... يریم یم يو دار يگفتن کتک خورد یم

! يپا صاحبخونه ا هیچرا ؟ خودت  یکن یم یبابا شکسته نفس... ؟  يندار دی؟ مگه کل یزن یچرا در م یراست

از مادرشوهرم بود و جمع  ادتیاما االن قصدم فقط ع... شدم  یم زیخورد و با فاطمه گالو یبود خون خونم رو م يا گهیاگر هر وقت د دیشا

.داشتم  اجیکه بهشون احت یلیها و وسا يادگاریکردن 

.شم  یم اطیزنم وارد ح یکه به فاطمه م یکنم و با تنه محکم یزنه بغل م یکوچولوش به مانتوم چنگ م يرو که با دست ها نایآو
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 یراهم رو سد م يجلو يبه در ورود دهیدوه و نرس یتر و کبودتر شده با سرعت پشت سرم م یکردنم عصبان یمحل یب نیاز ا کهیحال در

:کنه 

 يقند تو یو از خوش ضمیسر مادر مر يباال يایکه ب گذارمیداغشو به دلت م... یچ يبرا نجایا يدونم اومد یفکر نکن نم! ... اروییه  -

! یدلت آب کن

دلت خنک بشه آره ؟  شینیبب ياومد

! یگ یم یفهمم تو چ یمن اصال نم... برو کنار فاطمه   -

 هیتو خونواده ما و  يایکه ب... بود  نیاز اولش هم قصدت هم... يا تهیعفر هیتو ... يدار يفهمم تو چه قصد یعوضش من خوب م یول  -

! یکن یرو خال تیخونه پدر يو عقده ها یباال بکش نیزم کهیت

! یبزن غشیت ينطوریتا کتکت بزنه و بعدم ا يکرد یم کیاز قصد داداشمو تحر تو

! چشمت به مالش بود ... یخواست یاز اولشم خودشو نم تو

؟  یکدوم زندگ... کدوم منال ؟ ... کدوم مال ؟ ... ؟  یکن یبلغور م يدار یچ یفهم یاصال م... ؟  یشه خفه ش یم  -

 ادتیبرادرت  کدونهیروز عقد ! ... برادرت  اكیبود و آه و دم صبح و شبم بخار تر اطتونیگوشه ح هیانبار يکه از روز اولش جام تو من

! سفره نشوندن  يپا یمنو با تو دهن ستین ادتینگو که ... رفته خواهرشوهر ؟ 

! رم  یکنم و م یخرت و پرت دارم جمع م یکم هیکنم و  ادتیاز مادرت ع تیاومدم فقط به رسم انسان االنم

! ره  یراهم کنار م يزنه و از جلو یفاطمه پوزخند م ادیم لمیاسم جمع کردن وسا یدونم چرا وقت ینم

چند لحظه بعد فتانه ... از خودم جدا کنم  دهیگردنم فرو کرده و بهم چسب يسرش رو تو يرو که بدجور نایکنم آو یم یشم سع یکه م وارد

پر از  يکنه و با چشم ها یخوره بغض م یچشمش بهم م نکهیبه محض ا... ادیم رونیاز آشپزخونه ب ینیس کیکه بچه به بغل با  نمیب یرو م

:ادیخندون به طرفم م يهالب  یاشک ول

! دختر نازم چقدر خوشگل شده  نیبب یاله! ... نژال جون  ییتو  -

.میخب گرفتار شد یول دنتونید امیاستم بخو یم... ؟  نیرو دوست داشت دیخونه جد یسالمت به

! گهید يعادت کرد) زنه  یپوزخند م! ... ( یستین بهیخب تو که غر یقمر در عقربه ول یهر چند اوضاع حساب... يخوش اومد زمیتو عز ایب

کنارش که ... فکر رفته  يتو يو بدجور دهیجاش دراز کش يتو رزنیپ... رم  یزنم و پشت سر فتانه به اتاق گالب خانوم م یم یتلخ لبخند

 یطول م قهیحدود دو سه دق يزیچ... کنم  یکشم و سالم م یم یقینفس عم! ... شه  یو متوجه حضورمون م ادیتازه به خودش م مینیش یم

... کنه  یم يا بچه فتانه بازکه داره ب نایآو یدوه پ ینگاهش م... نهیمثل همون وقت ها سرد و سنگ... سالممون رو بده  ابجو رزنیکشه تا پ

کشه و شروع  یبغلش م يتو عیحرکت سر هیبا  نیزم يرو از رو نایکنه و آو یدست دراز م... ادیرگش به جوش م يانگار خون تو کدفعهی

:خوندن  روضهکردن و  یکنه به مداح یم
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و انگشت  نایآو يقوزك پا يرو کشهیدست م... ( کنه  ادیروز دراورده ز نیپاهات رو به ا کهیخدا عذاب اون یالله! ... برات مادر  رمیبم

! يدیشرف و خدا نشناس رو چش یب هیضرب دست اون حاج ومدهین ایبرات که هنوز به دن رمیبم) شیمیقد يها هیبخ يجا يرو گذارهیم

! دختر برگ گلمو ناقص کرده  هدستش بشکنه ک... 

من  یول... کنه  یخشک شده و با التماس نگاهم م رزنیبغل پ يو بغض کرده تو دهیترس نایآو... کنم  یصحنه نگاه م نیو مبهوت به ا مات

! رزنیپ اکاریو ر دهیچروک يدست ها ياز تو دنشیکش رونیب يندارم برا یانگار قدرت

:چسبونه  یم نهیو بچه رو به س رهیگ یرو از بغلش م نایبا غضب آو فتانه

! يبده من بچه رو زهره ترکش کرد... حرف هاست ؟  نیمادر من االن وقت ا  -

! کن  یکردن دو تا کالم احوالپرس هیگر يبه جا... ادتتیاومده ع نژال

) گذاره  یمادرش م يپا يرو رو ینیبعد هم س( 

! دهینکش مارستانیبخور تا دوباره کارت به سرم و ب نویا... ينخورد يزیاز صبح که چ... اصال سوپت رو بخور  ایب

بشقابش  يبعد قاشق رو تو هیچند ثان... بره  یکشه و قاشقش رو به دهان م یلب م ریز یشیا دهیبرچ يعبوس و لب ها افهیبا ق رزنیپ

:کنه  یو پرخاش م ندازهیم

! ده نه مزه حروم  ینه مزه حالل م... ؟  يخورد يکه درست کرد یچرت نیشده خودت از ا لیذل! ... فتانه   -

 شاالیکن ، تا ا زیمدت پره هیخب ... لج نکن مادر من ... میطبق دستور دکتر برات درست کرد! ... برات بده  هیحاج خانوم نمک و ادو  -

! دلت خواست بخور  یبعد هر چ یدرمان بش

:کوبه  یم ینیس يشه و نمکدون رو تو یهن و هن کنان از در وارد م فاطمه

! برات بکن نکن درآوردن  يبچه ا الشونیبه خ... برات آدم شدن  يآخر عمر نایا... يبخور یش کن بتونکم نمک هی... مادر من  ایب  -

:کنه  یبا حرص دندان قروچه م فتانه

کنه دکتر گفته  یم یدرمان یمیاالنم که ش... باال بود  شهیفشار خونش که هم... نمک براش سمه ... ؟  یکن یخاله خرسه م یفاطمه تو دوست  -

تو عکسشو  میگ یم یهر چ... ؟  يو دکترها تشنه شد رضایوسط به خون منو عل نیتو چرا ا! ... دار و پر نمک بخوره  هیادو يغذا دینبا

! یکن یم کتهید

:زنه  یم ادیخانوم فر گالب

! رمیوضومو بگ ییخوام برم دستشو یم ریدستمو بگ ایفتانه ب... بخورم  یچیخوام ه یاصال نم... مردم از دستتون ! ... یییواااااااا  -
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تمام حواسش رو  یحوصلگ یبا ب نایآو... رن  یم رونیهم از اتاق ب يو هر دو پا به پا رهیگ یبغل گالب خانوم رو م ریشه و ز یبلند م فتانه

:شه  یفاطمه باز هم بلند م يصدا... و بامزه بچه فتانه کرده  نیریمعطوف حرکات ش

! یرو مصادره کن امرزمیآقاجون خداب يادگاریباغ  یول يبخور یکتک هیدیارز یم... يدار استیس... خوشم اومد ازت  یول -

! کما بودم  يهفته تو کیبابتش  یول! ... بود خدانشناس  میمهر  -

! باال بود  دادتونیبحث و دعوا و داد و ب يصدا شهیهم... ینداشت تیتو اصال برا داداش خر و ساده من زن ادیم ادمییواال هر چ... ؟  هیمهر  -

بغل خواب  ادیکه زورش ب یما زن تیتو وال... و حق و حقوق ؟  یزن یم هیدم از مهر يحاال اومد يداد یخوش بهش نشون نم يرو هی

! فرستن خونه باباش  یبرهنه م يشوهرش باشه رو با پا

! رنیگ یشهر مثل مجسمه گچ م دونیرو تصاحب بکنه وسط م يرو که به زور دختر يما هم مرد تیتو وال  -

رسم  یسابقمون که م يپشت در اتاق ها... میایم رونیکشم و هر دو با سرعت از اون خونه پر از نفرت ب یرو م نایشم و دست آو یم بلند

:زنم  یو جلوش زانو م گردمیبرم... کنه  یم میکشه و به زور همراه یم نیزم يپاهاش رو رو نایعمال آو

خب ؟ ... میرو برداره و بر ییزایچ هیمامان  میفقط اومد! ... زمیعز میبمون نجایا میخوا ینم... دخترم ؟  یترس یم یاز چ  -

 یباز هم محل دنج دیشه فهم یو پر از خاك و غبار اتاق م ختهیاز سر و وضع به هم ر... شه  یده و همراهم وارد م یسرشو تکون م يآو

! جوان فاطمه  يپسرها يها طنتیش يبوده برا

آوردن کفش هاشون  رونیزحمت ب یجانشون حت ییسابق دا میورود به حر يده برا یفرش کهنه اتاق نشون م يپسرانه رو يها یکتان رد

... نمیب یم یهمون آشپزخونه فسقل يشبانشون رو تويو پاش ها ختیرم و آثار به جا مونده از ر یجلوتر م یکم! رو به خودشون ندادن 

ده  ینشون م ختهیبه هم ر يرخت خواب ها... رم  یاتاق م يبه سمت انتها ارمیما هم کفشمون رو از پا در ب نکهیشم و بدون ا یم الیخ یب

دلم از تک تک ملحفه ها و روکش هاشون ... نداره  یلطف گهیرختخواب ها د نیبردن ا... بود  رضایحق با عل... بوده  یخوابگاه خوب نجایکه ا

! خوره  یبه هم م

خرت و  نیو از ب نمیش یبا دل خون شده م... زنیر یم رونیبه ب ختهیبه هم ر لیاز لباس ها و وسا یکنم و انبوه یباز کمد رو باز م مهین در

 سهیک يرو که هنوز سالم موندن تو نایآو يها يکنم و چند تا از عروسک ها و اساب باز یم دایبزرگ و محکم پ هیلونینا سهیک کیپرت ها 

! چه خبره  نجاینفهمه ا يکاش آو... دست و پا و مو ندارن  گهیاز عروسک ها د یبعض... رمگذا یم

 یبه اوج م تمیو انگشت خورده عصبان تهخیر رونیب يعکس ها دنیکشم و با د یم رونشیب... نمیب یآوار لباس ها م ریآلبوم رو از ز گوشه

 يبرا یمشک کیبوده با ماژ یما رو تماشا کردن و هر جا که به نظرشون سوژه مناسب هیشخص ينشستن و عکس ها حیتفر يبرا... رسه 

! نوشتن  الوگید ریهر تصو يآدم ها يمصور برا يو مثل داستان ها دنیو کاله کش گارینک و سیو ع لیها سب تیشخص
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 يپسرها حیما اسباب تفر هیشخص لیاتاق و وسا نیکه تا کجا و چقدر ا ستیمهم ن! ... و روم  ریز يجمع کردن لباس ها ستیبرا مهم ن گهید

که گوشه  نمیب یفاطمه رو م امیم رونیاز در اتاق که ب... شم  یو با خشم از سر جام بلند م ندازمیم سهیک يآلبوم رو تو... فاطمه بودن  دهیدر

! فهمم  یپوزخندش رو موقع ورود م هیحاال معن... کنه  یخندان نگاهم م يوان خونه مادرش نشسته و با لب هایا

:کنه  یبلندش ابراز لطف م يهمونجا با صدا از

! زن داداشششش  ير یم يدار! ... یآخ  -

؟  یچرا دست خال حاال

: زنم  یم ادیفر

! نداشته پسرهات رتیتف به غ! ... فاطمه  یپست یلیخ  -

به خونه باغ ، همه فکر  دنیو تا رس رمیگ یم یدربست کی... کشم  یرو بغض آلود به دنبال خودم م نایرم و آو یم ابونیتا سر خ زانیر اشک

! شیوحش يو ذکرم شده وقاحت فاطمه و بچه ها

! قرارم رو مجاب کرده  یسرسبز و پر از آرامش باغ روح ناالن و ب طیساعت بعد باز هم مح کی

آلبوم رو ... درست کردن کباب  يکنه برا یخشک رو زغال م يدرست کرده و توش چوب ها رضایکه عل یکوچک نیکنار سنگ چ نمیش یم

کشم و به سوختن و شعله ور شدن و جرق  یم تیکبر... زمیر یپاره شده م يصفحه ها يالکل رو یو کم گذارمیم یمیقد يخاکسترها يرو

هم رحم نکرده  نایآو هیچند ماهگ يبه عکس ها یگم نامردها حت یدلم م يتو... شم  یم رهیخ یکیپالستو  يکاغذ يکردن صفحه ها جرق

! میتا نصفه در گچ گرفته بود ينایکه از آو ییهمون عکس ها... بودن 

نگاهش  یکه وقت يبچه ا! ... داشت  یو بد فرم دهیچیپ يبود اما پاها یو دوست داشتن بایسرخ ز بیکه صورتش مثل س يبچه ا يها عکس

! يدید یو جبروتش در کنار هم م تیرو با مش شیدوست ییابیهمزمان هنر خدا و ز يکرد یم

 ریکشم و ز یآه م... دوه  یهرس نشده م يعلف ها يرنگش البال دیو سف یکیبه دنبال توپ پالست یکه با سرخوش نایآو یپ دوهیم نگاهم

:کنم  یلب زمزمه م

! يبهشتت رو به نامم زد... دمیخبرت ، جهنمت رو د یب يبه لطف بنده ها! ... شکرت  ایخدا  -

رم و  یم رونیاز اتاق ب نیپاورچ... کنم  یرو روشن م وارید يرو فیبوسم و چراغ خواب قرمز رنگ و ضع یرو م نایآو هینیو نوك ب یشانیپ

.نداره  یوقت شب ضرورت نیسالن تا ا يکرده و به نظرم روشن موندن چراغ ها ریباز هم د رضایعل... گذارم  یهم م يرو رو یدر چوب

 زیم هیصندل يرو... کنم  یغرق م یکیتار يکنم و سالن و آشپزخونه رو تو یتره روشن م کیباغ رو که به ساختمان نزد ياز چراغ ها یکی

 یکتلت يمحتو دیتونم ظرف سف یم یو روشن کیتار يتو... شه  یم رهیرنگ سماور خ یو آب فیشعله ضع يو چشمم رو نمیش یم يغذاخور

.نمیبودم بب ذاشتهسر سماور گ يرو که رو
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ساعت  نیدرخت ها تا چند هیاریبعد از آب شهیکه هم یو خاص یبیعطر مجهول و ترک... خوره  یم مینیب ریاز خاك نمدار باغ ز یفیضع يبو

 دهیتونم قامت خم یکه نشستم حاال م ییاز همونجا... شه  یم دهیشن یسکوت اطرافم به خوب يباغ تو هیدر ورود يصدا... رسه  یبه مشام م

دست هاش رو دو طرف ... کنه  یرو تا به انتها باز م راهنشیپ يشه و دکمه ها یهوار م يفلز مکتین يجلوتر رو یکه کم نمیرو بب رضایعل

رفتن قفسه  نییباال و پا یتونم به راحت یم... ستین دنینفس کش يبرا ییانگار که هوا... فرسته  یکشه و سرش رو به عقب م یشانه هاش م

! نمیرو بب شبرجسته گلو بکیو س نهیس

 هیحس یب هی،  یمرهم خونگ هیدر کنار هم  میبتون دیشا... کنه که کنارش باشم  یرو م نیا يکنم و بعد دلم هوا یصبر م يلحظه ا چند

 نکهیقبل از ا... برم  یرنگم فرو م يسورمه ا يها ییدمپا يتو شتریشم و پنجه هام رو ب یبلند م! ... دلمون  يزخم ها يبرا میموقت بساز

 بیج يکه تو یجستجو با فندک یکشه و بعد از کم یم رونیرو ب يگاریس راهنشیپ بیج ياز تو رضایرو به عقب بکشم دست عل یصندل

شه و بعد  یکنه ، دهان من هم تلخ م یم جادیا دیابر محو و سف هیچرخه و  یهاله دود که دور سرش م... کنه  یشلوارش داره روشنش م

! شم  یم رهیخ رونیچانه گره کردم ، به ب ریکه ز ییو با دست ها نمیش یم میصندل يحال و دمغ دوباره رو یب... ادیتا گلوم باال م دیاس

 یاز گوشه چشم به راحت... کنه  یم کیکشان کشان خودش رو به مبل دو نفره سالن نزد یشه و عل یکه در باز م گذرهیدونم چقدر م ینم

به سمتم  يبا حال نه چندان بهتر... نهیب ینگاهم رو م هیزیمبل فرو بره ، ت هیبافت نرم و چرم يکامال تو نکهیقبل از ا... نمشیتونم بب یم

... زنم  یپوزخند م... کنه  یتر م رهیخونه رو ت يبا نشستنش هوا گاریس يبو... نهیش یرو روشن بکنه کنارم م یچراغ نکهیبدون ا بعدو  ادیم

:دم  یم هیبرم و سرم رو به کف هر دو دستم تک یدست هام رو پشت سرم م... اراده  یتلخ و ب

......کردم  یفکر م... نه ؟  يدیکش گاریس  -

! دمیکش یهم م شتریب دیبودم وگرنه شا دهینخر شتریچهارتا نخ ب... دمیچهارتا نخ کش شیچند لحظه پ نیامروز تا هم... دمیآره کش  -

! یکن یآب از سر گذشته اغراق م يمثل آدم ها ينطورینکردم که ا ییمن بازجو  -

هنوزم  یول... رو ترك کردم  گاریدو بسته س يروز... رو ترك کردم  اكیتر یمن به سخت... يکرد ییکه تو بازجو ستین نیمنظورم ا  -

! سابقم  هیهنوزم همون مافنگ یفکر نکن... که دلت نلرزه ... یخواستم بدون! ... دمیدونه کش کیيروز دیشا یگاه

! ذلتم تنگ شده  ياون روزا يدلم برا ینکن فکر

پس چرا ؟   -

فکر  نیبارم به ا کیو به ارواح خاك پدرم ... رهیگ یفکرم درد م... رهیگ یقلبم درد م... رهیگ یسرم درد م ییوقتها هی... دونم نژال  ینم  -

دوم  یم یهر چ... شم  یخرد م... شم  یچلونده م... شم  یمنگنه دارم له م يال... روزگار بهم سخت گرفته ! ... نکردم که لب به مواد بزنم 

!هنوز هم عقبم 

! نیفقط هم... کنه  یحالمو عوض م هیچند ثان يبرا گارینخ س هینیا

تونم  ینور م يحاال تو... کنم  یشم و چراغ رو روشن م یبلند م... ستیگفت و شنود ن يحال خراب جا نیبا ا... ستیحرف زدن ن يجا

 ی، ب دشیسف ریو تاب زنج چیپ ری، زو به عرق نشستش  دهیورز نهیس... نمیشده و خشکش رو بهتر بب دیسف يقرمز و لب ها يچشم ها

! ره  یم نییو پا الدست نوازشگر با کیتاب 
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گذارم  یم زیم يرو تونیروغن ز شهیو ش يخور مویکشم و با آبل یم رونیظرف ساالد کاهو رو ب... رم  یم خچالیبندم و به طرف  یم چشم

 یکه شروع به خوردن م رضایعل... کنم  یکشم و گرم م یم رونیب زریچند تا تکه نون رو از فر... ظرف کتلت ها هنوز گرم و اشتها آورن ... 

و بعد به عمد تکه  زمیر یساالدش فلفل م يرو... گذارم  یم زیزنم و سر م یهم م خیتنگ آب و  يرو تو یشربت پرتقال ودرپ عیکنه سر

و با لبخند محوم  نمیش یکنارش م... کنن  یو روغن اون ها رو براق و ترد م مویکنم تا آبل یو رو م ریرو اونقدر ز یکاهو و گوجه فرنگ يها

حاال ... شن  یتر م یکنه و لب هاش صورت یم دایپ يبهتر يبره رنگ و رو یکه فرو م يبا هر لقمه ا رضایعل... نمک یم قشیبه خوردن تشو

!که وارد شده بود  يا دهیگ ها فاصله داره با اون مرد خمفرسن گهید

سفره هاش حرمت قائل بود  يعمر کدبانو بود و حاج محمود برا کیبود که مامان روجا  یسکون و آرامش نیهمچ هیبه  دنیرس يبرا دیشا

لحظه ، ده  نیامشب و هم نیمن رو از هم هیو لبخند زدن بتونه زندگ زیم دنیو چ گاریچهارتا نخ س دنیکش يچشم بستن رو نیهم دیشا... 

! تر بکنه  کینزد یو ما رو به خوشبخت هها پله باالتر ببر

باز شدن  يگرفت و منتظر شد برا یخود خواسته و کنترل مریآلزا... چشم ها رو بست و فراموش کرد  دیبا یگاه دیشا... دونه  یچه م یکس

! درها 

نصفه شربتش رو به  وانیکنه ل یکه دور دهانش رو با دستمال پاك م رضایعل... رمیم از افکار مزاحم فرصت جوالن دادن رو بگکن یم یسع

:دم  یدستش م

! کشه  یکتلت آب م... بخور  شمیبق  -

صبح که بار داشتم برا خارج از شهر تا ساعت سه بعد از ظهر عالف ... نخورده بودم  يزیاز صبح تا حاال چ! ... دستت درد نکنه خانومم   -

مدام تهوع داشت  شیساعت پ کینیحالشم خوب نبود تا هم... شیدرمان یمیبرا ش مارستانیبعدشم که رفتم مامان رو بردم ب... اون بودم 

! دم خونه پا شدم اوم دیخواب یوقت گهید... شد  یمعدش بند نم يو آبم تو

درسته ؟ ... تهوع فکر کنم از عوارض داروهاشه   -

مو  زشیهم ر... دهان  هیچرک يهم زخم و آفت ها... هم تهوع ... آره ) ده  یقرمزش رو ماساژ م يکشه و با دو انگشت چشم ها یآه م(   -

! گهید يزایچ یلیهم تشنج اعصاب و خ... 

! به قول معروف با سبزه هم آراسته شده  گهیاخالق که بود د خوش

کنن ؟  ینم ي؟ ازش پرستار ستنین ششیمگه دخترها پ  -

اون ... خواد  یم یدگیو رس کهیفتانه که بچش کوچ... بمونن  ششیتونن پ یخب کار دارن نم ییوقت ها هی... رنیو م انیاونام م... چرا   -

سر شب مامان  دمیزدم د يسر هیرفتم  شیچند شب پ... ضمیگه من خودمم مر یخدا م هشیفاطمه هم که وقت داره و بچه هاش بزرگن هم

از مسکن هاشو  یکیبردمش درمونگاه ... درد داره  یلیخ دمیرفتم د یوقت... خبر بده  مونیکیخونه نکرده حد اقل به  هرو ول کرده رفت

...... نجایتازه بعدشم که اومدم ا... دیبهتر که شد براش کباب درست کردم خورد و خواب... بهش زدن 

آره ؟ ! ... شب  12من بهت غر زدم سرت به کدوم آخور گرم بوده تا  يبعدشم که اومد  -



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩٨

! خواد باهات حرف بزنه  یآدم دلش نم... یش یترسناك م یلیخ یش یم یعصبان یاصال وقت... قایدق) زنه  یلبخند م(   -

 يقول داده بود نایبعدشم به آو... ترسم  یم... داره  یوهم برم م ییوقت ها هیمن ... میندار هیدورمون همسا ...بزرگه  یلیخ نجایآخه ا  -

! دیبعدشم شام نخورده خواب... بچم همش منتظرت بود ... به درخت گردو بزرگه  يبراش تاب ببند

! واال من شدم چوب دو سر طال ... ؟  ادیبگم که خدا رو خوش ب یچ  -

! به دلم نشسته  بیروزا عج نینه اون دختر بابا که ا! ... نه گالب خانوم و دخترهاش  یهست یتو راض نه

و  چمیپ یدسته از موهام رو دور انگشتم م هی... اهمیلخت و س يموها یپ رهیدستم م... کنم  یشکمم جمعشون م يو تو ارمیپاهام رو باال م( 

کنه  یو دلخور نگاهم م نیغمگ يبا چشم ها رضایعل... شه  یم نییسرم باال و پا يلمه پرستار مدام توک... کشم  یدهانم م يرو تو نمییلب پا

فهمم ناخواسته دارم مردم  یتازه م... کشه  یضرب باال م کیشربتش رو که  وانیل... دزده  یده و چشم هاش رو م یسرش رو تکون م... 

)کنم  یفرستم و بازوهام رو دور کاسه زانوم حلقه م یبازم رو به پشت گوشم م يموها... کنم  یم کیرو تحر

خرج  نیهاشو بفروش نیزم کهیت هیاصال ... داره  نیپول و پله و زم یکل... ؟ وضعش که خوبه  نیریگ یمادرت پرستار نم يچرا برا  -

! نیخودش بکن

 يکرد و کارها یم دیپخت و خر یکرد و براش غذا م یم زیخونه رو تم ومدیود مخانومه ب هی... براش گرفتم  لیبار اون اوا هیواال   -

 رادیمامان گالب و فاطمه بهش غر زدن و ازش ا نقدریکه همونم ا... تونست بمونه  یشب نم گهیخب د یول... داد  یانجام م شویشخص

! جونشو برداشت و فرار کرد  چارهیگرفتن ب

چرا ؟   -

از مادرشون  ومدیگن عارشون م یم لیفام میریگه پرستار بگ یفاطمه هم م... سازه  ینم یمامانم که کال اخالقش تنده و با کس... دونمیچم  -

! کنن  ينگهدار

؟  يد یبه خودت زجر م ينطوریحرف فاطمه هست که تو ا يباال یعنی  -

داره ؟  يا دهیکنه ، چه فا دادیحرص بخوره و داد و ب یبده و اونم ه يغزو فاطمه مامان رو شستشو م ادیب یکییخب وقت یول... نه نژال   -

! گذره باالخره  یم شمیبق... تا حاالش که گذشته ... الیخ یب  -

انگار اون موقع ... نداشته  شیماریروند ب يرو يریتاث ادیگفت درمانش ز دید دشویجد يها شیدکترش آزما... حالش بده  یلیمامان خ  -

موند  یم یخواب خرگوش يتو ينطوریوگرنه هم... فاطمه نگذاشت ... داد  ی، بهتر به درمان جواب م هیچ شیضیدونست مر یکه خودش نم

! بهتر بود  یلیخ شمیروح... کرد  یمصرف م ودردسر داروهاش یو ب

! رضایعل  -

جانم ؟   -

 دمید یوقت یول... شتیپ امیخواستم ب یم... يداغون بود یلیخ... اون روزها افتادم  ادیلحظه  هی... دمتیاز پشت پنجره د یامشب وقت  -

بعدشم دوال دوال ... يدیکش یم اكیمامانت و تر هیتو انبار اطیگوشه ح یرفتیافتادم که م ییهمون وقتا ادی... پاهام شل شد  یکش یم گاریس

! اتاقمون  يتو يومدیکشون م پاو 
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و  قهیشق يتونم نبض رو یشه و م یتمام بدنش منقبض م تیکشه تا رگ گردنش برجسته بشه و از شدت عصبان یلحظه طول م کیفقط ( 

)نمیگردنش رو بب

! نژال  ستمیمعتاد ن گهیمن د  -

آب فضا رو  زشیر فیضع يو صدا ندازهیحمام م يخودش رو تو یبه چشم به هم زدن... شه  یبلند م زیاز پشت م عیگه و سر یرو م نیا

! شکنهیم

کرد و  یبابا محمود با پسرها دعوا م یوقت شهیهم يصغر یب یب ادمهی... کنم  یم زیراحت شروع به جمع کردن م الیزنم و با خ یم لبخند

 یول... که کار ، کار خودشون بوده  دیفهم یداشتن م هیشدن و قصد توج یکرد ، اگه پسرها شرمنده م یمتهم م یاون ها رو به کار اشتباه

 یم شونیگناه یب لیرو دل تشونیعصبان نینکردن و هم یشد که کار اشتباه یراحت م الشیکردن ، خ یشدن و غر غر م یمیاگه عصبان

! دونست 

! نهیگن هم یگفت آش نخورده و دهن سوخته که م یم یب یب

 يبراق و موها يبزرگ و چشم ها يبا اون لپ ها... کشم  یرنگم رو دورش م یاسیو  یکنم و شال نخ یبغلم جابجا م يرو تو نیام محمد

انگشتم رو ... شده  يتکه دوز يقهوه ا يخرس کوچولو هیبلوز قرمزش  يرو... شده  یعروسک زشت ، بامزه و خوردن هیکم پشتش مثل 

! کنم  یمغنچه کرده و مرطوب پسرك نگاه  يخرس کوچولو و بعد به لب ها يکشم رو یم

:کنم  یو کنار گوشش زمزمه م زنمیم لبخند

؟  يهان آقا پسر... خدا ؟  شیپ نیبرگرد نیخواست یم ومدهیشما نبود که هنوز ن فیح  -

)کنه  یضعف م شتریو دلم ب نمیب یرنگش رو م یصورت يزنه و من لثه ها یلبخند م( 

! با خود خود شما ... با شما بودم ... بله   -

باشه ؟ ... نگذار شبها بخوابه ... پسر خوب  نیآفر... ؟  یکن یم تیسمانه رو اذ مامان

! خونه ما  ایبخور زودتر بزرگ شو ، بعدش هر روز با مامان سمانه ب ریتند ش تند

 يبه چشم ها... ه بد یخواد بهم جواب یده و انگار که م یتپلش رو تکون م يزنم وروجک دست ها یحرف م نیکه دارم با محمد ام نطوریهم

ناصر رو از کنار  يصدا... کنم که مثل بچه خودم دوستش دارم  یاعتراف م... کنم  یباز و زبان کوچولوش نگاه م مهیکنجکاو و دهان ن

:شنومیدرخت خرمالو م

خنده ؟  یخر هم م یکه سرخ بپوشه ، حت اهیگن س یم يدیسمانه شن  -

:دارهیسمانه کل باغ رو برم غیج يصدا

! ندازهیبرنج نم ریش ادیبزرگ شد مثل تو دخترا رو  یعوضش وقت... سبزه هست  یکم هیبچم فقط ! ... ناصر  يشعور یب یلیخ  -
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! گفت من کلسترول دارم  یم دیرس یگربه دستش به گوشت نم  -

! کنم  یمگاتیشه ن یحالم بد م... ؟  دیسف نقدریمرد ا... شیا... عق ! ... وانهیبرو بابا د  -

-   ااهر چند از همون اول مشخص شد ... دلت باز شه  شینیرو آوردم خونه نژال بب یمعلول ذهن هیمنه تو ریتقص... باشه ... ؟  استینجوریا... ا

! یرو باز کن تیرابیس يکه اومد

! یبوس یکف پامو م يایاونوقت م... هیدست ک ایدن یفهم یم دمیکه برات خرمالو نچ حاال

! دیروحم پر گهید نیخو دو تا دونه بچ... نجایا یساعته منو کاشت مین... ؟  يناصر تو باز خر شد... اََه   -

:رم  یشم و به طرفشون م یم بلند

؟  نیسازیشما دو تا هنوزم با هم نم  -

! سازم  یم تییدختر دا نیهر وقت عسل به خربزه ساخت منم با ا  -

! نهیبگو دو تا خرمالو برام بچ القید نینژال به ا  -

! نیدو تا خرمالو براش بچ! ... القید  -

 یسمانه با ذوق دست م... کشه  یم نییو پا رهیگ یاز شاخه ها رو م یکینوك  یپرش اساس کیباالخره ناصر با ... میزن یسه قهقهه م هر

:کنه  یدر دسترس نگاه م يبراق به خرمالوها يزنه و با چشم ها

! تو رو خدااااااا ! ... نمیتو رو خدا نگهش دار خودم بچ -

زدم دم  یشوهرت بودم م يمن جا یعنیيد ینشون م ییحرکت ها هیییوقت ها هیسمان ... کردن نداره که  هیگر گهید... نیبچ ایب  -

! فرستادمت خونه بابات  یناکجا آبادت م

از درخت رو دلت مونده ؟  دنیچ وهیم هیبه خاطر قد کوتولت حسرت  ينشون بد دیبا حتما

هنوز حرف ناصر تمام نشده که ... رهیگ یبغلش م يکنه و اون ها رو تو یرنگ و سفت رو از شاخه جدا م ینارنج يتند تند خرمالو ها سمانه

! بره  یدهان ناصر فرو م يتو مهیگس و نارس رو تا ن ياز همون خرمالوها یکی

کنم که چطور با نگاهش مادرش  ینگاه م نیکنجکاو محمد ام يبه چشم ها... کنن  یمثل سگ و گربه دنبال هم م هم به قول مامان روجا باز

:بوسم  یلپش رو م... کنه  یم بیرو تعق

! زمیعز یمادرت عادت کن يها يخل باز نیبه ا دیبه بعد با نیاز ا گهید  -

:ادیم رونیبغل پر از عروسک از در خونه ب هیبا  نایآو

! خاله سمانه آوردم  ین یبرا ن نارویا یمامان  -
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:کشم  یم شیشمیابر يبه موها یدست

! کنه  ياتاقت بهش بده باز يتو میبر ایب... خونه  يتو میبر دیبا گهید... سرد شده  ین یبرا ن یکم هیهوا  یول... دختر گلم  نیآفر  -

) دم  یبلند هشدار م يکنم با صدا یکه با بچه ها به طرف ساختمان حرکت م نطوریهم( 

! ادیخواد زودتر ب یم هیدلش الو یهر ک! ... تو  میما که رفت  -

 ایونیدر م یکیزنه و ناصر  یو آرامش باغ حرف م ییبایاز ز زیر کیسمانه ... شه  یم دایسر و کله سمانه و ناصر هم پ زیم دنیمحض چ به

! پرسه  یم رضایاز من در مورد اخالق و رفتار عل ایزنه  یذوق سمانه م يتو

دلم دارم ،  يرو نروزهایرو که ا یو استرس یها و متلک هاشون بار دلتنگ یکنند و با شوخ یخانواده خبر دارم م هیاز احواالت بق شیو ب کم

! کنند  یسبک م

 يو برش ها يجعفر يو بعد با برگ ها زهیر یکاسه م يرو تو هیالو سیو ته مونده د دارهیها رو بر م تونیشده ز یکاسه خال سمانه

:خنده  یناصر م... کنه  یم نشیو گوجه تزئ ارشوریخ

؟  یکن یم کاریچ يدار قایسمان االن دق  -

! برم برا اون  یکه اضافه اومده م نمیا... دوست داره  هیالو یلیبراش خ رمیبم یواال آرش  -

! باشد  یشدن در باغ حالل و بردن به منزل حرام م ریخوردن در حد س... خرد ؟  یب یخون یمگه تو رساله نم  -

! از خودش فتوا صادر کرد  نیباز ا... گمشو   -

:جوم  یلبم رو م گوشه

! هاااااااا  ادهینفر ز کیبرا  نیسمانه ا... زهیچ  -

تو هم اثر گذاشته ؟ يداداش ماستت رو نینکنه اخالق ا... ؟  هیچ  -

! خونه حتما گرسنشه  ادیهم دم غروب م رضایآخه عل... باشه  يفقط گفتم نصفشو بگذار... ببر نوش جونش ... نه بابا   -

! من سخته  يساده هم برا يزهایچ یفهمم چقدر گفتن بعض یتازه م فتهیلبم که به سوزش م... کنن  ینگاه م گهیو ناصر درجا به همد سمانه

:ه زن یم يلبخند محو ناصر

! یزن ی، دکور م يکرد ناتشیهم که برا آرش خان تزئ ينطوریهم گهیظرف د هیتو  زینصفشو بر... گفت  یچ میکه آبج يدیشن  -

! ارهیشوهرش کم ب شیپ دینبا میآبج

) کشه  یم یشیسمانه با لبخند ا( 

! نژال صد تا قدم ازش جلو زده  نیقدم برداشته ا هیعمه روجا  یعنی... گه  یم یچ نیکن ا گایتو رو خدا ن  -

! يکرد یو رو نم يبود يتو شوهر قدهیچ

! کنم موضوع بحث رو عوض کنم  یم یشم و سع یبلند م يو دم دادن چا زیجمع کردن م يبرا زانیگر يگل انداخته و چشم ها يلپ ها با

!و ناآشنا هستن  بیکوچک ، برام غر يها یو هواخواه یمکیقا يها تیحما نیچقدر ا... 
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! کنم  یم يکار یتالف يناخواسته برا یخو گرفتم و گاه رضایعل يروزها با محبت ها نیچقدر ا و

:کشه  یم یسوت قیآالچ دنیناصر با د میرس یدر باغ که م دم

! ارمیاز عزا در ب یدل هینجایا امیب دیروز با هی! ... شدن  زونیمثل لوستر آو قیانگورها از سقف آالچ ينژال نگاه کن چطور  -

اون ،  يمهمان شدن تو يدارم که برادرم برا يکنم که بعد از مدت ها خونه ا یدلم خدا رو شکر م يتو... که ناصر عاشق انگوره  فتهیم ادمی

! نداره  يحس بد

که داره به کار ببنده  ي، جمع کنه و هر هنر ییرایدور هم بودن و پذ يکه بعد از ازدواج بتونه با افتخار خانوادش رو برا نهیا یهر زن يآرزو

! دور هم بودن لذت ببرن  نیبا دل خوش و خاطره خوش از ا یتا همگ

صورتم  يزنه تو یروشنش زل م يزنه و با چشم ها یم يشه ، سمانه لبخند مرموز یاز در باغ خارج م نشیروشن کردن ماش يکه برا ناصر

:

؟  یدونست یم... يعوض شد یلیخ! ... نژال   -

 یلیدونم خ یفقط م! ... دونم  یشوهرت ، نم ادیترك اعت ایباغه  نیاثر ا! ... يدار یحس خوب دتیجد هیزندگ ياحساس کردم تو امروز

! ستنین نیخوشگلت غمگ يخوشحالم که چشم ها

؟ و جهان داشته  نینازن يبرا یچه برکت تیاومدن و رفتن تو به خونه پدر نیا یدونست یم یراست

؟  هیمنظورت چ  -

اون  يتو یمهر و محبت هی،  نایآو دنی، انگار باالخره جهان با د حیبردن گردش و تفر یرو م نایو آو يبود يکه تو بستر ییاون موقع ها  -

! دل سنگش افتاده 

! بارداره  نینازن نکهیگفت مثل ا یمامانم م روزید

) کوبم  یبا ذوق دست هام رو به هم م( 

! شه  یخانوم داره مادر م نیشد و نازن ادهیپ طونیپس باالخره جهان از خر ش! ... شکرت  ایخدا  -

بده و همه رو  یخونوادگ یمهمون هیهمه وقت  نیبعد از ا نیعمه ربابه به خاطر حامله شدن نازن گهیچند روز د هیفکر کنم قراره ... آره   -

! دعوت کنه 

! امیمن که فکر نکنم بتونم ب  -

)کنه  یزمزمه م یبعد با لحن محزون... کنه  یسکوت م یسمانه کم (

! شینیبب یش یمجبور نم! ... ادینترس سامان نم  -

میایترسم ب یم... رو قبول کنن  رضاینتونستن عل هیهنوزم بق... ها ندارم  یدور هم نیاز ا یراستش خاطره خوش... من به خاطر اون نگفتم   -

! شکرآب بشه  ونمونیز مبگه با يزیچ هییکی

! جماعت رو ندارم  نیحوصله ا منم
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؟  ادیچرا سامان نم حاال

همونجا هم مطب زده و کار ... و مبله کرده  دهیخر رازیش يخونه تو هی... ماهه مطبش رو جمع کرده  کیسامان ... ؟  یدونست یمگه نم  -

! کنه  یم یکنه و زندگ یم

! بارم بهمون سر نزده  کیرفته  یوقت از

نموند تا ... دهیدهانم ماس يحرف تو... بره  رونیشه که سمانه با عجله گونم رو ببوسه و از در باغ ب یممتد ناصر باعث م يبوق ها يصدا

بپرسم چرا ؟ 

کرده ؟  یمعرفت ینموند تا بپرسم سامان چرا ب... شه ؟  یم یچ ییو زن دا ییدل تنگ دا فیپس تکل بپرسم

... دن  یگرمم صورتم رو غلغلک م ياشک ها... کنم  ینگاه م زهیریمشتم م يکه از ال ییو خوشبو دیدم و به کف سف یرو فشار م اسفنج

.باشه  دهیدوش گرفتنم رو تمام کنم خواب نکهیکاش قبل از ا... شنوم  یرو از پشت در حمام م يبلند آو يها غیخنده و ج يصدا

خاله ربابه  هیمهمون... شن  یلب هام خارج م نیاز ب ینامفهوم يصداها اریاخت یو ب لرزهیلب هام م... دنهیاز شدت درد در حال ترک سرم

 ییزندا دهیو تک دهیصورت رنگ پر نکهیاما نه بعد از ا... من خوب بودم ... خوب بود  رضایبا عل هیرفتار بق... خوب بود  ییرایپذ... خوب بود 

لبخند  نیماسک دروغ ریغم و دردش رو ز شهیو سمانه مثل هم... بود  شهیاز هم رتریروح اله پ ییدا... خراب بود  ییزندا... دمیرو د هرهز

! کرده بود  میگل و گشاد قا يها

کرد  یم یکامل برام کادو آورده بود و ابراز خوشحال شیو آرا یبود که صبح بعد از عقد با لباس مجلس یهمون زن یینه انگار که زندا انگار

! شر نژال از سر خانوادش باز شده  نکهیاز ا

 لیفام يها یاز احوالپرس یوقت دمشیفهم یمن م... دمید یپسرش م کدونهیيو حسرت مادرانش رو برا یدلواپس یسوخت وقت یدلم م من

! دیلرز یاسم سامان هفت بند وجودش م دنیکرد و با شن یفرار م

 يآقا باالسرها اریخودم قلم خورد و کجا به اخت اریمن به اخت هیزندگ يدونستم کجا ینم... حس ترجمه نشده  هی... داشتم  یگنگ حس

! زورگو 

انداخته شدم و دور  دهیها بر یاز کالبد قربان یغده سرطان کیکه با اجبار عقد شدم ، با اجبار زن شدم ، با اجبار عروس شدم و مثل  یمن

کنم ؟  فایا یسامان نقش هیسرگردان يتونستم تو یشدم ، من چطور م

 ختنشیو گر دنیبر نیاز ا یاز هرکس شتریدونستن که ب یکاش م! ... رو دارم  شیخوشبخت يآرزو یاز هر کس شتریکه ب دنیفهم یم کاش

! رمیگ یسوزم و گر م ی، م

:شه  یم دهیاز پشت در حمام شن رضایعل يصدا

حالت خوبه ؟ ... يهم دوش گرفته بود یتو که قبل از مهمون... ؟  یکن یم يکار دار یساعته اون تو چ کی! ... نژال   -

جواب پس بدم ؟  دیدوش گرفتنم با هیيبرا... شستن خودمم ندارم ؟  اریاخت... ؟  هیچ) زنم  یم ادیفر اریاخت یب(   -
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:زنه  یکنه و بعد آروم با نوك انگشت به در حمام تقه م یسکوت م يلحظه ا چند

؟  يد یم يا گهید زیوقتا بهش چ نجوریا ایساده بدم  ریبهش ش... کم گرسنشه  هیکنم  یفکر م... رو بخوابونم  نایخوام آو یم  -

:کنم  یمثل خودش آروم زمزمه م دمیکش شیکه چند لحظه پ ياز هوار شرمنده

! ولرمش کن ... سرد دوست نداره  ریش يآو... حل کن  رشیش يقاشق عسل تو هی  -

زنم و اشک  یآب ، هق م زشیر يکنم و همنوا با صدا یترس و واهمه بغضم رو باز م یبا باز کردن دوش آب ب نباریهم سکوت و ا باز

بلندم رو با کف هر  يبندم و آب موها یرو م ریدر گلو ندارم ، ش یبغض گهیکنم د یکه احساس م یتوجه به گذشت زمان وقت یب... زمیریم

.کنم  یدو دست خارج م

.کنم  یم یهام رو خال ییکشم و آب دمپا یبه تنم م دمیخر یرو که به تازگ ینرم و قرمز رنگ حوله

کاله حوله آب  آب با دنیتا به جوش رس... کنم  یرم و سماور رو روشن م یصدا به آشپزخونه م یب... سکوت مطلق فرو رفته  يتو خونه

 یرو از هم جدا م دهیو به هم چسب دهیدر هم تن يتارها اهشونیآبشار س يپنجه هام ال به ال دنیکنم و بعد با کش یبلندم رو جمع م يموها

 ینرگس يو گل ها رضایمن و عطر تلخ عل يشامپو يبو... بلعم  یسوخته عطر هوا رو م يها هیکنه با ر یکه فضا رو پر م امپوش يبو... کنم 

! رو خلق کرده  يرینفس گ بیگذاشتم ، چه ترک زیم يگلدان رو يکه تو

رو مهمون  یفیلرز خف زییپا لیاوا يهوا... برم  یاون فرو م يو نپتون بابونه رو تو زمیریرنگم م اهیس هیکیسرام وانیل يآب جوش تو یکم

! و پخش شدن عصاره بابونه ، لباس بپوشم  وانیل يتا قبل از خنک شدن محتوا دمیم حیترج... کنه  یو مرطوبم م سیبدن خ

... گرفته  يرو به باز نایآو يزده به تاج تخت و با دست راستش موها هیکه تک نمیب یرو م رضایکنم و بعد عل یباز م یاتاق رو به آرام در

پدر توبه کارش به  يده و با نوازش هاو عسلش رو خور ریش يکه آو دهیکه داخلشه نشون م یو قاشق یپاتخت يرو ریخورده ش مین وانیل

! خواب رفته 

و  فیظر يرو که توش نقش ها یرنگ یرم و بلوز و شلوار مشک یم يواریبه سمت کمد د رضایو پر از حرف عل نینگاه سنگ ریسکوت ز در

! کشم  یم رونیاز قلب و ستاره داره ، ب يدیقرمز و سف

لرزان  يبا دست ها... کشم  یم رونیرنگم رو ب يا روزهیف ریست لباس ز یپاتخت نیریز يکشو يشم و از تو یخم م رضایدست عل کنار

 یرو احساس م یبیافتادم و ضعف عج ریگ رضایعل نینگاه سنگ ریز یبه طرز وحشتناک... کنم کشو رو به حالت اولش برگردونم  یم یسع

.کنم 

کشم و سست و  یکرده باشن ، آه م قیبدنش تزر يها چهیبه ماه یموضع هیحس یکه ب یمثل کس ادیشانه چپم فرود م يکه رو یعل دست

! شم  یخودم چماله م يو تو نمیش یم نیزم يحال رو یب

 یو بعد خودش لباس مشک گذارهیم یپاتخت يکشه و دوباره تو یم رونیرمقم ب یب يانگشت ها يرو از البال يا روزهیف يلباس ها رضایعل

:چرخه  یشه و به سمت در اتاق م یاز کنارم رد م یگذاره و به آرام یتخت م يلباس رو رو... کشه  یم رونیرو ب یرنگ

! مشخص باشه  رتیخط لباس ز ستیجالب ن... ندازهیم هیسا تیلباس مشک ریاز ز يا روزهیف  -
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)ده  یرو حفظ کنه ادامه م شیکنه خونسرد یم یسع کهیکنه و بعد در حال یمکث م یکم( 

 مونیکه پش يدیشن یحرف ایيدید يزیامشب چ دمیشا... دمیشا... ستیخوب ن ادیانگار حالت ز... گرم کنم  ریخودتم ش يبرا رمیم  -

! از برگشتنت  يشد

)میعصب لیدل یدونم چرا ب ینم... دم  یهم فشار م يلبم رو رو( 

! بابونه دم دادم ... ستیالزم ن  -

چند  نایسر آو يو باال چمیپ یرو دور موهام م يو پنبه ا دیسف هیپوشم و روسر یلباس م یحوصلگ یره و من با ب یم رونیحرف ب یب رضایعل

.کنم  یمکث م يلحظه ا

 نیو واچ نیچ يزانوش حاال پشت رانش افتاده و تو يمارك پنگوئن رو... دهیرنگش رو پشت و رو پوش يو سورمه ا دیسف هیخونگ شلوار

رو  یدن که لحظات خوب و پر از آرامش ینشون م یرنگش به خوب یصورت يباز و گونه ها مهین يحال لب ها نیبا ا... شلوار گم شده  يها

! شلوار دخترش کجاست  يپشت و رو ستیبلد ن رضایداره که عل یتیچه اهم گهید... هقبل از خواب گذروند

 ينایآو يدخترکش درست کنه و اون رو قبل از خواب بخندونه و نوازشش کنه ، برا يو عسل برا ریش وانیل هیيتونسته با مهر پدر نکهیهم

! هیمن کاف

 نهیکه دست به س رضایعل دنیآشپزخونه با د يشم و تو یاز اتاق خارج م نیپاورچ... خنک شده  يادیز گهیبابونه حتما د وانیکه ل ادیم ادمی

دو دو  رضایروح عل یو صورت ب وانیل ينگاهم رو... سر سماور گذاشته  يرو رو یکیسرام وانیل... شم  یم ری، غافلگ ستادهیها ا نتیکنار کاب

:فهمه  یو حال مزخرفم رو م یانگار سرگردان... زنهیم

! گرم تر بشه  یکم هینجایکرده بود گذاشتمش ا خی... ارمشیتا برات ب نیبش  -

! يخورد یبابونه م يبود یقبال ها هر وقت عصب ادمهی

و بعد ظرف نبات و قاشق  گذارهیرو کنار دستم م وانیل رضایعل... نمیش یم زیکشم و پشت م یم رونیها رو ب یاز صندل یکیدر سکوت ( 

 یو با قاشق کوچک و دسته بلندم سرگرم م ندازمیم وانینبات رو داخل ل يحرف تکه ا یباز هم ب... ده  یرو کنارش قرار م يشربت خور

)ادامه بده  شیتونه به خوددار ینم نیاز ا شتریب... شم 

؟  یدرست بش يخوا یم یک... ؟  یحرف بزن يخوا یم یک... ؟  یمنو آدم حساب کن يخوا یم ینژال تو ک  -

! منم درست شدم  یهر وقت تو درست بش  -

بغل  هیسرش خرده به سنگ و االن با  یتجربه که کل یآدم نادون و ب هیمن ... یمن عوض... غلط غولوط  من... من نادرست ... باشه قبول   -

! خوام دو کلمه باهام حرف بزنه الاقل بهم بگه چه مرگشه  یاز زنم م نجایکوله بار کار عقب افتاده اومدم نشستم ا هیحسرت و 

 يقرار به داد و قال باشه صدا یدون یوگرنه خودت خوب م... بشه و بترسه وگرنه  داریبلندمون ب يدوست ندارم با صدا... دهیخواب نایآو  -

! بلندتره  یلیمن از تو خ

) ده  یفشار م يزیروم يزنه و کف دستش رو رو یپوزخند م( 
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! نژال  ارمیدارم کم م... خسته شدم  یول... خوام دعوا کنم  یمن نم  -

؟  ياینم رونمیتو الك خودت ب یرفت ينطوریکجا رو کم گذاشتم که ا... خورده تو ذوقت ؟ بهم بگو از کجاش  الاقل

حسرت به ... زنم جوابم فقط دو تا کلمست  یحرف باهات م... یش یولو م ایزنم مثل صرع یدست بهت م... نگاه به خودت و من بنداز  هی

! یکنه ، به دلم برس یزن شوهرش رو لمس م هی، اصال همونطور که  يریگ یو بغل م یبوس یرو م نایکه آو يبار همونطور هیدلم موند 

 یم... یدونم قبولم نداشت یم... دادم  یم اكیگند تر يدونم بو یم... دونم زجرت دادم  یم... کردم  لیدونم از اولش خودمو بهت تحم یم

.دونم عشقت نبودم 

! میو الوات يباز قیرف ینه پ... کنم  ینه قمار م... کنم  یم ينه نامرد... دم  یدود و دم م ينه بو... االن که نه معتادم ... ؟  یاالن چ یول

! کنم  یم کاریرم و چ یتا آخر شب کجا م یدون یم قیدق رونیب گذارمیدر م نیرو که از ا پام

.نه برات حد و حدود گذاشتم ... نه مسخرت کردم ... نه بهت زور گفتم ... زدم  یلینه بهت س گهید

!زنم بلند نشه  يدستم رو گهی، همونجا قسم خوردم د امرزمیخداب يسر قبر بابا رفتم

!نکنم  یرتیغ یخوردم ب قسم

! نژال  یکه تو خودت برگشت حاالم

.ببرم  ییتونستم راه به جا ینه اجبار بابامحمودت بود نه من م... یخواست خودت

هر ... ایب يخوا یم یبا هر ک... برو  يخوا یم یگفتم با هر ک... یکن یتا راحت زندگ دمیخونت رو در حد وسعم چ... رو دادم  تیمهر منم

! بزن  شیآت... بپاش ... زیبر... کن  یدلت خواست زندگ يجور

! نیمنو بب... اریمنو به حساب ب... منو قبول کن ... منو ببخش  فقط

! نیبه بعدش رو بب نیاز ا... کردم رو فراموش کن  یم دیکه نکردم و با يکار هر

! از تو منو قبول کرده  شتریب یلیخ نایآو

)شه  یصدام خشدار م... خوره  یگونه سر م يقطره اشکم رو( 

هنوز بهت  یول... ارهیو به تو پناه م رهیاز دست من در م یگاه... کنه  یم يباز... خنده  یم... گه  یباهات م... قبولت کرده  نایآره آو  -

! نگفته بابا 

! یجبران کن ينکرد يو پدر یرو که براش کم گذاشت یاون سه سال یتون ینم يچون تو هر چقدرم که بدو... چرا ؟  یدون یم

 نیاز ا... از من ... دونه  یخودش رو طلبکار م رضایعل... میاما انگار الزمه که امشب پرده ها رو کنار بزن... رحم شدم  یدونم که ب یخودم م( 

! یزندگ

) شدن  یدارم که مدت هاست چرک ییقلبم زخم ها يبگذار بدونه منم تو... ؟  یچ من
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 يایدر م نیهر وقت از ا نمیب یم یوقت... تا بخنده  یگ یو خنده دار م يمن درآورد ي، براش داستان ها یکن ینوازشش م نمیب یم یوقت  -

چطور ! ... يکرد غینگاه پدرانه ، که تو ازش در هیيبود و گدا لیو عل لیمن ذل ينایسه سال تمام آو ادیم ادمی... يریگ یتو سراغش رو م

؟  يبرد یاز بغل گرفتنش لذت نم... ؟  یچطور اونوقت ها دوستش نداشت... دلت نبود ؟  يها تو قتاون و

؟  شیخوابون یو م یکن یو در نبود من لباسش رو عوض م ياریگرم م ریش نایآو يعوض شده که حاال برا یچ... ؟  رضایعوض شده عل یچ

؟  یها که سالم نبود دوستش نداشت اونوقت

)پروا  یزالل و ب... زهیر یاشک م رضایعل( 

! هنوز به من نگفته بابا  نایآو! ... نژال  يدیآره تو درست فهم  -

به من بگه بابا ؟  يداد ادیتو بهش ... ؟  یکمکم کن يکرد یتو سع... ؟  یتو چ یول... کنم  يکردم براش پدر یسع من

از  گهید يدید... ؟  رهیخودش فرو نم يتو واریگوشه د نهیب یرو م من یوقت گهید يدقت کرد... زنه ؟  یاز قبل حرف م شتریب يکرد توجه

ترسه ؟  یمن نم

! کنه دوستش دارم  یچون حس م... چرا ؟  یدون یم

فکر رو مثل خوره انداخته بود به جونم که از کجا معلوم بچه  نیا یبنده خدانشناس هیچون ... نکردم  يمن براش پدر... یگ یدرست م تو

شکم زنت از خودت باشه ؟  يتو

.........اومد  ایبه دن نایآو یوقت چون

... خواست ؟  یو گچ و آتل م یجراح... زد ؟  ینق م... کرد ؟  یم هیگر... خواست ؟  یم یدگیرس... فلج بود ؟ ... ؟  یاومد چ ایبه دن نایآو  -

؟  گذاشتیدستت م يرو یخرج اضاف

) زنه  یم ادیفر( 

! به قرآن نه ! ... نه   -

! دیپشتم لرز... دی، دلم لرز دمشیبار د نیاول يبرا یفقط وقت... نبود  یکه گفت یینایکدوم ا چیه

! افتاد بهم گفتن از کجا معلوم که بچه تو باشه ؟ ادمی

! یدختر بور و چشم عسل هی... یچشم و ابرو مشک يسبزه و تو منه

) کنه  یخم مشکنه و سرش رو  یبغضش م( 

! سامان بود  هیشب یلیخ نایآو یول! ... نژال  ستمین وونهید من

 يتو یفیماه ها و روزها ، چه فکر کث نیتمام ا يتو... کنم  یامانش نگاه م یب يگرد شده به سر افتاده و اشک ها يبهت زده و با چشم ها( 

) خورده  یسرش وول م

؟  يقضاوت کرد ينطوریکه ا يبود دهیاز من د یمگه چ... مگه من هرزه بودم ؟ ... ؟  رضایعل یگ یم یچ یفهم یم  -

 يدینفهم... ؟  يدیروشن برادرم رو ند يبور و چشم ها افهیق یول... يدیرو شن ستیکه بهت گفته بود بچه مال خودت ن یاون احمق حرف

کنه ؟  دایتونه رنگ چشم و رنگ پوست و مو انتقال پ یتا هفت نسل م یدونست ینم... من بهره برده ؟  هیاز ژن مادر نایآو
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؟  رضایبود عل یبر چ لیمن و تو نبود ، دل هیشب يآو نکهیا

... مادرت گفت ؟ ... هان ؟ ... بهت گفت ممکنه بچه مال تو نباشه ؟  یوجدان یکدوم ب... ؟  یانصاف باش یب نقدریدر مورد من ا یتونست چطور

؟  یخواست تو رو بندازه به جونم تا خودمو بچم رو بکش یاومدم ، م رونیدست بابام زنده ب ریبود از ز دهید... مادرت بهت گفت ؟ ... آره ؟ 

آره ؟ ... 

! بار گناهش سبک بشه  یکم هیبلکه ... کشه  یو درد م لرزهیمثل سگ م... دیزیاالن روزگارش شده مثل عاقبت  ستین يخود یب

) کنه  یگوشم رو پر م رضایعل هیعصب يصدا... زمیر یکنم و اشک م یپناه صورتم مدست هام رو ( 

! عمو حامدت بود ... حامد بود ! ... مادرم نبود ! ... ناحق نگو ... نه نژال   -

گفت ... زنه  یکت مکارهاته که برادرش تا سرحد مرگ کت نیهم يگفت برا... یهم که اومدم دنبالت ، قبل از من با سامان رفت يروز گفت

رو  زیهمه چ دینگه داشتنش ق يو برا يدیارزش چسب ینطفه ب هیبه  یداره دو دست یلی، چه دل ينه قبولم کرد ينه من رو دوست دار یوقت

! يزد

! رو دوست داشته باشه که از پدرش نفرت داره ؟ يبچه ا یشه کس یمگه م گفت

به  ينطوریتو حالت خوب بود و االن ا یمهمون نیکنه اگه امشب تا قبل از ا یو بدبخت که هنوزم فکر م فیمرد ضع هی! ... مردم نژال  هیمن

! يدیسامان رو ند یمهمون يکه تو نهیا ي، برا یختیهم ر

از پشت سامانه ؟  نایآو یکن یفکر نم گهیشده که د یفقط بهم بگو چ! ... رضایخفه شو عل  -

! یگشت یمتو برن... چون اگه بود   -

من پدرش ... دختر منه  نایپس آو! ... یبرگشت یول... یو به سامان برس يریطالق بگ نکهیا يبود برا یفرصت خوب... بود  ایمه زیچ همه

! يفرصت دوباره بد هیبه عشق اولت ، به پدر بچت  دنیرس يبه جا يداد حیبودم که ترج

) کنم  یقد راست م یو به سخت رمیگ یم زیدستم رو به لبه م... شم  یبلند م میصندل يحس و حال از رو یب( 

! میهر سه تامون باخت دیشا! ... خودم و تو و سامان متاسفم  يبرا... رضایعل یدون یم  -

خودت رو فراهم کرده  دنیچون خودت اسباب زجر کش... چون فکرت خراب بود ... ياز ما دو تا ضربه خورد شتریوسط تو ب نیا یول

! يبود

رو از حاج  میکردم باردار یکه من با تو بودم و سع ییتمام اون روزها يتو... ستین یمهمون يدونستم که سامان تو یم شیاز دو هفته پ من

! که برگشته  دمیفهم یمنم همون روز عروس... نبود  رانیا يپنهان کنم ، سامان اصال تو هیمحمود و بق

... ارهیبار بتونه من رو به دست ب نیآخر يبرا دیاومده بود شا... اما تنها نبود ... قبل از تو اومد دنبالم  یروز عروس... راست گفته بهت  حامد

! پرونده عشقمون بسته شده  گهیگفتم د... من بهش گفتم باردارم  یول

!پرونده رو باز کنم و تو رو دور بزنم  نینکردم ا یبار هم سع کیسال ها  نیتمام ا يمن و تو شاهده ، که تو يخدا

! زنه  یقلب و خونم قُل م ينسبت به عمو حامد تو یبیتنفر عج... کشم  یجانم خودم رو تا وسط سالن م یب يو پاها دهیکمر خم با
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 یاز دستش دلخورم ول... ندارم  مخالفت ينا... امیفرود م رضایگرم عل يدست ها يتا بخورم ، تو نیزم يرو نکهیو قبل از ا شکنهیم زانوهام

! دارم  اجیامشب واقعا به بودنش احت

! ستین فیفکرش کث گهیکنه که د یشوهرم که ستون بدنم شده ، بهم ثابت م يشکسته و بودن دست ها پشتم

! کنه  یعطر نرگس ها غوغا م... زنه  ینمدارم کنار م يموها يرو از رو يکشه و روسر یم نهیرو به س سرم

جانم رو محکمتر به  یو بزرگش جسم ب يقو يبا دست ها... فتهیهم م يخستم رو يشن چشم ها یم دهیموهام کش يهاش که تو پنجه

! کشه  یم نیزم يهر دومون رو رو واریو بعد تا کنار د رهیگ یآغوش م

رمقم رو  یب يزانوها گهیده و با دست د یم هیاز دست هاش تک یکیبچه ، گردن و شانه هام رو به  کیو مثل  دیسف واریده به د یم هیتک

:کنه  یشکمش جمع م يتو

! نباش که نتونم برات حرف بزنم  يطور هیتو رو خدا ! ... نژال   -

، همون  یاز من متنفر بش شتریاگه قرار باشه با شخم زدن گذشته ، تو ب! ... گذشته  یمغزم م يتو یمنم بهت گفتم چ... چرا  يدیپرس تو

! میبهتر که با هم حرف نزن

چسبونه و من  یم نشیسرم رو به س... بوسه  یرو م میشانیو پ رهیگ یبعد دستش رو باالتر م... بوسه  یگلوم رو م ریشه و ز یهوا خم م یب

! سپرم  ی، به حافظه م مینیب يها و سلول ها رگیبدنش رو با تمام مو هیکشم و عطر واقع یبو م میزندگ يبار تو نیاول يبرا

:زنم  ی، صادقانه لب م یعالم مست يتو

!يداد یخودت رو نم يقبال بو! ... رضایبدنت رو دوست دارم عل يانگار بو  -

)دم  ینرم و خوشبوش فشار م شرتیت يتو شتریسرم رو ب( 

!ادیبهت م دیسف رنگ

کشه و  یبعد با دست آزادش سرم رو عقب م... شن  یحرکت م یشه و عضالتش مثل چوب سخت و ب یخشک م يا هیچند ثان رضایعل

:زنه  یلرزان لب م يکنه با صدا یکه بناگوشم رو لمس م نطوریهم

! نژال ! ... منو  نیبب  -

! دوست دارم  شتریب ایدن نیا يتو يبدن تو رو از هرعطر يبو منم

)زنم  یاحمقانه لبخند م... کنم  یباز نگاهش م مهین يبا چشم ها( 

!اتاقم  يتونم برم تو ینم یخوام بخوابم ول یم! ... خستم  یلیخ  -

و بعد سر و شانه  گذارهیفرش م ياون رو رو... دارهیمبل کنارمون بر م يرو از رو یکنه و کوسن بزرگ و چرم یدستش رو دراز م رضایعل( 

:کنه  یکمرم حلقه م کشه و دستش رو دور یخودش هم دراز م... ده  یاون قرار م يهام رو رو

! بخواب نژال  نجایهم  -

! خدا  يتا نماز صبحت نمونده فرشته  يزیچ... سه صبحه  ساعت
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قندان  دنیبا کوب... کنه  ینگاهم م نهیو دست به س ستادهیا زیکنار م رضایعل... سراغ پر کردن قندان  رمیکوبم و بعد م یم زیم يرو رو ینیس

:ادیباالخره به حرف م... کنم اعتراضم رو نشون بدم  یم یسع ینیس يتو

! نجایا ادیبازم فاطمه داره م یبکن رمیخونه رو با کلنگ خرد و خم نیاگه همه ا... نگاه کن ... نژال   -

! بخوره و بره  ییچا هیو  نهیربع بش هیادینکن بگذار ب يبا اعصاب خودت و من باز پس

:کشم  یم ادیفر یعصب... لرزن  یکنم گونه هام م یم احساس

؟  یکن یاجازه مهمون دعوت م یپس چرا ب... ؟  ستیخونه من ن نجایمگه ا... بشه ؟  یکه چ نجایا ادیخواد ب یاصال م! ... غلط کرده   -

:نهیش یکشه و م یم رونیرو ب یصندل یدلخور و عصب رضایعل

 نیهمچ یخونه تو هست ، ول نجایحاال درسته ا... دوما ... نجایا انیخودشون زنگ زدن گفتن دارن م... رو دعوت نکردم  یاوال که من کس  -

! یکن یم شیادآوریراه به راه  ستیدلچسب ن

! یجور حرفها بزن نینشنوم از ا گهید... میکن یم یزندگ نجایجفتمون هم ا میو تو االن زن و شوهر من

! خداست  بیهم گفتن مهمون حب میقد از

من گذاشتن که  گریسر ج یداغ هیبدون خواهرت و پسرهاش  نمیا یول! ... خونه منه  نجایدراوردم گفتم ا يجنبه باز یمن ب... باشه قبول   -

کردن خواهرت رو  نییو احترام گذاشتن و باال و پا ییرایحاالم که اومدن از من توقع پذ... تونم تحملشون کنم  یعنوان نم چیاصال به ه

! باشنداشته 

!يریبگ دهیزشتش رو ند يکارها یتون یم يچطور... یفاطمه رو تحملش کن یتون یاصال موندم تو چطور م من

! خواهرمه ... ؟  یفهم یم... خواهرمه ... کنم ؟  کاریچ یگ یم  -

! بزنم  ششیتونم آت ینه م... دازمش دور تونم بن ینه م... مونه  یدر مسجد م مثل

خوب ! ... خودش بفرستش دعوا  يشد به جا ریپ یبار آورده که وقت ينجوریا نویاصال مامانم عمدا ا... مامانمه  يها یبرابر اصل جوون یکپ

؟  يشد یراض... شد ؟ 

... کشم  یموهام م يو رو دارمیبرم یصندل يزنم و شالم رو از رو یلب غر م ریز... شه  یزنگ در بلند م يبزنم صدا یحرف نکهیاز ا قبل

:کنه  یقبل از رفتن دست دست م رضایعل

... حرمت نگه دار  یکم هیبه خاطر فتانه و شوهرشم که شده  یگم براشون فرش قرمز بنداز ، ول یحاال نم... اون اخم هاتو باز کن ... نژال   -

! ونمیبهشون مد یلیمن خ

! کنم  لیرو تکم نجایرو کامل به نام خودم بزنم و ا نیر فتانه و اعتمادش بود که تونستم قرضامو بدم و ماشس صدقه
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هست ؟  حواست

) زنم  یپوزخند م( 

! يشد داریها از خواب غفلت ب یکه تازگ ییتو... وقته حواسم هست  یلیمن که خ  -

) زنه  یکالفه غر م( 

! نکن  تیخودت اذجون ! ... نژالااااااا   -

! هیکنن خبر یبرو در رو باز کن االن فکر م... حرمت مهمون رو بشکنم ؟  میمن اصال آدم! ... خب بابا  یلیخ  -

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

****

.ارمیهام باالتر نم یینوك دمپا يکنم و نگاهم رو از رو یم نایآو يبا موها يرو سرگرم باز خودم

 یها رو دور م ینیریو بشقاب ش يچا ینیخودش س رضایعل... بکنم که درست نباشه  یحرکت ایبزنم  یترسم داغ دلم تازه بشه و حرف یم

!کنه  یم ییرایچرخونه و پذ

:شکنه  یفتانه جو رو م باالخره

! برسونه  ریبهتون خ یاله... شده  یو قشنگ یخونه نقل! ... مبارکتون باشه   -

تابلو فرش وان  هیآقامون براتون  قهیبه سل گهید... نیکه دوست داشته باش ارمیبراتون ب یچ دونستمیفکر کردم نم یهرچ زمیجان عز نژال

! نیخوشبخت بش شیسا ریو زخونه  واریبه د نیکه بزن میآورد کادی

:زنم  یم يلبخند قدرشناسانه ا... امیم رونیب میشن و از الك قبل یزنه که ناخودآگاه عضالتم شل م یو صادقانه حرف م یمیصم نقدریا فتانه

و باعث  نیبود که چقدر بهش لطف کرد نیحرف ا رضایپاتون با عل شیپ نیهم... میبه زحمتتون نبود یبه خدا راض... نیلطف کرد  -

! غلتک  يرو فتهیب شیکار و کاسب نیشد

! ی، عمر با عزت داشته باش تیکنار شوهر و ثمره زندگ دوارمیام... نیدیرو خر آبروش

:دوه  یکنه وسط حرفمون م یم يبا النگوهاش باز شیشگیبه عادت هم کهیو پرخاشگر در حال يکفر فاطمه

! ادهیوقت برا تک و تعارف ز... خب حاال   -

! نجایا میو اومد میدیهمه راه رو کوب نیا يواجب تر يزایکه برا چ فعال

) خواهر شوهر  یو احواالتمون رو مکدر کن يایراه رو ب نیمجبورت نکرده بود ا یگم کس یدلم م يتو( 

... بد شده  یلیحالش خ ایتازگ گهید... شه به مامان  یمربوط م هیقض... زنم  یرو م یمن خودم رك و راست حرف اصل... یبا اجازه همگ  -

! هواش رو داشته باشه  یکیدیمدام با
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از  شتریب... هم پسر بزرگ خونواده هست  رضایعل... گرده  یره و برم یمرگ م يتا پا ینیب یم وهویساعت عقب و جلو بشن  مین داروهاش

اوضاع مامان داغون تر از  میبگ نکهیو هم ا تونیهم منزل مبارک نجایا میما اومد... ان باشه اون هست که حواسش به مام فهیمن و فتانه وظ

.میبهش سر بزن میبر یفتیگذشته ش مثلکه  هیاون

! نیکن یتو همون خونه زندگ نیو مثل قبل بر نیکه شماها جمع کن نهیا دهیکه به ذهن من رس یراه حل تنها

! شد و چطور شد  یکه چ میما هم همش دلهره ندار... ستیتنها ن گهیمامان د ينطوریا

:کنم  یبگه خودم شروع م يزیچ رضایعل نکهیقبل از ا... هم فشار دادم که فکم درد گرفته  يدندان هام رو رو نقدریا

نوکر و کلفت  هیتا گالب خانوم  میکن یزندگ اطیگوشه ح لهیمثل قبل تو همون طو میبر میرو ول کن مونیزار و زندگ میگفته ما مجبور یک  -

دربست داشته باشن ؟ 

گفته ؟  یک... ؟  هان

) زنه  یگرد شده به صورتم زل م يفاطمه با چشم ها( 

!از من و فتانه هست  شتریب رضایعل فهیوظ! ... روزها  نیدستش باشه واسه هم يمامانم پسر بزرگ کرده عصا  -

گفته ؟  یک  -

! بره  یو برابر دختر ارث مکه گفته پسر د یهمون  -

گالب خانوم بمونه  شیپرستار تمام وقت تا پ هیده به  یرو که قراره بهش برسه م یاز همون ارث یکم هیرضایعل... نداره  یاشکال... باشه   -

! رو داشته باشه  رزنیپ يتونه هوا یم رضایهم بهتر از عل یلیمطمئنم خ... بکنه  یدگیو بهش رس

 یدور م ییچا نجایا ینشست رتیغ یب يتو... ؟  میخاص و عام بش يانگشت نما لیتو فام يخوا یم... گه ؟  یم یزنت چ نیا رضایعل  -

کنه ؟  یم فیتکل نییما تع ي، زنت برا یگردون

! ناموسش سرك نکشن  هیشخص لیتو وسا گهیبود تا د دهیکش خینبود که االن سه تا پسر تو رو به چهارم رتیغ یاگه ب رضایعل  -

:کنه  یهر دومون رو ساکت م رضایداد عل يصدا

که  يموقع فحش و فحش خور شهیدونم چرا هم یمن نم! ... ارنیبدتر شورش رو در م نایگم ا ینم یچیمن ه یهر چ یه! ... نیبس کن  -

! وسط  نیکش یمنو م يشه پا یم

:ادیکنه به حرف م یپر از التماس م ينفرمون نگاه ها آروم کردن جو به هر سه يکه برا نطوریهم فتانه

مدام  دیبه هر حال مامان با... بهتره  یلیهم باشه خ رضایخب عل یول میریمنم موافقم برا مامان پرستار بگ... نیتو رو خدا با هم بحث نکن  -

! رو به اون رو شده  نیساعت بعد از ا مین یحالش خوبه ول ینیب یوقت هام که م یبعض... ادیو ب مارستانیبره ب

! بهتره  یلیخونه باشه خ يمرد تو هیاگه ... کنم  یوقت ها دست و پام رو گم م نجوریکه خودم ا من
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ازم توقع داشته  هیانصاف یاالن ب گهید... کردم  یزندگ يخونه مادرت چطور يچند سال تو نیمن ا يدیفتانه جان خودت که با چشم د  -

! رنیپرستار بگ ادیکه فاطمه خانوم عارشون م میهمونجا و خودم و دخترم خون دل بخور امیرو ول کنم ب میدگزن نیباش

اتاق  يهمش تو گهیمامان که د... اصال کل خونه مال شما ... خودتون ؟  يتو همون اتاق ها نیگفته بر یک یول... زمیقبول دارم عز  -

 تیرو انجام بده و شما کمتر اذ شیشخص يتا کارها میریگ یپرستارم براش م هی... دست خودتون باشه  ریهمه خونه ز... هیخودش بستر

نه ؟ ... گهیخوبه د... نیبش

 یسرگردون نیا يدلم برا... داره  یکنم چه حال یگه دست و پام رو گم م یم یفهمم وقت یم... سوزه  یهاش م یفتانه و سردرگم يبرا دلم

به خون نشسته  يکنم ، نگاه خصمانه و چشم ها یکه درکشون م ارمیبتونم به زبون ب نکهیاما قبل از ا... سوزه  یهم م رضایو رفت و آمد عل

! کنن  یم رفمفاطمه منص

:ندازن  یخروار خاطرات تلخ م کیادیکه من رو  يا دهیدر يها چشم

 نایحواستون به آو قهیشه ده دق یم... ومدیصبر کردم ن یهر چ... ستیهم خونه ن رضایعل... رمیبرم دوش بگ دیمن با! ... گالب خانوم  «

؟  امیباشه تا من برم و ب

! گذرونم  یم مویدارم دوره بازنشستگ گهیاالن د... هامو کردم  يمن به وقتش بچه دار... مگه من نوکرتم دختر ؟   -

! بکن  يخوا یم يهر کار ادیب اقتتیل یهم صبر کن اون شوهر ب تو

گذارمش گوشه اتاقتون ، حواستون  یم قهیفقط ده دق... براتون نداره  يکار چیاصال ه... دهیخواب... رو دادم و عوضش کردم  نایآو ریش من

! نکنه  هینترسه ، گر ییشد تنها داریبهش باشه اگه ب

! دادم  یوگرنه زحمتتون نممجبورم ! ... شه  یآخه نمازم داره قضا م... شه  یداره غروب م گهید

 يو با چشم ها رهیخ رهیاونقدر خ... شم  یم مونیکه کردم پش یکه از خواهش يطور... کنه  ینگاهم م یسرخ و عصبان يبا چشم ها(   -

 شیلب ریز يکامال خارج بشم غرغرها نکهیقبل از ا... رمیم رونیزنم و از اتاقش ب یرو به بغل م نایکنه که با سر افتاده آو ینگاهم م دهیدر

: )ومشن یرو م

! چه خبره  اطیدونم روز و شب تو اون دو تا اتاق اونور ح یمن که م گهید! ... خواد  یمنو م یلیخواد بگه مثال شوهرم خ یم... دختره مکار   -

رخت کن پهن  يسکو يزنم و رو یرو چهارال تا م یکوچک هیمسافرت يشم و پتو یوارد حمام م... لغزه  یصورتم م يرو یاشک گرم قطره

و دوش آب  رمیکنم به حمام م یکه بهش نگاه م نطوریهم... ارمیم رونیخوابونم و لباس هام رو ب یسکو م يرو اطیرو با حت نایآو... کنم  یم

! زنه  یآب و روغن قل قل م گیمثل د یته دلم اضطراب و نگران... کنم  یگرم رو باز م

خودش رو  يداریشده و به وقت ب یبچه سه ماهم عاص... شده  یبه خاطر گچ پاهاش عاص... زنه  یغلت م يشه بدجور یم داریب یوقت نایآو

! زنه  یم واریبه در و د

! شم  یم چارهیسکو پرت بشه ب يلحظه از رو کیيتو اگه



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣١٤

 یدر به سکو نگاه م يو از ال امیم رونیدوش ب ریاز ز کباریهیکنم و هر چند ثان یمتصل ، خودم رو گربه شور م يدل خون شده و اشک ها با

لباسهام رو به  سهیکه بچه و ک نطوریصدا ، هم یگالب خانوم ، آروم و ب شیو پر از ن نینگاه سنگ ریز... شم  یاز حمام که خارج م... کنم 

! ذهنم غوغاست  يتو! ... زنم  یمقدم  یفعل يسابق و اتاق ها يها ي، به سمت انبار رفتمدست گ

، توجه کنه ؟  دهیصدا خواب ینوزاد که آروم و ب هی، فقط به  قهیده دق يبرا یچطور حاضر نشد حت... داره ؟  نهیس يزن قلب هم تو نیا یعنی

ها رو انداخته بودم بهتر نبود ؟  بهیبه غر... ؟  ستیبچه از خون خودش ن نیا مگه

داد ؟  یاصال به سنگ التماس کرده بودم بهتر جوابم رو نم ایخدا

کرد تا  نمونیوقت ناله و نفر یکرد و وقت و ب تیبچه شکا هیگر ياونقدر از صدا رزنیپ... ؟  هیگناه من چ... داره ؟  نهیاز من ک نقدریا یعنی

نمور و  ي، به همون اتاق ها شیشبانه روز يها ادیو فرفرار از دهان هرز  يرو مرتب کرد و مجبور شدم برا اطیگوشه ح هیانبار رضایعل

»! ببرم  پناهکهنه 

:فاطمه  يچشم ها يزنم تو ینفرت زل م با

! کنم  توتهیاون خونه ب يشب تو کیيبرا یحت ستمیمن که حاضر ن! ... نه   -

! نجاستیمن ا خونه

! ، همون کار رو انجام بده  ادیم حیکه به نظرش صح يهر کار... دونه  یهم خودش م رضایعل

 یغر م رضایدلم به عل يتو... خط انداخته  ينازکشون کف دستم رو بدجور يرد دسته ها... کنم  یدستم جابجا م يرو تو دیخر يها لونیا

! ستیکلمه ن هیواقع يها به معنا یکه تازگ ییرضایعل... زنم 

 يباز يو مورب ، باز گزاگیکه به صورت ز نطوریدستش سرگرمه هم يبا موز تو کهیدر حال نایآو... کنم  یو به پشت سرم نگاه م ستمیا یم

.کنه  یپاش نگاه م ریبا دقت به آسفالت ز ادیکنان راه م

دخترش لحظه  گوشیکوچک و باز يخسته و سردرد وحشتناکش منتظر قدم ها يمن خبر نداره که مادرش با دست ها يسربه هوا دخترك

!گرم  يچا وانیل کیبه خونه و خوردن  دنیرس يبراکنه  یم يشمار

 نیکه ا یاز درخت نیریسبز و ترش و ش يها بیس دنیهم چ دیو شا... نهیگرم شوم يچرت بعداز ظهر کنار شعله ها یساعت میهم ن دیشا و

! شده  ریو سر به ز نیسنگ يروزها بدجور

کشم و به نوك دماغش  یگذارم و کالهش رو جلوتر م یم نیزم يها رو رو لونینا... رسونهیخودش رو بهم م نایکنم تا آو یصبر م نقدریا

:زنم  یم یضربه آروم

؟  يگردنت رو کج کرد ينطوریداره که تو ا دنید ابونیکف خ یآخه چ  -

)و کمرنگ  حیمل... زنه  یلبخند م( 

! مورچه   -
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... بره  یم ادشیکه مادر رو هم از  ینیریش يها يبه کنجکاو... به صداقت کودکانش ... ده  یکه دخترم بهم م یبه جواب... خندم  یاما م من

:زنم  یتر حرف م يدارم با لحن جد یبر م نیزم يها رو دوباره از رو لونیکه نا نطوریهم

! خونمون  میبرس يتا زود ایب کم تندتر راه هی... ممکنه غذامون بسوزه  میبرس ریتازه اگه د... خسته هستم  یلیدختر گلم من خ  -

 یبه در خونه که م... ادیو همقدم با من راه م رهیگ یکوچکش م يدست ها يده و گوشه مانتوم رو تو یتکون م دییبه نشانه تا يسر نایآو

.شم  ی، داخل م نایچرخونم و بعد از وارد شدن آو یقفل م يرو تو دیفورا کل... دمیرسم انگار به بهشت رس

خوردن وجود داشته  يبرا يکنم هنوز ناهار یآرزو م کهیزنه و من در حال یدرخت ها قدم م يکنان و سر به هوا ال به ال یل یباز هم ل نایآو

.رم  یباشه به طرف ساختمان م

سرخ و  يانارها یشن و به چشم بر هم زدن یها از دستم ول م لونینا... خورم  یم يکنم و سکندر یشه هول م یکه بلند م اطیزنگ ح يصدا

! خورن  یراه سنگ فرش شده به هر طرف غلت م يسبز رو

گردم  یبا عجله راه رفته رو برم... خونه رو فشار نداده  نیزنگ ا یدست هم کس يبه تعداد انگشت ها دیشا میخونه اومد نیکه به ا یوقت از

 يرو یکس يرد انگشت ها... ندازه  یخانوم من رو به وحشت م، پرستار گالب  یوسفیچهره درب و داغون خانوم ... کنم  یو در رو باز م

:زنم  یبه زحمت لب م... کرده  هیگر یبه خون نشسته و مرطوبش معلومه که حساب يرد انداخته و از چشم ها تشطرف چپ صور

؟  یوسفیخانوم  نیشد ينطوریا... چرا ... شده ؟  یچ... چ   -

:غره  یم تیاز بغض و عصبان پر

که  یمدت نیخواهر شوهرتونم اومد و باهام دعوا کرد و گفت تو ا... زده  يبهم تهمت دزد یمیکر يفقط مادر آقا... زمینشده عز يزیچ  -

! کردم  ضیخونشون بودم بدتر مادرش رو مر

) گذاره  یدستم م يکشه و تو یم رونیرو ب یرنگش و پاکت زرد رنگ یمشک فیک يبره تو یدست م( 

خب منم آدمم  یدارم ول ازیکار و پولش ن نیبه ا یلیخ... واقعا کشش ندارم  گهیمن د... خانوم  نینیبب... درسته ؟  نیانوم بودشما نژال خ  -

.رو تحمل کنم  یو همه جور حرف یطیتونم همه جور مح ینم... دارم  تیشخص... غرور دارم 

... زد  یکتکمم م یحت مینبود ک ادشیدنبالم و چون  فتادیدو سه وعده م يروز... بود  يمریآلزا ماریبودم طرف ب ییجا هیبه خدا قبال  واال

خواستن  یم تیرسوندنم خونه ازم حالل یچون بچه هاش هر شب که م... ستیدونستم دست خودش ن یچون م... کردم  یمن تحمل م یول

.دادن  یم یو بهم دلگرم

هم بهتون خبر بدم  امیگفتم ب... داد  یرو جواب نم شیگوش یزنگ زدم به آقاتون ول رونیم باز خونه مادرشوهرت بزن نکهیامروز قبل از ا

.نباشم  ونیافتاد من مد ضتونیبرا مر ینکرده اتفاق يوقت خدا هیکه ... نیباش انیو در جر ستمیاونجا ن گهیکه د

به اندازه ... از سر برج نگذشته  شتریدوازده روز ب... نیبهم داده بود شیپ شیبرج رو پ نیحقوق ا... پولتون رو پس بدم  هیبق نکهیا هم

.پول حقوقم رو برگردوندم  شیروز بق جدهیه

! و من رو به سالمت  ریشما رو به خ حاالم
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همه رو  نطوریداره که ا یلیدونم چه دل ینم... لعنت به فاطمه ... کنم  ینگاه م یوسفیافتاده به دور شدن خانوم  يصورت وارفته و شانه ها با

 يرو یلیرد س ریکنم فکرم درگ یپخش و پال شده رو جمع م يدهایکه خر نطوریگردم و هم یبر م! ... ده  یم ياز دور و بر مادرش فرار

!صورتش بلند شده  يرفت که نتونستم بپرسم دست کدومشون رو عیسر ينقدریا... شه  یم یوسفینومصورت خا

به ... ادیم رونیآه از نهادم ب... خوره  یدماغم م ریکه فضار رو پر کرده ز ینامطبوع يبو... رم  یوان به طرف خونه مشم و دوان د یم بلند

به جز ته  يزیچ بایکه درست کرده بودم تقر یخوش رنگ هیاز استامبول... گذارم  یم نکیرم و اون رو کنار س یسرعت به طرف قابلمه م

! نمونده  یشده باق اهیس گید

 يشلوار رو رو هیکمر يکنم و جا یلباس عوض م... رم  یشم و بعد از شستن دستهام به اتاقم م یکه به آب دادم م یدسته گل الیخ یب

 يرهایکشم و به س یم رونیب خچالیو بادمجان رو از داخل  یچند تا گوجه فرنگ عیسر... کنه  یحاال فکرم بهتر کار م... دم  یشکمم ماساژ م

.زنم  یچشمک م دمیرخکه  يتازه ا

 نایکنم و آو یپنجره رو باز م... داره  یعطرش تمام خونه رو بر م يشه و بو یکردم درست م یکه فکرش رو م یزودتر از اون یقاسم رزایم

:زنم  یرو صدا م

! میناهار بخور ایزود ب! ... دختر مامان   -

)رسه  یکنن به گوش م یدعوا م دهیرس يکه سر گردوها ییقار قار کالغ ها ياز البال نایآو يصدا( 

! مامان  ستیگشنم ن  -

 یرو برم یو بزرگ يکنم و بعد کاسه بلور یتابه رو خاموش م ریز... نداره  یغذا خوردن که لطف ییکنم ، تنها یبندم و فکر م یرو م پنجره

که  ییو انارها نیریو ش دیسف يکه پوست سبز دارن و دونه ها ییانارها... کنم  یرو دونه م نیریچند تا انار ترش و ش عیدارم و فرز و سر

! و ترش  نیآتش يدارن و دانه ها رخپوست س

! بردم  یمزه هردوشون لذت م بیاز ترک شهیهم... کشم  یم رونیتند دلشون رو ب تند

! خاطراتشون  يبرن تو یآدم ها رو م نوبرانه ها شهیاصال هم... ده  یخاطرات دور رو م يبو... رمیگ یدستم م يانار رو تو نیآخر

خواست پوست انار رو گاز  یسرو صدا بودم دلم م یمظلوم و ب هیرستانیبچه دب هیکه هنوز  ییها ، اون وقت ها شیوقت پ یلیخ ادیم ادمی

حس  نیکرد و من از ا یداد ، زبانم رو انگار زبر م یکه م یمخصوص يطعم گس و بو... کردم  یباز کردنش از چاقو استفاده نم يبزنم و برا

! بردم  یلذت م

! زنم  یم یو به پوست نرم و سبز رنگ کنار تاجش گاز کوچک ارمیاز اطرافم انار رو باال م فارق

:شکنه  یخسته اما شگفت زده سکوت رو م رضایعل يصدا... رهیگ یشه خندم م یهام که جمع م لب

! هاااااا اناره ! ... نژال   -
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افتاده  نییبا سر پا... شه  یم کیوار بهم نزد هیو سا نیسنگ رضایعل... کنم  ینوچم نگاه م يو به دست ها رمیگ یم نییسرم رو پا شرمزده

 يکنه و من کامال تو یبزرگش رو دور شانه هام حلقه م يدست ها یحرف چیه یب... نمیرنگش رو بب ياسپرت قهوه ا راهنیتونم پ یفقط م

شبانه روز کار و  کیبعد از ... خوره  یرنگ به مشامم م يتار و پود پارچه قهوه ا ياز ورا یو گرم فیعطر خف... رم  یم روآغوش گرمش ف

! دست ها و بدنش نشسته  يرو نیفرمان ماش هیکیو روکش الست نیبنز يبو شتریجاده ، االن ب يتو یرانندگ

زحمت  يبو! ... کار بده  يبو رضایبرسه که عل يروز هیتونستم تصور کنم که  یوقت نم چیه شیپ چند ماه نیتا هم... کشم  یلذت نفس م با

 !

مرد من ... امیم رونیکنن انگار از عالم خودم ب یم يلغزن و با دنباله موهام باز یکمرم م يمهره ها يزدش که رو جانیه يها دست

 نیتونه از خانوم ا یم يحاال برگشته و هر انتظار یشبانه روز دوندگ کیکه قبولش کردم و بهش فرصت دادم ، بعد از  يمرد... برگشته 

! خونه داشته باشه 

 نکهیقبل از ا... خراب کردم ... کشه  یخودش رو عقب م یشن و کم یدست هاش شل م... فهمه  یانگار م... ره  یاز کمرم باال م یفیخف لرز

 یسرم رو باال م... کنم  یم کسیشانه ها ف يو اون ها رو رو رمیگ یست هاش رو عقب بکشه ، با کف هر دو دست بازوهاش رو مکامال د

:زنم  یم يحوو لبخند م رمیگ

! یخسته نباش  -

:زنه  یم یرنگم ضربه آروم يا روزهیو ف یبدل يبا سر انگشت به گوشواره ها... شه  یباز تر م یکم صورتش

! ادیخوشت م يکال از شوهر دکور! ... يمن رو هم از راه دور دوست دار... يانار رو با پوستش دوست دار  -

! انصاف نشو  یب  -

) زنه  یبه گوشواره هام م يا گهیضربه د( 

گدا  هیوهویالبته اگه تو راه برگشت ! ... دیمروار دمیشا! ... اصل بخرم  روزهیجفت ف هیبازار طالفروش ها ، برات  میآخر هفته بر  -

! بهش  یشوهرتو ببخش هیو دلت نکشه هد ینیگودوله نب

رو  زیم يکشه و انار رو یسرش رو عقب م... بوسه  یگوشه لبم رو م عیکنه و بعد سر یم یفیاخم ظر... کنم  یو شوك زده نگاهش م مات

ده  یجوه و فرو م یم شیتوجه به تلخ یتکه جدا شده رو ب هیچند ثان يزنه و تو یوستش مبه پ یگاز بزرگ... رهیگ یصورتش باال م يتا جلو

:نهز یچشمک م... 

! هیمزه دهن عروس خانوم چ دمیتازه االن فهم) زنه  یم یچانم ضربه کوتاه ریبا انگشت سبابه ز! ... ( گن برا زخم معده خوبه  یم  -

. برم  یکنم و کشان کشان با خودم به داخل خونه م یم دایبزرگ پ يدرخت گردو هیریباالخره از ز یرو سرتابه پا گل نایاو

... شه  یم دهیآب از داخل حمام شن زشیر يهنوز صدا... تونه درستش کنه  یدوش مرتب م هیاونقدر اسفناك هست که فقط  تشیوضع

ستمیا یزنم و پشت در حمام م یبغل م ریرو ز يآو... ندازمیو بعد به در حمام م نایبه آو يا ثانهینگاه خب... زنن  یبرق م اهمیس يچشم ها
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دلم نشسته قلقلکم  يکه تو یطنتیزود اون ش یلیاما خ... ذوقش بخوره  يقبول نکنه ممکنه دخترکم تو رضایچون اگه عل ارمد دیترد یکم... 

کلفتش حس شش دونگ  يبا اون صدا... چه خودش رو هم قبول داره ... زنم  یلبخند م... شنوم  یرو م رضایزمزمه عل يصدا... ده  یم

! بودن بهش دست داده 

موهاش آب  يفهمونه که داره کف شامپو رو از رو یبهم م رضایعل مهیبم و نصفه ن يچند لحظه بعد صدا... زنم  یسرانگشتم به در ضربه م با

:کشه  یم

هه ؟ ... بعل ... ب   -

؟  یکن یدر رو باز م يلحظه ال هی  -

) یمکث طوالن هیبعد از ( 

؟  یگفت یچ  -

! میدر رو باز کن کارت دار يال  -

قلب خودم داره ... کنه  یکشه و با استفهام نگاهم م یم یکرده سرک میکه خودش رو پشت درب حمام قا یدر حال رضایلحظه بعد عل چند

باهاش حرف  يعاد یلیو خ رمیگ یبه خودم م یحق به جانب افهیق... کنم کامال خونسرد باشم  یم یاما سع... دارم  جانیزنه و ه یم نهیس يتو

:زنم  یم

کرده ؟  کاریبا خودش چ ینیب یم  -

خب ؟   -

! رو هم حمام بده  نایآو... ییتو که اون تو... کشه  یوگرنه همه خونه رو به گند م رهیدوش بگ دیبا  -

 ادشیکنه و بعد تازه  ینگاه م نایبا ترس به آو... پره  یشن و رنگ از رخسارش م یگرد م رضایعل يلحظه چشم ها کیيکه تو نمیب یم

:کنه  یزمزمه م يزیبا لحن ترحم برانگ رضایعل... کنم تا قهقهه نزنم  یخودم رو کنترل م یبه سخت... بازش رو ببنده  مهیدهان ن دیبا فتهیم

! بچه رو شست نژال  هیدیبا يچطور ستمیمن که بلد ن... خو من که ... و حمام بدم ؟ ر يمن آو یعنی... من ؟   -

) برم  یاز ابروهام رو باال م یکی( 

که مال  هیعروسک فیبعد هم با همون ل یزن یاول سرش رو شامپو م... نداره  يکار... گهیشورن د یآدم بزرگ رو م هیکه  يهمونجور  -

! یکن یم زیخودشه بدنش رو تم

! دستم شکست  رشیبگ... ؟  یکن یفکر م یه... ؟  هیچ

کشه  یم یدرهم منتظرم کالفه نوچ يکنم و با اخم ها یمن همچنان طلبکارانه نگاهش م نهیب یم یکنه و وقت یپا و اون پا م نیا یکم رضایعل

:کنه  یتعجب کنم هول و دستپاچه در رو باز م نکهیقبل از ا... بنده  یو بعد در حمام رو م

! صبر کن من خودمو بپوشونم بچه زهره ترك نشه  قهیدق هیفقط ... رمشیگ یاالن م... زهیچ  -
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از يزیاحتماال چ نکهیبا ا چارهیب ينایآو... بنده  یخنده و در رو م یهم م رضایعل... زنم  یتونم خودم رو کنترل کنم و قهقهه م ینم گهید

! مونه  یبغلم منتظر م ریز زانیو همونطور آو زنهیم یبلند من لبخند پهن يبه خاطر خنده ها دهیحرفهامون نفهم

 یدلم م... رهیشدن د مانیپش ياما برا... لرزونه  یدلم رو م يزده آو جانیو ه دهیلحظه نگاه ترس کیسپرم  یم رضایکه اون رو به عل یوقت

. شده اعتماد کنم  داریوجودش ب يکه تو يو حس پدرانه ا رضایخواد چشم هام رو ببندم و به عل

برداشتن  انیمادرانه سر به عص يها یدل نگران... گذارم  یزانوهام م يزنم و سرم رو رو یمستاصل پشت در حمام چمباتمه م يآدم ها مثل

! گم خودم کردم که لعنت بر خودم باد یدلم م يتو... 

شم و گوشم رو به در حمام  یبلند م... رهیگ یشنوم ، دلم آروم م یو شاالپ و شولوپ آب رو که م نایآو يخنده ها يلحظه بعد صدا چند

:چسبونم  یم

! مامانه  ياون شامپو  -

رو بردارم ؟  یکیخب پس بگذارمش سر جاش اون ... ااا ؟   -

! بهتره  یلیبوش خشامپو مامانم ! ... نه ... اوومممم   -

! مادرشه  يگن که دختر هوو یراست م... ؟  یش یم یچ یبزرگ بش! ... یسوئ استفاده چ يگم ا یدلم م يتو

دارم و  یرو برم نایحوله آو رضایعل يبا صدا... نمیچ یرو م زیکنم و م یرم و غذا رو گرم م یبه طرف آشپزخونه م دیو پر از ام سرخوش

! کردم  یکه تصور م هیبهتر از اون یلیخ زیکنم همه چ یشه اعتراف م یدر که باز م... ستمیا یدوباره پشت در حمام م

! که گذرونده لذت برده  یقیخنده و من مطمئنم از دقا یدخترکم م يچشمها... دیحس و حال جد هیزنه از تجربه  یبرق م نایآو چهره

 نایفهمم که چقدر با حمام دادن به آو یو من م... زنه  یموج م یقدرشناس يزیاز هر چ شترینگاهش ب يتو! ... ستین یاما گفتن رضایعل حال

! شده و بهش عظمت و عزت نفس داده  داریوجودش ب يپدرانه تو رینظ ی، حس ناب و ب

خمارش بهم نشون  يچشم ها دنینخورده که با مال شتریهنوز چند لقمه ب... زیبرمش سر م یراست م کیپوشونم و  یرو م نایآو يها لباس

 يو موها دهیپوش يو خاکستر دیگرمکن و شلوار سف کهیدر حال سیخ يبا موها رضایهمون لحظه عل... داره  اجیبه خواب احت دایده شد یم

... فتهیب شیصندل ياز رو نایآو یتصبر کنم ممکنه ح شتریدونم که اگه ب یم... شه  یکنن ، حاضر م یچکه م شیشانیو پ قهیشق يرو سشیخ

:دم  یم حیکنم توض یرو پر م رضایکه بشقاب عل نطوریشم هم یبلند م

! دهیباز خواب يبا چشمها... تخت  يرو ببرم تو نایبخور تا من آو  -

:کنه  یحرکت بلندش م کیو با  يآو يزانوها ریز برهیفورا دست م رضایعل

! شن  یتر م نیانگار سنگ ادیخوابشون م یبچه ها وقت... برمش  یخودم م  -
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من از همه دلشوره ها و اتفاقات چند ساعت  ادییبیشه و به طرز عج یصرف م یدر سکوت دلچسب یاز وقت معمول ول رترید یکم ناهار

! شه  یپاك م شیپ

پر از  يبا چشم ها یوقت... دم  یکنم و به دستش م یو نمک مخلوط م يکاسه انار رو با پودر گل محمد رضایعل هیدر جواب اظهار تشنگ یوقت

و با نگاهم سربه سرش  نمیبش شییروبرو هیصندل يکنم رو یبار هوس م نیاول يبرا یوقت... صورتم  يشه تو یم رهیحرف و پر از جذبه خ

! بره  ادمیز ا شیگالب خانوم و پرستار فرار هیده تا قض یدست به دست هم م زیچ ههم... بگذارم 

! شدن  الیخ یب يکنه برا یرو م شیزنم و اون تمام سع یم ریمن با نگاهم ت... میکن یم یو شوخ میخور یم انار

! و پر از آرامشه  ییایمن چقدر رو يبرا يزییسرد پا مهیبعد از ظهر ن نیفهمه ا یکردن و اون نم يشم از لذت دلبر یپر م من

خوره و من مالقات سر  یم یوسفیبه پاکت پول خانوم  رضایکه چشم عل یالبته نه تا وقت... و جذابه  دیجد تینها یخوب و ب زیچ همه

! کنم  یم فیظهرمون رو براش تعر

:کنه  یرو کنترل م ادشیفر یبه سخت رضایعل

االن ؟ ... ؟  یبهم بگ دیاالن با! ... نژال   -

! مادرته  شیگفت فاطمه پ یوسفیخانوم   -

چه خبره ؟  يهنوز متوجه نشد یعنی... ؟  یبه نفهم يتو چرا خودت رو زد... چنده ؟  ییلویک فاطمه  -

! کاله خودشه  ریز يدزد هیتونم قسم بخورم قض یم یول... ستیمادرم ن شینتونم قسم بخورم که فاطمه االن پ دیشا

:رسه  یبه ذهنم م زیچ کیفقط  شیدلخوررفع  يلحظات آخر برا يتو... کنه  یپوشه و قصد رفتن م یعجله لباس م با

! امیمنم باهات م... صبر کن  قهیدو دق رضایعل  -

سرش  يرو رو شیخوابه کاله بافتن نایکه آو ينطوریپوشم و هم یم يو تند تند مانتو شلوار ساده ا ندازمیاتاق خواب م يخودم رو تو عیسر

.کنم  یگردنش رد م يرنگش رو از تو یو صورت یپشم يکشم و پانچو یم

:ره  یکشه و فورا به طرف در م یبغلم م يرو از تو نایکه زودتر از من آماده شده آو رضایسالن عل يتو

! طولش نده ! ... زود باش نژال   -

 يزیقبل از خروج چ... رم  یم یشم به طرف جاکفش یکه مطمئن م میو گوش دیو از بودن دسته کل دارمیکوچکم رو بر م هیدست فیک فورا

با ... بودم  اطشیدو تا اتاق گوشه ح يکه تو ییهمون وقت ها یحت... گالب خانوم نرفتم  دنیبه د یوقت دست خال چیه... ده  یقلقلکم م

 نیباغ و ماشهیسرعتم خودم رو به ورود تیکنم و بعد با نها یانار پر م يرو از دونه ها يو ظرف مناسب و در دار مگرد یفکر برم نیا

!رسونم  یم رضایروشن عل
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به طرف خونه مادرش  نایتوجه به من و آو یب رضایعل... میخور یجا م یاز باز بودن در خونه هر دومون حساب میرس یکه م یمیخونه قد به

به طرف خاطرات  نهیکشم و آروم با طمان یعقب به آغوش م هیصندل يرو از رو نایبا زحمت آو... کنم  یرو درك م شیدلواپس... دوه  یم

!رم  یم اهمیس

:شنوم  یلرزان و پر از بغضش رو م يبه اتاق گالب خانوم صدا دهینرس

شماها  نیک نایدونم ا یمن اصال نم... برداشت و فرار کرد  لشویتا فاطمه اومد وسا ياز ظهر شیهمون پ... دونم کار خودش بود  یمن م  -

من ؟  هیزندگخونه و  يتو نیاریم

)شنوم  یبده م یدلگرم رزنیداره با لحن آرومش به پ یرو که سع رضایعل يصدا( 

... کنه  یموسسه کار م هیخانوم برا  نیا... کنم  دایپرستار پ ابونیخ يمن که نرفتم برات از تو... مادر من از کجا معلوم که اون برداشته ؟   -

نکرده دست از پا خطا کرد بشه  يداره که اگه خدا گهیاسم و رسم و آدرس و ضامن و هزار تا کوفت و زهرمار د... اونجا پرونده داره 

! دیچسب خرشوخر

مطمئن بودم  منم چون ازش... بود  یآدم آبرو دار و خوش نام... نبوده  یهم ازش شاک یکس چیاصال ه... چند سال سابقه کار داره  بعدشم

!نجایآوردمش ا

نکنه بال دراوردن و پرواز کردن ؟ ... شدن ؟  یهان ؟ چ... شدن ؟  یمن چ يطالها یگ یپس م  -

من طالهامو ببره ؟  هیسر کمد و زندگ ادیتونه ب یراحت م یک گهید بهیاز اون غر ریغ

اصال ناهار ... ؟  يحاال حالت خوبه ؟ داروهات رو خورد... کنم  یرم موسسه باهاش صحبت م یمن م! ... تو حرص نخور ... خب  یلیخ  -

؟  يخورد

 نییاز گلوم پا یچیاصال ه... دهنم خشکه ... تونم بخورم  ینم یچیناهارم ه... سرم داشتم برا امروز با دو سه تا آمپول که هنوز نزدم  هی  -

! ها پاشد رفت  یجن نیمثل ا وهویفاطمه هم  نیا... ره  ینم

! ادیمونم تا ب یمن م... گرده  یهر جا باشه برم... گرده  یبر م  -

! سرمت رو وصل کنه  ارمینفر رو ب هیبرم

 دنیاما د ادیخوشم نم رزنیاز نگاه بهت زده و تعجب زده پ... میکه ما هم هست فتهیم ادشیتازه  رضایعل ستمیا یچهارچوب در که م يتو

داره بهش  یضیمر يو بدجور يریگالب خانوم افتاده تو سراز... بود  رضایانگار حق با عل... کنه  یدلم رو نرم م دشیزرد و پر يرنگ و رو

.هکن یغلبه م

:کنه  یشه و قبل از رفتن با نگاهش التماس م یبلند م رضایعل

! امیبخوره تا من ب اریمامان ب يبرا يزیچ ییغذا هیبرو  یتون یتو اگه م... گردم  یو برم رونیرم ب یم یساعت مین هینژال من   -

 ریخوابونم و ز یکه کنار اتاق پهن شده م ییپتو يرو رو نایآو... رم  یدر کنار م يحرف از جلو یدم و ب یرو به نشونه مثبت تکون م سرم

:کنم  یملب زمزمه  ریکامال از اتاق خارج بشم ز نکهیقبل از ا... رم  یبه طرف آشپزخونه م رزنیپ نینگاه سنگ
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!نیبخور ارمیبراتون ب يزیچ هیرمیم  -

! دهیچیقبل از رفتنش پخته بوده پ یوسفیکه احتماال خانوم  یمیآب پز و رژ هینیزم بیمرغ و س يآشپزخونه هنوز بو يتو

 یم زیم يبه سفره رو يسر... کنم تا دوباره گرم بشه  یرو روشن م رشیشم ز یاز پر آب بودنش مطمئن م یکنم و وقت یقابلمه رو باز م در

کرده که  یرو آماده م رزنیداشته ناهار پ چارهیب هیوسفیانگار خانوم ... شده  دهیچیسفره پ يخوردن ال ينون تازه و بشقاب سبز... زنم 

! بره  یکنه و به خدا پناه م یرو رها م زیشه و همه چ ینازل م سرشطوفان به 

! گالب خانوم  هیلیم یو ب فتمیانارها م ادی

ظرف انار رو  میدست فیک يشم و از تو یخم م... کنه  یمحتاطانه نگاهم م دنمیباز هم با د... رم  یو به طرف اتاقش م دارمیرو بر م یقاشق

باشه و نه نفرت گذشته و نه  یکنم رفتارم کامال معمول یم یسع... دم  یو ظرف و قاشق رو به دستش م نمیش یکنارش م... کشم  یم رونیب

:کدام رو به مادرشوهرم منتقل نکنم  چی، ه وزترحم امر

شه  یاشتهاتون باز م... نهیریترش و ش... نیبخور نویا... ادیهم به وجود م ییبدن و کم اشتها یخشک ییایمیش يگن به خاطر داروها یم  -

 !

! نیبخور ارمیهم براتون گذاشتم گرم بشه بعدش م غذا

 يبعد انگار واقعا دونه ها قهیچند دق... کنه  یخشکش رو از هم باز م يبره و بعد لب ها یظرف فرو م يمکث قاشق رو تو یبا کم رزنیپ

شم  یآروم از کنارش بلند م... ده  یبه خوردن ادامه م يشتریب لیو با م نهیش یپوست لبش م يرو یمعجزه کرده باشن ، رطوبت کم یبهشت

کشم و به  یبدنش م يرو رو یملحفه سبک... ارمیب رونیرو از تنش ب یپشم يرو بدخواب کنم پانچو يآو نکهیا دونکنم ب یم یو سع

.گردم  یآشپزخونه برم

 خچالیياز تو... برن  نییخوره تا به قول خودش از گلوش پا یم مویرو با ضرب و زور آبل یمیرژ يغذاها نیدونم که گالب خانوم ا یم

گوشت مرغ رو از استخوان  يتکه ا... زمیر یاستکان م هیيو تو رمیگیچنگال آبشون رو م هیکشم و با کمک  یم رونیتازه ب يمویچند تا ل

 هینیس هیخوردن همه رو با  يو همراه نون و سبز زمیر یم یکاسه متوسط ياز آب خودش تو یو کم ینیزم بیس هیهمراهکنم و  یجدا م

.برم  یبزرگ به اتاقش م

!دهیپوستم دو ریز نیریش هیتفاوت یب هی... ندارم  يبد حس

 يپشت سرش و چشمها يداده به بالش ها هیکه کنار رختخوابش گذاشته و تک نمیب یظرف نصفه شده انار رو م نمیش یکه م کنارش

! هاش بسته  یو نگران ایدن يچروکش رو به رو

:زنم  یلب م آروم

! نیضعف نداشته باش نیریدارو بگ نیخوا یکه م نیچند تا لقمه بخور هی! ... غذاتون رو آوردم   -

:کنه  یزمزمه م... بودم  دهیآروم ند نقدریرو ا رزنیوقت پ چیحاال ه تا

! خورم  یه به زور غذا موقت یلیخ! ... رمیانگار س ینخوردم ول يزیچ... ندارم  لیم  -
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... سوزه ؟  یچرا دلم م... من چه مرگم شده ؟ ... کالم ؟  شیو ن یاون همه بدزبون... اون همه کبر و غرور کجا رفت ؟  ایخدا... لرزه  یم دلم

؟  ادینم ادمیچرا کارهاشو 

 يقاشق رو جلو... کنم  یخودم رو کنترل م یلرزه ول یدستم م... ارمیگوشت مرغ باال م يو قاشق رو با تکه ا ینیس يبرم تو یم دست

:رمیگ یصورتش م

! شه  یدلش گرم م نیبفهمه غذا خورد رضایعل! ... نیتو رو خدا بخور  -

به  میدوز یچشم م يچند لحظه ا... شه  یم رهیتوش داره بهم خ یدونم چه حرف یکه نم یبا نگاه... کنه  یچشمهاش رو باز م يال رزنیپ

 یکنه و قاشق رو به دهان م یلبهاش رو باز م... ستیدلم ن يتو يزیفهمه چ یانگار از نگاهم م... فارغ از اون گذشته پرماجرا ... گهیهمد

:رمیگ یو دوباره باال م زمیر یتوش م مویگردونم و با کج کردن استکان چند قطره آبل یرو برم اشقق... کشه 

! تهاتون خوبه برا اش... تازه آب گرفتم  يمویل  -

:کنه  یانگار اعتراف م یآروم يو قبل از فرو بردنش با صدا رهیگ یقاشق رو از دستم م... کشه  یم یقیعم نفس

! بره  نیخورم که تهوعم از ب یم نیا يرو برا مویآبل  -

هنوز چند  رزنیپ... کنم  یشکمم جمع م يو زانوهام رو تو نمیش یم واریبعد کنار د... کشم  یرو براش جلوتر م ینیدزدم و س یرو م نگاهم

:شنوم  یم یبه خوب نجایبلند فاطمه رو از هم يشه و من صدا ینخورده که در خونه با سر و صدا باز م شتریب يلقمه ا

! شه مامانم هنوز داروهاشو مصرف نکرده  یداره غروب م گهیکه د ایب... جون  سیان ایب  -

! طرف  هیمامانمم  یکس یو ب یضیمر نیا... طرف  هیخونه خودم  يکارا... ادیخودم نفسم باال نم گهید دمیدو نقدریخدا امروز ا به

، از  دمید رضایعل هیلیفام يها و مراسم ها دیو بازد دید يکه قبال هر دوشون رو بارها تو یو دختر جوان انسالیلحظه بعد فاطمه و زن م چند

رو  لیوسا هیسرشه سرم و چند تا سرنگ و بق يکه باال یبزرگ فیک يو از تو نهیش یتوجه به من کنار مادرش م یفاطمه ب... شن  یدر وارد م

 یهستن از سر جام بلند م رضایعل يزن عمو و دختر عمو دهیکه تازه به ذهنم رس يتازه وارد يمن اما به احترام مهمان ها... کشه  یم رونیب

.شم 

 هیبا من سالم و احوال پرس یلب ریز ياتاق شده ، با تکان دادن سر و زمزمه ها نیفاطمه و جو سنگ يها یمحل یخانوم که انگار متوجه ب سیان

 یرو نوازش م يآو قهیکنار شق يو با نوك انگشت موها نهیش یم نایسر آو يتوجه به نگاه منتظرم باال یدختر جوان اما ب... کنه  یم یکوتاه

و از  ارهیدوام ن نشینگاه سنگ ریز نایترسم آو یدلم م يزل زده که من تو نایوار به صورت آو فتهیچند لحظه ش نیهم يتو يطور ...کنه 

! بشه  داریخواب خوشش ب

 بیکنه و بعد به ترت یساعد گالب خانوم وصل م يرو یآنژوکت رو به رگ نازک عیمسلط و سر یلیخانوم که خ سیخوره به ان یم چشمم

! کنه  یم هیپر شده رو داخل محفظه شفاف سرم تخل يسرنگ ها

.کار کرده و تجربه داره  یدرمانگاه ایمارستانیب يداد که قبال تو صیشه تشخ یراحت م یلیخ
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و زن  با تعجب به فاطمه... شه  یوارد اتاق م گهیخانوم د هیهمراه  رضایگوشمه که عل يهاشون تو یپچ پچ گونه و آرام احوالپرس يصدا

با نگاهش به فاطمه حمله کرده محکم و بلند لب  يبدجور کهیدر حال رضایعل... شن  یهمه به خاطر ورودش بلند م... کنه  یعموش نگاه م

:زنه  یم

! من خودم رفتم دنبال پرستار  یو رفت يمامان که گفت ولش کرد... فاطمه ؟  يچرا به زن عمو زحمت داد  -

ده  یجواب م یبودم و لبخند زورک دهیکه هرگز ازش نشن یمیمال يخانوم نقاب به صورتش زده با صدا سیان يجلو يکه انگار بدجور فاطمه

:

.جون شدم  سیرفتم مزاحم ان... افتاد سرم و دارو داره  ادمیمنم ... خب پرستار مامان که ول کرد رفت   -

بزنم بهتر از زن عمو ؟  ویزد گفتم در خونه ک یبود و دلم شور مریمنم فکرم درگ... عمو هم که خودش پرستار بازنشسته هست  زن

:میشنو یسالن م يحرف زدنش رو با تلفن تو يچند لحظه بعد صدا... رهیم رونیب بهیده و همراه پرستار غر یسرش رو تکون م رضایعل

! نجایا ایساعت ب مین هیکن بچتو نگه داره  دایرو پ یکییتون یهرطور م... گم کار واجب دارم  یفتانه بهت م  -

که نقاب از صورت  ياز اون روز يگم وا یدلم م يتو... رهیگ یو گر م نهیب یم... زنم  یپوزخند م... پره  یفاطمه م يکه رنگ از رو نمیب یم

! از آدم ها  یبعض هیوجود قتیخواد روبرو شدن با حق یم ریجگر ش! ... فتهیها م

*********

 یچند ماه رو م نیا يانگار کل عقده ها... هیعصب یبه طور وحشتناک رضایعل... رمیگ یبغلم م يتو شتریرو ب نایو سر آو نمیشیم وارید کنار

! ارهیدل فاطمه در ب يتو کجایخواد 

:لرزونهیهاش چهارستون بدنم رو م ادیفر

کنن که مادرشون سه تا بچه  یاخ و تفمون م لیو فام يآورد بهیدبخت که پرستار غرمن ب نیآست يتو يچوب کرده بود روزید نیتا هم  -

تا سرم مامان رو وصل کنه و بعدم  نجایا يزن عمو جعفر رو آورد یشده که رفت یحاال چ... کنن  يازش نگهدار ادیبزرگ کرده عارشون م

؟  ستین رزنیپ نیحواسش به ا یکس کهيوانمود کرد ششیپ

بگو تا نزدم ! ... لیچرچ گذرهیتو اون کله م یبگو چ... شناسمیرو نم یکس چیبکنم ه یکه من قاط یدون یم... راستشو بگو فاطمه ... ؟  هان

! از وسط نصفت نکردم 

با  رضایتمند علقدر يجا کرده و هر چه در توان داره به کار بسته تا مانع از تماس پنجه ها رضایعل يدست ها نیبه زور خودش رو ب فتانه

 واریهمونطور که گوشه د... حق به جانبش رو از دست نده  افهیکنه تا ق یاما همه تالشش رو م دهیفاطمه ترس... سر و صورت فاطمه بشه 

:زنه  یم ادیکنه فر یرو محکم تر م شیافتاده گره روسر ریگ
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بود  سادهیوا... کنه  یسکته م یکه براش گرفت يپرستار معتمد نیمامانم داره از دست ا دمیاومدم د يظهر... کردم ؟  یم کاریچ یگ یم  -

... گرفتارم ... ضمیمن که خودم مر... کو گوش شنوا ؟ ! ... مادرتون نسوخته  يها دلشون برا بهیصد دفعه بهتون گفتم غر... مامانم  يتو رو

اون خونه باغ  يتو ایبه چاك جاده  يزد ایتو هم که ... ه واسه سر نزدن و کمک نکردن کرد دایپ يخوب بهانه ا دهییبچه زا هیهم که  نهفتا

! ادیزن بدبخت م نیخونه چه به حال ا نیتو ا نکهینداره به ا يکار یکس... یکن یو حالت رو م فیور دل زنت ک امرزمیآقاجون خداب

مامان تا حاال  هیضیبود که از اول مر يپرستار نیسوم نیا! ... ینیب یبرا من به هم نباف فاطمه که بد م سمونیآسمون ر! ... خفه شو   -

! يداد شیفرار

؟  مینیتا ماها رنگ آرامشو نب یکن یکالف رو گم م نیسر ا يکجاست که دار رتیگ... خونه ؟  نیاز ا يخوا یم یچ

دادم ؟  يکاره رو فرار چیه يمن اون مفت خورا... تو بگو ... آره مامان ؟ ... دادم ؟  شونیمن فرار... من ؟   -

... شهیبحث به کجا ختم م نیا جهینت نهیکنه و انگار فقط منتظره بب یدر سکوت با نگاه موشکافانش فقط بچه هاش رو برانداز م رزنیپ( 

)داره اون رو متوقف کنه  یسع کلشیهکنه و فتانه باز هم با تمام  یدوباره حمله م رضایعل

! چوبه دار  يپا رمیراحت م الیبعدم با خ ندازمیالشت رو دراز به دراز م نجایهم زنمیفاطمه به خدا قسم م  -

و نابودت نکردم  ستیبگو تا نزدم ن... ؟  يدیخواب د یاالتیبگو چه خ... ومدهیسگم باال ن يبگو تا اون رو... یتو هنوز منو نشناخت نکهیا مثل

 !

! برسه  ریکرده باشم به همه طرف خ يکار هیمن فقط خواستم ... بگم ؟  یچ يدوست دار... بگم ؟ هان ؟  یچ  -

یکیخوان شر یآقا شوهرم م نیعمو جعفرم که با حس... خونه  ينشسته تو کاریوارده و االنم ب... خانوم پرستار بازنشسته هست  سیان نیا

من گفتم چراغ سبز نشون بدم ، ... عمو جعفر رو خراب کنن و همونجا بسازنش  یمیقرار شده خونه قد... بسازن  ینمجتمع مسکو هی

 يبه جا... تو خونه ما بمونن  نجایهم انیرو اجاره کنن ب ییجا هیبرن  نکهیا يساخت و سازشون تموم بشه به جا نیا ادیخونواده عمو تا م

! مادر رو داشته باشه و بهش برسه و داروهاش رو بده  يخانوم هوا سیاجاره هم ان

کردم ؟  يفکر بد

)زنه  یم شخندین رضایعل( 

؟  یو فکر بد هم بکن يتو مغزت رو به کار بنداز شهیمگه م! ... نه   -

بره  دیبا ارمیکه م يپرستار... سوال ؟  ریبرم ز نجایا دیبشه و ساخت و ساز بکنن من با کیخواد با عمو جعفر شر یچون شوهر تو م یعنی

زن عموشون  يریگوششو خرج مادرش بکنه و سر پ هینکرده از اون همه مال و اموال  رتیغ یب يرضایعل فتهیچو ب لیتو فام... سوال ؟  ریز

هان ؟ ... پر و بال مادرشون بکنه  ریهم ز یدست هیشونینیرو آوردن که صدقه سر خوش نش

؟  يخوا یآبرو نم گهید... دود شد و هوا رفت ؟  گهیپول و منفعت خودت و شوهرت اومد وسط د يتا پا يکرد یکه م ییآبرو آبرو اون
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 یزده باال واسه من مادر مادر م رتتیرگ غ یگ یم یحاال چ... نیخودتون قبول نکرد... نجایا نیایمن که از اولش بهت گفتم تو و زنت ب  -

؟  یکن

تونه مجبورش کنه خونه  یهم نم یقانون و عرف و شرع چیه! ... حساب نژال از من و تو و فتانه سواست ... گم یبار بهت گفتم بازم م هی  -

مغزت فرو کنم ؟  يتو گهیجور د هیایيدیفهم! ... بکنه  يدار ضیما مر يپا به پا نجایا ادیرو ول کنه و ب شیزندگ

انصاف ،  یخب ب... همش در حال رفت و آمدم ... ده  یآنتن نم لمیموبا یکه حت ییجاها هی... وقت ها خارج از شهره  شتریمن کارم ب بعدشم

! پرستار رو براش آوردم که جور هممون رو بکشه  نیرفتم بهتر یتونم ول یخودم نم

؟  یکن یم يخدا باز يما و اون بنده ها يچرا با آبرو گهیگذره د یسرت م يتو یچ یگفت یوجدان از همون اولش م یب توئه

شماها دارم ؟  يبه آبرو کاریمن چ... من ؟   -

)زنهیشه و رگ گردنش باال م یسرخ م رضایعل( 

مامان کو ؟  يطالها! ... فاطمه  يرك و راست بود یارزن وجود داشت هیکاش   -

 نکهیکنه و قبل از ا یم یفاطمه من و من... صورت رنگ به رنگ شده فاطمه  يتو شنیم رهیگردن و خ یگالب خانوم و فتانه همزمان برم( 

) غره  یم رضایبزنه عل یحرف

! ... حاال بگو ... البد فتانه برداشته  یبلکه شرمت بشه بگ یچشمهاش نگاه کن يکه تو نجایا ادی، به فتانه گفتم ب یپست یلیکه خ ییاز اونجا  -

! رهیدودش تو چشم خودت م یحرف مفت بزن! ... آمپر چسبوندم  يفقط دروغ نگو که من امشب بدجور

که  هیشفاف تر از اون زیهمه چ... کردن نمونده  یالپوشون يبرا يزیچ گهیانگار د... نهیشیفاطمه دو زانو کنار رختخواب گالب خانوم م( 

)صورت مادرش خجالت زده هست  دنیهم از د یکنم کم یاحساس م... اد انکار بکنه بخو

کمدش برداشتم بردم خونه  يصندوقچه طالهاشو از تو... اعتماد ندارم  بهیغر يپرستارها نیمن به ا... مامان خواب بود  شیدو روز پ  -

! رفت  ادمییول... گم خواستم بهش ب یم! ... وقت دزد نبره  هیخودمون تا براش نگه دارم 

اگه واقعا قصدت دودره کردن طالها نبود ، ... ؟  ینگفت يزیشک کرده چ یوسفیمامان به خانوم  يدیو فهم يپس چرا امروز که اومد  -

حرص بخوره و نگران طالهاش باشه ؟  نقدریمامان به قول خودت ا یچرا گذاشت... ؟  ينزد یامروز حرف یواسه چ

)شه  یبراق م يهم با پرروفاطمه باز ( 



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٧

که البته عرضه ! ... دیآقاجون بهت رس هیاز سهمت از ارث شتریب یلیبودنت خ کدونهییکیتو واسه خاطر پسر بودن و ... رضایعل نیبب  -

! يرو دود کرد شترشیو نصف ب ینداشت

و زره و  ریشمش میکه قد يهمونطور... ندارن  یو پسرهاش سهم رسهیکنه به دخترهاش م یکه فوت م یزن يگه طالها یو عرفم م شرع

! دیرس یمردها بعد از مردنشون به پسرهاشون م قهیعت يساعت ها

.طرف حساب من فقط فتانه هست ... یمنو بازخواست بکن يطالها تو حق ندار هیدر مورد قض پس

کردن خونه واسه حضرت  ایرنگ و وارنگت و مه يهات و گند ها يبدهکار هیقض نیدونم سر هم یکه م ییهم تا اونجا يمورد خونه پدر در

! به فتانه  یرو فروخت تینژال خانومتون ، سهم خونه پدر هیعل

! يخونه سهم ندار نیوجبم از ا هیفعال  پس

! و خودمون  میدون یمن و فتانه خودمون م... و برو  ریدست زنتو بگ... داد راه ننداز  یداد و ب يخودیب حاالم

 يچشم ها يبه دختر بزرگ گالب خانوم که چطور جلو... کنم  یفاطمه نگاه م انیپا یب ياز حدقه درامده به وقاحت ها يبا چشم ها( 

از غارت ... صندوقچه  يتو يگلوبند ها و النگوها میاز تقس... زنه  یحرف م راثشیگرم مادرش ، داره از ارث و م يمادرش ، کنار نفس ها

! رزنیپ نیرز يها يادگاری

نقش گل  يمتفکر و مسکوت ، انگار تو... کنه  یبغلش جمع م يو زانوهاش رو تو نهیش یم رضایعل يپا يجلو یعکس العمل چیه یب فتانه

! غرق شده  یقال يها

)غره  یلب م ریبا فک منقبض شده ز رضایعل

 یتو امانت م شیمامان پ يکه طالها يد یم دیهردوتون رس يشوهرا يبه فتانه جلو! ... یکن یعذرخواه یوسفیاز خانوم  يایب دیفردا با  -

! مونن 

! باشه  یخودش نخواد و ناراض نکهیمگه ا! ... مامان با توئه  هیپرستار تیحاال به بعدم مسئول از

ساده ، خانه مادر  یخداحافظ هیکنم و با  یرو جمع م لمیو وسا فیشم و ک یحرف بلند م یب... کشه  یآغوش م يرو تو نایو او شهیخم م بعد

! کنم  یو دخترها رو ترك م

*****

! حالت متفکر و مظلومش  نیا يبرا... سکوتش  نیا يره برا یدلم ضعف م... گذارم  یدست هاش م يسبز رو تو يچا وانیل

 یمنقبض م تیاوج عصبان يتویهمون استخوان فکش که وقت يرو دنیدست کش يبرا! ... شانشیو پر اهیس يبه سمت موها کشهیم دلم

! ادیتر به نظر م یشه خوش فرم تر و خواستن
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رو به  يگریکنم و د یاز دست هام رو دور کمرش حلقه م یکی... دم  یم هیراستش تک يو به بازو نمیش یم کنفرشیتخت  يرو کنارش

! کنم  یگردنش بند م يتو يطال ریزنج

گلوش رو حس کنن و رطوبت گرمش رو  ریتونن پوست ز ینرمه انگشت هام م... کنم  یرو لمس م ریزنج يها یوار برجستگ نوازش

! بشناسن 

:کنم  یزمزمه م... کنه  ینم یحرکت چیه

! رضایعل  -

:ده  یجواب م ادیم رونیکه انگار از ته چاه ب ییصدا با

بله ؟   -

؟  يکوتاه اومد نقدریا کدفعهیچرا   -

! ستمیرو بلد ن یزن چیمن رگ خواب ه! ... نژال  ستمیرو بلد نمن رگ خواب گالب خانوم   -

! معامله دو سر سوخت شده  نهمهیخسته شدم از ا... فهمه  یبهتر زبونش رو م فاطمه

! ببره  شیرو پ اهیسرد و س يروزها نیخاص خودش ، ا يها استیبگذارم فاطمه با س دیبا دیشا

؟  يندار یسهم تیدرخونه پ يگفت تو نکهیاز ا يناراحت شد  -

 عینداشت مثل خودش باشم و سر يمن کار يوگرنه برا! ... هیاز ارث... مادرمون از حق و حقوقش حرف زد  يجلو نکهیناراحت شدم از ا  -

! برم  یچرتکه بندازم که از سهم مادر سهم م

شه و ساعت و به ساعت ، به گور  یتر م فیرختخواب افتاده و روز به روز الغرتر و نح يکه تو یاون زن! ... من حرمت نگه داشتم نژال  اما

! داده  ریکه به من ش هیاون زن... تر  کینزد

! بوسم  یکشم و کنار گوشش رو م یسرم رو باالتر م... لغزن  یگونه هام م يگرمم رو يو اشک ها شمیم داغ

 یدست هام رو از خودش جدا م متیگذاره و با مال یم یپاتخت يرو رو وانیل... و حس بکنم تونم حرارت گلوش ر یبغض داره و م رضایعل

:گذارهیخستش م يچشم ها يساعدش رو رو... کشه  یتخت دراز م يکنه و رو

!تو هم برو بخواب ! ... خستم نژال   -

 يباعث شده ته دلم برا یدونم بعد از مدت ها چه مرگم شده و چ یامشب که نم نیدرست هم... ارمیتونم سر از کار خداوند در ب ینم

! کشش نوظهور نداره  نیدرك ا يبرا ییرویخسته و وحشت زده هست که ن يمن به قدر هیقلقلک بشه ، شوهر اجبار رضاینوازش عل

:رمیگ یتلفن رو کنار گوشم م یگوش گهیزنم و با دست د یبلند هم م وارهید تابهیماه يرو تو دیدست سس سف کیبا

بله ؟   -

-  ...
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الو ؟   -

-  ...

الو ؟ ... ؟  یزن یچرا حرف نم  -

:دم  یبندم هول م شیپ بیج يرو تو یگوش یبا کالفگ چهیپ یگوشم م ياشغال که تو بوق

! کشن  یشن و کرم م یم یچقدر وقت آزاد دارن که مزاحم تلفن! ... روزها  نیمردم خل شدن ا  -

:ره  یم خچالیکنه به سمت  یکه با حوله صورتش رو خشک م نطوریهم رضایعل

بود ؟  یک  -

! زبون  یآدم ب هی  -

؟  یچ یعنی  -

!کنه  یده بعدش قطع م یگوش م قهیچند دق... زنهیحرف نم یول رهیگ ینفر تماس م هیچند روزه ... چه بدونم   -

؟  گهینم یچیه  -

! رو جواب بده  یگوش گهید یکیمنتظره  دیشا) زنم  یم یچشمک... ( ادیمن خوشش نم يفکر کنم از صدا... نه   -

ظروف  يو تو ستهیا یسرخوش کنار گاز م... بنده  یرو م خچالیکشه و در  یم رونیب وهیسبد م يرو از تو یبزرگ بیباالخره س رضایعل

:کشه  یسرك م

؟  یمن دست گرفت يبندازم ، تو برا کهیمن به تو شک بکنم و بهت ت نکهیا يبه جا... عوض شده دوره زمونه ! ... خوبه واال   -

! خونه  امیفکر کنم تا صبحم نتونم ب... يساعت دو برم باربر دیمن با... ده ؟  یوصال م گهیساعت د کیبه ... ؟  میدار یناهار چ حاال

، تازه  رونیب يفرستادمت بر یبا التماس از در خونه م دینه به اون وقتا که صبح به صبح با.. .؟  يپرکار شد نقدریا دایتو چرا جد... ؟  یچ  -

! یستیخونه ن شتریدو شب ب ينه به حاال که هفته ا! ... يچوندیپ یاگه وسط راه نم

) زنه  یم بشیبه س يکشه و گاز یآه م( 

! االنا معتاد شدم به کار کردن ... رهیاون وقتا معتاد بودم به ش  -

!رن  یچشمم رژه م يمدام از جلو یینمایس لمیف نیع ییزایچ هیکه باشم  کاریب... سر کار فکرم راحت تره  برم

)کنم باز هم ناخواسته دلخورش کردم  یفکر م( 

! کنه  دایپ یشه زنت مزاحم تلفن یاومدن هاته که باعث م ریزود رفتن ها و د نیهم... گهید نهیهم  -

! کنه  ینگاه م نایکردن آو یو به نقاش نهیش یم يمبل تک نفره ا يره و رو یحرف به طرف سالن م یبعد ب... کشه  یخنده و لپم رو م یم
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 بهیشمارش رو غر... وصل شده  ستین یوقت یلیخونه که خ نیتلفن ا... دم  یم هیگرمش تک وارهیگذارم و بعد به د یفر م يغذا رو تو ظرف

تونه باشه ؟  یم یزنه ، واقعا ک یزنگ م نجایبه ا هیکه چند روز یمزاحم... ستیجلف ن يها يسبک باز نیسامان هم اهل ا... ها ندارن 

.رسم  یاما باز هم به جواب نم... شه  یذهنم رد م يدم از تو یرو که احتمال م یهر کس... کنم  یو فکر م نمیش یم یساعت ربع

تخم مرغ رو  يتکه ها... پزم  یم نهیخاگ رضایشام عل يو برا زنمیخشک و آرد هم م هیشم و چند تا تخم مرغ رو با سبز یحوصله بلند م یب

شکالت  یکنم و همراه کم یمرو پر  یکوچک يفالکس چا... گذارم  یم لونیبزرگ داخل نا هیو با دو تا گوجه فرنگ چمیپ ینون لواش م يال

.گذارم  یم انترک يهمه رو رو

 یکرده ، به وضوح م دایپ يحس بهتر نایعوض شده و آو رضایکه عل یاز وقت... نمیچ یرو م زیکنم و م یساالد کاهو درست م یکم عیسر

.برم  یسه نفرمون لذت م يدور هم بودن و نهارها نیهردوشون باز تر شده و من چقدر از ا هیکه اشتها و روح نمیب

 یو بند کتان شهیو آماده کنار در خم م دهیچند لحظه بعد لباس پوش... ره  یکنه و به اتاقش م یزودتر از ما دو نفر غذاش رو تمام م رضایعل

:بنده  یرو م دشیسف يها

 یکم هیمیخودمون با هم بر بیم به شاگرد آقا مصد یرو م نیماش... کنم  یگفتم کار نم... فردا پنجشنبه هست ... رم  ینژال من دارم م  -

.میبگرد

! برمتون  یحاال فردا بعد از ظهر م... اومد نشد  شیپ يگرفتار یه... بازار  میبهت قول دادم بر شیهفته پ دو

شه ، اون رو به  یاز بستن بند کفش هاش فارغ م رضایعل یگذارم و وقت یم يبزرگ و دسته دار لونینا يرو تو يها و فالکس چا چیساندو

:رمیگ یسمتش م

!یداغون یلیخونه خ يایم یوقت... يخور ینم یچ چیه يهر وقت سر کار  -

! يریگ یپره هم جون م یهم خواب از سرت م... بخور  يخسته شد یببر شب وقت نارویا

دستم  يانگشتها يبه انتها يکنه و فشار یقصد پشت دستم رو لمس م ي، از رو لونیموقع گرفتن نا... کنه  یبا نگاهش ازم تشکر م رضایعل

.ره  یم رونیکنه از در ب یم یخداحافظ نایکه با آو نطوریکنه و هم یم يتشکر عیبعد سر... ده  یم

وقت  چیکه ه ییبه گرما... م کن یداره فکر م انیدستم جر يبرق تو فیضع انیکه مثل جر یو به حس ستمیا یکنار در بسته م يلحظه ا چند

! من دلچسب باشه  يکردم بتونه برا یفکر نم

.چند لحظه قبل رو با پوست نازك لبم حس کنم  فیتونم حرارت ضع یگذارم و انگار هنوز هم م یلبم م يانگشت هام رو رو نوك

خندم و  یم... خورده نوشابه پدرش رو برداره و اون رو هم سر بکشه  مین وانیداره ل یکه سع نمیب یرو م نایگردم و آو یبرم زیطرف م به

:دارمیدستش برم يرو از جلو وانیل

! تر نباشه ، دختر من دوست داره بخوره  تیخاص یکه از خودش ب يزیهر چ  -

***
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شعله  یکنم و وقت یم يباز نهیبا درجه شوم یکم... ارمیم رونیدست هاش ب يکشم و کتاب قصه رو از تو یم نایبدن آو يرو رو ینازک يپتو

 یپرپشتم م يبه ابروها یدست... دم  یو گوشه تخت لم م دارمیرو بر م یبیو ج کیکوچ نهیآ... رم  یشدند خودم به اتاق خواب م متریها مال

.گذرونم  یرو با مرتب کردنشون وقت م یم ساعتیکشم و ن

 نییدلم باال و پا يابلهانه مدام تو یهم کم دیذوق کودکانه و شا هی... برم  دیبه گردش و خر ارضیاومده که همراه عل شیکم پ یلیحاال خ تا

.کنه  یم

گذارم و شال  یم یمشک نیرنگم رو کنار شلوار ج یبافت طوس يمانتو... گردم  یکمد م يشده تو زانیآو يلباس ها نیشم و ب یم بلند

 هی،  رهیخودش لباس زمستونه بگ يتا برا میکه همراه سمانه رفته بود شیچند روز پ... دم  یرو هم کنارشون قرار م یمیرنگ و ضخ يدود

رو از عمد به اون سمت  رضایبد نباشه فردا عل دیشا... نداشتم  دنشیخر يبرا یرو گرفته بود اما دل و دماغ ممرنگ چش يریش يپالتو

نظرم رو جلب بکنه  يزیسه نفرمون ، تونسته چ دیخر يتو نکهیو اجازه بدم از ا مدیحاال اون پالتو رو پسند نیبکشم و بعد وانمود کنم که هم

! ، احساس لذت و غرور بکنه 

پشت  دنشیهم بعد از خر دیشا... زنم  یم يا ثانهی، لبخند خب ییکذا ينه چندان مناسب پالتو متیق هیادآوریو با  ستمیا یم نهیآ يجلو

! فتهین یخاطرات نیهمچ کیبه فکر خلق  گهیدستش رو داغ بگذاره و د

 یهر دو ابروم م ریرو با نوك انگشت سبابه ز رضایعل يخوشبو ویاز آفتر ش یفورا کم... شنوم  یباغ رو م هیزنگ در ورود فیضع يصدا

مهمان ناخوانده تمام راه رو تا دم در  نیکشم و کنجکاو از کشف ا یسر و شانه هام م يرو رو يپوستم شال بلند یتوجه به سرخ یکشم و ب

.ومد یم بایباغ تقر

چرخن و چشم هام  یذهنم م يتو دهیچیعالمه حس گنگ و پ کیبا ... ياما خود بهیصورت غر هی... آشنا  ریتصو هیباز شدن در تکرار  با

! کنن  یبرانداز م نییو موشکافانه دخترك رو از باال به پا کیناخودآگاه بار

:زنه  یلبخند م یو نمک رهیگ یرو به سمتم م یپر از نارنگ لونی، نا یجانیدلهره و ه چیه یب

! رو دوست دارم  رمنتظرهیغ يبرخورد ها... هامون  لیرم خونه فام یدعوت م یمن عادت دارم ب... خب  نینکن گامین ينجوریا! ... سالم   -

دوست نداشته  یکس دمیند... هاست  وهیمرگ همه م شیهم که پ ینارنگ... و بساط کرده  ستادهیا یپر از نارنگ یوانت هیابونیسر خ دمید

! باشه 

کنه و مثل  یمعطل نم... شه  یپوش باز م اهیورود دخترك س يرم و راه برا یبه عقب م یقدم اریاخت یداره ، ب یکه به جلو بر م یقدم با

:کشه  یدر خودش رو به داخل م يگربه از ال

! تونم برگردم خونمون  ی، نم نیداغ بهم ند ییچا هیتا  نیباور کن... القهییخونه شمام که انگار تو ! ... سرد شده نژال خانوم  یلیخ هوا  -

من  يکننده برا ریغافلگ دارید نیکه از ا یتنها عکس العمل... زنم  یگشاد و صورت وارفته بهش زل م يمسخ شده با چشم ها يآدم ها مثل

:کنم  یانگار ناله م اریاخت یاز ته حلقم ب یگنگ و آروم يبا صدا... کلمه هست  کیشه ، فقط  یحاصل م

! هااااان ؟  -
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 يدخترك مثل صدا يصدا... رنگشون  یو نارنج یپوست چرم يکشم رو یسرد آب دست م انیجر ریو ز زمیریم نکیس يها رو تو ینارنگ

!شه  یلحظه هم قطع نم کیابیچرخش سنگ آس

 یها رو تند تند خشک م یپوش ، نارنگ اهیدخترك س يها یو پرحرف بیو غر بیعج هیریغافلگ نیاز ا یعصب... دونم  یاسمش رو نم یحت

!نشن  دهیکنم و حواسم هست که از شدت فشار انگشت هام ، موقع خشک کردنشون له

 نیتر کینزد يتو... دسته مبل گذاشته  يمانتو و شالش رو در آورده و رو یکه با کمال راحت نمیب یبرم و م یبلور رو به سالن م هیخور وهیم

که  يقبل از نشستنم ، جمله ا... کنه  یصحبت م شیهفته پ کییبند از احواالت خونه گالب خانوم و اسباب کش کیفرو رفته و  نایمبل به آو

لباس امتداد  نیینوشته شدن و تا پا نهیس ينوشته ها از رو ...کنه  ینوشته شده توجهم رو جلب م یرنگش با خط خوش دیسف شرتیتيرو

:شه نوشته رو خوند  یم یاونقدر صاف و پر ابهت نشسته که به راحت... کردن  دایپ

... ستین دهیچیپ یدلتنگ

...دل  کی

...آسمان  کی

...بغض  کی

! ترك خورده  يآرزوها و

اون رو به شکل  یبانکم هیکه گود يبا چانه ا... داره  ینازک يو لب ها فیصورت ظر... کنم  یرنگش نگاه م یو مشک یبادام يچشم ها به

 رهیرنگ برجسته و ت یرژ گونه نارنج ی، با کم فشیو ظر دهیکش يرو در قسمت بناگوش ها شیپوست شفاف و گندم... ده  یپنج نشون م

.کرده اصالح  يرو به شکل کامال دخترانه ا هاشتر نشون داده و ابرو

چهارده پونزده ساله  ياما از دور صورتش مثل صورت بچه ها... نداره  يگرید شیو که به جز همون رژ گونه آرا نمیب یشم و م یتر م قیدق

!درخشه  یم

:کشه  یم رونیشه و من رو از افکارم ب یبه جلو خم م یکم

! با شما هستم نژال خانوم   -

! ؟ یچ  -

)لیدل یب يمات شدن ها نیاز ا رهیگ یحرصم م... زنه  یم يلبخند مرموز( 

؟  یگفت يزیچ... ببخش حواسم نبود   -

؟  نیزن یبه گالب خانوم سر نم گهیچرا د دمیپرس  -

! راحت تر باشه  نکهیا يبرا  -

! نباشه  یانس و الفت نشونیهم ب ادیاگه در ظاهر ز یحت... شن  یدلتنگ بچه هاشون م شهیمادرا هم یول  -

! دونم  یمن هنوز اسمت رو نم زمیببخش عز  -
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)ده  یم هیکشه و دوباره به مبل تک یم یقینفس عم... نهیش یدخترانش م يابروها نیب قیعم هیکنه و دو تا خط مواز یاخم م( 

! هیهان... اسمم ؟   -

؟  یبه ما سر بزن يشده اومد یچ یجان نگفت هیهان  -

 نمیهم دختر خوشگلتون رو بب امیگفتم ب... بودم  دهیشن ادیز نجارویوصف ا... دوست دارم سرزده برم خونه اقواممون . ..قبال هم گفتم   -

!نهیمادرشو بب ادیبهش بگم ب... با پسر عمو حرف بزنم  نکهیهم ا

 يبا وجود شماهام تو! ... مادرشون به عهده فاطمه باشه  هیقرار گذاشتن که پرستار گهیو فاطمه با همد رضایرفته عل ادتینکهیمثل ا یول  -

! نیش یشماهام معذب م... به هر حال نامحرمتونه ... مادرش  شیپ ادیتوقع داشت مثل سابق راه به راه ب رضایاز عل دیاون خونه نبا

بهم کمک  رستانیدب يدرسها يتو یحت... کرد  یمبا ما رفت و آمد  ادیقبل از مرگ حاج عمو و ازدواجش ز رضایعل! ... ههه ... معذب ؟   -

! رو داشت  یمن نقش معلم خصوص يشب امتحان برا ییجورا هی... کرد  یم

کرد ؟  یتو رو حل م هیمشکالت درس رضایعل یبگ يخوا یم یعنی... ؟  یچ  -

از  ریکس غ چیه... شده بود  یکس هیداد مطمئنم که االن واسه خودش  یاگه کنکور م... حرف نداشت  اتشیاضیو ر کیزیف! ... بله   -

! مغز من فرو کنه  يرو تو لیفرانسینتونست مبحث مربوط به د رضایعل

پس بگو چرا با وجود اون همه اختالف ... و انتگرال ؟  رضایعل... ؟  لیفرانسیو د رضایعل... کنم  یباالرفته نگاهش م يو منگ با ابرو جیگ( 

! ذاتا به درس خوندن عالقه داره ... کرد  ینظر و سوئ تفاهم ، باز هم با دانشگاه رفتن من مخالفت نم

)کنم  یجمع و جور م یرو کم خودم

؟  نیدارن یمشکل... ؟  نیخونه گالب خانوم راحت يتو... مامانت چطورن ؟ ... جان  هیخب هان  -

خوان خراب کنن و به جاش  یکه خونه خودمون رو م دیدون یم... خوب بوده  یهمه چ میکه اومد يده روز نیخداروشکر تو ا... نه   -

... میخونه زن عمو و کنارش باش میایب ینیاجاره نش يو تنهاست ، ما هم به جا ضهیبابامم گفت حاال که زن عمو مر... آپارتمان بسازن 

! مثبت بده  يچند روزه تونسته به گالب خانوم انرژ نیهم تو هم یکل... ادهیپرستار بوده و تجربش ز... ه یزن صبور مامانمم

)گذارهیرو به دهان م کشیو گل کوچ رهیگ یپوستش رو م عیفرز و سر... داره  یرو بر م ینارنگ هیخنده و  یم( 

! ملس باشن  زدمیحدس م... پررنگ بود  یپوستش نارنج... ستیخوبه ترش ن  -

تفاوت زل  یب افهیبا ق... غوطه بخوره  الیفکر و خ يلبخند انگار توبت اونه که محو بشه و تو دنیبا د... زنم  یمن هم لبخند م اریاخت یب( 

شن  یمرده کدر م يشم هاش مثل چشم هاچند لحظه چ يانگار برا... کنه  ینگاهم م يا قهیپلک بزنه چند دق نکهیلبهام و بدون ا يرو زنهیم

! فتنیو از درخشش م
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شم به آشپزخونه  یبلند م... ره  یخودش فرو م يمقدمه تو یب یزنه و گاه یپروا و آزاد لبخند م یب یکه گاه ياز دختر... ترسم  یم یکم

جلد  يباز هم تو... گردم  یبه سالن بر م یاز پولک یکنم و همراه ظرف کوچک یپر م نیو دارچ يدسته دار رو از چا وانیدو تا ل... گردمیبرم

) و سرخوشش فرو رفته  اوتتف یب

! چسبه  یم ییخشک چا يهوا نیواقعا تو ا... ممنونم   -

؟  یکن یچه کارها م... چند سالته ؟ ... از خودت بگو   -

! خونم  یم یدانشگاه شیاالن دارم پ... میامسال کنکور... سالمه  ستیب  -

؟  يداد يزیچ يرشته ا رییتغ... ؟  یدانشگاه شیپ  -

چطور ؟ ... نه   -

به  دیدو سه سال که وقفه افتاده رو گفتم شا نیا... سالته  ستیب یتو گفت... خونن  یم یهفده سالگ يرو تو یدانشگاه شیآخه معموال پ  -

!رشته باشه  رییخاطر تغ

! گرفتم شروع کنم  میدوباره تصم... کرده بودم  لیترك تحصدو سه سال ... رشته نبود  رییبه خاطر تغ  -

چرا ؟   -

! گرفتم برم دانشگاه  میخب چون تصم  -

؟  يکرده بود لیچرا ترك تحص نهیمنظورم ا  -

نازك  يها شهیو خودش رو با گرفتن ر زنهیم یفورا لبخند کج... هیچند ثان ياما فقط برا... کنه  یکنم با نفرت نگاهم م یلحظه حس م کی( 

)کنه  یمشغول م شیرنگ نارنگ دیو سف

! حالم خوب نبود  یمدت هیچون   -

 یلرزانش نگاه م يافتاده و انگشت ها نییخوره و من به سر پا یم مینیب ریز نیبخار دارچ... رمیگ یرو باال م يچا وانیکنم و ل یم سکوت

 هیپدر بساز و بفروش و ما هیبا ... کرده و به قول خودش صبور  لیمادر پرستار و تحص هیدختر جوون با  هی... حالش خوب نبود ؟ ... کنم 

تونه داشته باشه ؟  یبد بودن م يبرا یلیچه دل... آزار  یبدار و 

! ترك خورده ؟ يآرزوها! ... ؟ یدلتنگ... شه  یمغزم تکرار م يدوباره تو شرتشیت يرو جمله

يتو یگاه... بهیبرام عج... به صحبت کردن نداره  یلیهم م هیانگار هان... نزنم  یکه خودش شروع نکرده حرف یتا زمان هگیدم د یم حیترج

اگه چشم  کهیطور... شنوم  ینفس هاش رو نم يصدا یکنه که حت یهم اونقدر سکوت م یکنه و گاه یم فیصدها کلمه رو رد قهیدق کی

.تونم حس کنم  یرو نم ضورشهام رو ببندم ، ح

خودش رو از  يبا شاد... زنه  یانگار جرقه م کدفعهیهیهان... نهیش یو خواب آلود قبل از کنار زدن پتو م دهیبه خودش م یکش و قوس نایآو

:بوسه  یرو م يو گر گرفته آو یصورت يکنه و تند تند لپ ها یپرت م نایآو يپا يجلو بایمبل تقر يرو

! رضایدختر عل يشد داریب! ... ک قربونت برم عروس يوا  -
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! رضایدختر عل... دمیشن یلفظ رو از دهان کس نیبار ا نیاول يبرا... خورم  یم جا

کنه به بهت و تعجبش از حضور  یم یشه و سع یراحت م الشیخ نهیب یمن رو م یچرخونه و وقت یهراسون و خواب زده سرش رو م يآو

.غلبه کنه  بهیغر نیپرشور ا

:تفاوت تر باشم  یکنم ب یم یو سع شمیم بلند

؟  يدار لیشا هم م ارمیعصرونه ب نایآو يخوام برا یجان م هیهان  -

! چسبه  یخانوم کوچولو حتما م نیعصرونه خوردن کنار ا! ... بعععلههه   -

شده و  یعسل يتخم مرغ ها... کنم  یعصرانه م دنیحس مرموز و ناشناخته شروع به چ هیو  شانیگذارم و با افکار پر یم زیم يرو رو ینیس

.کنم  یم لشیو دو تا فنجان تکم ریش هیگذارم و با بطر ینون برشته کنار هم م هیو مغز گردو رو با  ریآلبالو و کره و پن يظرف مربا

اخت شدن ، با لذت  گهیبا همد یب، حسا هیخاص هان يبه مدد زبان چرب و نرم و مهارت ها گهیکه حاال د هیو هان نایگذره و آو یم یساعت

.کنم  یخورن و من هم با لبخند خودم رو مشغول خواندن مجله م یعصرانه م

! شه  یرد و بدل نم نمونیب يکلمه ا یو حت دهیاز من بر هی، هان نایشدن آو داریبا ب یبیطرز عج به

.مرموزش بپرسم  يدختر عمو نیراجع به ا رضایفرصت ، از عل نیاول يباشه تو ادمیگم  یدلم م يتو

:پوشه  یشه و تند تند لباس م یبلند م هیاذن مغرب هان کینزد

! خوش گذشت نژال خانوم  یلیخ... زمان از دستم در رفت  يوا  -

 یراست... نمیقسمت نبود پسرعمو رو بب... برم  دیبا گهیمن د... عاشقش شدم  دمیخونه گالب خانوم د يرو تو نایکه آو یهمون روز اول از

کجاست ؟  نیگفت

)زنم  یم يلبخند محو( 

! گرده  یرفته سر کار و تا فردا صبحم بر نم رضای، عل یبدون يخوا یاگه م یول... نگفتم  يزیمن چ  -

!نیتنها بمون دیچه بد که با... بله ... اوه   -

:کنه  یکفشش م دنیو شروع به پوش رهیتند به طرف در م تند

من ... بودم  نجایمن ا نینگ یبه کس یراست... ؟  امینداره بازم ب بیع یراست... کنم  یم یخداحافظ نجایمن هم... رونیب نیایب ستیالزم ن  -

... بودم  نجایدونه من ا یمامانمم نم نیدون یم... کنم  یم یلحظه زندگ يتو... بدم  حیدر مورد کارهام توض گرانیعادت ندارم به د یلیخ

! نیفهم یحتما م... آمار بدم  گرانیبه د ادینم وشمخ

نه ؟  مگه

! شه  یم دیشده بود ، ناپد داشیکه پ یبه همون سرعت... فرسته  یم يبوسه ا نایآو يو برا زنهیم یچشمک

 يبعد يدارهاید دیشا... یپر از شگفت... پر از عالمت سوالم ... دم  یم هیرو به پشت دستم تک میگذارم و پشان یدر بسته م يرو رو دستم

! ذهنم رو کنار بزنه  يها یکیبتونه تار
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 ستیب هیهان... مادرش  يها يخبر یو ب هیهان... هاش  یو دلتنگ هیهان... لیفرانسیو د رضایعل... دهیبر دهیمغزم پر شده از کلمات بر يتو

 رشیتحق شهیکه هم يبچه ا يبرا یحس دلتنگ... رضایعل دنید يبرا شیگالب خانوم و چشم انتظار... لشیساله و سه سال ترك تحص

! کرده بود 

زنانه  يدلشوره ها... پوش  اهیو پر رنگ تر از همه ، حس نچسب بودن دخترك س! ... سرنوشت ! ... ریتقد! ... چوب خدا ! ... روزگار  هیباز

!بیعج يو بوها

رنگ  يرنگ پر از پرها یگل سر صورت هیدست هاش  يتو... ول خورده از حد معم شتریب نایآو... کنم  یرو جمع م ینیگردم و س یم بر

.نمیب یشده م

؟  ياز کجا آورد نویمامان ا  -

! دادش به من بزنم به موهام ... مال خاله بود   -

)کنم  یبرم اخم م یرو م ینیس کهیدر حال( 

يریرو بگ گرانید هیشخص لیوسا ستین یکار درست... به موهات  یبزن یتون یاول بشورمش بعد م دیحاالم با... نایآو شیگرفت یم دینبا  -

 !

 متیبه ق یحت... رمیاتفاق رو بگ نیا يجلو دیبا دیشا... ندارم  یبه دخترم حس خوب هیشدن هان کیکنم ، اصال از نزد یدلم اعتراف م يتو( 

! ) دختر من بوده و هست  شهیهم نایآو! ... رضایبهش گفت دختر عل... نایغنچه شده و صورت گرفته آو يلب ها

رو قبال  يادیز يشب ها... دلم نشسته  يدونم چرا ترس تو ینم... باغ رو احاطه کرده  یبیاز دوازده شب گذشته و سکوت عج ساعت

.حضور داره  رشی، چند متر اونطرف تر مادر پ ستین رضایراحت بود که اگه عل المیخ شهیهم یگذروندم ول ییتنها

نماز ... فکر نکنم  زیچ چیکنم به ه یم یکشم و سع یجلوتر م یچادرم رو کم... کنم  یپهن م نهیو سجاده مخملم رو کنار شوم رمیگ یم وضو

.بوسم  یکنم و مهر تربتم رو م یم دایپ یحس خوب... بره  یم نی، اضطرابم رو از ب زنیآتش بر يکه رو یخوندن مثل آب

:کنم  یلب نجوا م ریز

! يحضور دار شهیهم... یهست شهیهم! ... ایخدا

خودم بفهمم بهم قدرت  نکهیبدون ا... يمادر شدن داد اقتیبهم ل... یو دستم رو گرفت يداد تیبهم امن شهیهم... يمرهم دلم بود شهیهم

.رو گذروندم  میو بدبخت یسخت يروزها یکییکیو من  يداد

 شتریها ب ینژال تو خوش! ... ادیم ادشیو تو رو کمتر  دهینژال دو صباح طعم آرامش رو چش یفکر نکن... خودت  يبه رضا میهم راض باز

! زنه  یصدات م
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بهم  گهیمن د ينایکه آو دیرس يروز هیاگه ! ... تنگه خدا  یلیمن دلم خ! ... تو رها شده  هیسا ریپدر و مادر ، ز هیسا يعمره که به جا هینژال

و  بیع یبزار مثل روز اول تولدم ب... زخم هام  يجا يخودت دست بکش رو شیمنو ببر پ! ... خودت  شینداشت ، اونروز منو ببر پ يازین

! مثل روز اول تولدم فقط تو رو بشناسم و دنبال محبت خودت باشم ... بشم  صنق

 يرو البال حیتسب... تا نماز صبح نمونده  يزیچ... رمیبه اتاق خواب م سجاده رو جمع کنم نکهیکنم و بدون ا یگرمم رو پاك م يها اشک

و  فتهیهم م يخستم رو يگم ، چشمها یلب ذکر م ریدم و ز یرو ماساژ م نایکه با دست آزادم کمر آو نطوریچرخونم و هم یانگشت هام م

! شه  یبدنم شل م

که نماز صبحم قضا نشده  هیآسمون روشن تر از اون... شم  یزده از سر جام بلند م جانیخوره ، ه یدماغم م ریکه ز ينون تازه و چا يبو

! باشه 

غصه دار از خواب موندن و از ... ارمیب ادیکشه تا زمانو مکان رو به  یطول م یکم... شده  دهیبدنم کش يرو رضایعل هیو مشک دیسف يپتو

.کنم  یپرپشتش نگاه م يباز و مژه ها مهین يو به لب ها کشم یدراز م نایدست دادن نماز صبح ، دوباره کنار آو

بدن  ينفر حواسش بهت هست و رو هییخواب یچقدر خوبه که وقت... کنم  یرو بو م رضایکشم و عطر تلخ عل یگردنم باال م ریرو تا ز پتو

 يشوهرا نیو من خواب بودم ، مثل ا دهیرس یوقت یعنی... زنه  یدلم قنج م يبندم و تو یرو م اهمیس يچشم ها... کشه  یسردت پتو م

نگاهم کرده ؟  ریدل س هینشسته و  رمس يباال شهیعاشق پ

دختر  هیآشفتم  يدرشت و موها يشه و لب ها یم دتریگفت صورتم سف یم... شم  یخواب خوشگلتر م يگفت من تو یم شهیهم سمانه

! ادیبرنم یکردنش از عهده هر کس داریدن که ب یرو نشون م یوحش

! کنه  دارمیب رضایمونم تا خود عل یمنتظر م... کنم  یم میپتو قا ریو سرم رو ز رنیگ یهام گر م گونه

.شم  یافکارم غرق م يبسته تو يحرکت با چشم ها یخندم و ب یم زیر زیر

.پرم  یشه ، از خواب م یپخش م ينسبتا بلند يکه با صدا یو برنامه کودک ونیزیتلو يکه با صدا گذرهیفهمم چقدر م ینم

از ده ... کنه  یم یانگار بهم دهن کج وارید يساعت رو... شم  یاز سر جام بلند م زانیآو يبا لب ها... کنم  ینگاه م نایآو هیخال يجا به

.گرفتم  يوقت سردرد بد یخواب ب نیصبح گذشته و من به خاطر ا

! مونده  یباق ای، در حد همون رو رضایبا عل کیصبح رمانت کیشروع  يایرو

 وانیبا ل نایآو... رمیم رونیدم از اتاق ب یدردناکم رو فشار م يها قهیشق کهیحوصله در حال یبد خلق و ب... میعصبان نقدریدونم چرا ا ینم

! جلف برنامه مورد عالقش ، از زمان فارغ شده  هیو محو ادا و اطفار مجر دهیدراز کش ونیزینصفه شدش مقابل تلو ریش

! ستین... گردم  یم رضایاز عل یچشم به دنبال رد و نشون با

که بشه به عنوان صبحانه  يزیاما خب هر چ... شده  دهیچ يا انهیبه طرز ناش زیم... رم  یتوجه به دخترك حواس پرتم به آشپزخونه م یب

.حس کرد  شهیرو نم يعطر تازه چا گهیاما د سماور هنوز روشنه... خورد فراهمه 
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 الیچه خوش خ... اتشیاز خشک شدن محتو يریجلوگ يبوده برا رضایراهکار عل... بزرگ مدفون شده  لونینا هیریز ينون بربر سبد

! بودم من 

 زیکنم و پشت م یم شیخال نکیس يهمونطور داغ و داغ تو... کنم  نشیریکشه ش یشه ، دلم نم یم ریسراز وانیل يرنگ که تو اهیس يچا

.نمیش یم

! شه  یوارد م فیو کث یروغن يبا دست ها رضایشه و عل یخورم که در باز م یکاسه م يمونده تو یاز کره آب شده و عسل باق يلقمه ا چند

:ده  یرو کنار صورتم تکون م اهشیس يزنه دست ها یلبخند م دنمید با

لپتونو بکشم ؟  نید یاجازه م! ... به سالم خانوم   -

:کشم  یکنم و سرم رو عقب م یحوصله و سرد سالم م یب

! يها شد یکیشاگرد مکان نیا هیشب... برو دست هاتو بشور   -

! موقع صبح بخوابم  نیتا ا یزاشتیم دینبا... سر درد گرفتم ... ؟  ينکرد دارمیب چرا

:تفاوت نشون بده  یکنه خودش رو ب یم یشده سع ریمن دلگ هیو بد اخالق يکه از سرد رضایعل

! خوابت برده  يبعد از نماز صبحت خسته بود دیگفتم شا... يدیبا چادر نمازت خواب دمید... يشد یم داریخودت ب شهیخب هم  -

بانو ؟  میهم بدهکار شد يزیچ هیحاال

! الیخ یب! ... طلبکار  هیبدهکارم بق شهینه من هم  -

.میمهمون داشت روزید یراست... درست کنم ؟  يخور یم یچ ناهار

خشک  شیرو با کناره شلوار ورزش سشیخ يبه من بده دست ها یجواب نکهیقبل از ا... خوره  یصبحانه زنگ م زیم ياز رو رضایعل لیموبا

! ره  یبه دست به اتاقش م یاسم فتانه گوش دنیکنه و با د یم

تازه و نون داغ اونم  ياصال لذت خوردن چا! ... شد  یخودمون تصور کرده بودم و چ يرو برا یچه صبح... دم  یدلم به خودم فحش م يتو

! مسخره کجا  يها يشده و دلخور اتیو صبحانه ب یسردرد کوفت نیکجا و ا یدور هم

! میش یم ستانماریت هیهر دومون راه یوگرنه از شدت سرخوردگ... داشته باشم  يادیتوقع ز رضایاز عل دینبا نکهیمثل ا خب

 یرو جمع م زیم... بپزه  گذارمیکنم و م یسبز رو خرد م ایو لوب جیهو... شورم  یبرنج م یکشم و کم یم رونیب زریفر يبسته مرغ از تو هی

.رمیو به سالن م دارمیرو بر م یچوب یساده و بعد سه تا بستن هیریگردگ هیکنم و 

:دم  یها رو به دستش م یاز بستن یکینایکنم و در جواب نگاه معترض آو یرو خاموش م ونیزیتلو

 نینیشیشما بچه ها م هیچ... رنگ و روت باز بشه  یکم هیبرو ... راه برو  یکم هیيخور یکه م ينطوریهم... باغ  يبرو تو ریبگ نویا ایب  -

! نیش یم ونیزیتلو خیم
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 یهمونطور که گوش... رمیم رضایکشم و به اتاق عل یم یقینفس عم... رهیکنان به طرف در م یل یزنه و ل یرو چنگ م یبستن عانهیمط نایآو

! تختش به خواب رفته  يتا خورده رو يشکمش گذاشته ، با زانوها يرو رو

از  زیهمه چ... کنه  یم یخودش زندگ يبرا یخونه هرکس نیا يانگار تو... و موج دارش رو بکشم  یمشک يخواد موها یدلم م يبدجور

! و نبودن هاش  رضایعل ایماجرا منم  هیدونم مقصر اصل یو من نم... برنامه خارج شده 

شن و  یپره و زانوهاش باز م یبه هوا م يمتر مین رضایتشک ، عل يفنرها دیبا تکان شد... کنم  یلبه تختش پرت م يرو از باال رو خودم

.مونن  یمعلق مهوا  يچند لحظه تو يبزرگش برا يپاها

 نییاز باال به پا یعصبان يو چشم ها دهیبرچ يبا لب ها رضایعل... زنم  یبه شدت قهقهه م... تونم خودم رو کنترل کنم  یوجه نم چیه به

:کنه  ینگاهم م

! يوجدان تر یتو از مارم ب! ... زنه  ینم شیمار به آدم خواب ن! ... نژال  يریدرد بگ  -

! ریبگ ادیمردم  يذره از زنا هیبرو ... اومد تو دهنم  قلبم

)کنه  یهم بدجنس نگاهم م رضایعل... فرستم  یابروهام رو باال م( 

! کنن که مبادا طرف بترسه و تبخال بزنه  یم داریبا بوس و بغل شوهراشونو ب نیهمچ  -

:رمیگ یرو به طرفش م یبستن... زنم  یم یپهن لبخند

گفت ؟  یم یبخور بگو فتانه چ نویحاال ا... مونه  یگله و گونه نم يپس جا! ... که تازه شدم مثل خودت  يبخار یو ب يهنر یلحاظ باز   -

نه ؟  ایمیریما هم م دیپرس یمامان ، م دنیخواد بره د یکم از دست فاطمه شکار بود و بعدم گفت فردا م هی... یچیه  -

نه ؟  ایمیر یخب حاال ما هم م  -

! کشه  یم ریگاز نزن دندونام ت تیبه بستن ياونطور... اَه نژال   -

! ستین ي، اجبار ياین یتون یم يخب اگه تو دوست ندار یول میر یبهش گفتم م... میریم آره

!ارمیخواد سر از کارش در ب یدلم م... هیجور هیبه نظرم ... نمیخانوم رو دوباره بب هیهان نیا ادیبدم نم... امیمنم م  -

 یاون ب یول... که مشکوك باشه  يزیچ هی... يرعادیحرکت غ هی... عکس العملم  هیمنتظر ... شن  یقفل م رضایصورت عل يچشم هام رو( 

) ده  یتر از قبل ادامه م الیخ

بودن و  کدونهییکیکنم به خاطر  یفکر م شتریمن ب یهست ول بیکم عج هی... ؟  ياریازش سر در ب يخوا یداره که تو م یاون جوجه چ  -

 هیکار کرده که به نظرت  یحاال اون روز که اومدن خونه مامان گالب مگه چ... داشته  یمدتم انگار افسردگ هیالبته ... حساس بودنشه 

؟  هیجور
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تو ... کانتر رو خودش آورده  يرو يها یاون نارنگ... بود واسه خودش  یحال هیکه اومد خونمون  روزید یول... کار  چیاون روز که ه  -

! حرف نزنم  یو به کس نجایاومده ا دونهینم یبعدشم گفت کس... دهیخر ابونیسر خ یگفت از وانت یکرد م یچشم من نگاه م

)شه  یم زیخ میسر جاش ن رضایعل( 

کار کرد ؟  یچ نجایاومد ا... واقعا ؟   -

بعدشم گفت دوست ... یجمله مفهوم هیتنش بود با  بیو غر بیعج شرتیت هی... کرد  يباز نایبا آو یدو ساعت هی... نکرد  یکار خاص  -

! شینیبب يبر یو هر وقت دوست داشت ینکن یمادرت رودرواس دنیخواسته به تو بگه برا د یکنه و م رمونیداشته غافلگ

کارش  یحت یمدت هیدونم  یم یشده ول یدونم چ یمن که نم! ... باهاش مهربون باش نژال ... جوجه مرغه بزرگ شده  نکهیمثل ا... ههه   -

! یاضیفرستادنش رشته ر یخوبه ول یلیخ شیخط و نقاش... سهینو یلباس هاش م ياون جمله هارم خودش رو... دیکش يبه بستر

! اریخودت ن يبه رو ادیز يدیازش د بیغر بیوقت رفتار عج هیاگه ... کمبود داره  ییجورا هییتو ناز و نعمته ول نکهیبا ا کال

 نیا دیدونم شا ینم... دخترك باشه  بیعج يرفتارها لیدل رضایعل ادیبه نظر نم... کنم  یاکتفا م یشم و به گفتن اوهوم یهدف بلند م یب

! مخصوص به خودش باشه  ياکشن ها يبه خاطر افسرده بودن و ر شترینچسب بودنش ب

.کنم  یآماده م یساعت ناهار مفصل کیشم و در عرض  یدست به کار م... سبز همه خونه رو پر کرده  ایلوب يبو

. میداشته باش يکنم که بعد از ظهر بهتر يکار دیبا... مینداشت یکه صبح خوب ستیگم مهم ن یخودم م با

 هیهر کدام  يبلند و نازك که به انتها ریو درخشان با دو تا زنج دیسف يگوشواره ها... کنم  یبه خودم نگاه م یطالفروش يانتها نهیآ يتو

.کنن  یم ینیگوشم سنگ ي، تو دهیچسب دیسف دیمروار

:شنوم  یفروشنده رو م يصدا

؟  نیپسند کرد... شد خانوم ؟  یچ  -

:زنه  یلبخند م... کنم  یم نگاه رضایبه عل دیکشم و با ترد یرو جلوتر م شالم

! میبر یم نویهم... نیسیفاکتورش رو بنو  -

:رهیگ یرسونه و دستم رو م یخودش رو بهم م یچشم به هم زدن يتو رضایعل... برم به نرمه گوش راستم  یم دست

!بزار تو گوشت بمونه ... ارین رونشیب  -

خواد وزنشو بکشه ؟  یخب مگه نم  -

! مبارکت باشه ... اول وزنش کرد بعد داد دستمون ... نه خانوم   -
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نگاهم به نگاه ... فروشنده مسن  شیپ گردهیخنده و دوباره بر م یهم م رضایعل... گوشواره ها  یکشم پ یزنم و دست م یذوق لبخند م با

 بایتراش خورده و ز يجفت النگو کیکنه و سفارش  یبغلش م رضایبه سمتش برم ، عل نکهیقبل از ا... کنه  یم ریگ نایسرگردان و خسته آو

! لرزه  یقلبم م... ده  یم نیتریو يرو از تو

. بود  دهینخر يا هی، هد یدخترم به رسم شگون و قدم مبارک يبرا نایاومدن آو ایوقت بعد از به دن چیه

مچش فرو کنه ، نگاه  يجوراب زنونه ساق بلند تو هیاستفاده از  داره النگوها رو با یبا تعجب به دست خودش و مرد فروشنده که سع نایآو

.کنه  یم

بوسه و اون  یگونه دخترکم رو م رضایعل... زنه  یالنگوها لبخند م يده و از صدا یبه مچ دستش تکون م نایشه آو یفروشنده که تموم م کار

.با سر افتاده مدام در حال کنکاش النگوهاست  نایآو... نشونه  یکنار مغازه م مکتین يرو رو

! دنیچیپ دشیکه به دور مچ سف ییکوچولو يبرق النگوها دنیاز د... نایآو هیذوق زدگ دنیخوشحالم از د... فتهیلبم نم ياز رو لبخند

رنگارنگ فاکتور در سکوت  يبه برگه هارهیخ رضایعل... مرد فروشنده در حال جمع زدن ارقام و حساب و کتابه ... ستمیا یم رضایعل کنار

.کشه  یانتظار م

. دم  یمردانه و بزرگش هول م يانگشت ها يرو البال دمیکش يو پنجه ها رمیگ یدستش رو م ناخودآگاه

کنه و  یسرش رو خم م... نهیب یچشمهام رو م يلبخندم ، نگاه قدرشناسم و اشک حلقه زده تو... کنه  یگرده و نگاهم م یتعجب بر م با

! بوسه  یپشت دستم رو م

.کنم  یسرد رو با لذت احساس م يلرزه و تکان خوردن گوشواره ها یبدنم م... زنه  یقنج م دلم

***

:کشه  یآغوش م يو اون رو تو رهیگ یرو م نایآو يدست ها یبا خوشحال فتانه

! ادیچه به دستشم م... عمه قربونت بره  یاله  -

! یکن یم شترشیانشااهللا بعدا ب... يدیزحمت کش یلیخ... درد نکنه داداش  دستت

.بشقابم سرگرم کنم  يتو بیکنم خودم رو با پوست گرفتن س یم یگم و سع یم نیفتانه آفر هیدلم به خوش قلب يتو

:کنه  یاشاره م نایخنده و با دست به آو یبلند م هیهان

! بدن  نگیلیو ب نگیلیج يراه برن صدا ادیخوششون م... خاندان ذاتا عشق النگو دارن  نیا يدخترا  -

:زنه  یلبخند م رضایعل

از درسهات چه خبر ؟  نمیبگو بب! ... جوجه قُد قُد کرد  نیباز ا  -

 یزبونش رو م زیر کیابیگوشه چشم بوده دوباره مثل سنگ آس هیو منتظر  ستیپاش بند ن يرو یکه انگار از شدت خوشحال هیهان

.ده  یگزارش کار م رهینفس بگ نکهیربع تمام بدون ا کیچرخونه و 

:زهیریتفاوت بودن با جمله آخرش به هم م یب يمن برا یسع تمام
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پسر عمو ؟  يدرس بد یاضیبهم ر شتیپ امیب يوقت دار یک  -

،  رهیگ یآب پرتقال مادرش رو همراه با قرص هاش به طرفش م وانیکه ل نطوریهم... میزن یزل م رضایمن و فاطمه به دهان عل همزمان

:کنه  یناله م

! یبکن يا گهیفکر د هیدیبا يخوایم یاگه معلم خصوص... شدم جوجه  ریپ! ... هیکنه هان یمثل اون وقتها کار نم گهیمغزم د  -

... اریو کورمم در ن رمیحاال ناز نکن ، پ! ... یتو مغز من فرو کن یتون یمبحث ها رو فقط تو م یاصال بعض! ... راه نداره به جون پسرعمو   -

؟  یبگو ک

! رمیدونم از کدوم ورش بگ یکه نم ختهیرو سرم ر يکار و گرفتار نقدریا... رو ندارم  زایچ نیحوصله و کشش ا گهید... گفتم که دختر   -

!مونه  یمستراح م واریمن نباش که مثل حاجت خواستن از د دیام به

:زنه  یم شخندین فاطمه

لقمه  هیدنبال  دیاالن با! ... که پسر مجرد بود و اعصاب و حوصله داشت  یگذشت اونزمان... گه هست  یکه م نمیهم... جون  هیآره هان  -

! نون و عشق سگ دو بزنه 

مثل بادبزن جگرم  رضایعل يصدا... رمیگ یم نایطرف آو زنم و به یرو سر چنگال م بیبرش س هی... رمیگ یخودم رو م يزحمت جلو به

:کنه  یرو خنک م

! یدم فاط یم حیمردم ترج هیکار و زندگ يکه من سگ دو زدن رو به دو دو زدن تو نهیموضوع ا  -

:کنه  یداره و درش رو باز م یرو از کنار در اتاق بر م ینیریخانوم جعبه ش سیان... ره  یم رونیشه و به سرعت از اتاق ب یبلند م هیهان

! نیچنگ و دندون نشون ند گهیبرا همد ضیسر مر يباال نقدرمیا... نیکن نیریدهنتون رو ش نیایب... رو  طونیش نیلعنت کن  -

.نیپر یبه هم م ينطوریسنتون هنوز ا نیبا ا ادیخدا رو خوش نم واال

:رهیگ یم رضایعل يرو جلو ینیریش جعبه

 یتون یم ینی، بب يدختر ما بنداز نیبه کتاب ا ینگاه هیشهیم یچ... يو ترك کرد یتو که بزنم به تخته کمر همت بست... خب زن عمو  -

دو تا کلوم تو  هیامرزتیخداب يروح بابا هیمحض شاد... از کجا سرش خورده به سنگ  ستیبچه معلوم ن نیا... نه  ایيبد ادشیيزیچ

! ذره آدم شد  هیبلکه ... دم دلش گرم شد و درسشو خوند و رفت دانشگاه یگوشش بخون شا

و  نهیش یم رضایعل يکنار پا... شه  یشده نه چندان بزرگ وارد م چیبسته کادو پ هیبا  هیکه هان ومدهین رونیب رضایاز دهان عل یحرف هنوز

:زهیر یم رونینفس ب کی

بزارش به حساب ... تو افتادم  ادیدمید نویخب من ا یول... تولدت گذشته ها  یراست... م ؟ من اتاق سابقت رو اشغال کرد یدونست یم  -

! تولدت  يکادو

! یش یم کیش یببند به مچت کل) زنه  یقهقهه م... ( هیشوفر ياون دستبندا از

آبان بود مگه نه ؟  جدهیتولدت ه یراست

! يخونتون بهم درس بد امیبعدا م... سر فرصت بخونش  ریبگ... کتابمه  نمیا
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رو بدونم  رضایهم کنجکاو نشدم روز تولد عل کباریو من  میکرد یهمه سال زندگ نیا! ... ادینم رونیکنم بهم چاقو بزنن خونم ب یم احساس

پر از مهر و محبت و توجه  هیزندگ هیکنم به  لیرو تبد دمونیاز هم پاش هیکنم زندگ یم یکه من دارم سع ییروزها نیاونوقت درست هم... 

! دارهیبر نم شمیهم دست از سر ذهن پر تشو هیثان کیشه و وِز وِزش  یم دایپ هیمثل هان يمزاحم کنه و موز هیسر و کله ... 

***

:کنه  یتمام راه رو غرغر م رضایعل

شام  ياصرار کرد برا نهمهیا... بود  دهیدارك دزن عمو ت نهمهیا! ... نژال  یکن یم يزیآبرو ر رتتیگ یم تییوقت ها رگ بابا یبعض  -

؟  يکرد امتیق يبلند شد وهویچرا ... میبمون

! رضایعل تیخودتو نزن به خر  -

زن  يلب به غذا یخورم ول یرم خونه خودم زهر مار م یم! ... خوردن  یاون خونه داشتن منو م يو آدما واریدر و د یدونم ول یرو نم تو

! زنم  یعموت نم

)غره  یلب م ریحوصله ز یکسل و ب رضایعل( 

! به درك   -

حس  نیاز خودم و ا... کردن هاش  يو دور رضایاز عل... و به درك گفتنهاش  رضایاز عل... هاش  یتوجه یو ب رضایاز عل... رهیگ یم دلم

! رو بچشم  یچارگیطعم حقارت و ب شتریکه باعث شده روز به روز ب یحس... دیجد

 يو منتظره برا رهیگ یم دهیکرد تا به مرادش برسه و امروز لجوجانه حسش رو ناد یاستخوان هامو له م يروز هیکه  ياز مرد رهیگ یم دلم

! شکستن غرور نژال 

نگران دل نکهیخواد ، بدون ا یچنگال مردش رو م يکه دلش خرد شدن تو یینژال... کنه  یرو تجربه م یناب يها یروزها نگران نیکه ا یینژال

! غارت شدن مردش باشه 

رو ماساژ  يصغر یب یب يساق پا فیضع يها چهیدردناك و ماه يزانوها یو بعد به آروم زمیر یکف هر دو دستم م تونیروغن ز یکم هی

. دم  یم

!رهیگ یکه از درد لبش رو به دندون م نمیب یم

:دم  ینور آفتاب به کارم ادامه م ریو ز نمیش یدوباره م... کنم  یجمع م یشم و پرده اتاق رو کم یبلند م... کشه  یم ریت قلبم

! جون  یب یب  -

؟  یب یجونم ب  -

 دیبا دیشا... دکتر خوب  هیشیپ رازیش نیخب با حاج محمود بر... ؟  نید یچرا حرف عمه رو گوش نم... ؟  یوتراپیزیف نیر یچرا نم  -

! داروهاتون عوض بشه 

!ستین یعیاصال طب نیکه دار يهمه درد نیا
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! امرزتهیاونم بعد از فوت آقاجون خداب بتیهمه مص نی، زنده موندن من با ا ستین یعیکه طب يزیمادر چ! ... مهیآفتابه خرج لح یب یب  -

! یب یهفتاد و پنجم رد کردم ب... چند سالمه ؟  یدون یم

 يجور واجور برا يهمه دکتر و متخصص و داروها نیا... داره  اجیآدم بهش احت یتو هر سن... به سن و سال نداره  يکه کار یسالمت  -

! کنه ، بتونه سالم بمونه  یکه عمر م یتا هر سن زادیکه آدم نهیهم

؟  نیاریخودتون نم يو به رو نیکش یدرد م نیو دار نجایا نیشما نشست اونوقت

! داره که نکنه مردم و خودم خبر ندارم  یروز درد نداشته باشم وهم برم م هیمادر من اگه   -

! شدم  قیمختلف عادت کردم و باهاشون رف يدردها نیهمه سال به ا نیبعد از ا گهید

! نید یم لمیتحو يزیچ هیبگم شما  یمن هر چ... ماشاال به جونت  یب یب  -

! ستیدو پاره استخونم ن نیدرد من درد ا! ... یب یفکر منو نکن ب  

درد ! ... عمه مهدختت  ضیو قلب مر ییدرد تنها... عموت  يها يدرد نامرد... بابات  يها يفکر یدرد ب! ... تنمه  يمن درد پاره ها درد

! یب یب ستین يزیابن ها که چ... نبودن آقاجونت 

.شم  یاحساسات سرکشم م مغلوب اریاخت یخوره و من ب یقطره اشک از گوشه چشم هاش سر م دو

سردش رو  يگرمم ، پوست و گوشت پاها يکه با نرمه انگشت ها نطوریگه و من هم یلب ال اهللا اال اهللا م ریبنده و ز یچشم هاش رو م یب یب

. کشم  یو آه م زمیر یپروا اشک م یدم ب یماساژ م

 یبلندم رو دوباره باز و بسته م يموها! ... میدیبه آرامش رس بایصدا معجزه خودشون رو کردن و هر دو تقر یساعت بعد اشک ها ، ب دو

:فرسته  یو و صلوات م چهیپ یرو به دور مچ دستش م حشیتسب یب یب... دارم  یکنم و شالم رو از کنار اتاق برم

؟  یب یب یمون یمگه ناهار نم  -

!برم خونه خودم راحت ترم ... جون  یب ینه ب  -

! ناهار بخور  هی، حد اقل بمون کنارمون  يبعد از دو سه هفته اومد... دهیتو و دخترتم تدارك د يادرت برافکر کنم م یول  -

! ندارم  نجایاز ا یدل خوش چیوگرنه ه... نجایا امیشما و ناصر م دنیباور کن فقط به عشق د... ستیبه دلم ن یب یب  -

! بگذار دل مادرتم خوش باشه  نجای؟ بمون هم یکن کاریچ ییتنها يبر يخوا یم... شوهرت که سر کارشه ... یب یباشه ب  -

! همش نزن قربونت برم  یب یب... دل مادر ؟   -
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گوشت و  هیهم که باشه از  یهر چ... حرمت دارن ... باالخره پدر و مادرتن ... ياریخودت ب يبه رو دینبا یتو زندگ ییوقت ها هیمادر   -

!نیخون

بوده ، اگه برات کم  یبوده ، اگه کوتاه یاگه ظلم! ... کار نکرده  یکار کرده و چ یدونه چ یم گرانیخودش بهتر از د ینظر من هر کس به

!دونن که مقصرن  یگذاشتن ، خودشون بهتر از من و تو م

!یب یب يخودت راحت تر یببخش تو

:کنه  یموندن مصمم ترم م يناصر برا يصدا... بوسم  یرو م يصغر یب یزنم و دست ب یم لبخند

مامان بلد  نیا... يکرد یاز همون سس ها که با سرکه و شکر درست م... ساالد رو خودت درست کن  نیسس ا ایتو رو خدا ب! ... نژال   -

!درست کنه  ياونجور ستین

:زنه  یضربه م میشانیخنده و با کف دستش آروم به پ یم یب یب

ترش و  ینیتو مطبخ بش دی، آخرش با یتو قصر چهل ستونم باش... ستیبشو ن یشونیتو پ يبرا یشونیپ نیبلند شو که ا... بلند شو دختر  -

! یغذات رو اندازه کن نیریش

:شنوم  یغرغر مامان روجا رو م يصدا... رم  یم رونیخندم و از اتاق ب یم الیخ یب

تو حلق شما  زمیبر یکه صبحانه و ناهار و شام چ نهیا میتیتا شب همه فکر و ذکر من بدبخت از صبح ... کارد بخوره به اون شکمت ناصر   -

! جماعت 

!نید یذات خودتون رو نشون م فتهیم یکیتا چشمتون به  اونوقت

:کنم  یشورم بهش نگاه م یکه دست هام رو م نطوریهم... ره  یاز سر و کول ناصر باال م نایآو

کنه ؟  یم ينطوریخواد از جون تو داره ا یم یچ نیا  -

.خواد دوباره بره پشت بوم  یاز اون وقت تا حاال م! ... رضا  يکردم بردمش پشت بوم چشمش خورده به کبوترها یغلط هی... بابا  یچیه  -

! کشه  یطول م یکم هیتا من ساالد درست کنم و سفره حاضر بشه ... نهیخب ببرش دوباره بب  -

:ده  یتکان م دییبه نشانه تا يروجا از خدا خواسته سر انمام

!آره مادر ببرش   -
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:گه  یم يو با لحن بامزه ا رهیگ یرو به بغل م نایکشه و آو یم ینچ ناصر

؟ نیکن یم يبچه باز نیبا جون من و ا اهیانصافه برا دو تا دونه نخود س! ... خطرناکه حسن ... آخه راه پله ها نرده نداره   -

:کاهو  يکنه به دسته کردن برگ ها یو شروع م نهیش یرفتن ناصر مامان روجا کنارم م با

؟  نیگذره ؟ با هم خوب یخوش م... ؟  یکن یکارا م یچ... چه خبر ؟ ! ... خب   -

) زنم  یم شخندین( 

 یآسته م... باشه  یداره خوب چ یبستگ یعنی... میبا هم خوب... گذره  یبد نم... ياز خونه دار ریکنم به غ ینم یکار خاص... ستین يخبر  -

! میندار گهیبه همد ي، کار میای، آسته م میر

؟  یچ یعنی... واااااا   -

!سرمون به کار خودمونه  یعنی  -

! ارزه  یم ایدن هیخودش  ستین زایچ نیاز ا نتونیب نکهیهم... نیندار يریدعوا و درگ گهیخب خدا رو شکر که د  -

!خودمم  یخودشه ، منم س یاون س! ... مثل خواهر و برادرها  میشد! ... مادر من  ستین یچیه نمونیب! ... ههه   -

سرد ؟  نقدریآخه چرا ا... سن و سال  نیدو تا جوون به ا! ... جل الخالق   -

به فتانه و  شیالبته واسه صاف کردن بده! ... فتمی، آقا منتظره من به پاش ب میقبل يها یالبد به جبران همه بداخالق... دونم  یچه م  -

! قوز  يمادرشم که شده قوز باال هیضیمر! ... کنه  یکار م یلیروزها خ نیدراوردن خرج خونه ا

 یصاحب زنگ م یتلفن ب نی، ا میزن و شوهر معمول و مقول به حرف دل هم برس هیکنار هم مثل  مینیکه بش میکن یم دایدوساعت وقت پ تا

! کنن  یخوره ، احضارش م
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! که از مردش بخواد  ادیعارش ب دیزن خوبم نبا هیخب  یول! ... منتظر باشه که زنش ازش بخواد  دیمرد خوب نبا هی  -

! ستیکدومتون درست ن چیهر حال کار ه به

 رضایوضع ممکنه به عقد و ازدواج عل نیبا بدتر يروز هیمن ! ... از دل من خبر داشته باشن  نکهیبدون ا... کنن  یم حتمیه نصروزا هم نیا  -

خودمم به خودم ... زنه  یدلم پس م هیکشه ،  یم شیدلم پ هیاالن ... مشکل داشتم  يزن و شوهر ازیبا اون ن شهیبعدشم هم... دراومدم 

!ندارم  داعتما

چرخه  یاصال زبونم نم... رو بهش بگم  زهایچ یبرام سخته بعض یلیمنم خ! شده  ویویهم مثل  رضایعل... میمدته ما آرامش ندار هیاصال

! نفس هاشو بشنوم  يو تا صبح صدا میمثال دوست دارم مثل اون وقت ها کنار هم بخواب ای... شه  یبهش بگم دلم براش تنگ م

! شه  یهوش م یب دهیاتاق خودش ، هنوز سرش به بالش نرس يتو رهیشه م یشب که م... ستین ایدن نیکه انگار اصال تو ا اونم

... نصف روز خوابه  ادیفرداشم که م! ... و ساکت  کیکنم تو اون باغ تار یخوف م ییاز تنها... ستیهفته هم که اصال شب ها خونه ن نصف

! ره  یم نیاز ب يو چطور یدونه ک یهست که خدا م نمونیب وارید هیعمال 

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

کنم  یزنن ، شوهر تو هم که فکر م یوقت ها حرف دلشون رو نم یلی، خ اشونیزن ها به حکم حجب و ح! ... هیعیطب زهایچ یخب بعض  -

!مسائل فکر کنه  نیکنه به ا یهاش کمتر وقت م يریبه خاطر مادرش و درگ نکهیاز ا ریترسه ، غ یشده و م دهیمارگز

؟  شیدیها د یحال مادرش چطوره ؟ تازگ حاال

!ژنیاکس ریشده و رفته ز يهفته هم دوبار بستر نیتو هم... شه  یبه نظر من که روز به روز بدتر م... میخونشون بود شیچند هفته پ هی  -

گه از اول  یفتانه م! ... شه  یم زونیاز تعداد گلبول هاش ، قند و فشارشم نام ریغ... به هم  زهیر یم زشیشه همه چ یحالش بد م یوقت کال

... نشه  ریگ نیوقت فلج و زم هیشیضیمر نیاز ا ریکنه غ یفقط دعا م رضایگه عل یم! ... بوده سکته کنه  کیتا حاال چند بار نزد شیضیمر

! مغروره  رزنیبسکه پ... ارهیتاب نم گهید هوگرن

!شده که زجر کش بشه  نیحاال قسمتش ا... نداشت  ریدست به خ! ... مار بود  شیزبونش مثل ن... حق نشسته  يگن خدا جا یم  -

 یو زرد شده و حالش بده ، دلم م دهیرنگ و روش پر يکه چطور نمشیب یهر وقت م... ندارم  نهیازش ک گهیمن که د! ... نگو مامان   -

!سوزه 

! کنم  یوقت ها سر نماز دعاش م یبعض

! نه جونم ... شه ؟  یاگه خدا بهش شفا بده عوض م يفکر کرد! ... نژال  يساده و مهربون بود یتو از بچگ  -

! دن  یخدا رو آزار م يبنده ها شتری، ب رنیاز خدا فرصت بگ یهرچ ينجوریا يها آدم
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 راتیخدا از سر تقص! ... عملش در بغلش  یهر کس... ولش کن ... دیکش ریسرم ت يوا) گذاره  یچپش م قهیشق يمامان دستش رو رو( 

! هممون بگذره 

! گم انشااهللا  یلب م ریز

: کنه  ینگاهم م مردد

اومده باشه دستت که نقطه ضعف  دیتا حاال با گهید! ... یبلد باش دیخودت با... داد  حیشه توض یرو نم ییزایچ هیخب ! ... دختر  نیبب  -

! ياریرو به زبون ب يزیچ ستیالزم ن یوقت ها اگه زرنگ باش یگاه... هیشوهرت چ يها

گم ؟  یم یچ یفهم یم

و در  شهیشب که م! ... میریگ یهوا م يرو رو گهیبعد از چند سال نبض همد گهیخب د یول... میوقت اهل حرف زدن نبود چیو باباتم ه من

! و آرامش  یفراموش يبرا دیآفر اهیخدا شب رو س... میروز اتفاق افتاده رو فراموش کن يتو یهر چ میکن یم ی، سع میبند یاتاق رو م نیا

حاال چند وقت هم غرورتو کم کن و گذشت داشته باش ... يبه قول خودت چند سال تو درك نکرد! ... و بخشش و سکون  دنیند يبرا... 

! ادهیز یلیارزشش خ يریبگ جهیاگه نت... 

چند تا جرقه  ...رو جذب کرد ؟  رضایبه جز اقرار بشه عل یشه کرد تا از هر راه یم ییچه کارا... شه  یذهنم تکرار م يمامان تو يحرفها

! زنیر یرگ هام م يکه مثل خون تو دیعالمه حس خوب و ام کیمغزم و  يتو

 يباز کردن در ، تو يبرا رهیمامان روجا که م... میایم رونیلذت بخش ب هیخلوت مادر و دختر نیشه ، هر دومون از ا یدر که بلند م زنگ

! نباشه  یکاشک! ... نباشه  یکنم کاشک یدلم تکرار م يمثل بچه ها تو! ... شه که نکنه بابا محمود باشه  یدلم آشوب م

:ده  یشاخک هام رو تکون م نیسرحال و شاد نازن يصدا

... خسته شدم یلیخ... رمیبگ میسمونیس يخرت و پرت برا یکم هیها  یکینزد نیهم ییجا هیراستش رفته بودم ! ... سالم خاله جون   -

!خاله بخورم ، دخترم خوشگل بشه  ياز غذا يگفتم برم سر ظهر... ستین یبه خونتون راه دمید

! ادیهم م یخوب يبو چه

! شهیذهنم مرور م يتو می، تمام دوران پر از درد و زجر باردار يتشنج مغز هیبه سرعت نور ، مثل ... انیدو قهقهه زنان به آشپزخونه م هر

جواب لبخند  ياگه به جا ستیدست خودم ن... پوست گونه هاش  يقرمز و ملتهب رو يبه لکه ها... کنم  ینگاه م نیدماغ پف آلود نازن به

:زنم  یذوقش م يکنم و تو یپرشورش ، لبم رو تر م يها یگل و گشاد و احوالپرس يها

! رهیگ یمادرش رو م يها یحسوده ، خوشگلدختر  دمیآخه شن! ... ياز پف دماغت کامال مشخصه که دختر دار  -
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باال و  نینازن دهیذهنم همش نگاه رنج يتو... زمیریکنم و به همشون م یم نییلباس ها رو باال و پا یعصب... رم  یکمد فرو م يکمر تو تا

:کنم  یلب پرخاش م ریز... شه  یم نییپا

! یلعنت! ... یلعنت  -

نده تولد  ادیالف بچه بعد شش سال بهت  هیکه  ریخودتو بگ یدور زندگ یگ یاگه راست م... بدبخت ... يعقده ا... بر سرت کنن  خاك

! هیشوهرت ک

:کنم  یم هیو واگو نمیش یهمونجا کنار در کمد م... کشم  یموهام پنجه م يزنم و تو یبه در کمد م يحوصله لگد یب

مامان روجا  يصد رحمت به لباس ها... شش سال ؟  نیکردم تو ا یکار م یچ... داشته باشم ؟  دیدست لباس شوهرکُش نبا هیمن  یعنی  -

! الاقل رنگ همشون شاده ... 

! به قول سمانه برا اعصابمم خوبه ... دوش مفصل برام بهتره  هیالحساب  یعل... کشم  یم رونیشم و حولمو ب یم بلند

 يسالن رو يتو نایآو... و چند تا تاپ و لباس باز بخرم  دیخر میباشه بعد از حمام به سمانه زنگ بزنم تا با هم بر ادمی... دم خن یم زیر زیر

! رو محکم بغل گرفته  شیپارچه ا ياز عروسک ها یکیو  دهیدراز کش نیزم

:ستمیا یسرش م يباال

! حمام  میمامان پاشو بر! ... نایآو  -

 یدوباره صداش م... خسته شده  یبا ناصر سر و کله زده حساب نقدریکنم ا یفکر م... گه  ینم يزیده و چ یهم فشار م يهاش رو رو پلک

:کنم 

؟  یخواب! ... يآو  -

!بله ، خوابم  یعنیکشه که  یم یساده و معصومم ، مظلومانه هوم دخترك

دونم  یم... امیم رونیآب چکان ب يساعت بعد با صورت گل انداخته و موها مین... م ر یو به طرف حمام م رمیگ یخندم رو م يزور جلو به

.ادینم شیپ یفرصت رضایبره و بعد هم با اومدن عل ادمیکه اگه االن به سمانه زنگ نزنم ممکنه 

شماره سمانه ... رم  یم زیبندم و به سمت م یکمربند حولم رو محکمتر م... آشپزخونه گذاشتم  زیم يبار رو نیرو آخر یکه گوش فتهیم ادمی

سمانه با ... رسونم  یم نهیو به سرعت خودم رو به شوم لرزنیلب هام م... کنم  یکنم هوا جابجا شد و لرز م یو بعد احساس م رمیگ یرو م

:ده  یآلودش جواب م ابخو يصدا

بله ؟   -

و آرش خوبن ؟  نیمحمد ام... ؟  یخوب... یسالم سمانه جون  -

؟  يمن کرد ادیشده  یچ... معرفتت ؟  یشوهر ب... دختر نازت ؟ ... ؟  يخودت چطور... میممنون ما خوب... زمیسالم عز  -
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!يببخش انگار خواب بود  -

التون خوبه ؟ ، ح ینگفت... زنم  یم یچرت هیارمیب ریمنم هر موقع فرصت گ... شب ها درست بخوابم  زارهیوروجک نم نیآره ا  -

! تو رو دوست دارم  قهیسل... دیخر میبا هم بر يزنگ زدم بگم هر موقع فرصت دار... میخوب... یآره خانوم  -

چند دست  دیمن خودمم با... ؟  يریبگ يخوا یم یچ... دیخر میمامانم با هم بر شیپ گذارمیرو م نیفردا بعد از ظهر محمد ام... باشه   -

! خونه  يبرا رمیبگ وانیل

! شه باهاش نفس شوهرا رو بند آورد  یکه م ییاز همونا... رمیخوام چند دست لباس بگ یم... خوام  ینه من ظرف و ظروف نم  -

) خنده  یم زیر زیسمانه ر( 

از کودومااااا ؟   -

! نکردم  دایکرد پ کینر رو تحر مگس هییکه باهاش بشه حت یلباس چیو رو کردم ه ریامروز کمدمو ز... گهینکن د تیاذ  -

هوو به دماغت خورده ؟  يبو... ؟  يدیشده واسه فشار خون شوهرت نقشه کش یگم حاال چ یم! ... اسینجوریا... بعله ... بعله   -

) قایگم دق یبا خودم م... زنم  یدلم زار م يخنده و من تو یسمانه م( 

فکر کنم کم  چارهیب... دهید دهیپوش يحناق کرده بسکه منو تو لباسها) خندم  یغش غش م( هم مثل آدم  رضایخب عل! ... گمشو سمان   -

! امیثواب ببرم واسه اون دن... خوام نجاتش بدم  یم يمحض دلسوز... فتهیم يکم داره از مرد

 ينطوریکردن مردها که ا یکم محل نیهست تو ايچه راز ستیمعلوم ن! ... يشوهرتو ندار دنیها چشم د یکه تو خودت تازگ ستین  -

! ندازه  یزن هاشون رو به زرت و پرت م

فکش افتاد کف  رضایعل یوقت... فتهیبه زرت و پرت م یگم ک یبهت م دیحاال بعد از خر... یگ یچرت و پرت م يدار گهیسمانه بسه د  -

! یو فرغون جمعش کن لیبا ب يایدم ب یاتاق ، بهت افتخار م

! یآباج میکن فیو تعر نمینیبب  -

! امیهمونجا منم م سایوا..... ابونیسر خ ایخوبه ؟ ب میفردا ساعت سه و ن  -

کمک ؟  يایم... بپزه  یخواد استامبول یم... داره  يآخر هفته مامانم نذر یراست... امیباشه م  -

! باهوش  گستیآخر هفته که دو روز د  -

! ینکن يپرداز ایبرا شب جمعتون رو ادیگفتم ز... میخروار کار دار هی... گهیگم د یدارم از االن م نیبرا هم... هوش  یدونم ب یم  -

پس فردا جواب فرشته ! ... هم روش  گهیدو شب د... میموند ایرو نیما که چند سال تو حسرت ا... باشه بابا ! ... نیاطیصد رحمت به ش  -

! يد یجهنمم خودت م يها

! لرز کردم ... ستیتازه از حمام اومدم هنوز لباس تنم ن... قطع کنم  گهید من

!نمتیب یفردا م... سالم برسون ... يباشه خواهر  -

! فعال خداحافظ ... ببوس  نویتو هم محمد ام  -
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 یبلندمو با سشوار کم يلباس موها دنیبعد از پوش... رسم  یرم و به سر و وضعم م یراحت م الیجلفمون با خ يها یاز شوخ سرخوش

افشانه  يانگشتم رو نکهیبرم و هم یرو باال م دمیادکلن جد شهیش... اتاق خشک بشه  يرطوبتش با هوا هیگذارم بق یکنم و م یخشک م

! پرم  یوحشت زده از جا م رضایعل لیزنگ موبا يدا، با ص رهیگ یسرش قرار م

! رم  یآفتاب وا م ریمثل کره ز... شه  یم دهیشن رضایدرست از اتاق خواب عل صدا

دست هام همچنان ... کنم  ینگاه م نهیآ يبهت زدم تو افهیبه ق... شه  یم دهیفرش کف اتاق کوب يخوره و رو یپنجه هام سر م ياز ال ادکلن

ودم ؟ گفته ب یبه سمانه چ قایدق... ارمیبه خودم فشار م... لرزن  یم

؟  یو ثواب آخرت ؟؟ گفته بودم چ يگفته بودم فقط محض دلسوز ؟جمع کن  ایگفته بودم فکش رو ب ؟هم مثل آدم  رضایبودم عل گفته

! محاله ... باشه  دهیمحاله نشن... کنم  یلب نجوا م ریز... رمیگ یدست هام م يرو تو سرم

برم و باهاش رو به رو بشم ؟  رونیاتاق ب نیاز ا ياصال بگو چطور... به سر و وضع خودم برسم ؟  ییبا چه رو گهید

 یک... همه نقشه هام نقش بر آب بشه  ينطوریحقش نبود ا! ... حقش نبود ... کنم  یم يدستم باز يناخن ها شهیو با ر نمیش یتخت م کنار

! يمام بودح یوقت... خب معلومه نادون ... اومده خونه ؟ 

کشم و بالش رو  یدراز م! ... رد شد و جابجا شدن هوا لرز به تنم انداخت  یآشپزخونه بودم احساس کردم کس يتو یکه وقت فتهیم ادمی

! خدا جون  يوا... یییییوااا... کنم  یدلم ناله م يتو... دم  یصورتم فشار م يرو

گوش هام  یول نمیب ینم يزیچ... دم  یصورتم فشار م يهمچنان بالش رو رو... شه  یبه رسم اجازه چهارطاق م یاتاق با تقه کم جان در

:شنوه  یخوب م

اتاق منتظرت  نیتو هم نجایهم... و گوش خوابوندنم  ينگذارش به حساب جاسوس باز ومدیاگه صدام در ن... يحمام بود ياومدم تو  -

زن بخواد با  هینداره  بیع... ندارم  یراستش با اولش مشکل... يتلفن به دست شد دمید ...يکجا موند نمیاومدم بب... يومدین یول... بودم 

.......یول... کنه  يباز شنفس شوهر

مونه بازم درست  یمثل خواهرت م... با تو ندار شده درست ... درست  کهیسمانه به تو نزد... کنه  يبا غرور شوهرش باز ستیدرست ن یول

!

! يبگذار هیاز شوهرت ما تییخندوندن دختر دا يبرا ستیدرست ن یول

)دم  یچفت شدم فشار م يبسته و لب ها يلرزان بالش رو به چشم ها يکنه و من همچنان با دست ها یسکوت م یکم( 

از هر  شتریب یوقت ...زنه  یشه و نوك دماغت برق م یلپ هات سرخ م ی، وقت شیبهت بگم بعد از حمام ، بدون آرا امیامروز فکر کردم ب  -

........تو  يها یبعدش به لطف شوخ یول... دوست دارم  شتریب... يد یخودتو م يبو یوقت

)سوزه  یاز شدت بغض م مینیکشه و نوك ب یآه م( 

! الزمت شد  دیفردا ببر شا نویا... میبگذر... نژال  يعوض نشد  -
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که بود  یهر چ... ؟  یبدشانس ایگم حماقت بود  یبا خودم م... حس بد و آزار دهنده  هیمونم و  یشه و من م یاز در اتاق رد م مینس مثل

بهش بگم که همش  دیبا... رسم  یکنم گوشه تخت و با دو قدم بلند به در م یبالش رو پرت م... نمیش یمثل برق گرفته ها م... نبود  يعمد

! دبو یشوخ

کارت  يچرخن و رو یچشم هام م... نهیش یسرم م يمثل آوار رو يشدن در ورود دهیوبک ياز چهارچوب در اتاق رد نشدم که صدا هنوز

! شن  یم رهیتوالت گذاشته ، خ زیم يکه رو یرنگ یآب یبانک

افکارم ! ... نا گرفته  يو بو اتیخروار حرف ب کیباز هم من موندم و ... دم  یم یکنم و ننو وار به خودم تسل یبغلم جمع م يرو تو زانوهام

! شن  یهوا معلق م يمولکول ها يخونه باغ محبوبم ، البال هیخال يفضا يشن و ذره ذره تو یمثل زغال گداخته خاکستر م

! نبود  يازیبه خونه باغ ن یخوشبخت يبرا انگار

!که اگه از همون اول اولش دلمون با هم بود  ي، وا ریحق يها يهمون انبار يتو

 رهیمثل گ يزیچ هی... که روش کار شده  ییو طال ينقره ا يمنجوق ها یدوه پ ینگاهم م... رهیگ یرنگ رو باال م یمشک یتاپ گردن هسمان

:دم  یبه زحمت آب دهنم رو قورت م... ده  یراه گلوم رو فشار م

.بخرم  یلباس مشک گهیخواد د یدلم نم! ... اههیرنگش س  -

! امروزت  زونیآو افهینه به ق روزتیبه ذوق و شوق د نه... تو چته نژال ؟   -

هان ؟ ! ... گهیروز د هیشاالیخونه ا میبر... ولش کن  يگم تو هم اگه کار دار یم... کنه  یکم سرم درد م هیفقط ... ستین میزیچ  -

 یب... ره  یمغازه م يگذاره و به طرف انتها یم شخوانیپ يرنگ رو رو یبعد تاپ مشک... کنه  یچند لحظه در سکوت نگاهم م يبرا سمانه

 هیکار شده ، همراه  یرنگ يکارورش با روبان ها يو باال قهیرو که دور  يحلقه ا نیآست دیتاپ سف هیخواد که  یتوجه به من از فروشنده م

.ارهیرو ب یکتان کش به رنگ آب پارچهشلوارك با 

به  نکهیبدون ا... فتمیجوجه دنبال سرش راه م هیمثل ... ره  یم رونیکنه و از مغازه ب یکنه و بعد پولشون رو حساب م یم شونیوارس یکم

 زیتم يراه رو يو همونجا تو رمیدنبالش نم نباریا... ره  یو بعد از چند لحظه به داخلش م ستهیا یم گهیمغازه د هیيبده جلو یتیبودنم اهم

 یو راهشو م ادیم رونیب يسرد و جد افهیبعد سمانه باز هم با همون ق قهیده دق... کنم  یو به اطرافم نگاه م ستمیا یمغازه ها م نیب راقو ب

:شم  یم یعصب... رهیگ

؟  ير یم ياالن کجا دار... برام ؟  يباد کرد ییوهویتو  يشد یچ! ... سمانه  یه  -

:گردونهیو سرش رو با مکث برم ستهیا یم

!میبر ایخب ب... خونه ؟  میبر یخواست یمگه نم  -

!یاخالق ها نداشت نی؟ تو که از ا يرو اون رو شد نیا وهویچرا   -
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:کنه  یلب غر غر م ریگردونه و ز یسرش رو برم يبا لجباز... میر یدوشادوش هم راه م... رسم  یکنم و بهش م یتند م پا

! که عوض داره گله نداره  يزیچ  -

؟  هیمنظورت چ  -

کنسلش  يچرا زنگ نزد دیخر يایخواست ب ی؟ اصال اگه دلت نم یدون یتا حاال منو نامحرم م یاز ک! ... یاخالق ها نداشت نیتو هم از ا  -

؟  يفرض کرد یتو منو چ... هان ؟ ... ؟  ياومد يمحض آبرو دار... ؟  ينکرد

:رهیگ یدستش رو به طرفم م يتو يها لونیبدون مقدمه نا... ه نموند يادیراه ز یتاکس ستگاهیتا ا... زنم  یحرف کنارش قدم م یب

! نژال  رشونیبگ  -

 لونینا... رمیگ یها رو از دستش م لونیو نا زنمیم يلبخند محو... خسته شده  يادیز دمیشا... پررو نبود  نقدریگم سمانه که ا یخودم م با

:فتهیکنه و راه م یرو دست به دست م دشیجد يها وانیل

 یم یول... خودت نباشه  قهیبه سل دیشا... لباس قابل تو رو نداره  کهیدو سه تا ت نیا... بخرم  هیهد هیخواستم برات  یوقت بود م یلیخ  -

! ادیمنم بدت نم قهیدونم از سل

:کنم  یزده نگاهش م بهت

!دمیخر یخواستم خودم م یاگه م! ... سمانه ؟ يکرد نکارویچرا ا  -

! شده که دل و دماغشو ندارم  يطور هیبگو ... خواستم  ینگو نم... سوال و جواب پس بدم ؟  دیبا دنمیخر هیهدبرا   -

) ده  یو ادامه م نهیب یسکوتم رو م( 

دعوات شده ؟  رضایبا عل  -

!نه   -

هان ؟ ... نکرده دوباره رفته سمت مواد  ينکنه خدا  -

! اصال ... نه   -

شده ؟  یچ یبگ يدوست ندار  -

 نیاز خونه رفت تا هم... رو ناراحت کردم  رضایعل شبید... جمعش کرد  شهینم يجور چیزدم که ه يگند هیناخواسته  روزیسمانه من د  -

... که با تو کردم  ییها یهمون شوخ... بود  دهیمن رو پشت تلفن شن يحرفها روزید! ... هنوز برنگشته بود  دیبعد از ظهرم که اومدم خر

! گذاشتم  هیاون ما ياومد بهم گفت برا خندوندن تو از آبرو... بود  خوردهبعدش بهش بر

؟  يکرد کاریتو چ! گستید زیچ هیحرف دلشون  یکنن ول یها م یشوخ نیهمه خانوما از ا... بد نبود  ادمیتو که حرفات ز! ... بابا  يا  -

؟  يبراش زنگ نزد

! داد  یصبحم زنگ زدم جواب نم... در دسترس نبود  لشیموبا... زنگ زدم  ومدیساعت دوازده شب شد و ن یوقت یول ...اولش نه   -
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کرد ؟  ينطوریچرا ا  -

طرفم انگار داغ  ومدیم یوقت شهیهم یعنی... خوش نشون ندادم  يبهش رو میکرد یکه عروس یچند سال نیمن تو همه ا يراستشو بخوا  -

باهام  یکه قبل از عروس يبا اون کار... رامش باشم  ومدیبدم م ییجورا هی! ... به زور چپوندنش تو سرنوشت من  نویشد که ا یدلم تازه م

!کردم  انتیبشم به خودم خ مشیکردم اگه تسل یحس م... رمشیتونستم بپذ ینم يچ جوریکرده بود ، ه

خورد خون  یدستش که بهم م... شده بود  یانگار بدنم شرط... دست خودم نبود  ییزایچ هی... بود  يزور میوقت هم با هم رابطه داشت هر

.شد  یتو رگم منجمد م

 هیاز ... بشه  کیده ازش بخوام بهم نزد یطرف غرورم بهم اجازه نم هیاز ... باشم  یکنم که حداقل معمول یخودم کار م يتازه دارم رو حاال

!نشون بدم که هر دومون تو ذوقمون بخوره  يتاررف ادیب ادمیيزیچ هیترسم باز  یطرفم م

اما ... مثل سابق از رابطمون نفرت ندارم  گهیبهش بفهمونم د میمستق ریغ يطور هیخواستم  یم... راه کار بود  هیبرام  دنمیلباس خر نیا

! ده  یحس دلقک بودن بهم دست م ییجورا هی... رو بپوشم  نایتونم ا ینم گهیاالن د

؟  یلباس مکش مرگ ما بپوشم بگم چ هیحاال برم ... شدم  فیخار و خف یاندازه کاف به

 یشانه چپم م يسمانه دست آزادش رو رو... کنم  یرو که گوشه چشم هام جمع شده با سر انگشت پاك م یو اشک ندازمیم نییرو پا سرم

:گذاره 

! خودت سختش نکن نژال  يبرا  -

! ادیم شیسوئ تفاهم ها پ نیاز ا نشونیهمه زن و شوهرا ب. ..نداره  یبیبرم ع قربونت

منظور  یعمل بهش نشون بده که حرف هات ب يتو... يخودتو بباز دیبه نظر من نبا... نکن  ینیعقب نش یبگن یخواست یکه م ياز کار تو

... بهش نگاه کن ... بهش توجه کن  شتریب... شلوارش  ایکت  بیبگذارش تو ج سیبنو ادداشتیبراش  یاگه برات سخته حرف بزن... بودن 

! یستیفرق کرده و ازش متنفر ن طیبگذار بفهمه االن شرا... براش لبخند بزن 

بهش  ينشون داد... کشه ؟  یمخدر نم گهیچقدر برات مهمه که د یبهش گفت... ؟  یتا حاال جشن گرفت ادشیاصال به خاطر ترك اعت تو

وسوسه نشده و نرفته سراغ مواد ؟  گهیدکه  یکن یافتخار م

! رضایو سه نفره به افتخار پاك شدن عل یجشن خودمون هی... شه  یآخر سمانه مغزم روشن م يجمله ها با

!که ناخواسته به غرورش زدم  ییزخم ها يمرهم برا هیدیشا و

! ... خودش لقمه گرفته بود  يبرادرش من رو برا يروز هیانگار نه انگار که ! ... کنم و خواهرانه هاش  یراه همش به سمانه فکر م يتو

گذاشته بود  ونیخودش رو در م دیو باهام خالصانه تجربه ها و عقا ارهیب رونیب میچارگیکرده بود من رو از الك ب یسع يحس بد چیبدون ه

 !

:دم  یم رونیرو مثل فوت ب و نفسم رمیگ یرو محکمتر م نایآو دست

مامان ؟  يخسته که نشد  -
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! خوش گذشت ... نه   -

؟  یبا مامان روجا کجا رفت  -

! دنبالم  يبعدش شما اومد... داد  لیبه مردم آج یمامان میمسجد نماز خوند میرفت... دیخر ینیریبرام ش... بازار  میرفت  -

هم بود ؟  یب یب  -

 یم لیاز همونا که توش آج... تور سبز بهم داد  کهیت هیخاله مهتاب ! ... خونه خاله مهتاب خواب بود ... پاش درد داشت  یب یب... نه   -

!گل سرم باشه  یکن شیبرام پاپ یتون یگفت م! ... ختیر

! مامان  ونیپاپ  -

و  دنیچیاجون االن متعلق به خاله مهتابه و از کل پآق هیمیخونه قد نایذهن آو يتو نکهیاز ا رهیگ یبوسم و خندم م یدستش رو م پشت

! مهم بوده  نایآو يبرا دشیسبز و سف ي، همون تورها ينذر يمشگل گشا لیپخش کردن آج

خب ؟ ! ... میتا دم در خونه بدو نجایاز ا ایب نایآو  -

! برنده  دیزودتر رس یهر ک... میدو یگم بعد م یدو سه م کیمن

:گم  یو شمرده شمرده م يبا انرژ... کنه  یده و منتظر نگاهم م یزنن سرش رو تکون م یکه برق م ییبا چشم ها نایآو

! ـوـد! ... ــــــــکی  -

! ه ــس: زنه  یم ادیفر نایآو

تمام حواسم به ... رم تا بتونه لذت برنده شدن رو بچشه  یکوتاه تر به دنبالش م يعمدا با قدم ها... دوه به سمت خونه  یبعد مثل گلوله م و

مهره  هیهان يکه صدا میدیهنوز به در خونه نرس... نخوره  نیکنم کله پا نشه و زم یدلم مدام دعا م يتو... کشهیپر شتاب و کوچ يقدم ها

:کنه  یکمرم رو جابجا م يها

! يبر یمانت مبدو تو از ما... بغلم  ایبدو ب! ... بدو خاله جون   -

! زنه  یکنار پاهامون ترمز م رضایعل نیکه ماش ومدمین رونیب هی، هنوز از شوك وجود هان يآسمون سرمه ا رینور زرد رنگ کوچه و ز يتو

منتظره  ریکه باز هم کامال غ يمالحظه ا یدختر پررو و ب... هیهست که زل زدم به هان يا قهیکننده ، چند دق خیسرد و نگاه توب يچشم ها با

.شده  کمونیمهمون خونه کوچ

!ادیکامال متوجه شده که ازش خوشم نم گهیکنم االن د یفکر م و



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥٦

تفاوت باشه و  یکنه ب یم یکه سع ییکامال دور بشه با صدا نکهیقبل از ا... ره  یکشه و به طرف اتاقش م یبه موهاش م یکالفه دست رضایعل

:زنه  یه لب مرو مشکوك نکن هیهان

!باهات کار دارم  ایچند لحظه ب! ... نژال   -

رم و از سر جام  یبهش م یچشم غره کوتاه... صورتم  يزنه تو یزل م دیجغد سف هیکنه و مثل  یسرش رو بلند م هیهان رضایاز رفتن عل بعد

.شم  یبلند م

که دم در داشتم، باز هم  یو اخم و تخم يدر تعجبم که چطور با اون همه سرد... به کفشت هست  یگیر هیالف بچه  هیگم تو  یدلم م يتو

و کوتاهش رو از  یمشک يخونه و مثل صاحب خونه ها به محض ورود مانتو يتو دیزودتر از همه پر رضایتعارف عل هیبا  ییدر کمال پررو

! مبل  يرد کرد و لم داد رو موهاش ریشالش رو از پشت گردن و ز لبهتنش دراورد و دو 

:جمله معنادار  هیو  دیسف شرتیت هیهم  باز

! کس نمرده  چیکس بعد از ه چیه

...ها  یلیها بعد از خ یلیخ یول

! نکردن  یزندگ گهید

:زنم  یتعارف م يدار یشه و قبل از رفتن با لحن معن یپررنگ م پوزخندم

.گردم  یمن االن برم! ... راحت باش   -

و با باال  ستمیا یم نشیبه س نهیس... کنه  یدرهم نگاهم م يو با اخم ها ستادهیکنار در منتظر ا نمشیب یم رضایاتاق عل يرسه تو یکه م پام

:خوره  یصورتم م يکنه و نفس گرمش تو یخم م یسرش رو کم... حرف بزنه  دیفهمونم که با یدادن چانه و لب هام بهش م

؟  يموقع شب کجا بود نیتا ا  -

:کنم  یزمزمه م یآروم یمحکم ول يخودم رو ببازم با صدا نکهیا بدون

؟  يتا حاال کجا بود شبیخودت از د  -

کنه ؟ یکار م یچ نجایا هیهان! ... نبودم  يبد يجا  -

!داره ؟ کاریچ نجایتو ا وونهید يتر عمودخ نیبدونم ا دیمن از کجا با... دم در  میدیمن و تو که با هم رس... ؟  یپرس یاز من م  -

! شنوه  یم نییپا اریصدات رو ب! ... سیه  -

با چشم  ينطوریکه ا هیشما دو تا چ نیمگه ب! ... نیرو کتک بزن گهیهمد ریدل س هینیریبگ ییکم مونده دو تا... ؟  یکن یم نیچرا همچ تو

؟  نیکش یخط و نشون م گهیهاتون برا همد

چقدر ! ... رونیپا شدم از در خونه پرتش کردم ب يدید وهویدرازتر بکنه ،  مشیبکنه و پاهاشو از گل تمیبخواد اذ یول! ... یچیهنوز ه  -

!کنم از قماش فاطمه هست  یحس م
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!ترسه از شما زن ها  یآدم م  -

!کار داره  یچ نجایموقع شب ا نیا نیبرو بب... من اعصاب ندارم  رضایعل  -

خونه ما شده ؟  لونیو س لونیدونه و یزن عموت م اصال

! ضهیخورده هم مر هی... بوده و هست  بیعج شهیکارهاش هم... نژال بهت که گفتم   -

که تو  یتینه با اون جذ یول... پرسم ازش  یمنم م... میاریزبونشو در ب ریز يکم تحمل کن بدون دلخور هی... ؟  يچرا آمپر چسبوند تو

!موقع شب اومده دم در خونه ما  نیشده به قول تو ا یچ نمیبرخورد کن تا بب يکم عاد هیحاالم ... منظورته 

 نیپرم و گوشه آست یم... فتهیتازه مغزم به کار م شهیکه از کنارم رد م رضایعل... ستمیا یم نهیکشم و دست به س یرو کنار م خودم

:کنه  یگرده و نگاهم م یگرد شده برم يخوره و بعد با چشم ها یلو تلو مت یکم... رمیگ یرو م راهنشیپ

هان ؟   -

!زهیچ  -

؟  هیچ  -

)زنم  یحرفم رو م عیبندم و تند و سر یچشم هامو م( 

؟ يازم دلخور  -

)رهیگ یکنه و گوشش رو جلوتر م یلبش رو کج م( 

؟  یگفت یچ  -

) غرم  یدندان هام م يبا حرص از ال( 

؟  يگفتم تو ازم دلخور  -

)زنه  یم شخندیبره و ن یدست هاشو باال م( 

!نه  گهید  -

 رونیکشم و از اتاق ب یبه موهام م یدست يکنم و سرسر یعقب نمونم زود خودم رو جمع و جور م هیو هان رضایعل نیاز مکالمه ب نکهیا يبرا

:خم شده  رضایزانوهاش گذاشته و به طرف عل يآرنج هاش رو رو هیهان... رم  یم

؟  يخوند مویاضیکتاب ر... پسر عمو ؟  يریگ یچرا سخت م  -

نه ؟  اییکن یم کاریچ... يگرد یم ایبا ک... يریبدونه تو کجا م دیالاقل مامانت با... ؟  یچ یعنی  -

گفتم ؟  اصال مگه دروغ... میخونه دوستم با هم درس بخون رمیبهش گفتم م  -

بهانست منو پرت کنه گوشه  هیمنتظر  یزن یکه تو از حق و حقوقش حرف م يهمون مادر... ؟  یمنو دك کن يخوا یچرا همش م تو

گردم ؟ یم ایرم و با ک یبراشون مهمه کجا م یلیخ يفکر کرد! ... که با آمپول خوابم کنن  مارستانیت

:کنه  یصحبت م يتر میکنه و بعد با لحن مال یپا و اون پا م نیا یکم... خوره  یم کهیرضایکه عل نمیب یم
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ادمهیهمه مطالبش رو  بایتقر... مرور کردم  شبیکتابتم د... دم  یبعد من خودم بهت درس م... یینجایزنگ بهشون بزن بگو ا هیپاشو   -

!پاشو جوجه ... 

 يزیتونن چ ینم یتو بگ... لهیفردا هم تعط... یکار کن یاضیاهام رمونم تا ب یم نجایبهشون بگو من امشب ا... پس خودت زنگ بزن   -

! بگن 

! فهمه  یدختر دوازده ساله و تازه بالغ هم نم هیساله که ظاهرا به اندازه  ستیدختر ب نیکشه از وقاحت ا یسوت م سرم

دختر عموش  هیدانشگاه شیپ اتیاضیفکر مثل بچه ها لج کرده و با خوندن کتاب ر يرو بدون ذره ا شبیکه تمام د ییرضایعل... رضایعل و

! وقتش رو گذرونده 

:کنم  یدهان باز م رضایاز عل قبل

درس خوندن  ستیبهتر ن... خواد استراحت کنه  یهم بعد از دو شب اومده خونه م رضایعل! جان  هیهان میفردامون برنامه دار يما برا یول  -

؟  يوقت مناسب تر هیيبرا يرو بگذار

:شه  یم رهیدونم چطور تونسته اونقدر مظلوم و متاسف جلوه کنه بهم خ یکه نم ییبا چشم ها هیهان

بمونم  ازدهیتا ساعت ده و  نیحداقل بزار... امروز با مامانم بحثم شد ! ... تا بهم ده داد  مونیاضیر ریسکه داد به دب هیبابام  شیترم پ  -

چند ساعت بمونم حالم  هی... کنم  شتریخوام مشکالت شما رو ب یمن نم... نژال خانوم  نیببخش! ... کنم  یگورمو گم م نیریبعدش آژانس بگ

! رم  یبشه م بهتر

:کنه  یم یدست شیپ رضایعل نباریا

دختر رو  هینیهم ایاز دار دن... یبرات کم گذاشته ؟ مادرت زن به اون خوب یحاج عمو مگه چ... ؟  يناله ا نقدریدختر تو چرا ا! ... بابا  يا  -

! کنن  یکنه تو اون خونه هر روز داغت م یندونه فکر م یهر ک یزن یحرف م يجور هی... ؟  یدون یتو چرا قدرشونو نم... دارن 

هان نژال ؟... رسونمت  یخودم م يردبعدم شام که خو میتا درس بخون یمون یگم م یم... زنم به زن عمو  یزنگ م من

:کنم  یکج م یسرم کم یحوصلگ یبرم و با ب یشانه هام رو باال م... کنن  یدو به صورتم نگاه م هر

؟  رهیبگ دیو خانوم خونه بتونه ند ادیخونه دلش به رحم ب يشه آقا یم  -

به سمت آشپزخونه ... ستیوقت بحث کردن ن... به خطا رفته  رشیت يفهمم بدجور یو م نمیب یرو م هیبه رگ شدن فک منقبض هان رگ

! کنم  میقا خچالیپر  مهین يدر اعماق کشوها ییکوچکمون رو جا کیکنم ک یم یرم و سع یم

! همه عجول نبودم  نیجشن سه نفره ا يبرا کاش

ارزه به  یم هیو تحمل کردن هان یماکارون هیپختن ... زنم  یکنار اجاق گاز م نتیبه کاب يکشم و سر یم رونیگوشت چرخ کرده رو ب بسته

!شیبه حال یحال يدرجه دو و نگاه ها لیفام نیکور ا يروشن شدن نقطه ها
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! نهیبراق از حسرت و ک یوقت مواج از لرزش احساس و گاه کی... حلقه زده  يپر از بغض و ماتم و اشک ها یوقت پر از نفرت و گاه کی

و  يآرام و جد يگوشم به صدا... کنم تا رشته ها خوب از هم جدا بشن  یم نشییو باال پا زنمیم تونیروغن ز یآبکش شده کم یماکاران به

و قانون  يمن دراورد يشنوم که چطور با روش خاص خودش اعداد و ارقام رو با کمک جدول ها یم يناباور نیدر ع... رضاستیگرم عل

!کنه  یتلنبار م هیمغز هان يرو تو یاضیر میکنه و مفاه یم هیشده توج سادهو  يچند کلمه ا يها

کس  چیه... رمیرو با افتخار بگ میواحد مونده بود تا مدرك مهندس ستیکمتر از ب... ترم آخر دانشگاهم  یدوه پ یگزم و فکرم م یرو م لبم

 ياومده و داره برا یترم مرخص کیکه بعد از  ییکه دانشجوهم نبود  الشونیخ نیدانشگاه ع نیاکثر مسئول... برام نکرد  يکار چیه

ده و اتاق به اتاق دنبال امضا و  یدست هاش حرکت م يتنه گچ گرفته شده رو میکه نوزادش رو با ن یکنه ، کس یم لتماسمجدد ا هیمرخص

و  دی، مورد تمج رشینظ یب يدرخشان و برنامه ها يبا معدل ها شیترم پ نیهست که تا هم ییدوه ، همون دانشجو یم تشونیجلب رضا

! قرار گرفته بود  دیاسات عیجم نیتحس

! نداشت  يهمکار يبرا یبود و مجال یاون روزها غرق نئشگ... لیعشق تحص يرضایعل نیهم و

 يگردم و برا ینان م يه هاسفره به دنبال تک يال... کنم  یچکه با پشت دست پاك م یرو که از گوشه چشم راستم م یاشک مزاحم قطره

 يها دنیوقفه ادامه داره و هوم کش یب رضایعل يصدا... تر باشن  ییتا بعد از پخت ترد تر و طال رمشونیگ یآب م ریش ریشدن ز گیته د

 یرو روش م یماکارون عیاز ما یروغن داغ و قاشق يتو نمیچ یپازل م هینان رو مثل  يتکه ها... کنه  یرو سوراخ م مغزمانگار داره  هیهان

:خورم  یجا م... ادیکف آشپزخونه ، فرود م کیکوچ چهیقال يبا کمر رو... نایآو فیخوره به بدن ظر یچرخم و زانوهام م یم... کشم 

؟  یحاال خوب... دمتیاصال ند... دستم به کاره  ینیب ینم... به من ؟  يدیچسب یبرا چ... ؟  یستیدخترم تو چرا مواظب ن  -

کشه تا  یچند لحظه طول م... رهیگ یرو به طرفم م یبزرگ ینیزم بیس نیزم يده و بعد از رو یآرنجش رو ماساژ م یحرف کم یب نایآو

:زنم  یلبخند م... منظورش رو بفهمم 

؟  يبخور ینیزم بیس گیته د يدوست دار  -

:کشم  یم یکالفه هوف... بره  یم نییرو باال و پا سرش

؟  یزن ینمچرا حرف   -

) کنه  یپچ پچ م( 

! درس بخونه  هیبابا گفت ساکت باشم تا خاله هان  -

:زنم  یلب م یرحم یبا ب... ستمیا یم نایکنم و پشت به آو یاکراه لب هام رو جمع م با

...........ااااذوقت نخورده با يهم تو ادیرو برات سرخ بکنم که ز ینیزم بیتونم س یفقط م... رو نون گذاشتم  گشیته د  -

)گردم طرفش  یپر شتاب برم( 

؟  یگفت یچ  -
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-  ...

؟  یگفته ساکت باش یک یگفت  -

) زنه  یلب م یآروم يداره و دوباره با صدا یچند قدم به عقب بر م دهیترس( 

! گفت  یبابا عل  -

هم سه  ادیکه ز یشب هیيکردم تو یوقت فکرش رو نم چیه... کنم  یمشتم چروك م يسبد رو ناخواسته تو يشه و دسته ها یفشرده م دلم

! صدا بزنه  تشیرو با هو رضایدخترکم باالخره عل... من  هیهمه بغض و دلنگران نیا ونینفره و خاص نباشه ، م

... بپرم  نییو باال و پا رمیرو بگ رضایعل يبزنم و دست ها ادیخواد فر یدلم م... شور داشت  ایدن کی،  نایکلمه بابا از دهان غنچه آو دنیشن

! بزنم بهت گفت بابا  ادیفر نایوق زده و متعجب آو يچشم ها يبعد جلو

 يرو تو نایو آو نمیش یزانوهام م يرو... کنه  یابراز وجود م يبدجور بیو غر بیشب عج نیا يرو نشیسنگ هیحضور داره و سا هیهان یول

:رم  یلب قربان صدقه م ریو زدم  یفشار م نمیس يصورتش رو تو... کشم  یبغلم م

!من  هیعسل یشیتر و خانوم تر م نیریروز به روز ش... یمامان یخوشحالم که هست نقدریا... تو دختر گلم بشم  يمن فدا یاله  -

:بمونیپر از فراز و نش هیزندگ يکنه تو یپرونه و دوباره پرتم م یرو از سرم م بمیحس عج رضایعل يصدا

! ضعف کردم ... ؟  میبخور يد ینم يزیچ هینژال ... هم تنگ شده ؟  يشده مادر و دختر دلتون برا یچ  -

و دوباره  زنمیم یچشمک نایبه آو... بدم  رضایخبر رو به عل نیمقدمه ا یدوست ندارم ب... خورم  یمدام حرفم رو م یول ادینوك زبانم م تا

:کنم  یهم بشنوه اعتراض م هیکه هان ییبا صدا دانهیق یشم ب یم یکه سرگرم دم دادن ماکارون نطوریهم... شم  یبلند م

خواب  هیخواد و  یشام سبک م هیخستم که االن فقط دلم  نقدریا... نیببر بخور يزیچ هیخودت ... رضایکه دستم بنده عل ینیب یم  -

! راحت 

! ایکجا بود یآخرشم نگفت... چرا ؟   -

)رهیگ یدلم از کار خودم خندم م يکنم و تو یکالمم م هیعشوه چاشن یکم( 

به منم گفتن از صبح ... ییپزونه خونه دا يتازه فردام نذر... راه رفتم  یلیخ... بستن  یشمار به من م لومتریک هیدیبه خدا امروز فقط با  -

! به خرجشون نرفت ... روز جمعه  هینیو هم مییگفتم ما یهر چ... برم کمکشون 

:ده  یگرده سرخوش جواب م یقفسه ها م يرو چهارطاق باز کرده و تو خچالیکه در  نطوریهم رضایعل

! یخواب طوالن هیخواد بعدشم  یم یلیشام چرب و چ هیگفته باشم من دلم  یول! ... بانو  نیخسته نباش یلیپس خ  -

 هی... نژال من عمرا بتونم تا بعد از شام صبر کنم ... هست  میالمصب شکالت! ... نمشیبب سایوا... ؟  یکن یرو نم ویدیخر کینامرد ک ينژال

! رم تو کارش  یچاقو بده وگرنه با دست م
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و  دهیشک رونیرو کامال ب کیجعبه ک رضایکه کار از کار گذاشته و عل نمیب یگردم و م یبا هول برم... شه  یرشته ها خشک م يالبال دستم

:شن  ینوشته شده روشن و خاموش م کیک هیشکالت نهیزم يرو دیکه با خامه سف یمغزم مدام کلمات يتو... گذاشته  زیم يرو

زمیعز يرضایعل

دهند یم یعطر زندگ تی، و نفس ها یروزها پاک نیا

!همسرم  شهیبمان تا هم دیسپ

!خبرم  یمشتاق همسر ب يگرفتن دست ها يشده برا رید... شن  یاراده باز و بسته م یهام ب لب

کشه  یاعصابم سوهان م يکنه رو یم يافتاده از شالش باز رونیب ياز موها يکه با حلقه ا نطوریو هم ستهیا یدرگاه آشپزخونه م يتو هیهان

:

مگه جمعتون ... پزون ؟  ينذر نیریفردا شما م یعنی) زنه  یم شخندین... ( نیفرداتون برنامه سه نفره دار يبرا نیکردم گفت یفکر م  -

! مونه  یکه پسر عمو تنها م ينطوریا... ؟  ستیزنونه ن

! دلم بگذارم  يکجا گهید نویا... اااااااایخدا... کنم  یدلم ناله م يتو

:کشه  یم رونیرو ب یپهن غهیت يشسته شده چاقو يسبد ظرف ها ياز تو رضایعل

و غلت  یبعد تا لنگ ظهر بخواب... الشیسر و صدا بچه رو برداره بره خونه فک و فام یکه صبح جمعه زنت ب نیبهتر از ا یخب جوجه چ  -

!بکنه  دارتیب ادیداغ ب يظرف غذا هیبعد زنت با ... یبزن

که داره در جعبه  ترضاسیلرزن و من تمام حواسم به عل یدستم هام م... نهیش یها م یاز صندل یکیيحوصله رو یکشه و ب یم ینچ هیهان

... رهیگ یزنه و سرش رو باال م یم يلبخند محو... زنه  یدو دو م دیسف ينوشته ها يکنه و چشم هاش رو یمکث م... داره  یرو بر م

رمیگ یسوختش رو نم هیقهوه ا يچشم ها امیهستم که پ هیوجود هان ریهم اونقدر درگ دیشا... کنم  ریخودم تفس يبرا متون ینگاهش رو نم

 !

:کشه  یشه و سرك م یبرده بلند م ییکه انگار بوها هیهان... کنم  یزنم و خودم رو به کار مشغول م یم ینیشرمگ لبخند

! هم که داره  یجمله سفارش کتونیک! ... اوالالاااا  -

! که من عاشق جمالت نکته دارم  یدون یم... نوشتن برات  یچ نمیکنار پسر عمو بب برو

:بره  یجعبه فرو م يمثل موش کور سرش رو تا تو هیهان... ستهیا یکنار م نهیکنه و دست به س یرو کنار جعبه رها م چاقو رضایعل

! جووون  یعل ادتیترك اعت يبرا هیقیتشو هیانگار  یول! ... داره  یفکر کردم مناسبت خاص  -

دستش  يکه با ناخن ها نطوریکنه و هم یچند لحظه بعد خودش رو جمع و جور م... زنم به صورتش  یزنه و من با نفرت زل م یم قهقهه

:زنه  یکنه حرف م یم يباز
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که بهش عادت کرده  يزیهم آسون نبوده از چ یلیحتما خ... خوردن داره  ینیریش نیواقعا هم ا! ... کارستون بوده  رضایخب البته کار عل  -

! بوده دست بکشه 

:زنه  یانگار که داره با خودش حرف م... نگاه بکنه  یبه مخاطب خاص نکهیبدون ا... ده  یسکوت ما ادامه م اب

 چیه... رختخواب معتادم  يگوش کردن تو ویمن خودم به راد! ... به خدا ! ... معتادن  يکار هیایيزیچ هیمن معتقدم همه آدم ها به   -

.عادتمو ترك بکنم  نیهم نتونستم ا يجور

صاحاب تا بوق  یب يو یت نیکنه و ا یکنه روشنش م یبالش بلند م يسرشو از رو یاز وقت یعنی... معتاده  دنید ونیزیبه تلو... مامانم  نیهم

! تازه توقع دارن آدم تو اون خونه آرامشم داشته باشه ! ... خونه  یتو سر ما م ينطوریسگ هم

! سوزونه  یکنه ، قلبم رو م یده و بشقاب ها رو پر م یرو برش م کیحرف چند تکه ک یکه چطور ب رضایعل دنید

؟  میدونستم که امشب مهمون ناخونده دار یخب من از کجا م... غرورش شکست ؟  یعنیگم  یخودم م با

... رهیگ یاز بشقاب ها رو به طرفم میکیو  ادیبه طرفم م یدست شیبا دو تا پ رضایبافه که عل یبه هم م سمونیآسمون و ر زیر کیهیهان

:بم شده  يصداش بدجور

! من  يهمسرمش برا... تو  يبرا زمشیعز  -

:زنه  یلب غر م ریز رضایعل... کنم  یم نایسرد آو يگرمم رو حفاظ گوش ها يکشم و کف دست ها یرو جلوتر م شالم

! ترکه  یهوا سنگ م نیتو ا  -

! میبکش ی، تو دل زمستون قراره چ هینطوریدونم از االن که ا ینم من

:ده  یجواب م یعقب با کالفگ هیصندل ياز رو هیهان

! میبرسون یخودت اصرار داشت... رم  یخب من که گفتم با آژانس م  -

شب  نیبار در طول ا نیچندم يکنم و باز هم برا یدندان قروچه م... کنه  یاکتفا م هیوسط به هان نهیاز آ يتنها به نگاه دلخور رضایعل

:کنم  یم یمزخرف تلخ

بعدشم من ... خونه  میبفرست بهیراننده غر هیموقع شب تو رو با  نیا ومدیفکر نکنم مامانتم خوشش م! ... یخانوم شما دست ما امانت هیهان  -

! باشه  یرسونه خونه شاک یداره تو رو م نکهیاز ا رضایعل دمینشن

:زنه  یفروغ لب م یب يو چشم ها زانیآو ییبا لب ها... ره  یفرو م ریام به جلد دخترك نادم و سر به زتم استیباز هم با س هیهان

! کمه  يزد که شعله بخار یغر م شهیزمستون ها هم... سرما رو دوست نداشت  یپسر عمو از بچگ نیاصال ا... نبود که  نیمنظورم ا  -

! کرد  ینم تیسرما خودشو اذ نیموند ، تو ا یگم تو خونه گرم و نرم خودش م یم من
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:زنه  یپوزخند م رضایعل

دونم تنفر من از سرما و زمستون رو اونم تو  یمن نم! ... يپنج ساله بود هیبچه مهدکودک هیسالم بود تو تازه  ستیب یمن وقت! ... جوجه   -

! ؟ ادتهیهام از کجا  یبچگ

... يدیخواب یو م يکرد یلحافت و روشنش م ریز شیفرستاد یم یداشت اریالمپ س هیومدیبرف م یا وقتزمستون ادمهی! ... ادمهیبه خدا   -

! يکرد یاون المپ پاهاتو گرم م يتا صبح با گرما

 یعنی... زنن  یزنگ م هیگوشم کلمات هان يمن اما تو... داره  یاون دوران حال خوب هیادآوریهم انگار با  رضایخنده و عل یسرخوش م هیهان

بکنم  شتریخوام مشکالت شما رو ب یگه نم یخونه م يتو... میش یم تیسرما اذ نیا يبچه تو نیمن و ا رضایاز عل شتریب نهیب ینم... کوره 

رو کرد تا با لحن مسخره و جمالت پر از  شیسع تیامشب نها... من خبر داره ؟  هیتا کجا از زندگ... زنه ؟  یکدوم مشکالت حرف م زا... 

! نوشته بودم  کیک يرو ادشیاز ترك اعت میکه من بابت خوشحال يرو شرمنده کنه اونم فقط به خاطر جمله ا رضایعل شیکنا

:بوسه  یرو م نایکنه و گونه آو یرد م نیکشه و سرش رو از پنجره باز ماش یخانوم چادر گل دارش رو جلوتر م سیان

! دختر من اسباب زحمتتون شد  نیا دیببخش... کرده  خیبراش صورتش  رمیمب  -

دختر  نیا... زمینژال خانوم حالل کن عز... دختر خوشگلت جبران کنم  سهیتو عرو شاالیا ي، زن عمو دستت درد نکنه شرمندم کرد رضایعل

! میکرد تتونیشرمنده امشب اذ... هنوز بزرگ نشده  نینکن کلشیمنو نگاه به ه

سالم کرده باشه  یحت دمینشن... ده  یهم فشار م يقرمزش رو رو يکنه و لب ها یبه مادرش نگاه م یچشم ریکه چطور ز نمیب یرو م هیهان

رو به وسط  فشیک هیزنه و هان یم هیبه صورت هان یلیخانوم به محض دور شدن ما س سیکه ان نمیب یبغل م نهیو از آ میکن یم یخداحافظ... 

 کهیداره بعد در حال یرو بر م فیشه و ک یخانوم دوال م سیان... رسونه  یم اطیتند خودش رو به ح يکنه و با قدم ها یمکوچه پرتاب 

! رسونه  یصورتش رو با دست آزادش پوشانده سالنه سالنه خودش رو به در کهنه م

شه  یاما تا چه حد م... ضهیدختر مر نیا... و رو شده  ریدلم ز... دم  یم هیتک میصندل هیشه سرم رو به پشت یکوچه رد م چیکه از پ نیماش

! نه خوشحالم نه ناراحت  هیخوردن هان یلیاز س... براش دل سوزوند ؟ 

حس  هیخانوم بعد از زدن هان سیان! ... کنه  یم شی، دلم رو ر میاز خاطرات خودم از خونه پدر یناش دی، شا يحس بد و آزار دهنده ا هیاما

هم  یچند قطره اشک دیشا نکهیحدس زدن ا ستیو سخت ن... دیشد فهم یم دشیرو از پوشاندن صورتش و گردن خم نیا... داشت  يبد

ونسته رو ت یمانیچند لحظه حس ترحم و پش يبرا یبعد از کتک زدن بچه هاش حت ادینم ادمیوقت  چیه... بابا محمود  ماا... باشه  ختهیر

! نمینیرحم و سردش بب یب يچشمها يتو میباش

سالن  يگذارم تو یپام رو م نکهیبه محض ا... باشه  دهی، د دمیرو که من د يزیشک دارم چ... گذرونه  یتمام راه رو به سکوت م رضایعل

:کنم  یپرخاش م یعصب... کنه  یم یبهم دهن کج هیهان هیاضیکتاب ر
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!دختره احمق ! ... نجاستیا شیکتاب لعنت نیباز که ا  -

:دوزه  یبه صورتم م یاضیسرخ و خسته نگاهش رو از کتاب ر يبا چشم ها رضایعل

! یفردا سرحال باش ينصفه شبه برو بخواب برا کیساعت ... تو حرص نخور ... برم  یمامانم ، کتابشو براش م دنیرم د یفردا که م  -

!میفرهنگ شما بود یب يدونم تا نصف شب انتر و منتر دختر عمو یخودم خوب م... ساعت چنده  یخواد به من بگ یتو نم  -

! بکن  يدوست دار ينگو من برم بخوابم تو هم هرکار یچیپس ه! ... باشه   -

 نمشیب یم... طرف اتاق ها  گردمیدوباره برم... ستین رضایعل... گردم به سالن  یگذارم و بر م یتخت م يرو تو نایآو... شم  یتر م یعصب

 يباال... کشه  یم رونیرو ب یبافت مخمل وریگرمش پل يلباس ها ونیزانو زده و از م يواریکمد د ياز کشوها یکیتنه لخت کنار  میکه با ن

:دم  یهوا تکون م يو دست هام رو تو ستمیا یسرش م

دو تا همخونه ... واسه زن و شوهر بودن ؟  میداره من و تو خودمون رو خفه کن ی، چه لزوم هیبه هر ک یخونه هر ک نیتو ا نقدریاگه واقعا ا  -

نبود ؟ ... قانونمند تر بود  مونیزندگ میبود

! فهمم  یمنظورت رو نم  -

به راه به  راه... تفلونتم ندارم  يدختر عمو نیحوصله ا... آرامش خودمو بچم رو به هم بزنه  یتحمل ندارم کس گهیکه من د نهیمنظورم ا  -

 هکن یبا خودش م يدختره چه فکر نیا... میبرا امشبمون هزارتا کار داشت دیاصال ما شا! ... ندازه  یتو لنگر م ادیاز در خونه م يبهانه ا هی

شه ؟  یهوار خونه پسرعموش م يشب جمعه ا

:کشه  یخزه و پتوش رو باال م یتخت م يرو... کنه  یرو باز م نشیشلوار ج يکشه و دکمه باال یرو به تنش م وریپل رضایعل

! کاسه و کوزمون  يدختره امشب زد تو نیا... میدار يپرشور يمن و تو شب جمعه ها ستیحاال ن! ... ههه   -

) ده  یدهان باز کنم ادامه م امیتا م( 

! بانو  ریت به خشب... مید یدعواهاتو حفظ کن فردا صبح ادامه م... ندارم  شیگنجا گهیمن برا امشب د نژال

:کوبم  یم نیزم يچپم رو رو يکشم و پا یم نشیس يرو از رو پتو

!منو معلوم کن  فیپاشو تکل! ... خوام حرف بزنم  یمن االن م یول  -

:ده  یم هیو به تاج تخت تک نهیش یتخت م يکالفه رو رضایعل
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یفهم یم یروان یروح ضیمر! ... ضهیمر... ؟  یفهم یم! ... ضهیبکنه ، مر کارشیکه خدا بگم چ هیهان نیسرم بهت گفتم ا ياندازه موها  -

! ستیکارهاش و حرف هاش دست خودش ن شتریکه نصف ب يبگذار نیفرض رو بر ا دیبا یعنی... ؟  یچ یعنی

دختر عموت چرا دو  یگ یسر من م يباال يسادیمثل برج زهرمار وا یاونوقت تو نصفه شب... بوده  يبستر مارستانیاز هشت ماه تو ت شتریب

؟  یپرس یاز من م يتونه جواب عاقالنه بهت بده که حاال اومد یم یاز خودش بپرس... بار اومده خونه ما ؟ 

هان ؟... ؟  ادیدعوتش کردم ب من

) کنه  یم یدست شیپ رضایکنم و عل یدوباره دهان باز م( 

پزون و  يجانت نذر ییخونه دا ير یفردا که تو م یعنی... زنه ؟  یحرف حق م شیباز یخل خلتو عالم  ییوقتا هیچون  ادیازش بدت م  -

 یسفارش کیسال پاك بودنم ک مین يبرا یول يخر یهم نم یچیآب نبات ق هیکه برا تولد من  نیا یعنی... ؟  هیبرنامه مفرح یلیبنده تنهام خ

سکته بکنم ؟  یاز خوشحال دیبا ن، م يریگ یم

از ذوق غش و ضعف برم ؟  دیبا یبپوش نگولیو پ نگولیلباس ج يخوا یخدا م يبرا رضا نکهیا

:کشم  یم غیج بایگذارم و بهت زده تقر یدهانش م يهام رو رو دست

دختره هست ؟  يهمش حرف ها نایا  -

:ده  یجواب م يکرده با لحن بهتر ریمشتش اس يکه هر دو دستم رو تو نطوریهم... کشه  یدهانش کنار م يو از رو رهیگ یرو م دستهام

!ستیاون ن ينه همش حرف ها  -

... کنم  یحس م مشیضخ ياز پس تار و پود لباس ها یبدنش رو به خوب يگرما... نمیش یبغلش م يکشه و من ناخواسته تو یرو م دستم

:کنم  ینگاه م رمیدرگ يبه دست ها... دم  یم هیسرم رو به شانه پهنش تک... شم  یآتشفشان سرد ، خاموش م کیمثل 

ما خودمون ... بگذارم  يتر از حد معمول انرژ شیب ضتیمر يدختر عمو ي، پس توقع نداشته باش برا ستین یمطب روانپزشک نجایا  -

و خوندن اون  کیک دنینبود تو از د نجایا هیاگه امشب هان ییخدا... از همشون خبر داره  هیکنم هان یو من حس م میهزارتا مشکل دار

برد ؟  یم نیامشبو از ب کیک هینیریفکر که چرا تولدت برام مهم نبوده ش نیاصال ا... داد ؟  یمبهت دست  يجمله حس بد

:کنه  یکنه و پهلوهام رو نوازش م یدستم رو رها م رضایعل

! با پدر و مادرشه  يکنم فقط به خاطر لجباز یمن فکر م... گذره ؟  یخوش م یلیبه خودش خ نجایا ادیسرخود م یوقت یگ یم یعنی  -

! زد  یلیخونه مادرش بهش س يبرن تو نکهیقبل از ا مشیرسوند یوقت... يدیند

:کنم  یته قلبم ناله م از

! يبخور یلیسرت س هیکه چپ و راست از سا یاما امان از وقت! ... درد نداره  ادیپدر و مادرا ز هیلیس  -
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 دنیقبل از رس... دوم  یشم و به طرف در اتاق م یزانوهاش بلند م يگلوم نشسته از رو يکه مثل گردو تو یزنم و بعد با بغض یرو م حرفم

کشان ... کنم  یخفه م یآه کوتاه يرو با صدا غمیکنم و ج یخودم رو کنترل م... ارهیو مردانش به چنگم م يقو يبازوها ونیبه اتاق خودم م

:کنه  یمهارم م نشیبلند شدن که با عضالت س يکنم برا یتقال م... شم  یم دهیتختش کوب يبا کمر رو... میگرد یان به اتاقش بر مکش

وقت  هی... يچون مهربون بود... چرا ؟  یدون یم! ... شه نژال  یزدم تنگ م یم یلیکه بهت س ییهمون روزها يدلم برا ییوقت ها هی  -

مواد ... نگذاشتم  رونیهام پام رو از در خونه ب يچند بار از ترس هم قمار... سوزه  یدلت برام م دمید یخونه م ومدمیخمار و خراب م ییها

اونقدر حالم  یول... دمیلرز یکردم و از درد م یرختخوابم قوز م يشبها تا صبح مثل سگ زخم خورده تو... کرد  یبدنم درد م... نداشتم 

 یکش یو دست م یخون یم بیجیامن  دمیفهم یم... یکن یم هیو گر يد یزدمو ماساژ م خیيصبح دست و پا کیکه نفهمم نزد خراب نبود

! يزنم بود! ... يدر دسترس بود! ... يمهربون بود ی، ول يازم متنفر بود نکهیبا ا! ... کمرم  يرو

....... نکهیغافل از ا! ... چرخه  یالبد مثل پروانه دورم م... شم  یمرد خونه م... کنم  یتوبه م... کنم  یترك م گفتم

نگاه ... ادیب رونیاز گلوم ب ییصدا نکهیشن بدون ا یباز و بسته م اریاخت یلب هام ب... کنه  یپر از اشکم نگاه م يکشه و به چشم ها یم آه

:دوزه  یم میدرشت و صورت يپر از حسرتش رو به لبها

االن ... بودم ؟  زینفرت انگ نقدریا یعنینژال ... خوره ؟  یمرد چقدر سخته بدونه اگه زنش رو ببوسه ، حالش به هم م هیيراب یدون یم  -

االن که ترك کردم چقدر ؟ ... ؟  یچ

... گله کن ... يآره حق دار! ... یتون یم... زدم ؟  یوحشتناکت م يها هیکه در جواب زخم زبون ها و کنا ییها یلیاز س یکن یگله م تو

تا آسمون  نیزم یآخه با سامان صولت... کنن  تمینداشتم که حما یدرست يننه بابا... قمارباز بودم ... آخه من معتاد بودم ... سرکوفت بزن 

! ستیخوابه ، مرد ن یشه و به زور با زنش م یکه عاشق م يآخه مرد... يذائقه بد رییحتما برات سخت بود تغ... کردم  یفرق م

! تا تبرئه بشه  رهیبم دیکنه ، اگه فرهاد کوه کنم باشه با یم هیبغلش گر يترسه و تو یکه زنش ازش م يمرد

! لعنت به امشب ... زمیر یکنم و اشک م یهق هق م... گذاره  یچشم هاش م يکشه و ساعدش رو رو یحال کنارم دراز م یو ب خسته

که کنارم دراز  ياز مرد گهید... ختهیکنم ترسم ر یحس م یول... میکهنه رو خراش بد يزخم ها نیتر از ا شیب میدومون دوست ندار هر

! ترسم  ینم رهیخودم از جسمم کام بگ تیتونه بدون رضا یکه م ياز مرد... واهمه ندارم  تهیو پر از عصبان دهیکش

 يتو يرییتغ نکهیبدون ا رضایشم که عل یبلند م... کردم و انگار راه نفسم بازتر شده  هیگر یحساب... زنه  یقرمزم رو م يالمپ چشم ها نور

:زنه  یبده لب م تشیوضع

! چراغ اتاقم خاموش کن  ير یم يدار  -

ن دو همو يگردم و تو یبر م... خواد  یشوهرم رو م نهیس يلرزه و دلم گرما یبدنم م... رفتن ندارم  يپا یکنم ول یرو خاموش م چراغ

خوابم  یم رضایزنم و پشت به عل یغلت م... فهمم که جا خورده  یاز گرفتن نفسش م... خوابم  ینفرش م کیتخت  يخودم رو يوجب جا

:گذاره  یگردنم م يسرش رو تو... کنم  یتنش رو با پوست کمرم حس م يچرخه و من با لذت گرما یپهلو م يچند لحظه بعد رو... 

!صبح شد   -
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)کنم  یزمزمه م( 

؟  یخواب یشلوار م نیبا هم  -

! حال عوض کردنشو ندارم ... رمیم یدارم م  -

!اوهوم   -

! برو  نیصبح با ماش  -

-   ...

! اعتقاد داره  يبه نذر اریبرا مامانم غذا ب  -

-  ...

؟ یخواب  -

-  ...

)ده  یم رونیکالفه نفسش رو ب( 

! کنم یبخواب صبح دوباره تکرار م  -

! تونه وادارم بکنه سکوتم رو بشکنم  یهم نم رضایعل هیعصب دنیهوف کش... خواد  یسکوت م يبدجور دلم

 ریتصو نیا دنید... کنه  یو نوك انگشت هاش راه گرفته ، نگاه م ییظرفشو میکه از س یاهیو به آب س رهیگ یدستش رو باال م سمانه

!ندازهیخودم م ادیچقدر من رو 

:نهیچ یلب برم یبا بغض ساختگ سمانه

با منه آخه ؟  گشید دنیساب یبعد از هر مراسم شهیمامان چرا هم! ... خوشگلم اومد  يچه به روز ناخن ها نیبب  -

:ده  یخندن و ناصر جوابش رو م یم همه

!یجا بش گید يکه تو یتا بزن نییخودت رو از باال تا پا يچطور يتازه بلد... یسابون یم هیو بهتر از بق يسمان تو هنرمند نیبب  -

 یخندم رو م يو به زور جلو انیلب هام کش م... داستیو فقط سر و گردنش پ گیکنم که چطور چمباتمه زده داخل د یسمانه نگاه م به

! بسابتش  میو با سنهیبش گید يمثل سمانه بتونه خودش رو هشت ال بکنه و تو یکنم کس یواقعا فکر نم... رمیگ

:نهیچ یم اطیح واریمصرف غذا رو کنار د کباریيبزرگ و دسته دار پر از ظرف ها يها لونینا ییدا زن

... پرده اتاق خودت رو باز کردم  نیا... بلدم  یروش خوب هی، من  یناخن هات ناراحت ریشدن ز اهیواسه س یلیسمانه مادر حاال اگه خ  -

! شن  یم دیشه هم ناخن هات سف یم زییچنگش بزن هم پرده تم تکسیتشت با آب و وا يبندازش تو

:کنه  یکج شده به آرش نگاه م يبا لب ها سمانه
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؟  نیندار يشما نظر زمیهمسر عز  -

دهان پر شانه هاش رو ، با  ارهیاز ظرف ها رو در م یکیزده ها با قاشق داره دخل  یو مثل قحط دهیهست رس يا قهیکه تازه چند دق آرش

:ده  یهم فشار م يسمانه لب هاش رو رو... زنه  یو به ناصر چشمک م ندازهیباال م

! بگه برو به بچت برس  ارهیدرم ب گید نیاز ا رهیدست منو بگ ادیب یکیتا ... بخواد  ریچکه ش هیشهینم داریکچل هم ب نیام نیالاقل ا  -

... شورم  یبرم و م یروبروم رو به آشپزخونه م ریو کفگ سید... گذارم  یم لونیبندم و اون رو داخل نا یرو هم م دیظرف سف نیآخر در

:کنه  یغرغر م یره و با لحن دلخور و عصب یم خچالیراست به سمت  کیو  ادیرو گرفته به آشپزخونه م نایکه دست آو نطوریهم ییزن دا

به فکر  دیخودت با... ستیماها حواسمون ن ینیب یتو که م... ره ؟  ینم نییبچه بدون ماست غذا از گلوش پا نیا یبگ دینژال تو نبا  -

! یدخترت باش

زهره خانم سطل ماست رو ... ستادهیا ییزن دا يکنار پاها زانیآو افهیکنم که قاشق به دست با ق ینگاه م نایباال رفته به آو يابروها با

 یو وقت رهیگ یکاسه رو م یبا سرخوش نایآو... ده  یم نایکنه و به دست آو یرو پر م ییبایو ز يکاسه بلور عیرز و سرکشه و ف یم رونیب

!کنم  یرو به صورتش حواله م يکنه چشم غره مادرانه ا ینگاهم م

:کنه  یم رمیغافلگ ییزن دا يصدا... ره  یکنه با گردن افتاده به سمت در م یهاش رو جمع م لب

! رهیگ یهم از بچه م یچه زهر چشم! ... خوبه واال   -

! بد  یلیمامان خ! ... مامان بد ... به دخترم نگاه نکن  ياونطور

دلش صاف  شهیگم زهره خانم هم یبا خودم م... شه  یروانه م نایزنه و پشت سر آو یبه بازوم م یمشت آروم ییخندم و زن دا یته دل م از

!بودن  ایر یمحبت هاش خالص و ب... نهیشیازش به دلم نم يا نهیک چیوقت ه چیه... بود 

! کردم من رو به اندازه سمانه دوست داره  یواقعا حس م یزمان هی... گفت  ینم دروغ

... رم  یم اطیزنم و و به ح یرو چنگ م میدست فیاز گوشه سالن ژاکت و ک... کنم  یرو خشک م نکیدارم و س یرو برم فیتنظ دستمال

:شه  یبلند م دنمیمان روجا با دما

!برن  یرو م شیناصر و آرشم بق... میپخش کن میببر میها رو بردار ينذر نیچند تا از ا هی... يآورد نینژال مادر تو که امروز ماش  -

؟  نیببر نیخوا یم ایک يبرا... باشه   -

!خودمون  يها هیو خونه جهان و چند تا از همسا یب یب يبرا  -

!برعکسه  يکارهاش بدجور ایانگار دن... کنه  یصحبت م هینشسته و با داره با بق ایدن الیخ یکنم که چطور ب یخاله ربابه نگاه م به

:رمیگ یبا خجالت اجازه م ییرو به زن دا... زنم  یرو صدا م نایگم و آو یم یلب چشم ریز

!و مادر و خونواده عموش  رضایعل يشه چند تا ظرف هم من بردارم برا یاگه م دیببخش  -
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:ده  یرو به دستم م یبزرگ لونیگشاده نا يبا رو ییدا زن

!عاجل بده به مادرشوهرت  يخدا شفا شاالیا! ... دخترم هر چند تا که الزمه بردار  ایب  -

:ادیکنه به حرف م یکمک م گید دنیآب کش يکه شلنگ آب رو گرفته و داره به سمانه تو آرش

! هستن  یمیقد يها هیاز همسا... الواریخونواده ع هیيبه من ببرم برا نیچند تا ظرف هم بد هیانوم حاج خ  -

که خدا اول حاجت همه  شاالیا! ... شه  یبخورن آدم زودتر حاجت روا م يشتریتعداد ب یهر چ يمن اعتقاد دارم از نذر! ... باشه مادر ببر   -

! دل تنگ ما بندازه  نیبه ا ینگاه هیمسلمون ها رو بده ، بعدشم 

دارم و  یپر رو با اشاره مامان روجا بر م لونیدو تا نا... کشم  یم نییگوش هاش پا يرو تا رو نایگن و من کاله آو یم نیبلند بلند آم همه

 یکه م اطیبه در ح... ادیم به دنبالم يکوتاه تر يدست تو دست مادربزرگش با قدم ها نایآو... اطیسمت در ح فتمیراه م یبعد از خداحافظ

غذاها  لونیبرداشتن نا يشم برا یکنم و دوباره خم م یباز م مایرو ن اطیدر ح... گذارم  یپام م يها رو جلو سهیاز ک یکیشم و  یخم م مرس

پر ! ... دو تا چشم پر از جادو  يشه تو ینگاهم قفل م... کنن  یدوه و گوش هام وز وز م یصورتم م يکنم ، خون تو یسر بلند م نکهیهم... 

! از رنگ 

خشک و  يکوتاه و لب ها شیته ر يخوره رو ینگاه شفافش سر م يچشمم از تو... میکن ینگاه م گهیلحظه مات و مبهوت به همد چند

! رنگش  يدست راستش و ساك نخود يسه تا نوك انگشت ها ینگاهم م... دشیگردن سف

! فتهیخونه به تاپ و توپ م نیمسافر ا دنیاز رس دلم

: کنه  ینجوا م ینیریزده با آهنگ ش بهت

! نژال   -

که به صورت مهربونش  نطوریهم... زنم  یم رونیو از در خونه ب رمیگ یها رو محکم تر م لونیو مادرم ، دسته نا نایشدن آو کیحس نزد با

:نم ک یلب زمزمه م ریز يکنم با لبخند محو و ناخواسته ا ینگاه م

! زهره  ییخدا چه زود حاجتت رو داد زن دا  -

 ییزن دا يمامان روجا و قربان صدقه ها هیاحوال پرس يبه صدا تیکنم و بدون اهم یبعد در مقابل نگاه موشکافانه و گرمش ، پا تند م و

و  بیو غر بیخروار حس عج هیونیرسونم و م یم اهمونیس نیاهل منزل ، خودم رو به ماش هیشاد و سرخوش بق يزهره و هوار ها

! کشم  یگذارم و انتظار م یفرمان م ي، سرم رو رو ينذريپلو يآشنا و بو يصداها

.بده ، در رکابش بودم  وارمونیبه د وارید هیخانوم همسا دیرو به دست ناه يظرف نذر نیمامان روجا آخر یوقت تا

رو  ییدا ياز ته دل سمانه و برق چشم ها يو لبخند ها ییشد بمونم تا اشک شوق زن داینم! ... روح اله  ییخونه دا يانگار جا مونده تو دلم

 نیکه نازن یجهان وقت دیبنفش رنگش و نگاه پر از نور و ام هیو لباس حاملگ نینازن شیپ... خونه جهان  يهم جا مونده تو دیشا... نمیبب

! کرد  یم فیتعر امدشانین ایسارگل ، دختر به دن هیدوست داشتن يها یاز لگد پران تداش
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! سارگل بر وزن نازگل ! ... خواهرش  ثانهینگاه خب دنیلبخند خجول جهان بعد از د و

 کیکه به خاطر حضور عمو حامد ،  ینیهمنش یو حسرت ساعت يصغر یب یگرم و پر از مهر ب يدست ها ونیهم دل تنگم جامونده م دیشا

! موند  یگوشه دلم باق

که براش  يو ناهار رضاستیعل شیدلم پ کینمیب یکنم م یخوب که فکر م... ساعت از دو هم گذشته ... کنم  ینگاه م میساعت مچ به

هزار تکه ، دلش  ينژال! ... عرق کرده  هیگرم کردن دوباره استامبول ستیدونم که دلچسب ن یم! ... شه  یکنار گذاشتم و کم کم سرد م

! شیوب و بد زندگخ يون آدم هایشده م رونیح يبدجور

! و چند نشان  ریت کیگم  یهنوز هم خونه مادرشه و با خودم م... زنم  یتلفن م رضایو قبل از حرکت به عل کنمیم یخداحافظ

! برم  یکنم و به خونه م یدور م هیو هم شوهرم رو به بهانه خوردن ناهار از هان... دم  یرو م شونیهم نذر... کنم  یم ادتیع هم

! داشته باشم  یبه خونه گالب خانوم رغبت دنیرس يوقت مثل امروز برا چیه ادینم ادمی

شه  یباز م هیالغر هان يدر که با دست ها... شنوم  یم اطیاز داخل ح ینامفهموم يدم و قبل از باز شدنش صداها یرو فشار م یمیدر قد زنگ

پاشه  یزانوهاش نشسته و از آب سرد حوض مشت مشت به صورتش م ياغچه روکه کنار ب نمیب یرو م رضایعل... شن  ی، صداها واضح تر م

!

:و دستش رو به کمرش زده  ستادهیسرش ا يجعفر باال عمو

اشکت دم مشکته ؟ ... ؟  يچرا مثل دخترا شد! ... پسر بلند شو   -

! یکن یم هیاون ها گر ي، زشته جلو دنیزن و بچت هم رس پاشو

 ریاز ز خیگردنش رو خم کرده و آب ... نمیکنم صورتش رو بب یم یزنم و سع یزانو م رضایعل يپا يرم و جلو یبه طرفشون م مهیسراس

! میستیکنم تنها ن یکه فراموش م نقدریا... فتهیدلم به تالطم م... چکه  یم اهشیس يچانه و نوك موها

زبونم خشک شده و ... دمیحال ند نیرو به ا رضایتا به حال عل ...کنم  یگذارم و بغض م یکاسه زانوهاش م يگرمم رو رو يدست ها کف

 یبه اشک و آب... چشم هام  يزنه تو یو زل م رهیگ یسرش رو باالتر م رضایدم و عل یبه زانوهاش م يفشار... رو ادا کنم  يتونم کلمه ا ینم

.کنم  یشن ، نگاه م یم ریسراز نشیغمگ يسرخ و مواج چشم ها يو از کاسه ها دنکه مخلوط ش

!تازه نفسم  ياز اشک ها ییرایپذ يبرا فتنیمنقبضم به تکاپو م يرن و پلک ها یابروهام در هم فرو م ناخودآگاه

 رضایعل يموها يحوله رو رو... رسه  یسر م یرنگ یخانوم با حوله آب سیان... رمیگ یپهنش رو م يو سرشانه ها ارمیدو دستم رو باال م هر

:زنه  یحرف م يا انهیگذاره و با لحن دلجو یم
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، اشتها داشته باشه  شیماریمرحله از ب نیبه من نشون بده که تو ا یسرطان ضیدونه مر هیتو ... ؟  یکن یم ينطوریزن عمو چرا با خودت ا  -

!واسه غذا خوردن 

! خواد  یصبر و توکل م يدار ضیمر... کن به خدا  توکل

! سرده  یلیهوا خ... تو  ارشیب ریدست شوهرت رو بگ زمیخانوم عز نژال

 یم رضایعمو جعفر دست راستش رو به طرف عل... کنم  یبا خجالت سالم م... کشم  یخودم رو عقب تر م یدم و کم یرو قورت م بغضم

:رهیگ

! باشه  فیضع دیپاشو مرد نبا! ... پاشو عمو   -

! شهیخدا بخواد همون م یهر چ یبدون دیکه دست خدا باالتره ، پس با يقبول دار اگه

! خدا  يبه رضا میباش یراض دیباشه ، با يا گهید زیمصلحت چ... شهیدن و خوب م یباشه بمونه ، داروهاش جواب م نیدر ا صالحش

:کشم  یم شینیب غهیو ت یشانیپ يلبه حوله رو رو گهیو با دست د رمیگ یدست م کیرو با  رضایعل يبازو

! دست حاج عموت رو کوتاه نکن  رضایبلند شو عل  -

 رهیگ یرو م نایدست آو هیهان... میر یآرومش به سمت در سالن م يشه و همه با قدم ها یبه کمک عمو جعفر بلند م دهیبا کمر خم رضایعل

.ادیغذاها به دنبالمون م لونیو بعد از بستن در همراه نا

که با  نطوریهم... رمیگ یاز دست هاش رو م یکیو  نمیش یده ، کنارش م یم هیحال تک واریقرمز کنار د ياز مخده ها یکیه که ب رضایعل

:کنه  یکنم پر بغض لب باز م یسرپنجه هام دستش رو نوازش م

! شیشناسینم شینینژال اگه بب! ... تا حاال آبم نخورده  شبید از

! شه  یچشم هام آب م يآدم داره با گوشت و پوست و استخونش جلو هی! ... خدااا  يا... شه  یآب م داره

:زنم  یضربه م یبار به پشت دستش به آرام چند

! از دست من خورد  دیشا! ... آوردم  يبراش نذر  -

نکن ، من  هیتو گر! ... دهیچقدر ترس نایآو نیبب... نکن  یناراحت... اشتها شده  یحتما به خاطر داروهاشه که ب! ... نباش  شونیپر ينطوریا تو

خب ؟ ... باشه ؟ ... دم  یخودم بهش غذا م

کشه  یرو باال م شینیب... دهیچسب هیگرد شده و نگران به بغل هان يکه چطور با چشم ها نهیب یرو م نایو آو رهیگ یسرش رو باال م رضایعل

:کلمه بگه  کیتونه  یغنچه کرده و لرزان فقط م يمثل بچه ها با لب ها... کنه  یو با پشت دست آزادش ، اشک هاش رو پاك م

! خب   -
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 يتنها بودن ما تو يخانوم و عمو جعفر که هر دو برا سیبا ان... برم  یغذاها رو به آشپزخونه م... شم  یزنم و از سر جام بلند م یم لبخند

 يبشقاب بکشه تا برا ياز ظرف ها رو تو یکیاتیخوام که محتو یخانوم م سیاز ان کنم و بعد یم یآشپزخونه سنگر گرفتن ، احوالپرس

:زنه  یم یکشه و لبخند تلخ یعمو جعفر آه م... گالب خانوم ببرم 

هم که  ییداروها! ... گردونه  یخوره بر م یکه م یتا حاال هر چ روزیاز د... خدا کنه بتونه بخوره ! ... ببر عمو ! ... قبول باشه انشااهللا   -

! بوده  دهیفا یدکترش داده ب

:ده  یغذا رو به دستم م هینیخانوم س سیان

! دختر  یکن یم کاریچ نمیبرو بب... بده  رتیخدا خ  -

 يها یگالب خانوم به تل پشت... شمارن  یکوتاهم رو م يقدم ها رضایعل دواریام يچشم ها... رم  یبه دست به اتاق گالب خانوم م ینیس

 دهیباز و صورت رنگ پر مهین يبا چشم ها... دم  یو سالم م نمیش یکنارش م... کنه  یم یزده و با هر بازدم ناله کوتاه هیو درشت تک زیر

!کنه  یهم نثارم م یکوتاه و بلند و نامفهومش ، جواب سالم يناله ها انیم... نهک ینگاهم م

:رمیگ یبه طرفش م رو بشقاب

!نیکم ازش بخور هی... برکت داره و شفاست  نیگفت یم! ... نیشد یخوشحال م اوردیم ينذر یکس یقبال وقت... هینذر يپلو  -

:زنه  یآه مانندش حرف م ينفس ها انیم دهیجو دهیجو... زنه  یلرزان بشقاب رو پس م يدست ها با

! معدم آروم و قرار نداره ... کنه  یهمه بدنم درد م! ... تونم بخورم ، حالم بده  ینم  -

:کشم  یخودم رو جلوتر م یکم

کنه ؟  یدرد م شتریکجاتون ب  -

:زنه  یم ناله

!ادینفسم باال نم! ... شه  یسوراخ سوراخ م خیانگار داره با م نمیقفسه س... پشتم   -

کنم و بعد کم کم با سر انگشت ، پوست و گوشت  یاز سرشانه هاش شروع م... شم  یزانوهام بلند م يگذارم و رویم ینیس يرو تو بشقاب

که بدنش رو شل کرده و خودش رو  رزنیپ... گذارم  یم نشیقفسه س ياز دست هام رو رو یکی... دم  یو دردناکش رو ماساژ م دهیتک

! ده  یم هیشه و سرش رو به شانه چپم تک یخم م یکمحرکت دست هام سپرده ، 

احساس ... کنم  یرو لمس م دشیفرو افتاده و تک يپهن کتف ها ياستخوان ها... دم  یره و من به کارم ادامه م یآغوشم فرو م يکم تو کم

! دارم  یبیآرامش عج... ستادهیکنم زمان از حرکت ا یم

! کردم  یم هیهاش گر یساعت ها به خاطر نامهربان یکه گاه هیون مادرشوهرزن هم نیانگار نه انگار که ا... سبک شده  دلم
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 يرو رو سهیک... که کنار تشکش رها شده  یآب گرم سهیخوره به ک یشه ، چشمم م یسبک تر م رزنیگذره و نفس پ یکه م يا قهیدق چند

کنم و به  یو قاشق رو پر م رمیگ یبشقاب رو باال م... بزنه  هیکنم تا بهش تک یم تیگالب خانم رو هدا یگذارم و بعد به آرام یبالش ها م

:ده  یفرو م دهیجو مهیکنم غذا رو ن یکنه و حس م یپر از اشک نگاهم م يبا چشم ها... مگذار یدهانش م

!دختر حاج محمود  رهینم نییاز گلوم پا  -

از طرف دختر  یخواست بهم بگه توقع مهربون ای... هستم که ازش متنفره ؟  يبازار یبندازه دختر همون حاج ادمیخواست ... خورم  یم جا

اون مرد سنگدل رو نداره ؟ 

! هنوز من رو نشناخته ... نمیب یرو م رزنیرم پوزخند پ یبه سمت در که م... شم  یاز سر جام بلند م يدلخور با

جافتاده  يها یچند تکه از ترش... رهیدونم که عاشق گل کلم و موس یم... رمیگ یم یظرف ترش هیخانوم  سیرم و از ان یآشپزخونه م به

! شورمشون  ینکنه ، با آب م کیرو تحر فشیمعده ضع ادیز نکهیا يکنم و برا یرو جدا م

 اینگاهم  يتو يرییتغ نکهیو بدون ا نمیشیکنارش م... نمیب یم رزنینگاه پ يگردم ، بهت و تعجب رو تو یکاسه به دست به اتاق برم یوقت

:دم  یم حیلحنم داده باشم توض

! نیقورت بد نیتا بتون نیبخور یبا ترش  -

... کنه  یکنه و بعد شروع به خوردن م یپر از ندامت نگاهم م يبا چشم ها... رمیگ یزنم و به سمتش م یرو سر چنگال م یاز ترش يا تکه

شن ، حس  یتر م دهیبهش غلبه کرده و روز به روز خودش و غرورش تک يماریکه ب یبه زن ينذر يخوراندن غذا ریکفگ کیبه اندازه 

! کنه  یم القارو بهم  یبیعج هیسبک

هام رو فراموش  نهیکه من ک نطوریهم دیشا... سرخوشم به لطف خدا ... زنه  یخودش م تمیر نیروان تر يآهنگ قلبم رو... روشنه  دلم

! تر بشه  کیقدم به من نزد کیهم  رضایتر شدم ، عل کیقدم به خدا نزد کیکردم و 

! هست  دهیفا یپر کردن قاشق ب گهیفهمم که د یبره ، م یکشه و به لبش م یم رونیجعبه کنارش ب يرو از تو يکه دستمال کاغذ یوقت

حس ... کنه  یو نگاهم م ستادهیجفت چشم متفکر و مبهوت ، کنار در اتاق ا کیبا  هیهان... کنم  یو قصد رفتن م رمیگ یرو به دست م ینیس

! یاستیهست و نه س یبار نه نفرت نیکنم ا یم

  

! خونم  یحمد م میادگاریزرد رنگ  حیو با تسب نمیش یم مارستانیپرنور طبقه همکف ب يراهرو يتو

امشب که بهشون  ستیکه معلوم ن ییها ضیمر يکه چند تا اتاق پر نور و دلباز داره برا یکوتاه يراهرو... انگار ته خطه  ییجورا هینجایا

! خونه هنوز باشن  یموذن اذان صبح رو م ی، وقت يزیر یسرمشون آرامبخش م يو تو یزن یسر م

! تر و خسته تر  دهیخم رضایهمون روز گالب خانم بدتر و بدتر شد و عل يو از فردا... پزون  يماه گذشته از اون جمعه نذر کی

از پشت سر نگاهشون کردم  یخواهرش رو گرفته بود و وقت يبازو ریز... تا فتانه رو برسونه به خونش  رفت رضایعل شیچند لحظه پ نیهم

! راه رفتن  يکرد برا یکمک م يگریبه د یکی، معلوم نبود کدام 
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 يکار یو کس هیسه روزه که بستر... نمیمادرش رو بب رضایاز اتاق منتظر بمونم و بعدا در حضور عل رونیدم ب یم حیهست و من ترج فاطمه

هم به احترام حال  مارستانیب نیو انگار قوان! ... نداره  یمفهوم گهیساعت مالقات د! ... محتضر نداره  ماریب هیبه کار رفت و آمد بستگان 

! زن رو به موت ندارند  يسه چهار نفر آشنا گاهیبا حضور گاه و ب ی، شکستن و مشکل رزنیپ میوخ

که گالب  شیچند روز پ نیتا هم... بهیبرام عج... گه  یم ییزهایلب چ ریکه کنار تخت نشسته و ز نمیب یباز اتاق فاطمه رو م مهیدر ن يال از

! کرد  ینم یفیمادرش خوش تعر يو برا گذاشتیداشت و حال مساعدتر ، فاطمه آنقدر وقت نم يشتریب هیاریخانوم هش

 یباالتر م یرو کم یبیج نهیآ... نایآو يپر شده از پوست شکالت ها... کنم  یم یرو وارس فمیک اتیهدف محتو یب... دزدم  یرو م نگاهم

... شب ها خواب ندارم ... رنگ شدن  یلب هام برخالف گذشته ب... چشم هام گود افتاده  ریز... کنم  یو به صورت خودم نگاه م رمیگ

:ره  یآغوشم فرو م يتو... کشم  یراز مکنارش د... گوشه تخت  نهک یکز م رضایعل

که روح  یترسم از بدن یم! ... رهیکه مامان گالب بم يترسم از اون روز ینژال م! ... منتظرته  یچ یفهم ینم ینژال تا داغ نخورده باش  -

! نداره 

! دو متر خاك  ریبگذارم ز دیکه مادرم رو با يترسم از روز یم! ... کافور غسالخونه  يترسم از بو یم

ده  یکه شوك م... دونم که هول داره  یفقط م! ... از مرگ ندارم  يتصور... بچه بودم  یلیآقاجون که مرد خ... بگم  دیبا یدونم چ یمن نم و

! شه ؟ یم و همه دردهاش تموم رهیم یبگم م! ... بگم آروم باش ؟... بگم ؟  دیبا یچ! ... کرده بود  ریگ نیکه عمه مهدختم رو زم... 

! دارمیفقط تا صبح ب... برام ناشناختن  رضایعل يترس ها... گفتن ندارم  يبرا یحرف... ستمیبلد ن یکینیا يدادن رو برا يدلدار

سرپنجه هام رو ... کنم بهش آرامش بدم  یم یلغزه و با همه وجودم سع یم نشیقفسه س يدستم رو... زنم  یو خودم رو به خواب م دارمیب

! رمیگ یبوسه م دشیکش ینیچانه و نوك ب هینرم و آهسته از برجستگ یلیخ یلغزونم و گاه یم اهشیس يموها شهیر يتو

!کنه هم  ینگاه م لشیدلنگران به صفحه موبا یزنم و وقت یپره ، همچنان خودم رو به خواب م یاز خواب م يلرزه و با وا یم یوقت

 يدم با کف دست هاش سرما یزنم و اجازه م یکنه که بخوابه ، خودم رو به خواب م یم یبوسه و باز هم سع یسرم رو م يرو یوقت

! رگ هاش سر بخورن  يبچسبونه و آرامش و خواب با هم تو دمیخم يبه پاها شتریخجالت زانوهاش رو ب یو ب رهیلختم رو بگ يبازوها

 یکه چه حس میبه هم بفهمون میستیبلد ن... میبا هم حرف بزن میستید نما بل... رسم  یبه تفاوت هامون م گهیاز هر وقت د شتریروزها ب نیا

! عکس بده  جهیو نت میبگ يزیچ میترس یم... مینسبت به طرف مقابلمون دار

! بود و سکوت اعصاب خرد کنش  رضایفهمم چرا قبال هروقت ناراحت بودم عل یم حاال

خودم  نیشم و پاورچ یبلند م... گذشت  شهیمشکوك فاطمه نم ياز تکان خوردن ها... رمیگ یو سرم رو باال م ندازمیم فیک يرو تو نهیآ

:ننیب یگوش هام بهتر از چشم هام م... رسونم  یرو به در اتاق م

واب خ يتو يدیوقت د هی... اعتماد کرد  یشه به کس ینم نجایا یدون یم... مونده  گهیدو تا د... دستت درد گرفت ؟ ... ببخش مامان   -

الزم  يزیچ یراست... برمش برات خونه  یرم م یدارم م... ریانگشتت رو جمع تر بگ نیکم ا هی! ... دستت دراوردن  يها از تو یخدمات نیهم

؟  ارمیب راتب يندار
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... صورت فاطمه بکوبم  يتونستم تو یکاش م... شد  یکاش م... رهیگ یسرم درد م... کشه  ینفس هم نم یانگار حت... سکوت کرده  رزنیپ

، بدزده ؟  ياریم رونشونیبا هن و هون و ضرب و زور ب يو تو دار دنیچسب رزنیرو که به مچ دست پ ییتونه النگوها یم يآخه کدوم دزد

چشم هاش رو ببنده ... یصبر کن دیفقط چند ساعت با دمیشا ای... چند روز ... ؟  یکن یو شعور مادر رو به موتت رحم نم اسچرا به احس... 

! يتر حیخونواده تو از همه وق نیا يو تو نجاینترس ا! ... غنائمت رو جمع کن  ایاونوقت ب... بدنش سرد بشه ... نفسش بره ... 

 پیکه ز نطوریو همکنه  ینگاهم م ریبا تحق... زنه  یم رونیبعد فاطمه از در اتاق ب قهیچند دق... نمیش یگردم و سر جام م یسر افتاده بر م با

:رمیگ ی، گر م رشیبه خاطر نگاه پر از تحق... داره  یبر م یکشه چند قدم یرو م فشیک

! خوره  یحالم ازت به هم م! ... یبدبخت یلیخ  -

:کنه  یبه خشم نگاهم م ختهیآم رتیگرده و با ح یم بر

؟  یبا من... ؟  یگ یم یچ  -

چرم  فیک يگذارم رو یو انگشتم رو م ستمیا یروبروش م... رم  یو آروم به طرفش م شمیبلند م... لرزن  یم تیاز عصبان مینیب يها پره

:رنگش  یمشک

!گردونن  یهاشم بهتون بر م یدندون مصنوع ی، حت رهیبم یوقت! ... چارهینترس ب  -

شه و باز هم  یدورتر م یکنه و بعد عقب عقب کم یبه صورتم م یبه انگشت منو نگاه ینگاه... شه  یکه از جواب دادن منصرف م نمیب یم

! شه  یبلند دور م يشن و با قدم ها یم سیچشم هاش خ... جواب دادن نمونده براش  يبرا یتوان

دو بار تا دم در .. .داره ؟  یاالن چه حال رزنیپ یعنی... کنم  یپا و اون پا م نیا... کرده  رید رضایعل... نمیش یم میصندل يکشم و رو یم آه

 ییاتنه رمیگ یم میکنم و تصم یدستم رو مشت م... ستین رضایاز عل ياثر... کنم  یراهرو م يبه انتها ینگاه... گردم  یرم و بر م یاتاق م

دونم تا چقدر حرف ها و عکس العمل هاش به دست  یهر چند نم... ستمیرو بلد ن دیگالب خانم جد نیهر چند رسم برخورد با ا... نمشیبب

! خودشه 

از پنجره  رونیب ییچشم هاش به جا... مونده  یرد النگوها قرمز و متورم باق... رمیگ یدستم م يو دست سردش رو تو نمیش یم کنارش

به ! ... و خشکش  دهیرم شده تا دست چروکمتو شتریدونم که قلبش ب یم... کنمیبا نرمه انگشت هام رد النگوها رو لمس م... شدن  رهیخ

رنگش  یکرم هیشدن و از کنار روسر ختهیبه هم ر یکم دشیسف يموها... چکه  یوقفه م یآرام و ب... کنم  یم گاهسرمش ن يقطره ها

! کنه  یرو القا م یالیخ یو ب يسرد یبینگاهش به طرز عج... ختنیر رونیب

فاصله داره با اون زن سرخ رو  لومترهایک... روح شده  یو ب دیرنگ صورتش سف... زنن  یتن الغرش زار م يتو مارستانیساده ب يها لباس

خودمون و هفت جد و آبادمون طلب  يگفت و برا یم راهیبد و ب نایو به من و آو اوردیم رونیپنجره اتاقش ب يو فربه که مدام سرش رو از ال

! دکر یمرگ م

:لرزم  یکنه و من م یمقدمه لب باز م یب

! يدختر حاج محمود رهیم ادمیخوره ،  یدستت بهم م یوقت... یکن یم يتو با دست هات جادو گر! ... بلدن  يها جادو گر یبعض  -
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يزیچ یسال پاپ هیاز  شتریب شیزندگ يوقت تو چیه... شناسم  یوگرنه من پسرم رو م... شده  ییجادو يدست ها نیهم پابند هم رضایعل

!نشده  یکس ای

! شه  یخوره به آدم ، انگار گرم م یکه م دستت

:چشم هام  يشه تو یم رهیکشه و خ یبار از پنجره دست م نیا... کنم  یپر از اشک نگاهش م يچشم ها با

؟  يکرد یم یبودم خوشحال ضیاز همون روز اول که مر... ؟  یخوشحال رمیم یدارم م نکهیاز ا! ... یگه خوشحال یفاطمه م  -

 یتلخ م اریاخت یب... گرفتم  جهیانگار سرگ... شم  یاز سر جام بلند م یبه سخت... دم  یپر از بغضم رو فشار م يکنم و گلو یرو رها م دستش

:شم 

! تا حاللت کنم  هیکاف يمثل فاطمه دار يکه دختر نیهم  -

چند ماه  نیکنم اگه هم یحس م... کلمیو زل زده به ه ستادهیا یبا صورت عصبان رضایعل... زهیریقلبم م... در اتاق  يدوه رو یم نگاهم

! ارمیکه خون باال ب نقدریا! ... فتادیبود ، با کمربندش به جونم م شیپ

... بره  یمدرد امانمو ... چهیپ یگوشم م يمفصل آرنجم تو يصدا... کشه  یوسط سالن دستم رو از پشت م... گذرم  یدوم و از کنارش م یم

:غره  یصورتم م يو تو رهیگ یمانتوم رو م قهی

بهش ؟  یگفت یچ... با توام ... هان ؟ ... ؟  یختیر یحتما زهرت رو م دیدم مردنش با... از مردنش ؟  یگه خوشحال یکه م یبهش گفت یچ  -

:زنم  یم ادیفر... یانصاف یو ب يخبر یهمه ب نیاز ا رهیگ یدلم م... شم  یم یعاص

!من خاك بر سر حاللش کردم  ینخواست ول... بخواد  تیتونست حالل یم يدم آخر  -

دست از  رضایعل... خوره  یو بزرگش جر م يقو يپنجه ها نیمانتوم داره ب قهی... کنه  یاز هم جدامون م یدوه و به سخت یم يپرستار

کنه  یفکر م دیشا... بره  یم ستگاهیپرستار من رو کشان کشان به ا... کنه  یو با نفرت نگاهم م ستهیا یم... کنه  یکشه و رهام م یم يلجباز

مونم و دکتر آرنج در  یکه م یساعت کیيتو... رو از دست داده  ارشیمادرش کم طاقت شده و اخت تیاز وضع یخاطر ناراحت هب رضایعل

 نیمثل هم رضایعل نکهیمنتظر ا... منتظره  يچشم هام بدجور ...فهمم  یاز اطرافم نم يزیبنده ، چ یو م ندازهیرفته و دردناکم رو جا م

و بگه  رهیدستم رو بگ... لپم رو بکشه ... صورتم نگاه کنه  يبا خجالت تو... بغض کنه ... سر برسه  مونیو پش نکه گذشت ، مهربو ییروزها

! ببخش نژال 

 فیک يکه هست تو یکنم و اون رو به هر زحمت یو بازوبند رو از دور دست و گردنم باز م ستمیا یخانم م دیفرو رفته خونه ناه وارید کنار

! کنم  یفرو م میدست
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بگذاره به حساب  دیصورت درهم و حال خرابم رو شا... حوصله جواب پس دادن به مامان روجا رو ندارم  نمیب یکنم م یچقدر فکر م هر

!مادرشوهر رو به موتم  دنید

! به ابعاد خودم  دیدونه عروسک خرس سف هیبزرگ و قرمز رنگ و  هیشارژ نیماش هیخوره به  یچشمم م اطیشه گوشه ح یکه باز م در

و بعد خودش و رضا هر دو با  نایکه اول آو نمیب یم... ده  یمامان روجا مهلت استراحت نم... شدن  نیتزئ یصورت يدو با گل و روبان ها هر

!انیم رونیعطر و ادکلن ب يو غرق بو يپلوخور يلباس ها

:کنه  یبنده اعتراض م یرو م نایکه بند کفش آو نطوریهم

! سارگل  يبرا ارهیم یسمونیامروز خالت س... نژال  يکرد ریچقدر د! ... که  يایب شیقرار بود دو ساعت پ  -

!دنبالش  میر یتا حاال صد بار زنگ زده که چرا نم بابات

!برم  یم نیورم کرده و خستم ، برق اشک رو از ب يبشن با فشار دادن پلک هاکیبهم نزد نکهیاز ا قبل

:کنه  یزنه براندازم م یحاج محمود غر م نیباربند ماش يو گذاشتنش رو نیبلند کردن ماش يکه برا نطوریهم رضا

؟  يریم یم يگالب خانوم سرطان داره تو دار! ... داغونه نژال  افتیق چقدر

:زنهیمامان روجا تعارف م... کشم  یرو م نایو دست آو زنمیم یتلخ پوزخند

! میبر ایتو هم ب  -

) شم  یتلخ م( 

! دعوت ندارم   -

!ره  یبخواد م یهرک... ستین یبردن که دعوت کردن یسمونیس  -

)کشم  یم شتریدار خرس پشمالو شده ب نیلباس چ يرو که محو تماشا نایزنم و آو یپوزخند م( 

! امینم یدست خال... دمینخر يزیچ... خبر نداشتم   -

از تو توقع داره ؟ یحاال ک! ... واااا   -

) شم  یبراق م( 

مگه من چمه که ازم توقع ندارن ؟   -

:تکونه  یشلوارش رو م يبا دست هاش پر سر و صدا خاك رو رضا

! میبر ایو هم بت... دهیحاج محمود از طرف همه خر! ... نژال  گهیلج نکن د  -

که  شیبگم اگه قرار بود من هم حضور داشته باشم همون چند ساعت پ! ... رهیگ یحاج محمود نفسم م نیماش يچرخه بگم تو ینم زبونم

! گفتن  یرو آوردم بهم م نایآو
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:یکنم به خرس عروسک یم اشاره

! ستیما ن يجا! ... رهیگ یجا م نایخرسه هم مبارك صاحبش باشه به اندازه من و آو نیشما و رضا و حاج محمود ، ا  -

:کنه  یرضا دستش رو بلند م... ادیباهام راه ب دیفهمه که با یدم م یم نایکه به دست آو يکنم و با فشار یرو باز م اطیح در

! رسونمت  یم سایوا... کجا ؟   -

)دم  یبغضم رو قورت م( 

! نیزودتر بر... شه  یم رتونید... نه  -

هم  نایآو... سس رو کنار دستش  هیگذارم و چند تا تکه نان و قوط یم نایآو يو هات داگ سرخ کرده رو جلو ینیزم بیتابه پر از س یماه

! کنه  یباز هم سکوت کرده و از چشم هام فرار م... حس کرده حالم خرابه 

 يافتادن برگ ها يصدا یساکته که گاه نقدریاطرافمون ا... کشم  یبغلم م يو زانوهام رو تو نمیش یها م یاز صندل یکیيو ناراحت رو دمغ

:غرم  یم نایخسته از دل دل کردن آو... میشنو یگردو رو م

! گهیبخور د  -

:زنه  یلب م یآروم يو با صدا رهیگ یکج م یرو کم سرش

! آخه تشنمه   -

! ؟ ارمیدر م میموجود زندگ نیزتریرو دارم سر عز میپر از بدبخت هیزندگ هیتالف... رهیگ یاز خودم م دلم

نازکش لبخند رو  يزنه و با همون زبان کوچولو و صدا یچشم هاش برق م... دم  یرو به دستش م خیبزرگ دلستر و  وانیل هیشم و  یم بلند

:ارهیبه لبم م

! مامان خوبم  یمرس  -

آدمم هر چند جون سخت اما  هیمنم  دنیفهم یم... کردن  یهام به اندازه تو شعور داشتن و درکم م يدور و بر هیبق گم کاش یدلم م يتو

! میذهن تو من هنوز مامان خوب يباز هم خدا رو شکر که تو! ... دارم  ازین یبه تشکر و دلگرم یگاه

 یدرد دستم تازه خودش رو نشون م... شم  یکنم و گوشه سالن ولو م یجمع و جور م یکم... شورم  یخوابونم و ظرف ها رو م یرو م نایآو

!هودهیساعت از دوازده هم گذشته و من خسته شدم از انتظار ب... بندم  یکشم و بازو بند رو م یم فمیزانوهام خودم رو تا کنار ک يرو... ده 

 یقرمز و آب يکشم و به شعله ها یدست سالمم دراز م يرو.. .شم  یخودم مچاله م يتو نهیکنم و کنار شوم یچراغ ها رو خاموش م همه

 یباز هم دل پر از دردم م... زنه  یرو م سمیخ ينور شعله ها چشم ها! ... کنه  یذق ذق م شتریاز درد آرنجم ب ییدرد تنها... کنم  ینگاه م

! ره  یچشم خودم فرو م يتو خینگفتم مثل م يو حرف ها رهیگ

! کنه  یدل رو سبک م نیکردن اسم امام حس هیگه وقت گر یعمه مهدخت م... کنم  یعاشورا رو زمزمه م ارتیو ز زمیر یم اشک

! هپروت  يایدن يشم تو یبندم و بعد گم م یداغم رو م يپلک ها... برم  یشورم رو فرو م يکشم و اشک ها یم آه
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خودش مچاله شده و سرش  يمثل من تو... گردم  یعقب برم به یکم یبه سخت... شم  یم اریخوره هش یگرمش که به پشت گردنم م نفس

! رو گوشه بالشم گذاشته 

.شم  یم رهیدر خ يرنگ و کوچک جلو یکشم و به نور المپ آب یکمر دراز م يرو

کنه ؟  یم تتینورش اذ  -

!نه   -

؟  يدیخواب نجایچرا ا... ؟  یکیچرا تو تار  -

!يایم رید شهیهم! ... يایم رید  -

شده ؟  یدستت چ  -

)زنم  یبازش زل م مهین يچشم ها يچرخونم و تو یگردنم رو م... زنم  یپوزخند م( 

! خوردم  نیزم  -

)کنه  یخشکش رو با زبان تر م يلب ها( 

کجا ؟ ... ؟  یک  -

!خوابم  یچرخم و رو به شعله ها م یدست سالمم م يو دوباره رو رمیگ یرو گاز م لبم

! باشه خودم از همه طلبکارترم  يبنا به طلبکار! ... بکنه  تشیکس حق نداره اذ چیآخر ه يروزها نیا... خراب بود سرت داد زدم اعصابم   -

! دیبخش دیاالن با یول

! تر بشه  یآخرش عصب يروزها نیخوام ا ینم! ... الاقل سکوت کن  یبخش ینم) کنه  یدستش رو دور شکمم حلقه م( 

! روع کرد اول خودش ش  -

! يداد یتو جواب نم  -

! بهم گفت جادوگرم   -

-  ...

! تو اون اتاق بودم  قهیمن همش ده دق  -

-  ...

! مراعاتش رو کردم  شتریمن از دخترش ب  -

) کنه  یسکوت م يا قهیکشه و چند دق یم یپوف( 

! ستیوقت حرف زدن ن! ... بخواب نژال   -

 نیو به ا دیخودش دستم رو کش دیواقعا نفهم رضایعل یعنی... کنم  یپر از بغضم رو لمس م يکنم و گلو یبه شعله ها نگاه م یدونم تا ک ینم

ده ها بار ... از نبودش استفاده کردم و خواستم دل مادرش رو بسوزونم ؟  مارستانیب يکنه من تو یهنوز هم فکر م یعنی... روز انداخت ؟ 
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 یبهش م... گم  یمادرش رو م ياما مو به مو حرف ها... گم  یالنگو ها رو نم هیقض... گم  یصبح که شد بهش م... م د یم يدلدار دمبه خو

 گهیسر خاکش قسم خورده بود د... پدرشه  ونیگم مد یبهش م! ... يدیها از پشت دستم رو کش یگم آرنجم در رفته چون مثل وحش

! من بلند نشه  يدستش رو

 نایآو... کنم  ینگاه م رضایعل هیخال يچرخم و به جا یهول و دستپاچه م... کنم  یپلکم رو باز م يبه زحمت ال نایدست آو يتکان ها با

:کشه  یرو م نمیآست

! رو باز کن  ییدر دستشو ایمامان ب  -

:دم  یشوره زده و متورمم رو با دست مالش م يپلک ها... ستمین ایدن نیا يتو انگار

بابات کو ؟   -

)زنه  یتشر م نایآو( 

! رسهیقدم نم! ... دارم مااامااان  ییدستشو  -

 يعقربه ها دنیبا د... سالن  يتو گردمیکنم و برم یدوه قفل در رو باز م یم ییتا کنار در دستشو... رمیگ یشم و دستش رو م یم بلند

! هیبرا يبه نه نمونده و هوا بدجور يزیچ... خورم  یساعت جا م

خواب مرگ رفته ... باره که نمازم رو قضا کردم ؟  نیچندم نیگم ا یبا خودم م... زنه  یحس دلشوره به روده هام چنگ م... زهیریم دلم

! بودم انگار 

 يو همهمه تو هیگر يصدا... ریغامگیپ يرو رهیزود م یلیخ... خوره  یبتونم افکار درهم و برهمم رو جمع بکنم تلفن زنگ م نکهیاز ا قبل

:زنه  یناله م هیکه با گر رضاستیعل... چهیپ یفضا م

!مامانم مرد ! ... مامانم رفت ... ایب یاگه هست! ... نژالاااا   -

نایبه آو! ... پوشم  یم اهیس رضایبه احترام عل یدونم ول یخودم رو صاحب عزا م... پوشم  یم اهیس کدستی... فکر کردن نمونده  يبرا یوقت

! بندم  یو ساده م اهیس يروشنش رو با کش مو يپوشونم و موها یم رهیهم لباس ت

! ... سخت و لجن گرفته سابقم  هیناظر و حاضر زندگ! ... میباردار يآل روزها و کابوس شب ها! ... گالب خانم مرد ! ... دلم غوغاست  يتو

بدون ! ... بخواد  تیحالل یاز کس نکهیمرد بدون ا! ... انگار واقعا الل مرد ... مرد ! ... بره  ایکه بارها آرزو کرده بودم الل از دن یهمون کس

! نکردم  یو مردنش خوشحال یضیبفهمونه که من از مر رضایو به عل ادیب شیپ یفرصت نکهیا

مراسم  هیبرگزار يتو رضایعل يآبرو يبرا و رمیکنم در حد توانم دور مراسم رو بگ یم یکه سع نطوریگذره و من هم یچند روز م حاال

 تیتسل رضایدر داخل بشن و به عل نیاز اقوامم از ا یکیایمامان روجا و حاج محمود  دیکنم ، همش چشمم به دره تا شا یمادرش تالش م

! بگن 
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داماد ها ، فتانه و  يها لیکه با هر بار جمع شدن فک و فام نمیب یاما م! ... نبودن ها رو بخورم  نیقراره سرکوفت ا یدونم ک ینم! ... غیدر

!کنند  یمخصوص م هییرایسفارش پذ لیفام يو به دخترك ها رندیگ یفاطمه چطور با غرور سرشون رو باال م

اگه با دست دردناکم هر ... کنم  یم هیمادر گر هیهیخاموش شدن چراغ زندگ ي، از ته دلم برا زمیر یم یخونم و اشک یم نیاسیکه  یگاه

! ... خودمه  هیخواسته قلب يکنم ، همه از رو یم ایفردا مه هییرایپذ يرو برا لیکشم و وسا یشدن خونه اتاق ها رو جارو م یشب بعد از خال

! رضایمحض دل داغدار عل! گرفتن روح هر دومون  مشمحض آرا

! انیبه چشم م شتریفتانه ب يو غش کردن ها! ... داره  يشتریب داریجمع خر نیا يتو خشک و بدون اشک فاطمه يزدن ها ونیانگار ش اما

چشم  هیسرخ نمیب یم... رگ گردنش رو  نمیب یکنند ، م ینبودن اقوام همسرش سوال م لیاز دل کشیدور و نزد لیکه هربار فام رضایعل و

! خرد شدن غرورش رو  يشنوم صدا یفهمم و م یم! ... گلوش رو  بکیشدن س نییها و باال و پا

 يحاج محمود که به حساب خودش زخم زد به آبرو! ... نشون بده  يخود رزنیختم پ ایو  ادتیع يبرا یمحمود اجازه نداد کس حاج

! نایآو ياروزه نیا يبابا! ... من نه  هیشوهر اجبار... رضایعل! ... رضایغرور عل شهیزد به ر شهیو به حساب من ، ت! ... رضایعل

! فتمیعقب م رضایشن و من از عل یسرنوشت ، توپ ها پشت سر هم وارد حلقه م هیباز يروزها تو نیا چه

کشه و به دستم  یم رونیب نتیخانوم بسته هل و خالل پسته رو هم از ته کاب سیان... کنم  یفرو م لیزنب يزعفران رو تو شهیآرد و ش سهیک

:ادیم نییپا اطیبا احت هیچهارپا يده و از رو یم

! دختر  گهید يکرد یدرستشون م نجایهم يموند یحاال م! ... شکنه  یقد کوتاهم گردنم م نیآخرش سر هم  -

:بندم  یرو به هم م لیزنب يدسته ها... کنم  یزنم و با سر تشکر م یم یکم جان لبخند

سر رفتم  هیروزید... تنهاتون بگذارم  ومدیبود ، دلم ن ادیخراب بود و رفت و آمد ز رضایمدتم از بس حال عل نیا... ممنونم زن عمو   -

کشم هم اونجا حلوا و خرماها رو  یم میبه سر و گوش زندگ یدست هیهم  رمیم... نشسته  یهمه چ يبند انگشت خاك رو هیدمیخونمون د

! شه  یشما دست و بالتون بازتر م نجایکنم ، ا یدرست م

ها  نیکه فرصت نشده بود قبل از ا فیح... زمیعز یخانوم یلیخ... بچه هاش باشه  هیخاك گالب خانومه ، عمر و سالمت یهر چ یاله  -

! متیبشناس

دستش داره به آب حوض  يکه تو يبا تکه چوب بلند نایآو... بغلش گرفته  يرو تو نایکنار حوض آب نشسته و آو رضایعل اطیح يتو

:کنه  یاز پدر و دختر نشسته و ابراز وجود م یچند وقت با فاصله کم نیهم مثل ا هیهان... بره  یخوردنش لذت م نیزنه و از چ یضربه م

! يشد وشیشکل دار! ... ادیم یلیبهت خ يهاتو نزد شیر  -

؟  هیکدوم خر وشیدار  -

؟  یشناس ینم وشویتو دار یعنی... گهینکن د تیاذ... ااااااا   -

کنن ؟  یکنه تا چهل روز صورتشونو اصالح نم یفوت م یکس یگم چرا رسمه وقت یم
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! نشون بدن دل و دماغ ندارن  نکهیا يبرا دیشا... دونم جوجه  یچه م  -

هاش بلند بشن ؟  یلیبگذاره پشم و پ دیدل و دماغ نداره با یهر ک یعنی  -

به سرشون که قشنگ  دنیمال یدو وعده هم سر خاك طرف خاك و شل م يروز... رفتن یتازه زمان آقاجون من ، حمامم نم! ... اوهوم   -

! شسته بشن  ایدست از دن يآدم ها هیشب

)کشه  یم غیج هیهان( 

؟  یبرگزارش نکن یبپرسم تو به شوخ يزیچ هیشد من ... حالم به هم خورد ! ... پسرعمو  یخفه نش  -

! تو فرغون  يگذاریمغز طرفتو م! ... هیهان يحوصله دار لیخ یلیخدا وک  -

بندم  یرو م اهمیس يها یبند کتون... عادت کردم  رضایعل هیخونه پدر يتو ياجبار هیصحنه ها بعد از چهل روز موندگار نیا دنیبه د گهید

: ستمیا یبه دست کنار حوض م لیو زنب

!خوام خرماها و حلوا رو اونجا درست کنم  یمن م... خونه ؟  میبر ياینم رضایعل  -

چرا اونجا ؟   -

! شه خب  یشلوغ پلوغ م... ننیشن تدارك فردا رو بب یجمع م لیهمه فک و فام گهیساعت د کیاز ... اونجا راحت ترم   -

:بنده  یگذاره و دکمه ژاکتش رو م یم نیزم يرو رو نایآو رضایعل

برم با مداح  دیبا... ناهار و شام فردا  يدارم برا دیهم خر یکل... ها  یو صندل زیبرم دنبال گرفتن م دیم باخود یرسونم خونه ول یتو رو م  -

! رو با خودت ببر کمک  هیهان نیا... هم هماهنگ کنم  یو گل فروش

:کنم  یم هیمتفکر هان افهیبه ق ینگاه

! تونم  یم ییخودم تنها... خواد  ینم  -

:رهیگ یرو از دستم م لیزنب رضایعل

! ایبدو برو بپوش و ب هیهان  -

) ده  یادامه م هیبا رفتن هان( 

هم نکنه  يکار چیه... برات بخره  ابونیتونه بپره سر خ یالزمت شد م يزیوقت چ هیاگه ! ... تونه بکشه  یالاقل هسته خرماها رو که م  -

! خوره  ینم يدرد چیهم باشه به ه نجایا! ... یرو سرگرم کنه تا به کارت برس نایتونه آو یم

! فکر بکنم  شتریب هیمثبت وجود هان يکنم به جنبه ها یم یسع... رمیگ یفاصله م رضایمشکوکش از عل يو نگاه ها هیاومدن هان با

:کشم  یم رونیقابلمه آب ب يرو از تو گردوها
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 اطیح يتا من برم تو اریرو بشکن بعدشم هسته خماها رو در ب نایا نیبش... شهید نممغزشون خر گهیخوردن د سیاالن که خ... هیهان ایب  -

! آرد تفت بدم 

)نهیش یکه پهن کردم م يملحفه ا يو رو رهیگ یرمق گردو ها رو از دستم م یحال و ب یب هیهان( 

؟  اطیحاال چرا تو ح  -

! دم  یگذاشتم کنار باغچه همونجا تفتشون م کین کیگاز پ هی... رهیگ یخونه باشه همه خونه بو م يتو  -

 يو صدا ریغامگیپ يره رو یتلفن م... کنم  ینم دایرو پ یگردم گوش یهرچقدر م... خوره  ینرفتم که تلفن زنگ م رونیاز در خونه ب هنوز

:شه  یم دهیمامان روجا بلند و واضح شن

؟  يماهه گم و گور شد کیمرده تو  زابتیحاال مگه ملکه ال... يدختر شورش رو در آورد! ... الو نژال   -

نامحرم  يحرف زدن دور از چشم و گوش ها ریگذشتم از خ... دارم  یرو بر م یدستگاه و گوش يپرم رو یم هیخنده مضحک هان دنید با

!هیهان

! سالم مامان   -

؟  يد یتلفنتو چرا جواب نم... خاموشه ؟  شهیهم تی؟ چرا گوش يبا ما قهر کرد... چه خبره ؟ ... میدیچه عجب باالخره صدات رو شن  -

!سرم شلوغ بود ... کار کنم ؟  یچ  -

به مرده ها  يدیچسب يزنده ها رو ول کرد... نمشیبب ادیگفت چرا نم یم... گرفت  یبود که سراغتو م یدفعه چندم يصغر یب یامروز ب  -

؟ 

شن دعا  یهر پنجشنبه جمع م... دارن  بیو غر بیعج يرسم ها... چقدر شلوغه  نینیبب نیومدینوك پا ن هیشما که ! ... ، نشد  دمینرس  -

خونه  يتو امیرو ول کنم ب رضایتونستم که عل ینم... در خونه همش باز بود ... زنن  یسر م انیهر شبم م... سر خاکش  رنیخونن بعدم م یم

!که نم یخودم بش

! يپس حاال که خونه ا  -

!برسم  میهم به خونه زندگ یکم هیرمیدوش بگ هیاومدم برا مراسم حلوا درست کنم ، ... فردا چهلمه   -

! رو زبون ما بماله  ییپا هیزنگ بزنه  هیاون شوهرتم که نکرد   -

 دیو ام رمیگ یدهانم م يدستم رو جلو... منه  شیشکنه و همه حواسش پ یگردو م هیقهیکنم که چطور هر دق ینگاه م هیبه هان یچشم ریز( 

)شکستن گردوها کمتر بشنوه  يصدا يدارم پچ پچم رو از البال

!شام و ناهر ازتون دعوت مخصوص بکنه  يبرا نیتوقع دار... نیو مراسم ختم اومد يخاکسپار يشما هم برا ستیحاال ن  -

زد بابات از رو  یاگه زنگ م دمیشا... اوردیرسم ادب به جا م دیبا... به هر حال اون کوچکتر بود ... سرشون  يبخوره تو! ... ششششیا  -

!انگار ؟ یستیتنها ن! ... مراسم  میایکرد ب یرفت و قبول م یم
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!دختر عموش اومده کمکم ! ... نه   -

 نیا... بهش سر بزن  ایزودتر ب یتونست... ستین یفیتعر ادمیز تیب یب حرفها گذشته زنگ زدم بهت بگم حال نیحاال از ا! ... خب  یلیخ  -

! یبمون دنشیعمر تو حسرت د هیو  يایب ریوقت د هی... آفتاب لب بومه  رزنیپ

!ينگرانم کرد... شده ؟  شیزیچ یب یمگه ب... مامان ؟  یچ یعنی  -

 يدارو يسر هی... رفته  لیتحل یلیگفت خ دشیسامان اومد د... شه  یم نییباال و پا یلیفشارش خ هیچند روز هیفقط  استیواال همونجور  -

 یهمش چشمش به دره م... دهیکش ادیسنش باالست و زحمتم ز... یدون یم تشویخودت که وضع... بگم  یچ یول... هم بهش داد  یتیتقو

! ادیگه چرا نژال نم

! نیدلواپسم کرد... نمشیب یم امیشده م يپس فردا هر جور یول... فردا مراسمه   -

!فعال خداحافظ ... ایحتما ب یخب تونست یول... شه  یدلواپس نباش انشااهللا که بهتر م  -

رو کرد تا نامحسوس بتونه تک  شیزدم تمام سع یکه حرف م یتمام مدت يتو... هیهان يها يگر يموذ نیاز ا رهیگ یکه چقدر لجم م آخ

و تا دم در باغ  رمیرو بگ نشیشد آست یکاش م... رمیبگ دهیتونم اون لبخند کجش رو ند ینم يجور چیاالنم ه! ... نوه تک کلماتمو بش

! رونیببکشمش و بگم گمشو 

:ستمیا یسرش م يباال

تا  يبر شیپ يبخوا ينطوریا... جان  هیتو هم دست بجنبون هان... سرد نشده آرد ها رو تفت بدم  ادیمن برم تا هنوز آفتاب هست و ز  -

! کشه  یصبح مغز کردن گردوها و آماده کردن خرماها طول م

کنم و فکرم از  یلب زمزمه م ریرو ز ینیو غمگ یمیترانه قد... شه  یخوره حالم بهتر م یسرد به صورتم م يرم و هوا یمحوطه باغ که م به

کرك دار و خاك  يبرگ ها ونیو م يقهوه ا يساقه ها يبه رو يگ و خوشبودرشت و زرد رن يها وهیم دنید... شه  یو زمان غافل م نیزم

! ندازه  یم یچراغون يها سهیر هیگرد و نوران يالمپ ها ادیوگرفتشون ، من ر

لب فاتحه  ریزنم و ز یصاحب اول باغ لبخند م هیآور ادیبا ... کنه  یمو مشامم رو پر م يدرخت ها دهیپوس مهینم خورده و ن يبرگ ها يبو

.دست و لباس هام نشسته  يآرد برشته رو يخام نمونده و بو يتا تمام شدن آرد ها يزیچ... خونم  یم

:شه  یاز دستم رها م ریکفگ بایمنتظره هست که تقر ریغ ياز بغل گوشم به قدر هیهان يصدا

! يدار یبیعج تیشخص یلیتو خ... نژال خانوم  یدون یم  -

که از  یو با برگ خشک نهیشیم یخاک نیتوجه به زم یب... خارج نشدم  شیهنوز از شوك حضور ناگهان... کنم  یباز نگاهش م مهیدهان ن با

:کنه  یم يداره باز یبرم نیزم يرو

نشسته و ازشم بدش  یکه بغل گوشش م یمثل روز روشنه با عروس... دونن  یم لیهمه فام نویا! ... بود  يا طهیگالب خانوم زن سل  -

!کرده  یرفتار م ي، چطور ومدهیم
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خودش از  ياز دخترها شتریب رهیم یهم م یوقت... يد یبدنشو ماساژ م... يد یغذا بهش م ازیبا نذر و ن... ؟  یکن یکار م یتو چ بعد

! یکش یخودت کار م

)چشم هام  يزنه تو یزل م( 

خوداست ؟  يرضا يبرا نایا  -

:کنم هدفش رو بفهمم  یم یکشم و سع یم یقینفس عم... دم  یشده ادامه م يبه هم زدن آرد قهوه ا... امیم به خودم یکم

؟  دهیخروار خاك خواب هیریگالب خانوم ز یداره وقت ییسوالت چه معنا نیا  -

؟  يرو دوست دار رضایتو عل  -

)دم  یادامه م میشم و با همون ژست قبل یباز هم به خودم مسلط م... زنه  یپروا حرف م یب بیعج هیهان... خورم  یجا م( 

؟  یپرس یور دل من ازم در مورد دوست داشتن شوهرم م یاصال کارت تموم شده نشست  -

)کنه نگاهش کنم  یو وادارم م رهیگ یدستم رو م( 

 يبه خاطر دخترت دار ایيرو دوست دار رضایعل... ؟  يدوستش دار) رهیگ یکم کم صداش اوج م... ( ؟  يدار! ... مهمه  یلیبرام خ  -

! جوابمو بده ... ؟  یکن یم یباهاش زندگ

:کنم  یکنم و تند تند ظرف ها رو جمع م یرو خاموش م کین کیپ... نهیش یدلم م يتو ترس

داره ؟  یمن به تو چه ربطهیزندگ... دختر ؟  یحیآخه چقدر وق! ... یضیتو مر یراست یراست نکهیمثل ا  -

:ده  یتکون م يبازوهام رو بدجور... رهیگ یراهم رو م يدوه و جلو یم... رسونم  یم يبلند خودم رو به در ورود يقدم ها با

!یفرشته صفت یلیهم خ ایو ... یساده و احمق یلیخ نکهیا ای! ... يتر ضیاز منم مر ایتو   -

... يریمهرتو بگ یگفت برگشت یفاطمه م... ؟  ی؟ چرا طالق نگرفت ی، پس چرا برگشت نیرو دوست ندار رضاینه تو و نه خونوادت عل یوقت

؟  يریگ ی؟ پس چرا طالق نم ستیبه نامت ن نجایمگه سند ا... یخب االن چند ماهه گرفت

هم نشده  شیهوا هنوز گرگ و م... رم  یزنم و به داخل م یمحکم کنارش م... کنه  یفوران م تیچشم هام عصبان يدونم که از تو یم خودم

:دم  یرو به دستش م فشیمانتو و ک... 

! گورتو گم کن هرزه ! ... تحملتون کردم  یبسه هر چ... تحملت کردم  یبسه هر چ  -

:زنه  یبلند قهقهه م يشه با صدا یکه دور م نطوریزنه و هم یلرزان مانتوش رو چنگ م يدست ها با

 یوگرنه تا وقت! ... هیدوست داشتن چه جور یستیتو اصال بلد ن! ... ههههه ... ؟  هیچ یدون یم! ... يدوستش دار یآخرش نگفت! ... ههههه   -

! یشوهرت معتاد بود بازم دوستش داشت

! که نگفت  يدیخودت د ایخدا! ... نگفت ! ... هههه
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:میشنو یهم رو به زحمت م يصدا... زنم  یزنگ م رضایبه عل... کنم  یبندم و از طرف داخل قفلش م یلرزان در رو م يزانوها با

؟  يدار يکار... بله نژال ؟   -

! ترسم  یم) کنم  یزمزمه م! ... ( ستیمن حالم خوب ن! ... ایفقط کارت تموم شد زود ب... نه فقط   -

کنم و به  یبغلش م... مبل خوابش برده  يرو نایآو... باشه  دهیاز حرف هام شن يزیچ ونیدر مکیاز چند تا کلمه  ریغ رضایدارم عل شک

! خونم  یم یالکرس تیو آ رمیگ یقرارم م یناآرام و ب نهیدخترکم رو به س... رم  یاتاق م

رو با اون لباس  رضایعل بتیدونم چند ساعت گذشته که ه ینم... خستم رو ببندم  يترسم چشم ها یم یخوابم گرفته ول یطور وحشتناک به

 يکه دستش رو تو یرضا شدم وقت يمثل بچه خرگوش ها... لرزه  یدوباره بدنم م... نمیب یقاب در اتاق م يتو یسر تا به پا مشک يها

! کرد  یم چهیبلندشون اون ها رو باز يدست و پا و گوش ها دنیکش ابرد و ب یقفسشون م

:شکنه  ینگران سکوت رو م یخسته ول رضایعل يصدا

کو ؟  هیهان... ؟  يچرا درو قفل کرده بود... شده ؟  یچته ؟ چ... ؟ !نژال   -

:زنم  یمنقبض به زحمت لب م يمرتعش و لب ها يصدا با

 یچشم ریمراسم ز يهاتون که تو لیفک و فام هیمثل بق... ادیمثل فاطمه که از من بدش م... ادیاز من بدش م... شده بود  وونهید هیهان  -

! کردن  ینگاهم م

! بگم  دیبا یدونستم چ ینم... من االن ... يتو خودت به زور اومد... تو  یعنی... من ... من  رضایعل

هنوز از سر جاش بلند نشده .. .کنه  یپره و هراسان نگاهم م یاز خواب م نایآو... ترکه  یتونم ادامه بدم و بغضم پر صدا م ینم نیاز ا شتریب

!فتهیم هیمن به گر هیگر دنیراستمه که از د يزانو يو سرش رو

کنه  یو هر دو دستش رو باز م نهیش یتخت م يپشت سرم رو... فتهیکنه و بعد به حرکت م ینگاهمون م يو گنگ چند لحظه ا جیگ رضایعل

دم و ضجه  یفشار م راهنشیپ قهیيصورتم رو تو یچارگیچرخونم و با ب یکشه و من گردنم رو م یرو به بغلش م نایحرکت منو آو هیبا ... 

! زنه  یکنه و زار م یرو مچاله م رضایبا هر دو مشت گوشه لباس منو و عل همنایزنم و آو یم

گذاره و با کج کردن  یشانه خودش م يکشه و سرش رو رو یدست باالتر م کیرو با  نایبوسه و بعد آو یبار م نیسرم رو چند يرو رضایعل

:کنه  یزمزمه م ییبوسه و مثل الال یرو بارها و بارها م نایآو يگلو ریگردنش ، ز

! تو رو خدا ... تو رو خدا ... نینکن هیگر! ... نیتو رو خدا آروم باش  -

:امیو کوتاهم به حرف م دهیبر ينفس ها يکنم و از البال یهقم رو خفه م هق

! رضایترسم عل یم  -

:نهیش یپوست سرم م ينسبتا بلندش تو شیده و نوك ته ر یم هیسرم تک يرو رو چانش
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! گذارمیبه خدا نم! ... نیبش تیاذ گذارمینم یول! ... ترسم نژال  یمنم م  -

!آرامش ندارم ! ... خستم   -

!دونم  یم  -

! امیبا خودم کنار ب گذارنینم  -

-  ...

... ؟  يآزار بود یب... ؟  يخوب بود شهیتو هم... ؟  یتو چ... ، من بد بودم ؟  يکه معتاد بود یاون موقع یحت... بودم ؟  يبد من زن  -

بار  کیداد ،  یمادرت که فحشم م... گوشه اتاق ؟  يکرد ینم رمیزدم اس یپست که م... ؟  يزد یدهنم نم يکردم تو یاعتراض که م

زنم ؟  یسر و کله م کیبچه کوچ هیداغون با  هیدارم از صبح تا شب تو اون انبار ي؟ اصال برات مهم بود من چطور يکرد مویطرفدار

هام ، غم و غصه هام ، توقعاتم برات مهم بود ؟  ییتنها... آب دستم بده ؟  وانیل هیکه  ستیدور و برم ن یکس چیمهم بود ه برات

شده خار چشم  میچرا گرفتن مهر... پس بدم ؟  حیبه عالم و آدم توض دیچرا من با! ... ي، مرد شد کنار یگذاشت... يشش ماهه آدم شد تو

چرا همه توقع دارن دورت بگردم ؟ ... هات ؟  لیفام

:ده  یفشار م نشیصورتم رو به س رضایعل

! فهمه  یم... شنوه  یم... نجاستیا نایآو! ... بسه ! ... ششششیه  -

! نبود  ادمی... من حواسم نبود ! ... يکار کرد يکه ازش متنفر بود یبرا آدم... يمن راه اومد يچهل روزه پا به پا... يخسته شد تو

عوض شدم ، نه ؟  يباور نکرد... ؟  غمیمن هنوز رو لبه ت) ده  یکنه و بعد ادامه م یسکوت م یکم( 

! ادیبه چشم تو نم یول... کردم  رییخودمم تغ... يفهمم عوض شد یمن م.. ! .ياریاز دلم در ب دیبا! ... یبهم ثابت بش دیبا  -

بده ؟  مونیمگه زندگ... ؟  یستیوقت ن چیچرا ه... ؟  رضایخونه چه خبره عل نیاز ا رونیب... يگرفتار شد... يسرد شد تو

رو روشن کنم ، بعدش  ییزایچ هیفیکم خودمو جمع و جور کنم ، تکل هیبگذار ... شه  یدرست م گهیچند وقت د هی... شه  یدرست م  -

! رو غلتک  میفتیم

)پرسه  یم يکنه و با لحن مرموز یم کیغمناکش رو بار يچشمها یکم... کنه  یچشمهام نگاه م يزنه و تو یعقب م یسرم رو کم( 

!فهیضع ينامرد یلیخ... من شش ماهه آدم شدم هان ؟  یکه گفت  -

کنم دختر  یم مونتی، پش يسرد شد یگفت گهیبار د هی... و من سوئ استفاده نکردم ؟  يخوش نشون داد يبه من رو یک یجنابعال مبعدش

! یحاج

! میفتیدم ، به خنده م یم رونیکشم و نفسم رو با اااااااا ب یرو باال م مینیب یو وقت میش یم رهیصورت هم خ يتو يدو چند لحظه ا هر

:کنه  یگذاره نگاهم م یتخت م يبدنش رو رو یکه به آرام نطوریهم رضایعل... روشنش رو دوباره بسته  يچشم ها نایآو

؟  ینژال حلوا رو پخت  -
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:کنه  یبه ساعت نگاه م دهیپر يبا رنگ و رو رضایعل... شم  یتخت بلند م يکشم و با سرعت از رو یم یو نگران نوچ شرمزده

؟  يرفت و تو تنها موند هیشد که هان یچ... حالت بد شد ؟  ییوهویاصال چرا ... ساعت چنده ؟  یدون یم  -

ها اول داد و  یدختره مثل روان... اعصابمو خرد کرد  هیهان... دم  یبمونم ، کارها رو انجام م داریتا صبح ب یاگه شده حت! ... نگران نشو   -

 ییچرت و پرتا هی... يریگ یچرا طالق نم یتو که مهرتو گرفت دیپرس یوسطم از من م نیا یه. ..دنیکرد بعدش شروع کرد به خند دادیب

! کردم بعدش حال خودم بد شد  رونشیب... دمیازش ترس گفتیم

:کنه  یشه و دستش رو دور کمرم حلقه م یبلند م رضایعل

جور آدم ها برخورد  نیوقتم با ا چی، ه يتو خسته بود... بکنه  یتیاذ یبه کس دمیوقت نشن چیه یول... من که گفته بودم سابقه داره   -

 یزنگ م هی... بره  ییتنها یگذاشت یم دیحالش خرابه نبا يدیتو که د... يکرد ینم رونشیکاش ب یول... يهول کرد نمیهم يبرا ینداشت

! دنبالش  میومدیمادرش م ایبه من  يزد

! نه چند ساعت بعد ؟ یباش شمیساعت بعدش پ مین تیزنم نها یبهت زنگ م ی؟ که وقت یباشم تا تو نگرانم باش یروان دیمنم با  -

!واال  خوبه

؟  یستین ینه که االنم روان! ... اخم نکن بانو   -

: بره  یزنه و من رو به سمت در اتاق م یبعد از مدت ها از ته دل لبخند م... کنم  ینگاهش م دهیدر يچشم ها با

فردا آبرومون به  میبجنب ریکه اگه د میبدو بر... يریبگ يچشم هاتو اونطور ستیالزم ن! ... نژال  یهم خشم اژدها هست شینجوریتو هم  -

 یمثل مراسم چهلم نم يجور چیاما اگه خرما و حلوا نداشته باشه ه... نداشته باشه  یو صندل زیمداح و م ستیمجلس مهم ن... ره  یباد فنا م

! شه 

! امیمنم م یبابا عل! ... بابااااا   -

پر  يشن و با چشم ها یدست هاش شل م... خبر از همه جا  یب يرضایکهنه عل يخوره به فرق سر باورها یکه مثل ساطور م نایآو يصدا

به سرعت خودش رو به  رضایعل... از هم باز کرده  وار بیتخت نشسته و دست هاش رو صل يکه رو نایزنه به آو یگرده و زل م یآب برم

و هق هقم  رمیگ یدهانم م يدستم رو جلو... نهیبه س نهیس... ستین نشونیب يفاصله ا چیه...کنه  یقدرت بغلش م مامرسونه و با ت یم نایآو

:رسه  یبه گوش م یقیموس ينوا نیبرام مثل دلچسب تر رضایعل يصدا... کنم  یرو خفه م

! ییدلم رفت بابا... يدختر ختیدلم ر! ... عمرم بابا ... جونم بابا   -

! از آرامشم  زیلبر شیساعت پ کیخوره و من بر خالف  یبخار گالب به صورتم م... دم  یقابلمه حرکت م يرو تو یچوب قاشق

... کنم  یگم و شعله رو خاموش م یلب الحمد اهللا م ریز... کنم  یخوره نگاه م یکه به روغن افتاده و ته ظرف سر م یخوشرنگ هیقهوه ا به

خنده دار  شتریکه برام ب یبا وسواس و دقت خاص رضایعل... کنم  یدم به پشت سرم نگاه م یقابلمه داغ رو به زحمت پشت پنجره جا م
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 يزانوها يده که سر و شانه هاش روخوابون يها طور یاز صندل یکیيرو رو نایآو... کشه  ی، با انبرك هسته خرما ها رو م بیهست تا عج

:نمیش یزنم و کنارشون م یلبخند م... خودش قرار گرفتن 

! رمیبگ لمیکه ازت ف هیخال نیدورب هیيجا... ؟  رضایعل یکن یم یعمل جراح يمگه دار  -

و کوپالم  الی... يبر یرو گذاشتم کنار ازم حساب نم رهیش یاز وقت! ... یگ یهست که م نطورمیواقعا هم) زنه  یسرخوش قهقهه م(   -

! من برات پاك بکنم  يد یعدس و نخود آشتم م گهیدو صباح د نیهم... ختهیر

 یخودت م گهیهمش به کار بودم ، فردام که د روزیصبحه منم د يساعت دو... نهیب یچشم هام نم گهیبه جان خودم د یول... روزگار  یه

! هیامتیچه ق یدون

:رمیگ یرو از دستش م انبرك

! کنم  ینمونده من خودم تمومش م يزیچ گهید... نیبخواب نیبر نایتو و آو  -

) قاپه  یدستم م يدوباره انبرك رو از تو يکنه و با حالت بچگانه ا یاخم م( 

! میکن یبا هم تمومش م ییدو تا... الزم نکرده   -

کشم و با دقت داخل خرما ها رو با مغز  یمصرف رو جلو م کباریسید... کنم  ینگاه م رضایعل يکشم و با لذت به دست ها یم یقیعم نفس

... میکن یپر م بیترت نیمتوسط رو به هم سیساعت چهار تا د میدر عرض ن... پاشم  یم لیپودر نارگ فیهر رد يکنم و البال یگردو پر م

:گذاره  یخرما رو به دهان خودش م نیو آخر ندازهیم زیم يشده رو دهیچ يبه ظرف ها ینگاه تیرضااز سر  رضایعل

! افتاد شام نخوردم  ادمیتازه االن   -

به دستش ... چمشیپ یگذارم و مثل رول م ینان م يچند قاشق حلوا رو رو... کشم  یم رونیتکه نان سنگک ب کیرم و  یم خچالیطرف  به

:گاز رو به لقمه بزنه  نیشم تا اول یتظر ممن یدم و با مهربون یم

!گه ثواب داره  یم! ... با نون خرد  دیگه حلوا رو با یم شهیهم یب یب  -

)دلم مونده  يرو يکه بدجور یکنه به گفتن حرف یم قمیبا نگاه قدر شناسش تشو رضایعل( 

! چند ماهه که دلم باهاش صاف شده ! ... ستمیمن از مادرت متنفر ن... من ! ... یعل  -

مادرش  يکه برا ییلقمه حلوا دنیبه لرزش لب هاش و جو! سوختش  هیقهوه ا يقاب چشم ها ياشک تو يبایز يشم به تاللو یم رهیخ

:کنم  یزمزمه م... پختم 

! مادرها  دنیبخش يهست برا يبهانه ا هیشهیانگار هم  -



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٩٠

... نامرتب و لگد خورده  يپر شده از کفش ها وانیا يتو! ... و پاش  ختیشلوغ پلوغ و ر... شده مثل بازار شام  قایدق رضایعل هیپدر خونه

وضو گرفتن و خوندن نماز اتاق به اتاق  يبرا ییاز اذان مغرب نگذشته و اکثرا به دنبال جا يزیچ... شهیلحظه هم قطع نم کیهمهمه  يصدا

!اره و هزار سودا سر د کیهم  رضایو عل نگرد یم

که از صبح  رضایو عل... کننده گذشت  شانیپر يها يادآوریرفته اما خب پر از غم و اندوه و  شیطبق برنامه پ زیهمه چ... نبود  یخوب روز

 يشدن مهمان ها و پهن کردن سفره شام کنار در ورود ریکرده و حاال هم منتظر جاگ یکار مجلس دوندگ نیتا درشت تر نیزتریدنبال ر

! ستادهیا

از ... کنم  یخانم کمک م سیبه ان يسبز يپر کردن بشقاب ها يو تو رمیبه آشپزخونه م... رنیم یاهیدارم و چشم هام س يبد سردرد

هر چند ... ستین هیفکرم که چرا هان يتو... سم بپر یبود تا ازش حال ومدهین شیپ یتیموقع اهویه نیا ونیم... داره  يصبح چهره گرفته ا

:کنم  یسکوت نم گهیخوره ، د یخانوم که به گوشم م سیان نیف نیف يصدا... ستمیشدن باهاش اماده ن وبرور يهم برا ادیز

!نینیبش نیبر نیستیقرمز شده ؟ اگه خوب ن نقدریچرا چشمهاتون ا... زن عمو حالتون خوبه ؟   -

:ده  یکشه و بغضش رو فرو م یم یقینفس عم رهیسرش رو باال بگ نکهیا بدون

! به هم  ختهیچند وقته بازم احواالتش ر هیهان... به سرم شده  یدونم دوباره چه خاک یفقط نم... زمیمن خوبم عز  -

رو داره  شیسه چهار سال پ يهمون کارها و رفتارها... شه  یانگار دوباره داره افسرده م... مرگ گالب خانومه ؟  ریدونم تحت تاث ینم

! فتهیب یخواد چشمش به کس یپشت بوم گفته دلش نم يامروز از صبح رفته رو... کنه  یشروع م

. ..کنه  یچشم هام نگاه م يو تو رهیگ یسرد و مرطوبش مچ دستم رو م يو با انگشت ها ارهیم رونیب يسبد بزرگ سبز يرو از تو دستش

حالتش دلم رو به درد  دنید! ... زنیر یم رونیدرشت اشک پشت سر هم ب يکنه و قطره ها یپر از اشکش رو باز و بسته م يچشم ها

:زنه  یلب م يآهسته ا يبا صدا... ارهیم

اون وقت درست تو ... یرو فراهم بکن یهمه چ... يبگذار هیبراش از جونت ما... دونه دختر باشه  هیتیسخته همه حاصل زندگ یلیخ  -

!هست  وونهیبه جونش و همه بهت بگن دخترت د فتهیدرد ب ينطوریگل شکفته بشه ، ا هیمثل  دیکه با یسن

حال  نیسخته تو ا یلیحاال برامون خ... میمنو جعفر آقا رو چشممون بزرگش کرد... یبعد از پونزده سال زندگ... اومد  ایماهه بود دن هفت

! نمشیبب مارستانیطاقت ندارم رو تخت ب گهیخدا من د هیبه خداوند! ... تو دلت پاکه دعاش کن ... !مشینیو روز بب

! چشم هام مچاله نباشه  يبچم جلو ينطوریا یمنو مرگ بده ول خدا

هر ... مونه  ینم یباق يهمدرد يبرا یشن ، وقت یغذا دارن پر م يها سید اطیح يکنه تو یاعالم م هیفاطمه که به بق يورود پر سر و صدا با

 بایتقر... شن  ینان به سمت اتاق ها روانه م يو برش ها يساالد و سبز ينوشابه و ظرف ها يها يمشغوله و تند تند بطر يبه کار یکس

گرفته از بغل  يرو تو میدست فیک کهیغذا که فتانه در حال يظرف ها دنیمنتظر رس هیدر حال خوردن شام هستن و بق تیعاز جم یمین

:رسونه  یخودش رو به درگاه آشپزخونه م یبساط سفره به سخت يالبال

!داره برات آوردمش  یکار واجب یکس دیگفتم شا... تا حاال چند بار زنگ خورده  تینژال گوش  -
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:دم  یرو به دستش م یکوچک ترش يپر از کاسه ها هینیو به جاش س رمیگ یرو م میدست فیکنم و ک یم تشکر

! که مکدر نباشن  نیبهشون بد دمیکش یترش... دهیساالد به همه نرس یاتاق بغل يتو نکهیمثل ا  -

 یلیحرکت خ کیيخودم رو عقب بکشم تو نکهیو قبل از ا رهیگ یرو م ینیس دمیروزها به ندرت به لب هاش د نیکه ا يبا لبخند فتانه

! بوسه  یپشت دستم رو م عیسر

! ره  یشه و به هوا م یتمام روزم دود م هیشه و من انگار خستگ یدور م فتنیپر از اشکم به تالطم ب يچشم ها نکهیاز ا قبل

:دم  یلرزان دکمه سبز رو فشار م يبا دست ها... زهیر یصفحه دلم م ياسم مهتاب رو دنیگردم و با د یآشپزخونه برم به

!مهتاب ؟! ... الو   -

! چشمش به در بمونه  يصغر یب ینگذار ب... ایب یر جا هسته... اینژال فقط ب! ... نژال   -

شده ؟  یمهتاب چ  -

! باهات حرف داره  یب یب ایب... زنم  یساعته دارم بهت زنگ م کی! ... ایتا وقت هست ب... ایفقط ب! ... نپرس   -

گذرم و خودم رو به  یپهن م يسفره ها ونیاز م یمالحظه و معطل یب... لرزه  یهمه بدنم م... کنم مغز استخوانم پودر شده  یم احساس

فرستم چند بار صداش  یم رونیگلوم ب يکه به زور از تو ییبا صدا... غذاست  دنیدر حال کش تیجمع يالبال رضایعل... رسونم  یم اطیح

:ادیشه و به طرفم م یمتوجه م لیجوان فام ياز پسر ها یکیبا اشاره  رهباالخ... کنم  یم

؟  رونیب يشده ؟ چرا اومد یچ  -

!برم  دیمن با رضایعل  -

؟ يکجا بر!! ... ؟ يبر  -

!بده  یلیفکر کنم حالش خ... مهتاب زنگ زده بود ... يصغر یب یخونه ب  -

!برمت  یمهمونا رفتن م یشامتو بخور وقت نیبش... شلم شوربا ؟  نیوسط ا... االن ؟   -

 میبر یاگه نم! ... برم  دیحاال با نیهم... دمشیچهل روزه ند... خواد باهام حرف بزنه  یگفته م... گم حالش بده  یم... ؟  یفهم یچرا نم  -

!رم  یبده خودم م نویماش چیسوئ

بده ؟  نویماش ایمنو ببر  اییگ یم يصاف وسط شام چهلم مادرم اومد... نگاه به دور و بر من بنداز  هی... یفهم ینژال تو نم  -

! برو  رمیگ یآژانس م هیتا بعد از شام ، بمون برات  یکن یتو هم اگه صبر نم... بدم  نیتونم بهت ماش یتونم ببرمت نه م ینه م االن

ده یتاسف تکان م ياز رو يکنه و بعد سر یگرد شده نگاهم م يبا چشم ها رضایعل... کنم  ینامرد اکتفا م هیلب به گفتن  ریو گرفته ز دمغ

به نم نشسته و دست و  يبا چشم ها... تراشه  یدرهم و برهمم مثل سوهان روحم رو م يگذره و تا اومدن آژانس فکر ها یم يا قهیده دق... 

! کنم  ینم یتوجه رضایعل يو تذکر ها یو به خداحافظ نمیش یم سیسرو یتاکس يتو انلرز يپا
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 نیهم يو من تو ستادنیحاج محمود و حامد کنار باغچه ا اطیح يتو... خونه آقاجون روشنه  يتمام چراغ ها نمیب یم یوقت زهیر یم دلم

 دهیبه اندام خم... کشه  یم یب یرو تا اتاق ب نمیسنگ يانگار روحمه که پاها... نمیرو بب یورم کرده از بغض حاج يتونم گلو یهم م یکیتار

به مامان روجا و مهتاب و ناصر و رضا که دور ... سرش  يبه قران باال... ادیمالفه ها به چشم م هیدیسف يکنم که چطور تو یم نگاهفشیو ضع

:ده  یرو تکان م یب یب يدست ها یکنه و با خوشحال یاشکش رو پاك م دنمیمهتاب با د... حلقه وار نشستن  نشیبال

!نژال اومده ... جونم پا شو  یب یب... جون  یب یب  -

 یرو م يصغر یب یب دهیاشک صورت مهربون و چروک هیبا صورت مات و بهت زده از پشت ال... ره  یگوشم فرو م يتو نیرآه حاض يصدا

:زنه  یلب م يآهسته ا يکنه و با صدا یخسته اما روشنش رو باز م يچشم ها... نمیب

! رمیبذار دستتو بگ ایب... کمینزد ایب! ... نور چشمم  نمتیبب گهیبار د هیخواست قبل رفتنم  یدلم م... دخترم  ياومد... خدا رو شکر   -

زده به سمتش  خیيبا پاها... کشه  یبغلش و مامان رو تا دم در اتاق م ریز ندازهیشه ناصر دستش رو م یمامان روجا که بلند م هیگر يصدا

!دهیتونم قبول کنم وقت رفتنش رس ینم... انگار  شهیباورم نم... رم  یم

دهیپوش دیدست سف کییب یب... کشم  یهام م هیرو به ر دشیسف هیعطر روسر... برم  یفرو م نشیس يزنم و سرم رو تو ینو مزا کنارش

 ونیرو م فشینح يزنم و دست ها یزار م... دست هاش نه سردن و نه گرم ... ده  یرو م شیشگیعطر هم يبو... موهاش مرطوبن  شهیر... 

:زنم به دهانش  یو زل م رمیگ یسرم رو باال م ادیکه به حرف م یب یب... کنمیانگشت هام نوازش م

دو تا ... دنبالم  ادیهامو بکنم م یبهم گفت خداحافظ... بعد از ظهر آقاجونت اومد به خوابم ... دارم  یمن حال خوب... نکن  هیدخترم گر  -

!راحت باشه  المیرسوندم به صاحباش تا خ یخودم م يبا دست ها دیقبل مردنم با... بود  شمیپ یامانت

!جون  یب یب يخوام تو بر یمن نم... شه  یحالت خوب م... مارستانیب متیببر ایب... تو رو خدا حرف از رفتن نزن  یب یب  -

خواستم تو خونه خودم  یم. ..مارستانیسرم قسم دادم منو نبره ب يقران باال نیباباتو به هم... خوب بشه  ينجوریمن حالم قراره ا زمیعز  -

 يوت... آوردم  ایکه سه تا بچه هامو به دن یینجایهم! ... نشد  داریو صبح ب دیشب آقاجونت خواب هیکه  یینجایهم... سقف  نیهم ریز... رمیبم

که زمستون و تابستونش از آب حوض وضو  یینجایهم... بار گذاشتم  ينذر گید اطشیح ياتاق هاش سفره آقا ابوالفضل انداختم و تو

!مونه  یحسرت تو دلم م هیمارستانیمادر من برم ب... گرفتم 

! آرومم  نجایا... راحتم  نجایا

روز  میروز خوش دار... میکن یم یزندگ... میش یبچه دار م... میکن یازدواج م... میکش یقد م... میایم ایبه دن... داره  یرفتن هییاومدن هر

من تو ! ... میریروز بم هینکهیا يبرا میکن یم یعمر زندگ هیانگار ... کنن  یم کیما رو به مرگ نزد شهیهمه اتفاق ها هم... میناخوش دار

!راحته مادر  المیخ... دست آقاجونت  يگذارم تو یچشممو که ببندم دستمو م... ندارم  یدلم ترس

!رونیب ارشونیسرمه دو تا سنده ب يطاقچه باال يکه رو یگلدون يتو... گم  یم یچ نیگوش کن بب... آروم باش  حاال
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منتظر و متفکر بابا  يها افهیخوره به ق یقبل از برداشتن سند ها چشمم م... رم  یشم و به کنار طاقچه م یپر از اشک بلند م يچشم ها با

انگار ... دارن  یبیعج هیالیخ یرضا و ناصر اما ب... کنن  یرو با دقت گوش م یب یب يمحمود و عمو حامد و مامان روجا که از دم در حرف ها

 یم یب یکشم و دوباره کنار ب یم رونیب یمیرنگ و قد یآب هیگلدان بلور يلوله شده رو از تو يسند ها... از چه قراره  انیدونن جر یکه م

 یم یمن باق يدست ها يرنگ رو تو یده و سند صورت یهتاب مم يسند زرد رنگ رو به دست ها فشیضع يبا دست ها یب یب... نمیش

:گذاره 

و  فتهیمهرت به دلش م يزنو بد هیمهر یاعتقاد داشت وقت... بود  یمرد خوب امرزیخداب... منو داد  هیمهر مونیزندگ لیآقاتون همون اوا  -

سال ها از  نیتو همه ا... کنه  یم شتریرسه و خدا برکت مالشو ب یم شتریب شیرزق و روز ينطوریگفت ا یم... شه  یم یخدا هم ازت راض

هر ... صرف شد  یخدا رو شکر به خوب ینبود ول یمال کم... و جوون رو گرفتم  ریداد دست پ اقتیکه بهم داد هر جا خدا بهم ل يهمون مهر

! شب اول قبرم  يچراغ شد برا هیکه رفت  الشیر کی

دونم  یم... مادر حالل تره  ریاز ش هیاما خب مهر... ستین شتریهر کدوم دوازده متر ب... بازار  ياز اون پول فقط دو تا مغازه مونده تو امروز

زنه  یدلم شور م... نینداشت یهر دوتون ازدواج معقول... نیعمره تو و مهتاب دخترم هی... شه برکت داره  یم دهیکه باهاش خر یکه مال

سند ها به نام  نیا... دمشونیبا ناصر رفتم خر شیچند ماه پ... خودشون باشه  بیخواد دخترام دستشون تو ج یدلم م... فتمیم ادتونییوقت

تا سند ها به نام خودتون  نیامضا بکن هیينفر نیبر دیروز با هیفقط شما دو تا ... محضر خونه تمام کارهاش انجام شده  يتو یول... خودمه 

! بشه  ثبت

فکر کردم با ته مونده ... یمطبخ زیکه پسرها نور چشمن و دخترها کن يتو خونه ا... از طرف من به شما دو تا دخترهاست  هیدو تا هد نیا

! نهیتونم بکنم هم یکه م يکار يو خداپسندانه تر نیبهتر میمهر

:گذارم  یصورتم م يرو رو یب یب يگذارم و دست ها یرو کنار م سند

 گهیمن د يتو بر... شه  یخراب م دمیمن خونه ام يتو بر... شم  یم میتیمن  يتو بر... زهیر یدلم م... نگو  ينطوریتو رو قران ا یب یب  -

! پناه ندارم ... پشت ندارم 

نماز شکر ... عطر زدم ... دمیحج تمتع رفتمو پوش شیکه باهاش چند سال پ یلباس احرام... رفتم حمام ... منو  نیبب... نکن نژال  هیگر  -

! خوام دوباره برم حج  یانگار م! ... چقدر حالم خوبه  نیبب... استغفار کردم ... دعا کردم ... خوندم 

! گوشم باشه  يقران خوندن تو تو يبذار قبل از رفتنم صدا... برام سوره الرحمن رو بخون ... قران رو باز کن  نیا

پر از بغض  يبا گلو... ندارم  یشانیپر گهید... شه  یم ریدلم سراز يخوره آرامش تو یدستم که به جلدش م دارم و انگار یرو بر م قران

:کنه  یم میلب همراه ریز یب یتکرار شونده ، ب يها هیرسم به آ یو هر وقت م... خونم  یسوره الرحمن رو م

!آالء ربکما تکذبان  يفبا  -

دن  یپر از اشک به قران گوش م يهمه با چشم ها... کنه  یم هیگذاشته و به حالت سجده گر نیزم يرو یب یب يسرش رو کنار پا مهتاب

جلوش رو  يا شهیش وارید هیو انگار  زهیر یکنار در آرام آرام اشک م... اما کلمات قران انگار سحرش کرده باشن  دهیجهان از راه رس... 
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رو  طیمح نیورود به ا اقتیل گرانیاز نور احاطه شده و د يا رهیدا يتو يصغر یب یب انگار... شدن نداره  کیقدرت نزد یکس... گرفته 

!ندارن 

:کنه  یانگشتم فرو م يکه براش مونده اون رو تو یرمق نیو با آخر ارهیم رونیرو ب قشیانگشتر عق یب یشه ب یکه تمام م سوره

!نذار دست ناپاك بهش بخوره ... اسم پنج تن حک شده  نشیپشت نگ  -

)ده  یبه دستم م یبعد فشار محکم... شه  یم رهیکنه و به سقف خ یسکوت م یکم( 

! مادر  اریآب ب وانیل هینژال برو برام   -

 دمیشن... داشت  یخاص تیلحنش قاطع... برام نمونده  یراه... بود  یبیجور عج یب یدرخواست ب یول... خوام تنهاش بگذارم  ینم... دلم  دو

نژال قبل ... ده  یمغزم هشدار م يتو يزیچ... بود  بیبرام عج یب یو فشار دست ب رنیگ یم رویکه محتضرن لحظات قبل از مرگ ن ییکسا

..........یبرگشت یوقت دیشا... نگاه کن  یب یب يبه چشم ها باز رفتن خو

رسم با سرعت از  یبه در که م... زنه  یم يکه لبخند محو نمیب یلحظات م نیآخر يتو.... رمیگ یم یب یچشم از ب یشم و به سخت یم بلند

دارم و از  یبر م نمیب یم یجاظرف يرو که تو یوانیل نیاول... رسونم  یتند خودم رو به آشپزخونه م يکنم و با قدم ها یعبور م هیبق يالبال

 یخال نمیس يآب رو وانیلرزه و ل یدستم م... شه  یبلند م تیگفتن جمع يوا يکه صدا دمیسالن نرس مهیهنوز به ن... کنم  یپر م بآ ریش

! رفت  یب یب... شه  یم

! نمیمهربونم رفت و نخواست من گرفتن نفسش رو بب يصغرا یب یب

قالب کرده و سرش رو به  نهیس يدست هاش رو رو... رو بسته  بشینج يچشم ها... نمیش یسرش م يدوم و دوباره باال یسرعت م با

و انگار ... رسه  یتر و با طراوت تر به نظر م دیسف شهیکه از هم یبا پوست... شیصورت يلب ها يبا همان لبخند رو... سمت قبله چرخانده 

! هزار ساله که روح در بدن نداره 

 نیبه زم یب یب يپوشونه ، بابا محمود کنار پا یرو م یب یب رنگ یکشه و صورت مهتاب یلرزان ملحفه رو باالتر م يکه با دست ها مهتاب

وق  يبه چشم ها... کنم  یصحنه ها نگاه م نیربات به ا هیمثل ... کنه  یم هیبلند گر يو با صدا گذارهیم یب یب يو سرش رو پشت پا فتهیم

! لرزه به اندامش افتاده  يبدجور لیعزرائ يو حس کردن بو یب یمرگ ب دنیده حامد که انگار با دیزده و در

کنن و غم از دست دادن  یبه مهتاب و مامان روجا که با تاسف به جسد نگاه م... حاج محمود  يایر یب يها هیافتاده و گر يشانه ها به

! زهیر یم رونیچشمهاشون ب يمادرشوهرشون از تو

تا نماز صبح هر ... کنن  یخونه فکر م نیبه خاموش شدن چراغ ا یانشیکرده ، حاال با بهت و پر زیعز يو رضا و جهان ، سه تا نوه ها ناصر

! کنه  یدل م یب یخودش از ب وهیبه ش یکس

ورم کرده از  يو چشم ها اهیس يو دوست و آشنا با لباس ها لیساعت کل فام کیو در کمتر از  نهیش یاز نماز حاج محمود کنار تلفن م بعد

! رسن  یسر م یخواب شبانگاه
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خونه خودش  يرو تو یب یب... شه  یفوت صادر م یکنه و گواه یم نهیرو معا یب یخونه ب يبه لطف سامان پزشک تو... به پاست  یامتیق

روح اله پارچه  ییشه و هنوز آفتاب باال نزده که دا یمونده از حج آقاجون روپوش جسد م یباق يحوله ها... کنن  یدن و کفن م یغسل م

... کنم  ینگاه م تیبه همهمه جمع... رهیگ یبغلم رو م ریبا اومدن آمبوالنس سمانه ز... کشه  یم اطیت وسط حتابو يرو یترمه سبز رنگ

 اطیکار رو تا دم در ح نیسه بار ا... گذارن  یم نیزم يگن و دوباره اون رو رو یال اهللا اال اهللا م... دارن  یبر م یکنن و قدم یتابوت رو بلند م

!شن  یبعد همه روانه م وکنن  یتکرار م

:کنم  یلب ناله م ریز

! به خاك سپردنش  يدارن برا يچه عجله ا نیبب  -

:کنه  یکشه و دستم رو نوازش م یآه م سمانه

! مونه  یم نیزم يآدم اعمالش مقبول تر باشه ، جسدش کمتر رو یگن هر چ یم  -

کنه ،  یم ینیشانه هاش سنگ ياز تابوت رو يو گوشه ا ستادهیا تیجمع انیکه م رضایعل دنیبا د... دم  یسمانه ادامه م هیبه دلگرم دلخوش

! شه  یدلم گرم م

مادر  هیخاکسپار يجمع برا نینفر هم از ا کی... هست برام هزارتا معنا داره  نکهیبراش تلفن زدن ، اما هم ایدونم خودش اومده  ینم

 يصغرا یب یتابوت ب ریبه ز یبود و دست تیجمع نیا ونیم... بود  نجای، شوهر من انرفت اما امروز صبح که آفتاب طلوع کرد  رضایعل

! برد  یدوست داشتن

... کنم  یگم م تیجمع ونیرو م رضایعل... دارم  یبیلرز عج... دهیچسب نمیو به پوست س سهیکنم هنوز هم پارچه لباسم خ یم احساس

،  يبه گرما و محبت دست هاش عادت کرده بود يرو که روزگار یکس ینیچقدر سخته بب... رم  یهمراه سمانه و شوهرش به قبرستان م

حاال داره  اوردیکه نصفه شب با بغض به زبون م ییحرف ها... کنم  یرو درك م رضایعل يتازه دارم ترس ها نگارا... دل خاك بگذارن  يتو

! کنه  یم دایبرام معنا پ

مشتم نگه داشته بودم فوت  يکه تو ییها زهیبه سنگر... شه  یخوندن من هم تمام م نیاسی،  انیم رونیز قبر با گرانیبابا محمود و د یوقت

.زمیر یقبر م يکنم و اون ها رو تو یم

که عمو  نمیب یم... کنن  یمشارکت م یب یدفن ب يو تو رنیگ یبه دست م لیباشم که مردها به نوبت ب نیخوام ناظر ا ینم... کشم  یم عقب

:غره  یمهتاب م... کنه  یخاك فرو م يدستش رو تو يتو لیحامد هم ب

! يزیبدنش بر ياز تو توقع نداره که خاك رو یب یب! ... برو کنار حامد   -

و  تیبه گرد و خاك و جمع... نمیش یم نیزم يکشم و رو یدورتر خودم رو م یلرزان تا کم يبا پاها... شه  یبه هوا بلند م تیجمع هیگر

 یگرم رو به طرفم م يچا وانیل یدست... زنن  یسوزن و دل م یم يپلک هام بدجور... دهیچشمه اشکم خشک... شم  یم رهیتکاپوشون خ

:رهیگ

! بخور دختر عمه   -
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دستش  يرو از تو وانیکنم و ل یتشکر م... شده  بلند و پر از خاکش روبروم خم هیمشک راهنیسامان با پ... رمیگ یوار سرم رو باال م مورچه

حرف به سرعت از  یسامان ب... ادیبه طرفم م رضایکه عل نمیب یاز گوشه چشم م... افتادم  ریمطلق گ هیحس یب هیيتو... کشم  یم رونیب

سامان  يکه رد قدم ها نمیب یم... ستهیا یسرم م يبا صورت عرق کرده باال رضایعل... شه  یگم م تیجمع يشه و دوباره البال یم دورکنارم 

:نهیش یزنه و و بعد کنارم م ینفس نفس م... کنه  یرو نگاه م

؟  یخوب  -

! دهانم تلخ و شور بوده  يلحظه بدجور نیتا هم روزیفهمم از د یو من تازه م نهیریش... چشم  یرو م وانیل يگرم تو عیاز ما یکم

انگار ناله  يو خش دار فیضع يبا صدا... خوره  یبه صورتم م يبخار چا... کنم  یجمع م نمیس يدست هام رو تو... هم انگار سردمه  هنوز

:کنم  یم

! ستمیبد ن  -

رم  یم... میمون یناهار نم يهچ کدوم برا یول... فتانه و شوهرش هم اومدن ... چرخه  یم تیجمع يکنه و نگاهش تو یمکث م یکم رضایعل

! گردمیمسجد برم يمراسم تو يرسونمشون بعد از ظهر برا یم

کنم  یرو در سکوت مزه مزه م میچا... که اونطور سبکش کرده بود  یسر سفره پدر زن نهیهست بمونه و بش يادیتوقع ز... پرسم چرا  ینم

تنها  یب یب... ستیمسکن ن یقرص چیه... ستین نیریش ینبات چیه یب یبدون ب... شه  یتلخ م يباز هم ته حلقم بدجور شینیریو با وجود ش

! شناختم  یم کهبود  یانسان

! دیکش یباز هم به سمت خونه حاج محمود م هامیکه من رو با وجود همه دلخور يبهانه ا تنها

... کنن  یو خرما تعارف م يقران و چا نیحاضر نیمهتاب و سمانه ب... گم  یو به خانم ها خوش آمد م ستمیا یشبستان م هیورود کنار

وزه و باز هم  یم يباد سرد... رو پوشاندن  شیالجورد يها یکه کاش یاهیس يپارچه ها نیشده با وجود ا زیهم غم انگ یمسجد حاج عل

! سوزه  یسرما م شدتپر از بغضم از  نهیس

:رهیگ یوشون رو ممامان روجا جل انیشن و به طرف در م یخانوم که بلند م سیو ان فتانه

! میمنزل در خدمت باش دیاریب فیبعد از مراسم تشر... خانوم ها  نیبمون  -

:بوسه  یفتانه صورتم رو م... انیو به طرفم م کننیم یم یدو تعارف خشک هر

 ینم نیاز ا شتریببخش من ب... زمیخدا بهت صبر بده عز... بود  فشیح... بود  یخوب یلیزن خ! ... انشااهللا غم آخرتون باشه نژال جون   -

! میرو جمع بکن شبیو پاش د ختیر یکم هیجون کمک کنم  سیبرم زودتر هم به اون برسم هم به ان هیتونم بمونم بچمو سپردم به هان
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مردانه شانه  هیکه دم در ورود رضایخوره به عل یچشمم م... زنه  یخانم پرده رو کنار م سیان... کنم  یلب تشکر م ریدم و ز یتکان م يسر

لحظه آخر دستم رو ... فهمم  ینم یچیگه و من ه یخانوم م سیان... ده  یدرهم به وز وز حامد گوش م يو با اخم ها ستادهیبه شانه حامد ا

:کنه  یم یو خداحافظ رهیگ یم

! خبرمون کن  یداشت يکار... مواظب خودت باش دخترم   -

رسند به  یمسجد که م اطیبه وسط ح... کنه  یم یزنه و با ناصر و جهان خداحافظ یرو به بغل م نایهم آو رضایلکه با رفتنشون ع نمیب یم

:دوم  یطرفشون م

؟  ير یم يدار لرضایع  -

!آره   -

؟  يبر یرو چرا م نایخب آو... خب   -

بوده رفته تو الك  يبچه از بس تو مراسم ختم و عزادار نیا... یبهش برس یتون یتو که سرت شلوغه نم... ؟  ستیرو ببرم بهتر ن نایآو  -

! هم اون  يبرمش هم تو راحت تر یم... خودش 

:کشم  یرو م نایچسبم و آو یم رضایعل يو به بازو دارمیبرم یقدم شتابزده

! جلو چشمم باشه راحت ترم ... زنه  یدلم شور م... بچه رو نبر   -

سامان از  يصدا... شه  یدور م هیکنه و همراه بق یم یخداحافظ... گذاره  یم نیزم يرو کنار پام رو نایشه و آوک یم یکالفه پوف رضایعل

:کنه  یگوشم رو پر م میفاصله چند قدم

! آروم تر باشه بهتره  طیمح هی، تو  دهیبچه ترس... بنداز  ناینگاه به آو هی! ... ببرتش بهتر بود  یگذاشت ینژال م  -

:کنه  یاستکان ها رو دست به دست م هینیزنه و س یم یچرخ مین... کنم  یباال رفته نگاهش م يگردم و با ابروها یم بر

! يهر جور راحت تر... یدون یالبته خودت م  -

:دوم  یم رضایدنبال عل... کنم  یبسته و خمارش م مهین يو چشم ها نایآو دهیزرد و پر يبه رنگ و رو ینگاه

خب ؟ ... بده بخوره بعد بخوابونش  يزیچ هیبهش ! ... بچه رو ببر ... صبر کن  رضایعل! ... رضایعل  -

:شه  یم رهیزنه و به صورتم خ یرو به بغل م نایآو... گه  یم یلب ال اهللا اال الله ریکنه و بعد ز یحواله سامان م ینگاه پر حرص رضایعل

ببرم بهتره ؟ دادن من دخترمو با خودم  صیدکتر تشخ يآقا  -

:کشه  یم نایآو يبه موها یدست یکالفه و عصب رضایعل... خوره  یم نیچ میشانیلرزن و پ یم مینیب يها پره

! نمون  نجایبرو تو شبستان ا... برو نژال   -

خوره به  یبغضم رو پشت پرده بشکنم ، چشمم م نکهیقبل از ا... رسونم  یبلند خودم رو به پرده شبستان م يکنم و با قدم ها یگرد م عقب

!پوزخند حامد 
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وجدان ؟  یب میاز زندگ يخوا یم یچ... کشه  یدلم زبانه م ينفرت تو دوباره

سنگ  يکه رو یرنگش از اثر گالب یشال مشک يلبه ها... نهیکنم بش یعمه مهدخت و با هزار زحمت وادارش م يبازو ریز ندازمیم دست

.ستیاصال به حال خودش ن.. شدن  دهیبر دهیصورتش به شدت قرمزه و نفس هاش بلند و بر... بودم مرطوب شده  ختهیر یب یب دیقبر سف

:کنم  یصورتش رو پاك م يرو يکف دستم اشک ها با

!یبکن يزار هیقبرش و گر يرو یفتیب ينطوریا ضتیقلب مر نیبا ا ستین یراض یب یب... نکن  ينطوریعمه تو رو خدا با خودت ا  -

:ده  یبه عرق نشسته و ملتهبش رو فشار م هیشانیکشه و با کف دستش پ یمهدخت خودش رو عقب م عمه

گذاشته بعد از سوم مادرم اومده دنبال من ؟  تیروان ياون بابا... نظر داد من برا دفن مادرم نباشم واسه حالم بهتره ؟  یآخه کدوم احمق  -

! خدااااااااا ... 

!نمیبتونم صورتشو بب گهیبار د هیبهم بگن  نکهیمادرمو گذاشتن تو قبر بدون ا... بگم ؟  یک به

... کشم  یو اون رو به سمت خودم م رمیگ یبغلش رو م ریترسم و با همه توانم ز یم... ره  یقبر به سجده م يو دوباره رو فتهیهق هق م به

:رمیگ یم نهیسرش رو به س

 يزیچ یآب هینیبش مکتیرو اون ن میبر ایب... گور بلرزه  ينذار تنش تو... نهیب یبه خدا داره م! ... رو معذب نکن  یب یب... عمه جونم   -

به خدا من طاقت ندارم ... میترسون یم يدار نایبه جون آو... رفته ؟  ادتیيبود مارستانیتا صبح تو ب شبید... باال  ادیبخور نفست ب

!به خاطر من بلند شو ... نمتیبب ينطوریا

 یم مکتین يکنان رو یتات یشه و همراه هم تات یبلند م... چرخونه  یپر از اشکم م يسنگ قبر و چشم ها نینگاهش رو ب یبا سردرگم عمه

:رمیگ یصورتش م يکنم و جلو یپاکت فرو م يرو تو وهیآبم ین... مینیش

!شه  یبخور حالت بهتر م... عمه  ایب  -

:زنه  یکشه و دستم رو پس م یم آه

!اما برا من هنوز داغش تازه هست ... گذره  یهفته از چهلمش م هی  -

!نکردم  یچون باهاش خداحافظ... چون به بدن سردش دست نزدم ... دمیشدنشو ند عییخودم تش يچون با چشما... چرا ؟  یدون یم

!جور  هیهر دفعه به ... رو کرده دل من ف يخنجر تو هیشهیهم... نگذره از بابات  خدا

:برم  یدهان عمه فرو م يرو تو ین

! بوده مثال  ریخ تشین... کارو کرده  نیحالت بد نشه ا نکهیاونم به خاطر ا... بسپار به خدا ... یاالن ناراحت! ... بخور عمه  نویا  -

***
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استخوان لگنم فرو  يداغ تو لهیم هیانگار که با ... کنه  یدرد م يکمرم بدجور... گذارم  یخونه رو پشت سر م ریمس نیسنگ يقدم ها با

و برعکس بردم و آوردم ،  یب یو از خونه تا مزار ب دمیحال و جون عمه رو با خودم کش یچند روز بدن ب نیا يکه تو نقدریا... کرده باشن 

!دست و پاهام نمونده  يتو یینا گهید

دادن رو به دوش  يتنه بار دلدار کیهاش خسته شدن  هیهمه از دست خودش و گر دمید یوقت... هاش  یعمه و مهربان بودم به ونیمد

.دمیکش

! دستمم دردناك شدن  يفهمم مفصل انگشت ها یتازه م ندازمیرو که به در م دیکل

.رو به وجود آورده  یبیزده و مناظر عج خیهرز و شاخه ها  يعلف ها ي، گوشه به گوشه باغ رو دهیبار شیکه چند شب پ یسبک برف

خوره  یآش جو به دماغم م زیاشتها برانگ يبو يبه محض باز کردن در ورود... شکنهیقار قار کالغ هام سکوت باغ رو نم يصدا یحت گهید

!ده  یم یبهم حس خوبو درون  رونیتضاد ب نیزنه و ا یخونه موج م يفضا ياز گرما و عطر پرتقال تو يبخار... 

دوه و از  یبه طرفم م... ارهیبال در م دنمیبا د نایآو... کشم  یکنم و شال بافتم رو از سرم م یپالتوم رو باز م يبه آشپزخانه دکمه ها دهینرس

:شه  یم زانیگردنم آو

خونه ؟  يومدین شبیچرا د) کنه  یبغض م( جونم  یمامان... یمامان  -

:بوسم  یو ناراحت صورت نرمش رو م شرمزده

!بمونم  ششیحال عمه مهدخت بد بود مجبور شدم پ! ... دلم  زیببخش عز  -

هست  یچند وقت... مشغوله  يجعفر ياز برگ ها یو با دسته کوچک ستادهیکه کنار اجاق ا نمشیب یگردم و م یبر م رضایسرفه عل يصدا با

!کردن هاش عادتم داده  یکه به کم محل

:ندازمیم نایرو به گردن آو میدست فیک

!اتاق  يمامان رو بگذار تو فیبدو برو ک  -

:رم  یبه سمتش م نایرفتن آو با

؟  یخودت پخت... رضایعل ياووومممم چه کرد) کشم  یدارم و بو م یدرب قابلمه رو بر م! ...( سالم بر همسر بداخالق   -

:کنه  یم یقابلمه خال يدستش رو تو ریکشه و تخته ز یم شینیب ریحوصله با پشت دست به ز یکسل و ب رضایعل

! دور از دسترس  يبه بانو! ... يفرار شهیسالم بر همسر هم  -

!يریبگ تمیو بچه دار يآشپز پلمید يمجبور يانگار ندار یول يزن دار یوقت

:کنم  یاز طعنه ها و لحن سردش ناله م خسته

بابا انصافم ... بودم  يدار ضیو مر يهمشم به مهمون دار... اوردمیبابا به خدا سه ماهه من رخت عزامو از تنم در ن! ... نکن  تمیاذ رضایعل  -

!واال  هیزیخوب چ
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شدم ؟  یخودم رفتم بد آدم هیب یبودم االن که واسه ب یکردم خوب زن یاون موقع که برا گالب خانوم کار م چطور

... ماه دو تا چک دارم  نیآخر هم... نرفتم سر کار ؟  یچند روز بنده به خاطر جنابعال یدون یم... يرو خوب اومد یکینیا... ف ؟ انصا  -

! هنوز نتونستم حسابمو پر کنم 

 هیي؟ اصال اندازه انگشت ها يبود سادهیدم مسجد وا امرزیواسه اون خداب يچهل روز اومده بود نیمگه ا... سر کارت  یرفت یخب م  -

! مراسم هاش  يتو يومدیدستتم ن

حاج بابات پاشو اونجا  هیحرمت یب هیمن بود به تالف يجا گهید یوگرنه هر ک... جونت  یب یکه اومدم واسه تو بود و ارادتت به ب مینقدریهم  -

.گذاشتینم

 یم نهیبب نایو آو ستیعمه حالش خوب ن نجایا یگ یخودت م شیپ ارمیگم بچه رو ب یم... رفتم سر کارم ؟  یم دیبا يمن چطور بعدشم

گم بذارمش خونه عمو جعفر  یم... داره زشته  کیخودش بچه کوچ یگ یگم بذارمش خونه فتانه م یم... یبه بچت برس یتون یترسه ونم

از دست  دیبا یخب من چه خاک... که بچه رو با خودت نبر تو جاده  يکرد امتیق يبا خودم بردمش زنگ زد... یترس یم هیاز هان یگ یم

؟  زمیتو به سرم بر

؟  يریگ یسخت م نقدریکه تو ا رهیبم امرزیمگه چند بار قراره اون خداب... ؟  میریمراسم بگ يصغر یب یب يحاال مگه چند بار قراره برا  -

... مونده  یکه باق ینیزم کهیاگه نتونم حسابمو پر کنم مجبورم بازم چنگ بندازم به اون دو سه تا ت... گم چک دارم  ینژال دارم بهت م  -

 يخوا یم... بکنم و نرم سر کار ؟  يخونه بچه دار يتو نمیهفت روز هفته بش دیخودمه چرا با يپا ریشش دنگ ز نمیتنم سالمه و ماش یوقت

؟  میبخور هسیتو خونه از ک نمیشبازم ب

! بمیرفت تو ج یم ونیلیعوضش دو م ومدمیرفتم و م یبار داشتن واسه تهران دو روزه م هیزنگ زد  بیآقا مص شبید نیهم

خب به منم بگو ... به هم  ی؟ االن چند ماهه شبانه روزتو دوخت تهیچک واسه چ... يحساب شد یتو که با فتانه حساب ب... ؟  يچک دار  -

؟  یکن یم يدار کاریپوال رو چ نیا

! قمار  يپا رمیکه م يبند یهم بهم تهمت م گهیالبد دو روز د... کنه  یم ریکجا س نیگم ا یم یمن چ... من  يخدا... ییییواااااا  -

من نرم سر کار چک که سهله ، نونم ... به بچت برس  تیسر خونه زندگ نیبش... تموم شد  امرزمیچهلم اون خداب... کالم ختم کالم  کینژال

! میبخور میندار

از  یکیيحوصله رو یدمق و ب... گذاره  یکشه و اون رو سر جاش م یدستم م يهمون حال در قابلمه رو از تو يو تو فتهیبه سرفه م دوباره

 يرفت سر کارش و تو یار مادر خودش بود وسط هفته ها معزاد یوقت یحت... گه  ینم راهمیپر ب... شم  یآشپزخونه ولو م يها یصندل

:ارمیتر م نییکشم و تن صدام رو پا یم یقینفس عم... کنم با لحن طلبکارانه حرف نزنم  یم یسع... موند  یخونه نم

 يندارم پامو بگذارم تو يبهانه ا گهیو من د رازیش گردهیفردا هم عمه با ناصر برم... تموم شد رفت ! ... نیشما مت شیفرما... خب  یلیخ  -

نه ؟  اینیکرد مونهی، واسه منم پ نیپخت یآشتون رو که م نیحاال ا... خونه حاج محمود 

:زنه  یم یلبخند کج هیبعد از چند ثان رضایعل
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! يبه باز چهیپ یزنم ، آخرش م یزنم م یزنم م یحرف م  -

!بزنه تمومه  گهیددو تا جوش  نیا... ایلباسهات رو عوض کن ب برو

! خوبه اگه مزه حالل بده  یلیبوش که خ! جوووووونننن  يا  -

کجا و اون شوهر معتاد  رضایعل نیواقعا ا... شه  یمشغول م فیکث يکنه و به شستن ظرف ها ینثارم م ییلب با خنده گمشو بابا ریز رضایعل

:کنه  یگرده و نگاهم م یبر م... ستمیا یقبل از رفتن کنارش م! ... کجا  یقبل تیمسئول یو ب

هوم ؟   -

؟  يگم سرما خورد یم  -

! اوهوم   -

باد کرده خودت بوده هان ؟  يآش پختنتم محض گلو نیپس ا  -

 چاریل ي، اومد شهیتکرار نم گهیغلط کردم آقا د یبگ یپشت دستمو ببوس يایب نکهی؟ عوض ا فهیضع يکرد ادیتو روتو ز دمیباز من خند  -

؟  یکن یبارم م

! اوهوکککک   -

! مرض   -

کنن ؟  یپاك م شونوینیگم همه شوفرها با پشت دستشون ب یم... یاونو که گرفت  -

نژال ؟  هیحرف حسابت چ  -

؟ نایجون آو... تهرون ؟  یچون من نبودم نرفت شبید  -

) کشه  یلپم خط م يرو شیخنده و با انگشت کف یم( 

... تب کرده بودم ناجور  یدشمنت خال يچون جا... تونستم برم سر کار  یمن نم يچه نبود يچه بود شبیکه د فهیکنم ضع یاعتراف م  -

! يبد میپاشو يتو هم که نبود

 یکیخب مشکالت که  یول... رفتم  یبرا شب سرحال بودم و م دیبود شا دهیبه سر و گوشم کش یدست هیزنم خونه بود و  روزیباز اگه د حاال

! ستیدو تا ن

) زنم  یلب غر م ریدم و ز یم نیرو چ مینیب( 

! صداقتت منو کشته  نیا  -

:پرسم  یدوباره م اریاخت یب... باشه  رضایآش دستپخت عل نیا شهیشام باورم نم زیم سر

؟  يواقعا خودت درست کرد  -

:ندازه  یبشقابش م يقاشقش رو تو کالفه
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 یدرست نم ينطوریهم شهیمگه خودت هم... تو قابلمه  ختمیبه دستم ر دیرس یهر چ زریسرمو کردم تو فر... نژال ؟  یپرس یچند بار م  -

؟  یکن

؟  يبلد ایچ گهید  -

!رمیم یم یاز گشنگ یروز نباش هیاصال ... ستمیبلد ن یچیه... یچیه! ... جون بچت  الیخ یب... اوه   -

بود ؟  یچک واسه چ ینگفت  -

! نکن  ممیج نیآشتو بخور س... حرف زدن ندارم  ينژال اصال نا  -

:کشه  یم رونیب نایآو يدست ها يرو از تو مویآبل شهیش رضایعل... کنم  ینگاهش م دهیبرچ يلب ها با

! آشتو بخور معدت حل شد بچه ... يخورد یخال ینصفشو خال... حواسم بهت هستااا   -

بره  یابروهاش رو باال م یکنف شده و ناراض رضایعل... زنه  یده و بشقابش رو پس م یم هیتک شیکرده به صندل غنچه يهم با لب ها نایآو

:شه  یبه سمتمون خم م زیم يو رو

! خوره  یزنونتون به هم م يادا و اطفارها نیحالم از ا یعنی  -

.نمیو بش رمیبگ ينطوریو کشمش لبامو ا شیک نیکنم تا بهم گفت نیخوام برم تمر یم اصال

گرفته تمام ژست دلخورم رو به هم  رونیجمع کرده و مثل نوك پرنده به سمت ب يکه اون ها رو به طرز مسخره ا رضایعل يلب ها دنید

!خندم  یکوبه از ته دل م یپدرش م يلب ها يکه با پشت قاشق رو نایآو... زهیر یم

 یصندل يبا هن و هون از رو... میکن یدرهم نگاهش م يباز هم با اخم ها نایمنو آو... رهیگ یبا دستمال پر سر و صدا دماغش رو م رضایعل

:شه  یبلند م

! داغ داغ لطفا ... کمرنگ باشه ... ها  فهیبا شما دو تا ضع يشام با من بود چا! ... حرکت زشتتون بود  هیتالف نمیا  -

:کنه  یتر نگاهم مگرده و از پشت کان یکامال دور بشه بر م نکهیاز ا قبل

! يتازه ارثتو به دخترمم داد! ... گرفتمت  ینم یکن یلب هاتو جمع م ينطوریدونستم ا یوجدانا اگه م  -

به زحمت آب دهانم رو ... شه  یدهانم تلخ م يآش تو هیشن و ترش یم زانیلب هام آو نباریا... گلوم  يشه تو یزهر م میازدواج اجبار ادی

:کنم  یلب زمزمه م ریز... دمیفرو م

! یدونست یکاش م  -

 رضایکشم و به عل یباال م نایآو يگلو ریپتو رو تا ز... دهیساعت پنج صبحه و وقت نماز رس... شم  یم داریب رضایعل يسرفه ها يصدا از

 یجلوتر م... ستیگرم ن ادیق هم زاتا يهوا... کنم  یتختش نگاه م نییپا يبه پتو... کنه  یخودش مچاله شده و سرفه م يتو... زنم  یسرم

:شنوم  یکه صداش رو م يبرم به درجه بخار یدست م... دهیکه هنوز خواب نمیب یرم و م

! بدنم داغه تحمل گرما ندارم ... عمدا کمش کردم ... نکن  ادشیز  -
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!اتاقتم خشکه  يهوا... یشیزودتر خوب م یاگه عرق کن  -

 نشیس يو تا رو ارمیپتو رو باال م... تب داره اما اوضاع گلوش بدتره  یکم... کشم  یم شیشانیپ يزنم و دستم رو رو یتختش زانو م کنار

.کنم  یکشم و اتاق رو ترك م یموهاش م يتو یدست... کنه  یلب تشکر م ریز... کشم  یم

قرمز رنگم رو از آب پر  یلعاب يکتر... مصرفش نگذشته  خیهنوز از تار... کشم  یم رونیرو ب نایشربت نصفه شده آو شهیش خچالیيتو از

 فنیقاشق د هیکنم تا  یکمک م رضایگذارم و به عل یم يبخار يرو رو يکتر... گردم  یبرم رضایکنم و همراه شربت به اتاق عل یم

:زنه  یلب غر م ریز... بخوره  نیدرامیه

!دهنم بدمزه شد ... ؟  ياوردیآب ن  -

! یزن یبذار بچسبه به گلوت کمتر سرفه م... بهتره  يآب روش نخور  -

:زنه  ینق م... کشم  یو باالتر م رمیگ یلبه پتو رو م... پاهاش پس زده  يهم پتو رو تا رو باز

!گرممه   -

! يهم بدتر نایاز آو یش یم ضیمر یتو وقت  -

! دستات چقدر خنکه   -

 یلب هاش موندگار شده و م يرو يلبخند محو... کنم  یپنجه هام گرفتم و نوازش م نیگرمش رو ب يفهمم که ناخودآگاه دستها یم تازه

که با دستم پوست  نطوریگذره و من هم یم یساعت مین... کنم  یم يموهاش باز شهیو با ر نمیش یکنارش م... داره  یفهمم که حس خوب

 يکنم و به مژه ها یدستم رو کنار استخوان فکش ثابت م... کنه  یدنش افت مب يشم که دما یدم متوجه م یم اساژرو م شیشانیو پ قهیشق

:رهیگ یهمونطور که چشم هاش رو بسته دستم رو م رضایعل... شم  یم رهیپرپشتش خ

! يخسته شد  -

؟  ارمیبرات ب يخور یم يزیچ... خوابه  یکنم ، بهتر م یم نکارویهم شهیم ضیهم مر نایهر وقت آو... ستمیخسته ن  -

؟  یبغلم بخواب يشه تو یم... نه   -

!خوام نماز بخونم  یم  -

! دلم برات تنگ شده ... ساعت  میفقط ن  -

 یکشه و دستش رو باز م یخودش رو عقب تر م رضایعل... شم  یم ریتخت جاگ يکم کم رو یزنم و بعد از مکث طوالن یم یخجول لبخند

حس ... رهیگ یتمام تنم گر م چهیپ یگوشم م يقلبش که تو يصدا... گذارم  یم نشیس يخزم و سرم رو رو یآغوشش م يتو... کنه 

 يو به لمس دست ها رمیگ یلبم رو به دندان م... آغوش نامزدشون فرو رفته باشن  يبار تو نیاول يبرا کهییمثل دخترها... دارم  یبیعج

کنم ته تهش از  یاماخوب که فکر م... ناتوان شده  یده که حساب یدستش نشون م يشت هاانگ فیفشار خف... دم  یدل م رضایتب دار عل

! دارم  یبزنم حس خوش وابآزار خودم رو به خ یمرد ب نیآغوش ا يتو نکهیا
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 شتریخندم و سرم رو ب یم... کنه  یبعد از چند لحظه به شدت سرفه م... کشه  یم قیبره و نفس عم یموهام فرو م يسرش رو تو رضایعل

:برم  یفرو م نشیس يتو

! يگوشمو کر کرد  -

! یراحت بخواب گذاشتمیلحظه هم نم هیوگرنه ... يریازم بگ خوادیسرما خوردم دلم نم يکه بدجور فینژال ح  -

!ینه که االن مثال گذاشت  -

؟  ينژال تو هم حس منو دار  -

؟  یچه حس  -

 يکه حس کردم اومد ياز همون لحظه ا یعنی... رونیب زنهیحلقم م يمن االن قلبم داره از تو... یفکر نکنم تو مثل من باش... دونم  ینم  -

.شدم  ينطوریاتاقم ا يتو

)وقت معتقد به عشقش نبودم  چیه رضایدر مورد عل... ارمیکنم به زبون م یرو که فکر م يزیصادقانه چ( 

!ده  ینفسته که داره قلقلکت م يهوا... رونیزنه ب یکه داره م ستیقلبت ن  -

:ادیکنم به خواب رفته به حرف م یکه فکر م يدرست همون لحظه ا... دم  یکنه و من به خس خس نفس هاش گوش م یم سکوت

! نفسم اشتباه گرفتم  يعمره عشقو با هوا هیمن ... باشه  نطوریاگه ا  -

:چرخه  یکشه و م یم رونیسرم ب ریدستش رو از ز... بزنم  یحرف دهیاجازه نم... کنم  یکشم به چهره درهمش نگاه م یرو باالتر م صورتم

! يممکنه سرما بخور یبمون شمیپ... برو به نمازت برس   -

کرد  یکه هر وقت اراده مییرضایعل نیفرق هست ب یلیخب خ... نمیش یشم و لبه تخت م یبلند م شیرفتار ناگهان رییاز تغ سرخورده

هر بار از ... شدم  یم ریگرفت و من هر بار مثل روز اول تحق یبه زور کام م... بست  یراه فرارم رو م نشیو با تنه سنگ دیکش یدستم رو م

تمام  يتو... جا کرده  میزندگ يکه به زور خودش رو تو... شدم که ازش متنفرم  يخواب مرد ریکه به حکم زن بودنم ز ومدیخودم بدم م

.شد  یکلمه خرد م هیواقع يخواستم و غرورم به معنا یاون لحظه ها از خدا مرگ م

تمام اون شش  يمن تو... بگذارم  ارشیبخوام تا خودم رو در اخت دیکه با... دارم  یکه من هم سهم... افتاده که آدمم  ادشیرضایعل االن

 یو هنوز هم نم... وسش %زه و  يخاموش کردن آتش غر يکنه برا یداره از بدنم استفاده م و خودخواه یموجود وحش هیسال حس کردم 

!حد ناراحتش بکنه  نیکه عاشق همسرش باشه بتونه تا ا یکستونم قبول بکنم 

 يکه چه رفتار رمیبگ میتصم يتونم با فکر بازتر یبعد از نماز حتما م... رم  یم ییکنم و به دستشو یسرم جمع م يبلندم رو باال يموها

!درست تره 



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٠٥

 ایو بگون یشمعدان يگلدان ها... خاك نشسته  یچوب يها زیم يرو... یکمرنگ صبحگاه دهیشم به سپ یم رهیکنم و خ یرو جمع م جانماز

به سر و گوش خونه دوست  یکشه تا دست یطول م یساعت مین... کشم  یگم و چادر رو از سرم م یم یعل ای... پژمرده شدن  يبدجور

... دارم  یرو بر م نشیماش چیرم و سوئ یم رضایبه اتاق عل نیپاورچ... پوشم  یلباس م عیکنم و سر یروشن م روسماور ... بکشم  میداشتن

کنم و با  یرو دوباره گرم م میظرف حل... دهیچیتازه دم و نان تافتون پ يعطر چا يخونه بو يشه تو یم داریب رضایساعت بعد که عل کی

وقت  چینگرفتم ه ادیزنه اما خب ، من هم  یحرف نم ادیز... نهیش یم زیبا لبخند پشت م رضایعل... کنم  یکوچکمون رو پر م زیم یسرخوش

! ارمیبه جز حرف دلم رو به زبان ب یحرف گرانید ندیبه خاطر خوشا

کنه  یشال و کاله م رضایآفتاب هنوز پهن نشده که عل... میاتاقش رد و بدل کرد يتوکه سر صبح  ییاز حرف ها ستمین مونیهم پش چندان

به  نایدونم که آو یم... کنم  یرو جمع م زیگذارم و همه چ یم خچالیيرو تو میمانده حل یباق... امروزمون  هیکردن روز دایپ يبرا رهیو م

،  چهیپ یباغ م يعور درختها يشاخه ها يکه البال يباد سرد... بزنم  یبد نباشه من هم کنار دخترکم چرت دیشا... شهینم داریها ب يزود نیا

 نیبه خاطر من ا... موند  یخونه م يکاش امروز هم تو... هنوز خوب نشده  رضایعل... گذاره  یگلوم م يشه و پا رو یم داریحس ترحمم ب

برسم تا دلش گرم بشه و  مونیبه زندگ... بهش آرامش بدم ... پشتش باشم  دیبا... براش جبران کنم  دیبا... نگرانه  ومدت کار نکرده 

.اضطرابش برطرف بشه 

!دست به عصاتر خرج بکنم  یمدت هیدیهم با دیشا

سرد  يروزها يقه نداشت توساب... کنم  یبا تعجب به ساعت نگاه م... شنوم  یزنگ در باغ رو م يدراز بکشم صدا نایکنار آو نکهیاز ا قبل

باز ... داره  يهوا سوز بد... دوم  یدارم و به طرف در م یپالتو و شالم رو بر م... خونه رو بزنه  نیساعت صبح در ا نیا يتو یکس یزمستون

 دیمن نبا... من بود که رفت  ریتقص... چهیپ یمغزم همهمه م يتو... رهیگ یچشم هام جون م يجلو رضایعل ضیسرماخورده و مر افهیهم ق

!کنه  یم مونتیزبون درازت پش نیا شهینژال که هم يریبم... کردم  یمراعاتش رو م دیامروز با... زدم  یحرف م

!خونه بمونه  يکه رغبت نکنه تو يکرد يکار هی

فرو  ورشیپل قهیيباال گرفته و گردنش رو تو کتش رو يلبه ها... شم  یم رهیکنم و به مرد پنجاه ساله و قد کوتاه روبروم خ یرو باز م در

:برده 

دارن ؟  فیتشر یمیکر يآقا... سالم دخترم   -

شما ؟... ستنین رینخ... سالم   -

)ده  یرو به دستم م یپاکت نسبتا بزرگ( 

ماهه حقوق کارگرا رو  هی... گفت دستم تنگه  يخسرو نیبهشون بگ نیبد نویبرگشتن ا یوقت ستین یاگه زحمت... هستم  يمن خسرو  -

 نیتو ا... رهیگ یم شیپ شیکار نصف پولشو پ یاوستا کاش... رفتم آوردم  دیکه سفارش داده بودن رس ییها کیسرام روزمید... ندادم 

! الزم داشتن  شیشهردار يکارا يبرا... گم و گور نشه ... شونهپاکتم پرونده ساختمان
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... کنن  یگوش هام داغ م... کنم  یسرما رو حس نم گهید... کنه  یم یخداحافظ یفهمم ک یاصال نم... زنم  یزل م انسالیو واج به مرد م هاج

 يزیهام چ يکنجکاو جهینت... پلکم  یو درشت داخل پاکت م زیر يکاغذ ها يتو یو دو ساعت نمیش یم قیآالچ يها یاز صندل یکیيرو

،  یمیکر يرضایعل... سازه  یم ییالیخونه و هیيمتر صدیس نیزم هیيد ماهه که داره توچن یمیکر رضایعل... قتیحق هینجز دونست ستین

باغ لرز  هیکیو تار ییاز تنها یکه تا صبح به خاطر ترس و وهم ناش ییتمام شب ها... زنه  یمن رو دور م یشکل هیشوهر من ، هر بار به 

دعا کردم و شرمزده بودم از  شیسالمت يکه بعد از نماز برا ییتمام روزها... شن  یچشم هام رد م يخوندم از جلو یالکرس تیکردم و آ

 رضایکه بدون حضور عل ییغذا يتمام وعده ها... شده  یابونیب يکشه و آواره جاده ها یبه خاطر من داره تا حد مرگ از خودش کار م نکهیا

 یسرم م يمثل پتک تو زیهمه چ... ، به خودم زهر کردم  ستیفره نشوهرم سر س نکهیفکر ا ارو ب یشگیگذشت و من همون چند لقمه هم

! خوره 

! خونه رو نزده بود  نیزنگ ا مانکاریپ هیکاش خسرو... بود  یقشنگ يایرو... خودم مونده بودم  هیخواب خرگوش يتو کاش

! کرده ؟ يدور شتریب یک! ... کم گذاشته ؟ شتریب یک... مقصره  شتریب یدونم ک یواقعا نم گهید حاال

!کنم  یم يخودم دلسوز يبرا یبیطرز عج به

عمه مهدخت به  يها یمهربان يبو یشکالت يکاموا نیاز رج به رج ا... چمیپ یرو به خودم م میمیکنم و شنل کهنه و قد یغذا رو کم م ریز

!خوره  یمشامم م

 وهیظرف م ياز تو... ده  یپاهاش رو تکون م يو با کنجکاو دهیدراز کش ونیزیتلو يروبرو نایآو... سقف رو ندارم  نیا ریز يهوا تحمل

:دم  یو به دستش م دارمیرو بر م یمتوسط بیس

؟  ینیکارتون بب يخوا یم ایيایباهام م... باغ  يتو نمیبش یکم هیخوام  یمن م  -

:کنه  یو گردنش رو کج م رهیگ یرو از دستم م بیلبخند س با

! بابا لنگ دراز داره   -

شم  یم رهیخ يداوود يو به گل ها نمیش یم یآفتاب کم جان زمستون يخونه تو واریکنار د... گذارم  یکشم و تنهاش م یبه سرش م یدست

کار  نیگفتم که بهتر یم رضایبودم به عل دهیرو ند ياگه خسرو دیشا... ارنیرو تاب ب شیدو شب پ خبندانیکه تونستن  یتنها موجودات... 

! هاست  يتازه شکفته داوود يغنچه ها دنیبو کش نفسشباز شدن  يبرا

! گرفتم  یصورتش م يو خودم اون ها رو جلو دمیچ یاصال چند تا گل م دمیشا ای

اما امروز ... دم کر یرو که دوست داشت درست نم یینبود غذاها رضایعل یوقت شهیهم... کنم  یرو حس م يقرمه سبز يهم بو نجایهم از

.......
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و  دیسف يتنه ها نیاز ب رضایزنم که عل یافکار خودم دست و پا م يبه هر حال تو... خوام هم بدونم  ینم... نه  ایرسهیناهار م يدونم برا ینم

! شه  یم کیسرفه کنان نزد يقهوه ا

:ده  یزنه و دستش رو تکان م یلبخند م دنمید با

!زیعز يشرمنده کرد... استقبال  ياینبودم ب یبابا راض... !سالم بر بانو نژال   -

:کنه  یو دستش رو دور گردنم حلقه م نهیش یکوتاه دور خانه م يسکو يرو کنارم

!اومدم قبل از رفتن پتو بردارم ... رازیاطراف ش يکارخونه ا هیيبار به تورم خورده برا هی... سرد شده  یلیهوا خ  -

! هیعال یلیخ گهیخونه نرم که د نیمن ناکام از ا یناهارتم آمادست بکش اگه

:کنم  یحوصله نگاهش م یب

؟  يکرد یحاال چند باهاشون ط  -

 هیبهم بخوره فکر کنم رفت و برگشت  يزیچ ارمیبرگشتنم شانس ب ياگه برا... گذارهینرخ م هیاتحاد... گهید شهیحساب م يلومتریک  -

! تومن بره به حسابم 

! ادیهات در ب کیپول سرام دیشا... خوبه   -

:ادامه بحث فرار کنه  ریکنه از ز یم یزنه و سع یم یلبخند کمرنگ... خوره  یکه جا م نمیب یوضوح م به

!شه  یصبح م امیفکر کنم تا ب گهیشب که نه د یعنی... خونه  امیم ریامشب احتماال د  -

!مونم  ینم نجایمن امشب ا  -

!؟ یچ  -

!مونم  ینم نجایامشب ا ییگفتم بهت من تنها  -

شده ؟ یمگه چ... آخه چرا ؟   -

سگ دو بزنه پول حقوق کارگرا و  شتریکم ب هینیاومد دم در خونه بهم گفت به آقاتون بگ مونکاریپ هیفقط امروز خسرو... نشده  يزیچ  -

! ادیکارش در ب یدستمزد کاش

؟ نهیهمه اخم و تخمت واسه هم... ؟  یاز رو بست رتویشمش ينطوریتو چرا ا حاال  -

خونه و روز و  يایدو سه شب م يهفته ا نکهیواسه ا... و من که زنتم خبر ندارم ؟  يساز یخونه م یدزدک نکهیواسه ا... ؟  یواسه چ قایدق  -

وقت  چیو ه یکن یکار م ادیگم ز یبهت م نکهیواسه ا... ؟  یسر زن و بچت باش يباال یستیاما حاضر ن يدو یشب مثل سگ پاسوخته م

خودته ؟  يها یشه به خاطر خودخواه یاما تهش معلوم م ناستیبه خاطر من و آو یگ یبهم م یستین

؟  یبرداشت تیعصبان پیریت ينطوریکنم ؟ که ا یم يزیه ایکنم ؟  یم يمگه دارم دزد... حاال مگه بده ؟   -
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پوشوندم و از خونه با هزار تا  یکه با التماس لباستو بهت م ینه به اون وقت... ؟  ستیو متعادل ن یروال منطق هیرو  تیکار چیتو چرا ه  -

... نه به حاال که هفت روز هفته فکر و ذکرت شده کار کردن و پول دراوردن ... ینکن یسر کار و الوات يکردم که بر یم رونتیب هیقسم و آ

! متینیب یم ينبود نایآو يکه تو هنوز بابا ییکمتر از اون وقت ها یلیما خ... ؟  رضایعل ستیحواست ن اچر

خونم تا تو  یهزار جور دعا م ی، شبانه روز از استرس و نگران ادرسی، بدون فر هیو سوت و کور بدون همسا القیخونه د نیتو ا نجایا من

چند شب جبران  يچند سال گذشته رو تو يخوا یم... یکن یهات م یخواه ادهیمن و بچت رو پاسوز ز ياونوقت تو دار... يو برگرد يبر

؟  یپا گذاشتن ما با چند تا قدم بگذرون ریحاال با ز یرفت یاز اولش م دیرو که با یراه يخوایم... ؟  یبکن

خونه که  يتو نمیتونم االن ولش کنم و بش ینم... شهیآماده م گهید میماه و ن هیحدودا  ایماه  هیدیشا... نمونده که تموم بشه  ادیز گهید  -

!یتو تنها نمون

! خونه توئه  نجایا یو بهم بگ یچشمهام نگاه کن يخورد تو یبه توق یهم تا تق گهیروز د دو

 نمیو چهار ساعته پشت رل بش ستیپس اگه شده ب... سرمه مال اونه  يکه باال یسقف نیکه تحمل بکنم زنم به رخم بکشه ا ستمین یآدم من

! سازم  یخودم م يسقف واسه روز مبادا هیکنم اما  یم نکارویا

! یکه دوباره بهم گوشزد نکن ستین ینیتضم چیه... یبهم گفت نویبار ا هی

:کنم  یدهان باز نگاهش م با

! و من خبر نداشتم  يبود يا نهیچقدر ک  -

چاقو  هیبا  يزدیپسم که م... کردم  یحاج بابات نگاه نم يتو رو... بودم  ختهیکه اگه بودم خون عمو حامدت رو ر! ... نژال  ستمین يا نهیک  -

! بکنه  قتیدلش نکشه واسه طالق تشو یسامان خان صولت گهیکردم تا د یم یصورت خوشگلت رو خط خط

)زنهیبگرده حرفش رو م نکهیداره و بعد بدون ا یبه طرف در ساختمان بر م یچند قدم( 

یکش یاز من زجر م شتریبدون تو ب نمیا یول... دم  یبهت حق م! ... ياریدلم در م يگذشته رو تو هیتالف يکنم دار یفکر م ییوقت ها هی  -

!

!کنم  یکارو م نیکه بتونم ا یبه هر شکل... خودمو بکشم باال  دیمن با... رمیتا آخرش م رمیبگ یمیتصم یوقت منم

 ياز حرف ها ییایو من رو با دن شهیبدون توجه به نگاه غضبناکم دور م... زنهیم رونیسبک ب يپتو هیبعد با  قهیکنه و چند دق یتند م پا

! گذاره  یناگفته تنها م

که  ختمیدلم ر يکنم من هم مثل عمه مهدخت اونقدر تو یاحساس م... کشم  یم يا مهیدم و نفس نصفه و ن یقلبم فشار م يرو رو دستم

! ترکن  یدارن م زهاشیدهل گهید

امشب رو اونجا  رضایبا عل يکه محض تنها نبودن و لجباز رسهیبه نظرم نم ییکنم جا یفکر م یکنه و من هر چ یداره غروب م آفتاب

! بگذرونم 
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 یکاش م... شانمیبه شدت سردرگم و پر... از دستم در رفته  میافسار زندگ... دمیبه کجا رس نیبب... دم  یخودم با تاسف سر تکان م يبرا

!هیدردم چ يدونستم دوا

در هم و  يکنم و فکرها یم یوقت کش... کنم  یو با حوصله مرتبشون م زمیر یم رونیرو ب نایآو يها يبار سوم قفسه اسباب باز يبرا

 یبه شدت دلم م... خدا کنه اشتباه نگرفته باشن ... زنم  یلبخند م اریاخت یخوره ب یتلفن که زنگ م.. .دارنیبرهمم دست از سرم بر نم

 یم یگوش يمهتاب که تو يصدا... شم  یتخت ولو م يرسونم و رو یم یچهار دست و پا خودم رو به گوش... نفر صحبت کنم  هیخواد با 

:ارمیانگار بال در م چهیپ

؟  یخوب... سالم نژال   -

؟ يخودت چطور... خوبم  یحوصلم سر رفته ول یکم هی... ممنونم ... زمیسالم عز  -

محضر واسه انتقال سندها ؟  میبر يایزنگ زدم بهت بگم فردا م... رهیو م ادیم ینفس... شکر خدا   -

مهتاب ؟  ستیزود ن  -

از  دایمن شد یدونم ول یتو رو نم... کنه بره رد کارش  دایپ صلهیانجام داد ف عیسر دیجور کارها رو با نیزوده ؟ ا یچ یعنی! ... واااااا ؟  -

!ارهیرو از چنگمون در ب یب یب هیهد يجور هیمیبر رتریترسم د یم... ادیخونش در نم یکارد بهش بزن... ترسم  یعمو جونت م

آخه چرا ؟   -

گوش بابات وز  ریهمشم داره ز... خودمون باشه که نگو  بیخواد دستمون تو ج یگفته نگرانمونه و م امرزیخداب یب یسوخته که ب نقدریا  -

!ناصر به پا کرده  يبرا یشر درست و حساب هیشبمید نیفکر کنم هم... کنه  یوز م

؟  يچه شر... ؟  یگ یراست م  -

من ... ناصرو گرفته  قهیباباتم ... گهیرو بکنه د شیمحضر يمغازه ها رو بخره و کارها نیکمک کرده بره ا یب یخب ناصر بوده که به ب  -

؟  يایهان ؟ م... میبا هم بر يایزنگ زدم بگم اگه م... محضر  رمیکه فردا م

!امیخب آره م... خب   -

! میگذاریقرار م زنم با هم یزنگ م لتیبه موبا چونمیپ یفردا عموتو م... با خودت داشته باش  تیسندتو با شناسنامه و کارت مل... خوبه   -

!منتظرم ... باشه   -

! فعال خداحافظ ... رو ببوس  نایآو  -

اون شلوغ  يکه تو ادیم ادمی... رنگ رو کجا گذاشتم ؟  یبار اون سند صورت نیآخر نکهیکنم به ا یکنم و تازه فکر م یرو قطع م یگوش

!میکمد اتاق خونه پدر يگذاشتمش تو یپلوغ

!بپوشم و حاال حاالها بدوم  ی، کفش آهن یب یب هیدنبال گرفتن هد دیبا فتهیکه اگه دست نااهل ب يوا

!برداشتن سند و هم سر و گوش آب دادن برم خونه حاج محمود  يخوبه که هم برا... ناصره  شیدلم پ... شدن هوا مونده  کیتا تار هنوز
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... دمیدلنگران و دو به شک باالخره زنگ رو فشار م... شنوم  یعمو حامد رو م يداد و هوارها فیضع يزنگ در خونه رو نزدم که صدا هنوز

.کنم  یم دایاذن ورود پ یمعطل قهیبا چند دق

 يحامد رو گرفته و اون رو کنار خودش رو يبابا محمود بازو... خورم  یسالن جا م واریمهتاب با صورت ورم کرده و قرمز کنار د دنید با

!سنگر گرفتن  يگوشه ا هیگره خورده هر کدام  يناصر و رضا هم با اخم ها... مبل نشونده 

:زنه  یلبخند م یزورک دنمیروجا با د مامان

طرفها ؟  نیوقت و ساعت ا نیشده ا یچ! ... سالم مادر   -

:کنم  یبه مهتاب نگاه م یچشم ریز ارمیم نرویرو از تنش ب نایکه کاپشن آو نطوریهم... رمیگ یکنم و تک و توك جواب م یم سالم

چرا صورتت قرمزه ؟ ... شده مهتاب ؟  یچ  -

) شن  یتر م دهیمهتاب در يچشم ها( 

! بازم عموت هار شده افتاده به جون من ... نژال جان  ستین يتازه ا زیچ  -

:بکشه  رونیبابا محمود ب يدست ها يکنه که بازوش رو از تو یو تقال م زنهینعره م حامد

؟  يزیبازار بر يو چند ساله خودمو داداشمو تو نیچند يآبرو ذارمیم يفکر کرد! ... زبون دراز  کهیزن زمیر یمن خون تو رو م  -

 هیطالقمو بده  یتو هم ناراحت... چشمت ابرو  يکنه بهم بگه باال یجرات م یک نمیمونم بب یدفعه تا آخرش م نیا... حامد  یباش یسگ ک  -

! کف بازار  زهینکرده آاااابروووت نر يقت خداو

! زنه که دوزار خونواده پشتش باشه  یحرف از طالق م یکی... يمرد یبدبخت طالقت بدم از گشنگ  -

:زنه  یتشر م يبلند يمحمود با صدا بابا

به عروسش  يزیچ هیدلش خواسته  امرزیبه هر حال حاج خانوم خدا ب... يدنده لجباز يرو شیاز اولم تو انداخت! ... بسه حامد خفه شو   -

دست  گهیتو د... خب هزار تا راه داره  یول... ختنیر شیآت نیا يتو زمیکردن و ه ینفهم شهیرضا و ناصر مثل هم نیدرسته که ا... بده 

راه بندازه توش ، ماه به ماهم  يآبرومند یکار و کاسب هیه مغازه رو اجاره بکن ادیب یآدم حساب هیسپرم  یمنم م... نکن  لندزنت ب يرو

! به حساب مهتاب خانوم  زهیاجارشو بر

:زنهیبلند اما با احترام حرف آخرش رو م يبدون ترس و واهمه با صدا مهتاب

 نیخوا یهم م یالله تیو آ لیو وک یهر قاض شیپ... نیبپرس نیخوا یم یبه هر ک نیبر... خوام بچرخونمش  یخودم م! ... نه حاج آقا   -

! هست  ییآبرو یب یفروش يده روسر یفتوا م یک نمیبب... نیبر

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

***
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یو با سه تا شکالت داغ بر م شهیم ادهیشاپ پ یکاف هیراه برگشت ناصر کنار  يتو

:کنه  یزده اشاره م رونیب میدست فیک يخنده و به گوشه سند که از تو یم... گرده

!شد  دایسر و کلت پ وهویگفتم   -

:خورم  یاز شکالت م یزنم و کم یم يشخندین

سقف با  هیریخونش ز يبرگرده تو دیترس یاون بود امشب م يجا گهید یبه خدا هر کس... داره  یمهتاب چه دل و جرات ییناصر خدا  -

!حامد بخوابه 

 دهیفهم امرزیخداب... هیدونست حرف دل مهتاب چ یهم م یب یب... به قول معروف آب از سرش گذشته بود  گهیوقت بود د یلیمهتاب خ  -

!سهیخودش وا يبتونه رو پا دیخرم که اگه کارد به استخونش رس یبراش م نجارویبه من گفت ا... ادیبود چون پشتوانه نداره صداش در نم

کرده ؟  لهیحاال چرا بابا محمود به تو و رضا پ  -

دونست  یرضا بدبخت شب که شده بود نم... رونیرضا رو با چک و لگد از تو حجره انداخته ب روزید... يتازه خبر ندار يوا... رضا ؟   -

! نه  ایرونیب ندازتشیاز خونه هم م ادیاالن حاج محمود ب

سرش  يمردم چپ و راست تو يتو بازار جلو یاز بس حاج... ده  یبهش دختر نم یکس ستیخود ن یگفت ب یزد م یبندم به مامان غر م هی

!ده  یکس بهش بها نم چیزده ه

رضا ؟  یواسه چ  -

)زنه  یخنده و استارت م یم( 

 یتو بازار م ادیرضا ز دمیمن د... گرده که به پولشم بخوره  یبه من گفت دنبال دو تا مغازه جمع و جور و خوش جا و مکان م یب یب  -

؟  ادتهیحجره خودمون ،  يبود روبرو یمرتض یمغازه حاج... چرخه به اون گفتم 

؟ هیهمون خشکبار فروش  -

گذاشته ... يدهنه مغازه رو کرد سه تا دوازده متر هی... د کال دکور مغازشو عوض کرد بازنشسته ش گهید یوقت یحاج مرتض... آره همون   -

حاج مرتضام تا ... رو بردم خونشون  یب یمنم ب یخالصه قرار گذاشت با حاج... داد  شنهادیرضا هم همونا رو پ... فروش  يبودش برا

!حجره خودمونو زدن به نام تو و مهتاب  ياف همون دو تا مغازه روبروخالصه ص... بدم بهتر از شما  یافتاد گفت به ک یبیچشمش به ب

و  انیبرن و ب یمغازه به نامشون باشه و ه فهیدو تا ضع نیداره تو بازار ا یخونه که چه معن یگوش حاج محمود م ریبند داره ز هیحامد  حاال

!حرف ها  نیاز ا

خواد تو مغازش  یکرده و جواز کسب اجاره کرده م قیهفته رفته تحق نیدو تا ، تو هم نیدست گذاشته رو نقطه ضعف ا ییوهویکه  مهتابم

!راه بندازه  یفروش يروسر

!چک و چونه بزنه  داریتو بازار کرکره رو بده باال با خر ادیتصور کن هر روز ناموس حاج محمود و حاج حامد هلک و هلک ب حاال

! هاشم اکثرا خانوم ها هستن  ي؟ تازه مشتر هیمگه کار بد... نمیب ینم یمن که مشکل  -
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لقمه چرب و نرم کوتاه  نیدستش از ا نکهیواسه حامد به خاطر ا... دو تا گرون تموم شده  نیبرا ا یول... ستین یخب از نظر تو مشکل  -

سرش  یرتیغ یگن کاله ب یها م يحامد تو گوشش خونده فردا بازار نکهیهم به خاطر ا یواسه حاج... بزنه  غیتونه مهتابو ت یشده و نم

!ارهیاومده کف بازار نون در ب فهیگذاشته و مگه مردن که ضع

!دمشید یبار خودم اتفاق هی... رهیگ یمن مطمئنم حامد ازش پول م... کنه  یکه کار م یآژانس نیمهتاب تو هم  -

! حق داره از درامدش سهم ببره  نمیبرا هم... مهتاب  يپا ریداخته زان نشویگه ماش یحامد م... دونم  یم  -

!کاله خودش باشه  يدستش رو یکنه هر کس یانگار زمانه حکم م... گذره  یراه به سکوت م هیبق

! مینیب ی، دو تا راه مجزا از هم رو م میکن یفکر م مونیو آت ندهیبه آ ی، اما هر کدام وقت میکن یم یهم زندگ با

کشاکش دل و  يمن هر روز و هر شب تو! ... بکنه  کاریخواد چ یدونه م یم... با دل خودش مشخصه  فشیتکل... صد رحمت به مهتاب  باز

! به شدت دفع  یشم و گاه یجذب م رضایبه سمت عل یعقل گاه

 يدم و با قدم ها یدستم فشار م يرو تو نایدست آو... کنه  ینفر داره نگاهم م هیشاخه ها  نیکنم از ب یباغ همش احساس م هیکیتار يتو

!گرفتم  رضای، آه عل ایگم ب یدلم م يتو... رسونم  یخودم رو به ساختمان م يتند تر

!و وهم دارم  دمیترس شهیاز هم شتریمونم ب ینم نجایامروز که بهش گفتم امشب ا نیهم

 يصدا دنیچرخونم و با شن یقفل م يتو انهیرو وحش دیکل... کنم  یرو پر سر و صدا قفل م يدر ورود... رهیکمرم باال م ياز مهره ها لرز

با تعجب  نایآو... کنم  یکشم و بعد چراغ ها رو روشن م یتمام پرده ها رو م عیسر... شه  یقفل انگار دلم قرص م يزبونه ها دنیچرخ

.ندارم  يحالت عاد دهیانگار اون هم فهم... کنه  یم بالحرکاتم رو دن

.میر یو هر دو به اتاقمون م رمیگ یترس و اضطرابم رو بهش منتقل نکنم دستش رو م نیاز ا شتریب نکهیا يبرا

 یلیآغوش خ نیا... تونم دروغ بگم  یبه خودم اما نم... خودم رو به آرامش برسونم  نایکنم با بغل گرفتن آو یم یلباس سع ضیاز تعو بعد

! بودنم لذت ببرم  فیبزنم و از ضع هیبهش تک نکهیا يبرا يشانه محکم و قو هی... خواد  یدونه ممر نهیس هیوقته که دلش 

!شمیاسترس کشنده و افکار وحشت زا خالص م نیو من باالخره از ا شنیکه چشمهام گرم م گذرهیدونم چقدر م ینم

 یب... شه  یاز شدت ترس بدنم منقبض م... رهینفسم م... شهیهوا هنوز گرگ و م... پرم  یاز خواب م یمبهم يپچ پچ ها يصدا دنیشن با

!نباشه  رضایجز عل یوقت کس یو ب بیعج يپچ پچ ها نیکنم صاحب ا یدلم دعا م يو تو فتمیم هیبه گر اریاخت

و به  گذارمیم نمیقفسه س يدستم رورو... شنیم دهیشن رضایاتاق عل يصداها از تو... کشم  یلرزان خودم رو تا دم در اتاق م يزانوها با

؟  زنهیپس چرا داره با خودش حرف م رضاستیاگه عل... ادیم رونیب نمیس يکنم قلبم داره از تو یاحساس م... رم  یسمت در اتاق م

!امام زمان خودت به دادم برس  ای! ... دزد نباشه  ایخدا

و با  ادیفهمم چطور دستم باال م یاصال نم... آخر  میزدن به س يده برا یاز حدم بهم جرات م شیانگار ترس ب رسمیدر اتاق که م پشت

که  رضایعل دنیبا د... شهیم دیتول يبد يکنه و سر و صدا یکنارش برخورد م واریکه در چند بار با د يطور... کنه  یشتاب در اتاق رو باز م
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 يو صدا رضایوق زده عل ينگاه ها نیبعد ب هیچند ثان... کشم  یم يبلند غیج اریاخت یزانو زده ب نیزم يشده رو چیپتو پ هیبرامدگهیکنار 

! بدم  صیپتو تشخ يرو از ال هیو سبزه هان فیتونم صورت ظر یخودم ، م يو تپش قلب باال نایآو يها هیگر

:غرم  یم هیزنم و با گر یدهانم پس م يرو از رو رضایدست عل تیعصبان با

؟  یکن یم ينجوریچرا ا! ... نامرد  یکن یخفم م يدار  -

!شهیم داریباز ب میتازه خوابوند نارمیآو... حالش بده ؟  ینیب یمگه نم... نگو  ادیبه زبونت م یهر چ نقدرینژال ا  -

 دهیمادرش پرگفتم زنگ بزنم به ... کنه اونم بدون لباس مناسب  یم یچه غلط نجایموقع صبح ا نیکالم گفتم ا هی... گفتم مگه ؟  یچ  -

!دهیگرنمو چنگ کش

!ادیاز منو تو سالم تره فقط داره ادا م نیخدا ا به

تونه براش داشته باشه ؟  یم یچه نفع ادیب یوونگید يادا یکی... ؟  ادیادا م  -

!رضایتو بغلت نشسته بود عل... ؟  یبه نفهم يتو خودتو زد  -

 شیدختر روان پر هیخاك بر سرم شده که از  نقدریا یعنیبعدشم ... من حداقل پونزده سال ازش بزرگترم ... يتر وونهینژال تو از اونم د  -

سوئ استفاده بکنم ؟ 

 یدختره تا تو رو مثل خودش روان نیا... فهمم  یمن م یول... يتو کور و کر... ؟  یفهم یم! ... رضایعاشقته عل شیدختر روان پر نیا  -

! شهینکنه حالش خوب نم

!چرند نباف   -

! جمعش کنن  انیزنگ بزن به زن عموت بگو ب هیاصال برو   -

:شنوم  یرو م رضایعل يصدا فتمیب نیبه زم نکهیخورم و قبل از ا یتلو تلو م... شهیچشم هام تار م يلحظه جلو کیيبرا

؟  يدار کاریبه نژال چ... ؟  یاحمق مگه تو آدم کش... ؟  هیهان يکرد کاریچ  -

... چهیپ یم مینیب يخون تو يکنم بو یچرخم و زانوهام رو جمع م یبه پهلو م نیزم يکه رو نطوریهم... کوبن  یسرم طبل م يتو انگار

صحنه  نیبه ا جیو و جیهنوز گ رضایعل... بازم  یم شتریشدن انگشتهام خودم رو ب سیکشم با حس گرم شدن و خ یدستم رو پشت سرم م

 نمیب یاز گوشه چشم م... کنه  یجا م رضایبغل عل يو خودش رو تو ندازهیفرش م يدستش رو رو يتو هیگلدان چوب هیکنه که هان ینگاه م

:ده  یو با التماس تکونش م رضایعل وریکه چطور چنگ انداخته به پل

 یکشم از دست همتون راحت م یبه خدا خودمو م... نجامینذار بفهمن من ا... بهشون زنگ نزن ... نذار منو ببرن ! ... رضایتو رو خدا عل  -

! شم 

به ... شمیتو بمونم خوب م شیپ... بگم  یتونم حرف دلمو به کس یفقط نم... من حالم خوبه ... نایتو رو به جون آو... تو رو قران  رضایعل

! ییو مادرت درمون درد من فقط تو ارواح خاك پدر

:زنهیگذاره و هق م یم رضایعل نهیس يرو رو سرش
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از همون ... از همون اول اولش دوست داشتم ... به خدا من دوست دارم ... من دوست دارم ... ؟  یفهم یخره ؟ چرا نم یفهم یچرا نم  -

پسر  ینیب یچرا منو نم... شم ؟  یوقت بزرگ نم چیتو ه يچرا من برا... يسرم بود هیتو سا... يمن تو شوهرم بود ياهایتو تموم رو یبچگ

 ی، من همون موقع هم دلم برات م يگفتن لکه ننگ شد یم لیو فام يکه معتاد بود یاون وقت یحت... دوست داشتم  شهیمن هم... عمو ؟ 

! رفت 

حرکت با چشم  یب رضایعل... رسونم  یتلفن م هیو خودم رو کشان کشان به گوش نمیش یم نیزم يرو... کنم  یخودم رو فراموش م درد

هنوز ... رمیگ یشماره خونه گالب خانوم رو م یخون يبا دست ها... ده  یگوش م هیپر سوز و گداز هان يزده به نجواها رونیاز حدقه ب يها

:چهیپ یم یگوش يخانوم تو سینگران ان يکه صدا دهیبه دو بوق نرس

؟  نیهست یالو ک... الو   -

:زنم  یلب م يو گرفته ا فیضع يصدا با

! نشیببر نیایخانوم دخترتون خونه ماست ب سیان! ... نژالم

بار پشت سر هم به سر و  نیو با تلفن چند برهیدستش رو باال م... کشه  یتلفن رو از دستم م هیو گوش ارهیم ورشیبه طرف  انهیوحش هیهان

:زنه  یه مصورتم ضرب

حالم از خودتو از اسم پر از ناز ! ... نژال ! ... ههه ! ... نژال  يتو از منم بدبخت تر! ... ؟ یآشغال روان يکار خودتو کرد... یعوض! ... کثافت   -

! يریبم دوارمیام! ... خوره  یو عشوت به هم م

که چطور  نمیب یو م ارمیم نییشه دست هام رو پا یضربه ها که تمام م... رهیگ یرو م هیو از پشت سر هان ادیبه خودش م رضایعل باالخره

.داره اون رو آروم بکنه  یبغلش گرفته و سع يرو تو هیبازوها هان رضایعل

چسبونه و از ته  یپسر عموش م نهیحرکت خوش رو به س یب رضایآغوش عل ریده و بعد تحت تاث یبه تقالهاش ادامه م يچند لحظه ا هیهان

ماهه  نیکه چند یمن... خالص رو داره  ریبرام حکم ت هیهان يکمر و بازو ها يرو رضایدست عل يحرکت انگشت ها دنید... زنه  یل زار مد

 يدست ها دارن با نوازش ها نیشاهد باشم که چطور هم دیزنم ، حاال با یمردانه له م يدست ها نیمنت ا یو ب شقانهحسرت لمس عا يتو

! کنن  یرو رام م یوحش هینامحسوسشون هان

... زنه  یزخم سرم کنار م يو بلندم رو از رو اهیس يتار موها اطیبا احت... کنه  یخم م یزنه و سرم رو کم یخانم به اصرار دستمو پس م سین

:کشم  یو سرم رو عقب م رهیگ یدردم م... دنیخون دلمه بسته و موها به زخم چسب

!رهیگ یدرد م شتریب نیزن یدست بهش م... نیولم کن  -

 یداشته باشه ول هیبه بخ ازیدخترم فکر نکنم ن... اصال توش موندم ... بود  دهینرس یدختر تا حاال آزارش به کس نیا! ... خدا منو مرگ بده   -

!هیدر چه وضع مینیبب میبشور نیزخمتو با بتاد مارستانیب میبر ایب
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! خواد  ینم هیبخ یعنیکه خونش بند اومده  نیهم... من خوبم ... خانم  سیخواد ان ینم  -

؟  يحالت تهوع هم دار... سرت درد داره ؟   -

!نیبهتره به فکر دختر خودتون باش) مبل  يرو هیهوش هان یحال و ب یکنم به جسم ب یاشاره م! ( نه تهوع ندارم   -

طلبه و  یم تیلب حالل ریکه از دخترش خوردم ، باز هم ز یکتک يبه پا گذارهیکالمم رو م شیو ن يخبر از همه جا دلخور یخانوم ب سیان

... رن  یم رونیکنن و از در خونه ب یداشته باشه ، با کمک عمو جعفر بغلش م یاطالع کدانشییکیاز اعترافات سوزناك دختر  نکهیبدون ا

:رهیگ یخانم درست کرده بود به طرفم م سیان رو که يآب قند وانیگرده و ل یکنه و بعد بر م یتا دم در بدرقشون م رضایعل

!دهیپر يرنگ و روت بدجور! ... بخور نژال   -

-  ...

هان ؟ ! ... خواد  یپانسمان درست و درمون که م هیهم نخواد  هیبخ... مارستانیب میبلند شو بپوش بر  -

-  ...

نژال ؟  -

-  ...

؟  یکن ینگاه م ينطوریچرا ا... ؟  یزن یچرا حرف نم  -

! یکن یکه تو فکر م ستین یاون هیقض نایبه جون آو بابا

و اون ها رو  رهیگ یدست هام رو م رضایعل... خورن  یگونه هام سر م يشورم رو يبندم و ته مونده اشک ها یخسته و داغم رو م يها پلک

!گره خوردن  هیهان يکه اول به دست ها ییدست ها... زارمیدسته دوم ب يدست ها نیمن اما از ا... گذاره  یخودش م يزانوها يرو

کردم  یم شیحال نایدونستم زود تر از ا یکه اگه م... گذرهیم یچ هیخبر نداشتم تو سر هان شیپ قهیچند دق نیبه روح مادرم ، من تا هم  -

!بکنه  يا گهیفکر د هیشیزندگ يبرا دیبا

مثل جن جلوم  يدفعه ا هیباغ  يپامو که گذاشتم تو... سرد بود  يهوا بدجور... خونه  دمیرس ساعت چهار و پنج بود خسته و کوفته یصبح

خودت ! ... چه خبره  نجایو ا هیک نیبفهمم ا فتهیب میتا دوزار دیطول کش قهیبه قران اصال ده دق... از ترس زبونم بند اومده بود ... ظاهر شد 

!درخت ها صبر کرده بود تا من سر برسم  يبدون کفش و شال و کاله از خونه فرار کرده بود تمام شب البال رهنیال پ هیبا ... شیدیکه د

 دمیچیبردمش تو اتاقم پتومو پ... یکن یبکنم هول م دارتیگفتم البد ب... يتو خواب بود... آوردمش تو خونه ... سرما کبود شده بود  از

! يدیکنه که تو سر رس یم یغلط چه نجایا دمیپرس یدورش داشتم ازش م

!ازش متنفرم   -

؟  يدیند... ؟  ستیحالش دست خودش ن يدیند! ... نژال   -

تا خوابش  يناز و نوازشش داد نقدریا ي؟ بغلش کرد يکرد کاریاون وقت تو چ... کشت  یداشت منو م... يدیتو ند یول... دمیمن که د  -

!برد 
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زن عمو گفت  يدینفهم... گوشت افتاد رو دستم ؟  کهیت هیمثل  يچطور يدیتشنج کرد ؟ ند يمتوجه نشد... خوابش برد ؟! ... نژال ؟  -

حمله بهش دست داده ؟ 

! کردم  یحرف نزن انگار من داشتم باهاش عشق و حال م يطور هی

 يدیند... سرم ؟  يبا گلدون زد تو يدیتو ند... ؟  یتو چ... کنه ؟  یم يزیاصال برات مهم بود سرم داره خونر يبغلش کرده بود یوقت  -

بهم حمله کرد ؟  يچطور

! اوردیاگه نگرفته بودمش که داشت چشماتو از کاسه در م... من که جلوشو گرفتم   -

 یحت داشت پرواز متو شده رو يدایواله و ش هیهان يدیفهم نکهیاز ا... ياز ذوقت مات و مبهوت شده بود! ... کنه ولم کن  یسرم درد م  -

! ياصال به خودت نبود... تو اصال حالت از اون بدتر بود ! ... کرد 

! اتاقت بخواب  يبرو تو ایزخمتو پانسمان بکنن  مارستانیب میبر ایب ای  -

؟  یچ یعنی  -

! نگو  ونیخواد بکن فقط هذ یدلت م یهر غلط یعنی  -

چشمم به  يمن ، کتکم زده ، فحشم داده ، جلو هیزندگ میتو اومده چنگ انداخته به حر يدختر عمو... ؟  رضایعل يطلبکار شهیتو چرا هم  -

؟  دمیشن یو چ دمید یچ ارمیخودم ن يمن به رو يشوهرم ابراز عالقه کرده ، اونوقت تو توقع دار

:زنم  یم ادیو کامل ببنده فردر ر نکهیقبل از ا... ندازهیحمام م يشه و خودش رو تو یحرف بلند م یب رضایعل

؟  میبرس ییجا هیبه  میحرف بزن یمون یچرا نم  -

)زنه  یم ادیمثل خودم فر( 

! با تو حرف بزنم  ستمیمن اصال بلد ن! ... از جهنم  ریرسه غ یجا نم جیبحث به ه نیا  -

 یزنم و خودم رو به حمام م یلنگ م... دارم  يبد جهیسرگ... شم  یاز سر جام بلند م ختهیکوبه و من خسته و به هم ر یحمام رو به هم م در

که از دوش آب داغ  يبخار يرو ال بال رضایعل کلیه... کنم  یدر حمام رو با شتاب باز م... گلوم  يپنجه انداخته رو يبغض بدجور... رسونم 

خوان  یانگار م... چشم هاش نگاه بکنم  يکنم تو یم یو سع رمیگ یبرهنش م يچشم از عضله ها یبه سخت... نمیب یشه تار م یم دبلن

:کنم  یم یحرصم رو خال یو ناموزون یغیج غیج يکنم و با صدا یپاهام له م ریته مانده غرورم رو ز... رنیجونم رو بگ

! یکه آرومم بکن ي، بلد یحرف بزن یستیبلد ن  -

دوش و با همون  ریزنم تا ز یپناه لنگ م یب میتیهیکنه و من مثل  یبعد دست هاش رو باز م... کنه  یمات و مبهوت نگاهم م يا قهیدق چند

کنم که  یپام نگاه م نییبه پا... کشه  یم ری، زخمم ت زهیر یسرم م يآب گرم که رو... گذارم  یم نشیس يبسته سرم رو رو يلباس ها

ده و من  ینوازش م متیآب با مال انیجر ریو پر از خونم رو ز دهیبه هم چسب يبا دست موها رضایعل... چطور کف حمام پر از خونابه شده 
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زانوهام ... کنم  یشوهرم رو حس نم يدرد دارم که نوازش ها نقدریا... کنم  یزخم سرم ضعف م ياز برخورد قطرات پر فشار آب به رو

:زنم  یه مضج... کنم  یم هیو گر نمیش یمشکنه و کف حمام  یمثل قلبم م

! رمیم یبسه دارم م! ... بسه   -

خانوم و عمو جعفر که  سیاز ان... و زمان طلبکارم  نیکنم از زم یحس م... کنم  یسرم اخم م دنیکش ریزنم و با ت یتخت غلط م يتو

نازمو بخره ،  ستیکه بلد ن رضایاز عل... ده  یو فشار م میزندگ يگلو يکه پاش رو گذاشته رو هیاز هان... نتونستن دخترشون رو مهار بکنن 

 رضایعل... بخت و اقبالم  نیاز ا... میکس یب نیاز ا... ستیوقت همدمم نبود و ن چیاز مامان روجا که ه... بکنه  کاریچ دیبا یک ستیبلد ن

:زنه  یبار چندم صدام م يبرا

از ... بهت بدن  يزیچ یسرم هیمارستانیب میبر ایاگه حالت بده ب! ... بعد بخواب بخور  يزیچ هیپاشو الاقل ... بابا لنگ ظهره ! ... نژال   -

! يبچه رو جون به سر کرد نیتخت منو ا يتو يصبح مثل مرده ها افتاد

هام تر  يبا همه دلخور فتادیو در به در بود و من هر وقت مثل مرده ها م ضیخمار و نئشه و مر شهیچند سال هم... زنم  یدلم پوزخند م يتو

!ده  یرو بروز م شیو ناراحت یکه خستگ دهیروز هم نکش کیو بدحال شدم به  ضیاما هر وقت خودم مر... کردم  یو خشکش م

:زنه  یچنگ م یپاتخت يرو از رو لمیموبا یکالفه و عصب رضایعل... زنه  یبار صدم زنگ م يبرا مهتاب

بله ؟   -

شما ؟   -

االنم  ستیحالش خوب ن یکم هیهستش فقط ... نیدار اریاخت... اوردمیبه جا ن دیببخش... حال شما خوبه ؟ ) کنه  ینگاهم م یچشم ریز(   -

!دهیخواب

!بله ... آهاااااا ... ااااا   -

! برمش کارهاشو انجام بده  ینژال بهتر شد خودم م نیشما به کارتون برس ستین یمشکل  -

! به سالمت ... گم خودش بهتون زنگ بزنه یم... باشه چشم   -

:کشم  یم رونیانگشت هاش ب يرو از تو یکنم و گوش یغضب دستم رو دراز م با

؟  يگفت تو جواب بد یک  -

! ایاعصاب دار... صد بار زنگ خورد   -

-  ...

! کرد  یزر زر نم راهیب ادمیپس حامد ز) کنه  یچشم هام نگاه م يانگار که مچم رو گرفته باشه تو یحالت خاص هیبا (   -

:دم  یشم و آب دهنم رو قورت م یم زیخ میتخت ن يرو
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گفت ؟  یم یحامد چ... حامد ؟   -

 یاجیتو احت یبه دوزار پول رانندگ گهیخودش د بیزنت قفل درو عوض کرد بدون دستش رفته تو ج گهیچند روز د يدیگفت اگه د یم  -

! نداره 

؟  یکن یحساب باز م سیاون ابل يهنوزم رو حرفاتو   -

! به اون در  نیچشمت بگم ا يخواد با انگشت بکنم تو یدلم م ییوقتا هیاما خب ! ... نچ   -

کنم و بندشون رو با گره  یرو جفت م دیسف يپاپوش ها... زنم  یرو تا م یرنگ و مخمل یصورت یسرهم يها نیکشم و با دقت آست یم آه

قبل از ... گذارم  یرو هم داخل جعبه م دیشاخه رز سف هیو  نمیچ یرنگ و براق م يا روزهیجعبه ف يهمه رو تو... بندم  یبه هم م یشل

:ده  یبودم به دستم م دهیبراش خر شیرو که هفته پ ییکوچولو يو خرس پشمالو ندازهیبغلم م يخودش رو تو نایبرداشتن در جعبه ، آو

! جهان  ییدا هین یاز طرف من بذار برا ن نمیمامان ا  -

:بوسم  یزنم و پشت دستش رو م یم لبخند

؟  يمگه خودت دوسش ندار یول... یدلم زیعز  -

! دوس دارم  شتریسارگلو ب یول... چرا دوسش دارم   -

؟  یش ینم مونیبعدا پش... ؟  یپس مطمئن  -

 یپشمالوش م يدست ها نیدم و شاخه گل رو ب یعروسک رو کنار پاپوش ها جا م... ه ر یم رونیکنان از اتاق ب یل یکشه و ل یم ینچ

.گذارم 

بهتر باشه باز هم  دیشا... کنم  یم یرنگم رو خط خط یورم کرده و صورت يدور پلک ها يو با مداد چشم قهوه ا ستمیا یم نهیآ يروبرو

 یب... کشه  یسرك م شیگوش يو تو دهیتخت دراز کش يرو... رم  یم رضایکنم و به اتاق عل یکاره رها م مهیرو ن شمیآرا... تالشم رو بکنم 

:کنم  یزنم و صدام رو صاف م یکنار تخت زانو م... کنه  یرو حفظ م تشیموقع رمتوجه به حضو

! اونو بذار کنار بهم گوش کن  قهیدق هی! ... رضایعل  -

!شنوم  یدارم م  -

؟  يایب يخوا یتو نم ستیحاال زشت ن... دخترش  مهیول يبه خودت زنگ زد دعوتمون کرد برا جهان که... نیبب  -

! تیبرا عرض تسل ومدنینوك پا ن هیکدومشون  چیزشت اون بود که مادر من مرد ه  -

!مونه  یمثل سابق م یکنار همه چ یخودتو بکش ينطوریا یتا وقت... میبر ایب! ... رضایلج نکن عل  -

!خب بمونه   -

! خونواده قبولمون داشته باشن  هیبه عنوان  دیدستشون که با ادیهم م هیبق میایو ب میخب دو بار که با هم بر... ؟  یچ یعنی  -

میاریدر ب يباز لیو فام میخونواده باش هیبا حاج محمود و تخم و ترکش مثل  میتون یوقت نم چیما ه... گوشت فرو کن  يتو نویا! ... نژال   -

! بکنم  يمامان تو باز يسر به راه شده رو برا يمنم عالقه ندارم نقش دومادها! ... ختهیوقته که ر یلیحرمت ها خ... 
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:سوزه  یم مینیزنه و نوك ب یچشمام حلقه م ياشک تو دوباره

بازم  میبارم شب قبلش دعوا کرده بود چند ادمهییحت... خواهرات دعوتمون کردن باهات اومدم  ایالتونیهر وقت فام شهیمن هم یعل  -

. همراهت اومدم  دمویمن با کرم پودر صورتمو ماله کش

تابع  يخوا یم... و برو  ریدست بچتو بگ يبر يخوا یاگه م... زیاشک نر يخود یب! ... يخور یسر منو م ينژال از صبح تا حاال دار  -

! حیتفر میر یم ییشم سه تا یآماده م نیهم بش یشوهرت باش

منگنه ؟  يال يگذاری؟ که منو م دتهیرسم جد رضایعل... ؟  حیتفر میبر  -

حاالم که دعوتمون کردن و بچه سه ... و نشد  يخسته ا يکه تو بهانه آورد میصبر کردم با هم بر... نمیبچه رو بب مارستانینرفتم ب یحت من

سرم به عنوان تنها عمه دخترشون  ریازم توقع ندارن خ... زنش دختر خالمه ... جهان برادرمه ... ؟  یکن یمنو سبک م يروزشه بازم تو دار

بهشون بزنم ؟  يرس هی

 یحاال تو دعوتشونو رد م... بودن تا کمتر غصه بخوره  دهیرس نایبه آو یکل نیجهان و نازن نیبودم هم يبستر مارستانیکه من ب یموقع اون

؟ یکن

برو خداتم شکر کن ... ياز صبح تا حاال راه به راه هر وقت چشمت بهم خورده باهام بحث کرد... که سر کار بودم  شبید! ... خستم نژال  -

! برو  يبر يخوا یگم م ی، م رمیگ یجلوتو نم

:شم  یبلند م نیزم يحوصله از رو یو ب دلخور

.........تو  یول... خواهش کردم ... رضایبحث نکردم عل  -

 یلیخ هیپ دیدر هر دو صورت با... گهیجور د هیجوره و نرم  هیبرم ... زنم  یبه جعبه زل م یمردد و عصب... رم  یکشم و به اتاقم م یم آه

!کنم  یرنگ محو م یشورم رو با رژ گونه صورت يکشم و رد اشک ها یسرم م يشالم رو رو... ها رو به جون بخرم  ثیحرف و حد

پاهام گذاشته ، سرگرم  يو سرش رو رو دهیعقب دراز کش هیصندل يکه رو ایآون ي، خودم رو با نوازش موها ستهیا یه مچراغ قرمز ک پشت

! میچشم تو چشم بش نهیآ يتو نکهیترسم از ا یم... کنم  یم

:زنه  یم یچرخونه و لبخند خجول یسرش رو م یکم ییدا

آخه ... واسه رتق و فتق خونه  ارمیتازه نفس ب هیبعد برم ... طاقچه فقط نگاهش بکنم  يبگذارم رو گهید دیبا توییزن دا نیا! ... نژال بابا   -

کاسه سوپم  هیظرف و ظروف داده دست ما  یکل گهید یچیه... دوست داشته باشن  دیگه نه شا یمن بهش گفتم سوپم شد تحفه ؟ م

! گذاشته روش 

:کنه  یرو رسوا م ییدا ینه چندان سرحال يبا صداده و  یم يگاز شیبا سبز شدن چراغ ن سامان
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رو پاچه شلوار  یختینصف سوپا رو ر یآخرشم نگفت يگور لرزوند يو تن پدر زنتو تو یبه هم بافت سمونیهمه آسمون ر نیا... پدر من   -

! من  نیخودتو کف پوش ماش

:کشم  یخودم رو به جلو م یخندم و کم یم اریاخت یبه سمت سامان ب ییچشم غره دا با

! به زحمت  نیافتاد... جون  ییدا دیببخش  -

!نیبخور گهیشوهرت با همد شیپ نیبرو بش... يخودتم که درست غذا نخورد... ییدا ستین یزحمت  -

... کرده  رمیدرگ یحس عذاب وجدان حساب... رو که به جانم افتاده پنهان کنم  یکنم دل آشوبه و استرس یم یزنم و سع یم یمصلحت بخندل

! شدم  یامشب دروغ پشت دروغ به هم بافتم و از درون متالش

در جواب  کسرهیلبخند زدم و ! ... کنم و بگم نتونسته به موقع برسه  یازم خواسته عذرخواه یبار برده راه دور و تلفن رضایکه عل گفتم

 دمیمروار يو گوشواره ها دمیکش شهیتر از هم ظیرژ لبم رو غل... حرف زدم  زیبلند از خوب بودن همه چ يجمع با صدا يها یپرساحوال 

! کردم  انیبا افتخار نما انهجمع زن يرو تو

با  گرانید نکهیو چقدر از ا! ... مخدوش نکنم  يلحظه ا يجمع رو برا هیکردم شاد یو آرامش به صورتم گذاشتم و سع یخوشبخت ماسک

! ، نگران و هراسان نشدن ، لذت بردم  نیدو دلباخته سابق بر ا هیکیوجود سامان به خاطر نزد

!توسط دخترش  رضایو رسوا نشدن حضور عل نایدلم خدا رو شکر کردم بابت دهان چفت و بست دار آو يچقدر تو و

تازه  يکنم هوا یم یدم و سع یم نییرو پا شهیش یکم... کنه  یهام نفوذ م هیسامان به ر نیریادکلن گرم و ش يکشم که بو یم یقیعم نفس

 يبه شامه مرد ها دیعطر و ادکلن زن ها نبا ياسالم فقط بو يگفته تو یاصال ک! ... کنم  نیگزیراننده رو جا يادکلن آشنا ياز بو يو عار

 یمثل نفسم بود ، حاال چقدر ازش دورم و م يروز هیکه  يمرد! ... نامحرم ... ههه ! ... نامحرم ؟... کنم  یدلم تکرار م يتو... ؟  سهنامحرم بر

! گذشته ها رو داشته باشه  يگذاره دلم هوا یکه نم هیحرمت زن و شوهر! ... ازدواجه  تهیخاص نیدونم ا

:ادیروح اله به حرف م ییبعد از دا یکم سامان

حل شده ؟  شیاریاخت یاون مشکل ب... سرحال تر بود ... زنه  یاز قبلش حرف م شتریب یلیخ نایآو دمیامشب د! ... ال نژ  -

:ادامه بدم  يکنم به باز یم یکنم و سع یم پایچل نمیس يهام رو تو دست

!نکرده  سیخودشو خ گهیوقته د یلیخ... نداره  یبله مشکل! ... شکر خدا   -

:کنه  یلب زمزمه م ریکنه و ز ینگاهم م نهیآ از

! الحمد اهللا   -

 هیگریو باز ییخونم و حس بد دروغگو یبه خونه فاتحه م دنیتا رس! ... لبش  ریز يشه و ذکرها یذهنم پر رنگ م يتو یب یب ادیاریاخت یب

! کنم  یامشبم رو با فرستادن صلوات کمرنگ تر م

 یتخت م يرو تو نایکه آو رضایعل... دم  یسر و سامان م نتیکاب يو پاش رو ختیبه ر رضایگذارم و تا برگشتن عل یم زیم يرو غذاهارو

:کنه  یدستش رو خالل م يتو هینیزم بیاعتنا به من س یگرده ، ب یخوابونه و بر م
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در همه آژانسها تخته شده بود ؟   -

! نده ریگ يخود یپس ب... هم بود  ییکه دا يدید  -

:کنه  یم ریسراز تابهیماه يرو تو ینیزم بیزنه و ظرف س یم يپوزخند

خورم  یغذاشونم نم یعنیومدمین یمن وقت یدون یتو نم... خونه ؟  يآورد یهم گذاشت يمثل گداها ظرف ظرف غذا رو رو اروینیجلو ا  -

؟  یکن عیمنو ضا يفقط بلد... ؟ 

خبر نداشتن ... يایب ینتونست يبهشونم گفتم سر کار بود... اصرار کردن  هیو بق ارمیخواستم ب یاوال که من نم... ؟  هیچه حرف نیا  -

!یزن یم ریبا ت شونویسا

کردن دارن احترام سرت  یم الیها خ چارهیب... هم به زور همراهمون آورد  ییدا دنیبرات کش نیزهره و نازن ییغذاهارم زن دا نیا

! گذارنیم

و کنار دستش  گذارمیکانتر م يشالم رو رو... ستین نمونیب یحرف چیه شهیفهمم که باز هم مثل هم یشه م یتر م یسکوتش طوالن یوقت

 ياز تو متیرو با مال یچوب ریکفگ... پزه  یکه داره املت م داستیپ نکیخرد شده و تخم مرغ کنار س ازیاز گوجه ها و قارچ و پ... ستمیا یم

! ، پنجاه  میما که چهل ایخدا... مکش یدستش م

! کنم  ی، من برات درستش م نیبرو بش  -

!یتوقع بودن از زندگ یعادت کنم به ب دیانگار با... کنه  یم نییرو باال و پا ونیزیتلو يو شبکه ها رهیحرف به سالن م یب

! بدهکار ؟ یطلبکارم و ک یدونم ک یمدت هاست نم گهید

... نژال  يدار یچه دل پر حسرت! ... بهم گفت نژال بابا  یوقت ییداشت دا یگرم يچه صدا... اسه نصفه شده سوپ ک يدوه رو یم نگاهم

! باشه  یتونه کار هر کس ی، نم دهیو قلب از هم پاش ختهیر يآجرها نیمرمت ا

!ره  یراه خودش رو م رضایمدت هاست که عل... مرده متحرك رو دارم  هیحس ... آشپزخونه  نتیزنم به کاب یم هیتک

سرش گرمه که  نقدریا... آخر  يحساب ها هیتسو يبه تکاپو افتاده برا ینمونده و حساب دشیبه تمام شدن خونه جد يزیدونم که چ یم

ماه ها با وجود همه اتفاقات و  نیتمام ا يتو... حق من نبود  نیا نمیب یکنم م یفکر م یهر چ... نهیب یباباش رو نم دارهیب نایآو یوقت بایتقر

.رو بسازم  يدیجد هیو زندگ امیکردم با گذشته ها کنار ب یکه بود ، سع یمشکالت

! کرده  غیحضور خودش رو در یحت رضایعل اما

! میستیبه فکر هم ن... میستیهم ن يبه پا پا

! طمیکلمه عاجزم از هضم و درك شرا هیقعوا يبه معنا یگاه... میبه شدت سرخورده و عصبان یگاه... دلتنگشم  یگاه
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:شن  یگوشم تکرار م يمامان روجا تو يکنم حرف ها یکه به نم نم باران نگاه م نطوریهم

 نیزم ریکنه و ز یرو خبر م سیکرده اگه حق و حقوقش رو نده پل دشیبا حامد دعواشون شده ، تهد! ... مهتاب دادخواست طالق داده   -

!ده  یرو نشونشون م

! کنه جور نشد  میقا گهید يهاش رو ببره جا يبطر یواشکیخواست  یم... نداره  ییراه به جا عموت

!به دمش  دهیرس یبه قول معروف انگار ماه... هزار برابر بدتر از قبل شده  شونیزندگ

 یلرزم و پوستم از سوزش آب گز گز نم یدوش آب داغ به شدت م ریز... ندازم  یحمام م يدم و خودم رو تو یرو به شدت تکان م سرم

! بستم  خیانگار که از درون ... کنه 

! منم بد شده  هیزندگ... بکنم  يکار هیدیبا... کشم  یزنم و به صورتم دست م یبا خودم حرف م... کنم  یلب زمزمه م ریز

 يدرجه بخار... سر شده  يانگشت ها نیسرمه با ا دنیچقدر سخت بود کش... کنم  یم يا مهینصفه ن شیزده و لرزان آرا خیيدست ها با

دم و به  ینم یتیاهم... لرزه  یکشه و ساق پاهام م یم ریکمرم ت... پوشم  یم یرو با شلوارك آب دیسف هیکنم و همون تاپ حلقه ا یم ادیرو ز

از حد خستم  شیبافتن موها ب... نه زده باشن دونم چرا انگار به مفصل دست هام وز ینم... بافم  یم يبلندم رو مدل فرانسو يزحمت موها

هر وقت ... قلبم شده  تیپالك امن نیچند ساله که ا! ... ایخدا... رمیگ یمشتم م يو پالك اهللا رو تو نمیش یتوالت م زیکنار م... کنه  یم

! شه  یکنم نگاهت به طرفم جلب م یحس م مزن یبهش چنگ م

پام  شیو صالحمه پ ریهر طور که خ... سپارم به خودت  یبار هم م نیا... حکمتت رو درك کنم  دیو شا دیوقت نتونستم اونطور که با چیه

!بگذار 

 ياشک ها... کشم  یدرشتم م يلب ها يپروا رو یو ب ظیرنگم رو غل يکشم و رژ لب گوجه ا یم رونیرو ب زیم ينشسته کشو همانطور

.کنم  یهاست درد و دل م یکینزد نیکه هم ییخورن و من افتاده تر از قبل انگار با خدا یگرمم سر م

 رضایعل... نکرده  رییتغ يزیبار دوم ، انگار چ يحاال برا... رو گرفت  زمی، همه چ دمویرو ، ام میغرورمو ، سالمت... بار اول لهم کرد  ایخدا

! شکنم  یو من م ستادهیا رضایعل... م مون یره و من م یم رضایعل... و من هستم  ستین

بودم ،  زیغم انگ هیفاعل و مفعول نیا هیقربان شهیکه هم یکنه و من یرابطه متنفر کرده بود ، صبر م نیکه من رو تا حد مرگ از ا ییرضایعل

! کنم  یتقاضا م

! بزنه ، من تا آخرش هستم  میرو لح یزندگ نیا يتونه وصله ها یم یهم آغوش نیا يگرما اگه

راستم رو  يابرو ریزنم و خال کوچک و کم رنگ ز یهق م... کشم  یم یدارم و دور چشم هام خط پررنگ و واضح یرو بر م یمشک مداد

! خودم رو بکشم  دیبا... کنم  یپررنگ تر م

 یم امیپ کیاز فرق سر تا نوك پا  زیهمه چ... کنم  ینگاه م دیجد يبه نژال نهیآ يتو... ستمیا یپاهام م يو رو رمیگ یم زیرو به لبه م دستم

مردن  نیبا هم دیشا یزندگ نیمتنفرم ، اما ا دمیاز خود جد... وقت محرمم نبود  چیکه ه يشوهر يبرا ییخودنما ستیمرامم ن يتو... ده 

!رهیزنده بشه و جون بگ وبارهمن د
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 رهیخ اهمیس يپر از اشک به عمق چشم ها يگزم و با چشم ها یلب م... کنم  یس مدلم رو ح ریشدن ز یکشه و خال یم ریچپم ت قهیشق

! یبکن يهستم که باهام باز یمن خسته تر از اون! ... ؟ ایخدا... شم  یم

! کنن  یم شیدلم رو ر يانگار با چنگک تو... کشم  یو آه م شمیرسه که از شدت دل درد خم م ینم هیثان به

رسم  یم واریکنم به د یاز هر طرف که دستم رو دراز م... نهیش یرو لبهام م يلبخند احمقانه ا... شم  یو گوشه اتاقم مچاله م زمیر یم اشک

!

دوه  ینگاهم م... کشم  یخودم رو به جلو م یکنم و کم یزانوهام رو باز م... ده  یپشت سرم کمر دردناکم رو انگار فشار م وارید يسرما

 يرو پاك بکنم و به جا ظمیکننده و غل کیتحر شیفورا آرا دیبا... ستمیا یم یزنم و به سخت یپوزخند م... دمیو سف دهیکش يساق ها يرو

.بپوشم  یو گرم دهیپوش وریباز شلوار و پل يهالباس  نیا

 نیا... کنم  یصفحه نگاه م يبه اسم مهتاب رو دیبا ترد... ترسم  یم یشکنه به خاطر ساعت دوازده شب کم یکه سکوت رو م لیموبا زنگ

:نفس بکشم  گذارهینم... دم  یبه سرعت جواب م... کنه  یسرش آورده باشه تنم رو مور مور م ییعموحامد بال دیفکر که شا

؟  یخودت! ... الو نژال   -

شده ؟  یچ... بله   -

بهم ... دم خونه ما  ایفردا صبح زود ب... ازت دارم  یخواهش هیبار فقط  نیبرا آخر يرو حساب خواهر... گم  یبهت م یچ نیگوش کن بب  -

سبز  کیچمدون کوچ هیيکنار انبار يخرت و پرت ها ياز البال اطیتو ح ایسر و صدا ب یب... کنم  یدرو برات باز م فونیتک بزن من با آ هی

! رمشیزت بگا امینگه دار تا به وقتش ب شتیامانت پ... رنگ هست ، برش دار و ببر خونه خودت 

؟  شیاری؟ خب چرا خودت نم یچ يمهتاب برا  -

لش  يعموت با چند تا دوستا... پام رو شکسته  شیدو روز پ... گرفته  دهامویلیک... در رو قفل کرده ... رونیتونم از خونه برم ب یمن نم  -

کهنه خودش رو از  هیگوش... نه  ایکارت داره  میس نهیازم گرفت اما چکش نکرد بب مویگوش... بساط قمار گرفته  نجایتر از خودش امشب ا

 هیشخص لیتو چمدون وسا... شم  یاز دستش راحت م شهیفردا اگه خدا بخواد برا هم... نژال ... کردم  دایکمدش پ يتو يآشغاال يالبال

! پس اندازم ، طالهام ، مدارکم ، عکس هام ... خودمه 

متوجه حضورت  یکه کس لنیمست و پات نقدریا يایکه تو م یاون موقع... کنن  یم يخورن و باز یتا صبح م نایا... ببرشون  ایقط بف... نترس

!بردار و برو  ایب... شهینم

!میر یدنبالت با هم م امیم  -

! سیزنم به پل یمونم زنگ م یمن م! ... نه   -

!مهتاااااااب ؟  -

! بار  هیونمیش... بار  هیمرگ   -

! سوزونم نژال  یم ششویفردا ر! ... نه  ایبندازه  حیگلوش ببنده و تسب ریتونه دکمه هاشو تا ز یهم م يکالنتر يفردا تو نمیخوام بب یم
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 يا نهیکه اگه حامد ک يوا... رهیکمرم باال م يدم و لرز از مهره ها یمشتم فشار م يرو تو یگوش... کنه  یو تماس رو قطع م فتهیهق هق م به

 یرم و چمدون مهتاب رو برم یم... میگرفتن تصم يکشه برا یطول نم شتریچند لحظه ب... شییرسوا يبو ببره به مهتاب کمک کردم برا

بگذار ... رواز پ يفردا فقط دو تا بال کم داره برا يمهتاب برا! ... یاشیشراب و بساط قمار و ع يها شهیمونه و ش یاون وقت حامد م... دارم 

! تونه روش حساب کنه واسه مستقل شدن  یداره که م یمن چمدون شیپ نجایراحت باشه که ا الشیخ

خب ! ... حد و حسابش  یب يها یعمرشون دلنگران بودن بابت ناخلف يلحظه ها نیتا آخر یب یآقاجون و ب! ... کم آزارمون نداد  حامد

!گهیآدم ها ساختند د نیهم يزندان رو برا

درهم به صورتم زل  يبا اخم ها رضایکشه و عل یم ریدلم ت... کشم  یم غیترسم و ج یشه ناخودآگاه م یکه دور کمرم حلقه م رضایعل دست

:زنه  یم

چته تو ؟ ... ؟  يدیجن د  -

... ندازهیتخت م يه و اون رو روشک یم رونیدست هام ب يرو از تو یو گوش رهیگ یخندش م بمیعج تیوضع دنیاز د... افتم  یتته پته م به

! شن  یم نییو شانه هاش از زور خنده مدام باال و پا رهیگ یبغلش م يسرم رو تو

! یدر چه حال نمیبهت سر بزنم بب ایاتاق ، گفتم ب يتو ارمیکاناپه ب يرو از رو نایآو نکهیخوب شد قبل از ا! ... نژال  يا وونهید  -

! يهم کرد یچه رنگ و روغن... نمیبب..... کــــــه  نمیب یم

! شد  یچه افتضاح... کنم  یباز نگاهش م مهیخنده و من با دهان ن یم زیر زیر

 نطوریتخت و هم يکنه رو یدرازم م... چرخه  یو چند دور دور خودش م ندازهیکولش م يشه و من رو رو یخم م رضایکنم و عل یم سکوت

:زنه  یم مهیبدنم خ يبنده و قبل از آرام گرفتن من رو یخورم در اتاق رو م یخوشخواب تکان م يکه با حرکت فنرها

کنم ، هان ؟  یاشتباه که نم  -

درسته ؟ ) ده  یو فشار م رهیگ یدستش م يچانم رو تو... ( درسته ؟  يخوا یخودتم م تو

:بوسه  یم قیزنه و بناگوشم رو عم یلبخند م... کنم  یخم م دییو گنگ سرم رو به نشانه تا جیگ

شه ؟  یشوهر خود آدم نم یشکیه يدیباالخره فهم  -

جمله آخرش انگار  دنیمن اما با شن... زنه  یصورتم بوسه م يوقفه رو یکنه و ب یبدنم رو لمس م يها یلخت و برجستگ يوس بازوهاهپر

که بارها و بارها از من  يبا مرد شتریب تیمیصم يخواهش برا يذره ا یو نه حت... دیدلم نه شور هست و نه ام يتو... رسم  یبه ته خط م

! کام گرفت اما باورم نکرد 

! ما دوطرفه بود  نی، نفرت ب یشش هفت سال زندگ نیفهمم که در همه ا یم حاال

دست هاش خفت  ریشب ها ز هیامشب هم مثل بق ستیبرام مهم ن گهید... کنه از هجوم بغض  یگلوم باد م شهیکنم و مثل هم یم سکوت

! بکشم 
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امشب از ! ... داشته باشم  ینید نکهی، و من هستم بدون ا یاما تو هست ستین یاحساس! ... کنم  یبه خاطر تو سکوت م... من پاکباختم  ایخدا

 نیا يکردم که برا قبول... ندارم  یخواهش گهید... دخترانه و خاکستر شدم  ياهایفرستم به گور رو یزنانم رو م ياهایلحظه تمام رو نیهم

.......چیه ی، ب یاعتراض چیه ی، ب یحرف چیه یب... عروسک بود  دیمرد فقط با

 يهست که مثل عروسک پارچه ا یساعت مین... کردم  دایکنه که حالت تهوع پ یاونقدر دلم درد م... رمیگ یشدت درد مدام لبم رو گاز م از

 یب... شده  عیبره رام و مط هیمثل ... بزرگ و گرمش سپردم  يدست ها تیخودم رو کامال به هدا... خورم  یتکان م رضایعل يدست ها يتو

!نفس هام رو بشنوه  يصدا نکهیبدون ا یحت... یاعتراض چیه

کنم  یصورتش نگاه مبه ... صبر نکنم  نیاز ا شتریاوضاع خرابم ب نیکنم بهتره با ا ی، فکر م میوجب کیبه دکمه شلوارك  رسهیکه م دستش

:زنم  یصداش م رمیگ یکه مچ دستش رو م نطوریخش دارم هم يبا صدا... بفهمه بدتره  رترید یشده و هر چ يجد يبدجور... 

!صبر کن  قهیدق هیرضایعل! ... رضایعل  -

بار با هر  نیا... کنه  یباز کردن دکمه تقال م يکشه و دوباره برا یم رونیانگشت هام ب يمچ دستش رو از تو... دهیاصال حرفم رو نشن انگار

:رمیگ یدو دست مچش رو م

! لحظه گوش کن  هی  -

 یخمار و کم يبا صدا ارهیم کتریصورتش رو نزد... زنه  یهام کنار م قهیشق ياز بافتم رو از رو ختهیر رونیب يزنه و موها یرو پس م دستم

:کنه  یاعتراض م یهم عصب

االن آخه وقت حرف زدنه ؟   -

......خب آخه   -

)ده  یرو فشار م نمییبا شست دست لب پا( 

! آخه  یآخه ب  -

!گهیروز د هیبذار برا ... حالم بده  یعل  -

)زنه  یتشر م یکنه و به آرام یدرشت شده نگاهم م يبا چشم ها( 

!ت بده زنم حال یهر وقت من بهت دست م... حالت خوبه ؟  یتو ک  -

)فتهیم رونیشه و دو قطره اشک از گوشه چشم هام ب یم شتریبغضم ب( 

! بکشم  شیوگرنه من که مرض ندارم با دست پس بزنم ، با پا پ... قبل از اومدنت دل و کمرم گرفت  نیهم نایبه جون آو  -

)لغزونه  یشکمم م يکشه و دستش رو رو یم یکالفه پوف( 

؟  یگ یم ينطوریا میتا آخرش نر نکهیبرا ا يشد مونیپش نکهیا ایحالت بد شده ... راستشو بگو نژال   -

)کنم  یدل ، ناله م زیو عز کیشوهر رمانت نیو وارفته از ا دیناام... زنم  یکنم و دستش رو پس م یم هیگر شتریب( 

 یخب دارم م... مگه قراره فرار کنم ... گم  یم یچ يشنویاصال انگار نم... ن نداشتن و ندار یمن برات ارزش يوقت حرفها چیتو ه رضایعل  -

! بکن  یخواست يهر کار ای، ب يحاال اگه تو رحم و مروت ندار... میوضع دوست ندارم رابطه داشته باش نیبا ا... گم ماهانه شدم 
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 يپراکنده شده رو يلباس ها ياز البال... کشه  یبدنم کنار م يحرف از رو یکنه و بعد ب ینگاهم م يا هیبا فک منقبض چند ثان رضایعل

 شهیخم م... کنم  یبا چشم حرکاتش رو دنبال م دمیکمر دراز کش يکه رو نطوریهم... پوشه  یو فورا اون رو م زنهیرو چنگ م ورشیتخت پل

کشه و  یهر دومون م يپتو رو به رو یخاص هیتفاوت یب کیبا ... کنه  یباز م عیداره و اون رو با چند تا تکان سر یرو برم تختنییپا يو پتو

:گذاره  یچشم هاش م يساعد دستش رو رو

!وقت بهتر  هیيبرا میگذاریبخواب م... من حرفتو قبول کردم ... باشه نژال   -

زنه ،  یتک تک سلولهام موج م يو سرما و درد داره تو ییتخت حس تنها نیا يو من رو دهیخواب میمتر یچند سانت يشوهرم تو نکهیا

 يدونست چقدر به دست ها یکاش م... اما منم آدمم ... ذوقش خورد  يشده بود و بعد تو دواریدرسته که ام... دهیآزارم م يبدجور

 نیمردانش مثل مسکن کمر دردناکم رو تسک نهیس يگرما گذاشتیگرفت و م یبغلم م... کرد  یرهام نم نطوریاکاش ... دارم  ازیگرمش ن

انگار که به کل وجود ندارم ... بودن و تفاله بودن بهم دست بده  تیخاص یحد حس ب نیتا ا گذاشتیگرفت و نم یالاقل دستم رو م ای... بده 

!ره  ی، به خواب فرو م يگرینوازش و تماس و برخورد د چیه ی، ب

ناتوان و پوچم که  نقدریکنه اما ا یم ینیپوستم سنگ يرو شمیآرا... گردنم گر گرفته  ریسوزه و زیصورتم م يرو رضایعل يبوسه ها يجا

 ینگاه م رضایساعد دست عل يبرجسته رو يکه به رگ ها نطوریچرخم و هم یپهلو م يرو... ندارم  تمیوضع رییتغ يبرا يا زهیقدرت و انگ

. رم  یکنم به خواب م

 قیپشت به من عم رضایعل... کشم  یم رونیپتو ب ریشم و تن کرختم رو از ز یاول صبح ، بلند م يهواست و لرز و سرما شیگرگ و م

 یم رونیدست و پاهام ب ریمچاله شدم رو از ز يکشم و دونه به دونه لباسها یآه م... شهیدلم تازه م يباز هم تو شبید يدلخور... دهیخواب

... سوزه  یسمت راست شکمم م ينقطه تو هیهنوز هم ... رم  یم ییکشم و به دستشو یم رونیرو ب یونه پد بهداشتد هیکمد  ياز تو... کشم 

!چطور ممکنه ؟... رو حس کردم  زیهمه چ شبید... خورم  یجا م زمیتم ریلباس ز دنیبا د

! شکمم هست  يتو ستیرسم احتمال وجود ک یکه م يا جهیکنم و بعد به تنها نت یفکر م يچند لحظه ا رتیبهت و ح با

رو  ییدستشو نهییدستم آ يو با پد تو رمیگ یوضو م... باشم  رضایعل يتونستم تا آخر پا به پا یحالم بد بود که نم شبیهر حال اونقدر د به

.امیم رونیکنم و ب یپاك م

 یدم و بعد دوباره خم م یسالم م... بندم  یلذت بخشش قامت م يکنم و در پناه شعله ها یجانماز مخملم رو باز م نهیکنار شوم شهیهم مثل

مبل مقابلم  يرو... رضایشده عل کیبار يچشم ها يشه تو یکشم که نگاهم قفل م یچادر رو باالتر م... بوسم  یشم و مهر تربتم رو م

:کنه  ینگاهم م زخندنشسته و با پو

؟  یخون ینماز م  -

پا ... کنم  یو نگاهش م گردمیبرم... زنهیکنه و به سمت اتاق خودش قدم م یمبل م يدهان باز کنم با شتاب خودش رو از رو نکهیاز اقبل

! محاکمه محکوم شدم  یباز هم ب داستیکوبه و پ یم نیزم يرو

بگم که باورم کنه ؟  یچ! ... ایخدا... زنم  یم هیبه دست به کاناپه تک حیکشم و تسب یگردنش باال م يرو تا رو نایآو يپتو
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سکوت ... دم  یفشار م نهیکنم و چمدان مهتاب رو به س یترس و لرز در خونه باغ رو باز م ایدن کیساعت هفت صبح هم نشده که با  هنوز

 يپهلو يگزم و دستم رو رو یبم رو ماون خونه غوغا به پا شده ل يلحظه تو نیهم ياحتماال تو نکهیبا فکر ا... خونه آقاجون ترسناك بود 

کنم خودم  یم یکشم و سع یسرد و مرطوب باغ م ياز هوا قیچند تا نفس عم... کنه  یلحظه رهام نم کیحالت تهوع ... ارمگذ یراستم م

نشسته و در  قیآالچ يکه تو يگربه ا يکنم و جلو ینان رو جدا م نیاطراف اول ریاز خم يکنم و تکه ا ینان رو باز م سهیک... رو آروم بکنم 

.رفتم  رونینان ب دیخر يفکر کنه برا رضایتخت بگذارم و عل ریچمدان رو ز دیبا... ندازمیخودش فرو رفته م

و تن خستم رو تا  ندازمیرو به در م دیبا شتاب کل... خوره  یبا آهنگ زنانه به گوشم م یبیو غر بیعج يرسم صداها یکه م يدر ورود به

صورتم خشک  ينگاهش رو رضایعل... زنه  یضجه م يخفه ا يفرو برده و با صدا رضایشکم عل يسرش رو تو نایآو... کشم  یموسط سالن 

 يرو رو یمصرف جراح کباریغیو ت دهیدست چپش رو تا آرنج باال کش نینامرتبش ، آست يبا لباس ها هیهان الناونطرف س... شه  یم

:نبضش گذاشته 

کنم  یم وونتیمثل خودم د... یفراموشم بکن یتا آخرعمرت نتون... چشم خودت و زن و بچت  يجلو... کشم  یخودمو م نجایهم  -

! پسرعمو 

:زنم  یم ادیترس فر با

چه خبره ؟  نجایا  -

:رهیگ یم هیاز دست هاش رو به طرف هان یکیده و  یآب دهانش رو قورت م رضایعل

... ؟  یتن و بدن ما رو بلرزون نجایا ياومد يفرار کرد مارستانیاز ب یسر صبح... کنه ؟  یبچه داره سکته م نیا ینیب ینم... انصاف  یب  -

شه ؟ یهمه مشکالت حل م ينطوریا... ؟  یش یخوب م ينطوریا

:زنه  یم ادیفر هیهان

جام گوشه ... من عاشقم ... ستمین وونهیمن د... دوست داشتم  یگم از بچگ یدارم م! ... گم دوست دارم  یدارم بهت م! ... شرف  یب  -

!ستین... ستین مارستانیت

از  ایدن يکه به کل هوا يگور دو متر هیيدم بگذارنم تو یم حیتا عشق تو از سرم بپره ، ترج ياتاق دوازده متر هیقراره بندازنم کنج  اگه

! فتهیسرم ب

 نیخشک شدم و با دهان باز به ا... رهیگ یها قطره قطره راه م کیسرام يمچ دستش رو ریخون از ز کهیده و بار یرو فشار م غیت هیهان

:زنه  یبلند تشر م يبا صدا رضایعل... کنم  یصحنه نگاه م

! نکن بچه ! ... ینکن روان! ... بتید نکن مص  -

:کشه  یم ادیفر رضایعل... کنه  یبندم و پشتم مور مور م یچند لحظه م يده و من چشم هام رو برا یفشار م شتریرو ب غیت هیهان

؟  یهاتو جمع بکن يباز وونهید نیکنم ا کاریچ... کنم  کاریبگو چ! ... هینکن هان  -

:زنه  یم شخندیپر حرص ن هیهان
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یفهم ینم... يگفتن بچه ا... زهیخوابم کردن که آبروشون نر... کردن  شتریدوز داروهامو ب... گفتم تو رو دوست دارم ... بهشون گفتم   -

! ینادون... یلوس... يا یدون هییکی... 

! میش یکشم هممون راحت م یخودمو م... زونتمیتا زندم آو... راه نداره پسرعمو ... درمونم نکردن  یگفتم ول دردمو

زانوهام ... زنه  یرنگش شتک م یلباس صورت يخون با فشار رو... کشه  یم رونیاون رو ب غیده و با ج یرو تا خط وسط فشار م غیت نباریا

با ... زنه  یچنگ م رضایو به شلوار عل دهیترس نایآو... کنه  یرو از خودش جدا م نایآو رضایعل... شم  یآوار م نیزم يشن و رو یشل م

دوه و  یم هیبه طرف هان... ندازهیمبل م يبچه رو رو یکنه و بعد مثل پر کاه یده و دستش رو جدا م یرو فشار م نایآو فیمچ ظر تیعصبان

... زده  مهیخ نیزم ياز شدت درد رو هیهان... زنه  یگره م هیکشه و اون رو با سرعت دور مچ هان یرو از دور گردنش م دشیشال سف

 يزمزمه هاش مثل مته رو... ده  یفشار م نهیرو به س هینگه داشته ، بدن لرزان هان که دست چپش رو باال نطوریکنه و هم یبغلش م رضایعل

:ره  یاعصاب متشنجم فرو م

..... هیهان... هیهان... ؟  هیهان يعاقل نشد یول يچرا بزرگ شد... دختر  یفیح! ... جوجه  یفیتو ح  -

 هیبا هر هان... کشه  یم قیعم يچسبانده و با ولع نفس ها رضایعل نهیباشه سرش رو به س دهیانگار به آرامش رس هیزنه و هان یهق م رضایعل

صحنه  نیبه ا دهیدر يکه با چشم ها نایآو شانیو پر دهیصورت ترس يدوه رو ینگاهم م... کنه  یرو زمزمه م يزیلب چ ریز رضایگفتن عل

ده ... باشم  دهیچسب نیانگار که به زم... لمس شدم  يخوره به دست و پاها یچشمم م... کنه  یم ینیگردنم سنگ يسرم رو... هکن ینگاه م

 نایآو... رم  یم شیکشم و تا کنار مبل پ یم نیزم يخودم رو رو... شم  یگذره و من کم کم از شوك خارج م یعمر م کیکه مثل  يا قهیدق

همه فشار  نیاز ا... سخته حس کردن لرزش بدن تنها دخترم  چقدر... چسبونه  یکنه و صورتش رو به شالم م یبغلم رها م يخودش رو تو

رو به خود  رضایعل يگرفته ا يبا صدا... گره خورده به دستها و آغوش شوهرم  هیهان... رمیگ یم شیوارد شده آت نایکه به آو یو استرس

:ارمیم

! هیلیدختر امروز هممون رو سکته نده خ نیا... پاشو زنگ بزن به عموت   -

:کنه  یبه خون نشسته نگاهم م يکنه و با چشم ها یبلند م هیسر هان يچانش رو از رو رضایعل

!مارستانیبرمش ب یخودم م  -

... دختر فتنه شده  نیا... ریرو به گردن نگ وونهید نیا تیمسئول... ببرنش  نجایهم انیپاشو زنگ بزن ب... ؟  رضایعقلت کجا رفته عل  -

! نکنه و تو رو به دردسر نندازه  یحماقت هیدوباره  ستیمعلوم ن

خونه ؟  يتو يچرا راهش داد اصال

!حالش بد بود   -

!بکنه  يباز لمیتو ف يبرا نجایا ادیکش بره و ب غیت هیخوب بوده که  نقدریا  -

؟ لمیف  -
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فوق  ای... کرد  یخودش رو خالص م شگاهیآسا يخواست همونجا تو یاگه م... جمع نمرده  هیونیکس تا حاال با زدن رگ دستش م چیه  -

!زد  یفوقش شاهرگش رو م

؟  ینژال تو آدم  -

نگرانت کرده  نکهیاز ا... بره  یداره از آغوشت لذت م... یکنه خواستشو براورده کن یداره مجبورت م... رو گفتم  قتیحق... ریجبهه نگ  -

! رضایده عل یم تیداره باز... کنه  یحض م

! نذار ازت سوئ استفاده بکنه ... بکنه  لینذار خودشو بهت تحم... طع باش قا باهاش

)کنه  ینگاهم م نییزنه و از باال به پا یپوزخند م( 

! هیتو بهتر از بق! ... دن  یم يهمه منو باز  -

......فتنه رو جمع و جور کن وگرنه خودم  نیا... نکن  یقاط هیقض نیرو با ا مونیمشکالت خصوص یعل  -

! خوره نژال  یانگشتت هم بهش نم... یکن ینم یغلط چیه  -

!!؟ رضایعل  -

 یگم و گور م هیهم خودم هم هان يساعت بهم وقت بد مین... اتاقت  يرو بردار برو تو نایآو... هیمثل هان... مثل تو ... خسته شدم نژال   -

! میش

نگاهم ... رم  یبا عجله به اتاقش م... زهیر یقلبم فرو م يتو يزیچ هی... ستیها ن کیسرام ياز رد خون رو ياثر امیم رونیاتاق که ب يازتو

! شده  یخال يخونه باغ بدجور... ستیکمدش ن يهم تو رضایعل يلباس ها... دو لنگه باز در کمد  يشه رو یخشک م

 یساعت میکه از رفتنش الاقل ن ادیم ادمیو تازه  فتهیرسم عقلم به کار م یوسط سالن که م... دوم  یم ارضیدنبال عل چارهیب يآدم ها مثل

! ستیهم ن رضایقاب عکس پدر عل... چرخن  یدور تا دور سالن چشمهام م... نهیش یزانوهام م يرو نایکنم و آو یبغض م... گذشته 

 ینگاهم م یچشم ریکنه و ز یم يباز زیم يبا انگشت هاش رو یکم... کنم  یچشمم رو پاك م ریز يو با دستمال کاغذ نمیش یم روبروش

:کنه 

؟  یکن یچرا از حرف زدن فرار م  -

:دم  یم رونیکشم و نفسم رو مثل آه ب یرو باال م مینیب آب

 ییکودوم به جا چیه یکننده زدن ول دواریقشنگ و ام يها بودن که حرفها یلیخ میتو زندگ... حرف باد هواست ... نداره  يا دهیچون فا  -

!دینرس

هان ؟ ... یش ینژال حداقل سبک م  -

؟  یکن یفکر م ينطوریا رضایبهم بگو چرا در مورد عل یو نشست يحاال که بازم بهم اعتماد کرد... خب

!کنه  یاستفاده م یتیشه از هر موقعکه دله با یکس! ... دونم هرزه بودن زن و مرد نداره  یمن فقط م... خانوم   -

....شوهرت  يخودت رو بگذار جا... ؟  یکن ینگاه نم هیبه قض گهید دید هیچرا از   -
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!شوهر سابقم   -

 یو زخمش رو م يریم یبهش کمک بکن نکهیا يبرا هیعیخب طب... زنه  یدختر عموت رگ دستش رو م... شوهر سابقت ... خب  یلیخ  -

 یحسادت م... برات مهم شده بود ؟  نقدریچرا ا... نبوده  يعاد طیشرا هیکه اون  یدون یخودتم م... یآرومش کن یکن یم یو سع يبند

؟  يکرد

....اون ... رضایعل  -

!بگو   -

 یکم خواب دید یکه م ییوقتا هی...اطیگوشه ح هیتو همون انبار... خونمون  ومدیوقت ها م یبعض... دوست داشتم از دوران دانشگاه  هی  -

تو خونه خودشون ... کرد  یاتاق رو مرتب م نکهیا ایپخت  یم يزیچ هیرفت  یم... شد  یکنه ، دست به کار م یم يقرار یب نایآو ایدارم 

!شست  یبچمم م يتو خونه من لباسها ییوقتا هییزد ول ینم دیو سف اهیدست به س

:کنه  یخانم پورستار مصرانه نگاهم م.. .شه  یکنم و باز هم گلوم متورم م یم سکوت

!دم  یگوش م... ادامه بده ... خب  یلیخ  -

مثل شما که فکر ... شه  یدرست م یحرف بزنم همه چ رضایگفت با عل یکرد بهم م یم بمیتو دوران عقد همش ترغ... اسمش نازگل بود   -

!کنن  یم دایبا حرف زدن همه درد ها درمان پ نیکن یم

 یگاه... که فراموشم نکرده بود  نهیا... روز افتادم  نیاون بوده که من به ا ریکرد تقص یفکر م... عذاب وجدان گرفته بود  یموضوع هیسر

فراموشم ... بودم  کوتیبا... دنمید ومدیاز اقوامم نم یکس... کس رو نداشتم  چیاز نازگل ه ریبود که غ يدوره ا هی... شد  یاوقات مهمونم م

.فقط نازگل رو داشتم ... گچ بود  يتو نایشده بود و آو دتریشد ادشیشوهرم اعت... بودن  کرده

بود تازه مواد  دایبرگشت خونه و پ رضایعل... آشپزخونه تا برامون سوپ درست کنه  يبار که اومده بود و من حالم بد بود رفت تو هی

کرد که نازگل  ییتا دوستم بره اما تو همون اتاق موند و کارا نهیبره خونه مادرش بش يا قهیتونست چند دق یم نکهیبا ا... مصرف کرده 

بلند  يداد و هوار ناز يبعد صدا قهیدو دق... هم دنبالش رفت  رضایعل... آشپزخونه تا به غذا سر بزنه  يرفت تو يناز... معذب شد  یلیخ

!زد  یلیس رضای برد و به صورت علدستش رو باال يناز دمیدم در آشپزخونه که د دمیپر... شد 

!کرده  يرو برداشت و قبل از رفتن بهم گفت شوهرم بهش دست دراز فشیک ونیگر يهم با چشم ها بعد

:کشه  یخانم مشاور آه م نباریشه و ا یسکوت برقرار م يلحظه ا چند

؟  ینخواست حیاز شوهرت توض  -

بزرگ  یخونواده خوب يپروا بود و تو یب... نبود  ییدختر ترسو... گه  یدونستم که نازگل دروغ نم یم... اولش که شوك بودم ... چرا   -

.زد  یحرف نم یکردم ول لهیپ رضایبه عل... بزنه  يخود یالف ب دمیوقت هم ند چیو ه دیترس ینم یاز کس... شده بود 

بوده از پشت بهش دست  سادهیسر اجاق گاز وا ی، وقت ومدهیشش نمکردم تا باالخره بهم گفت چون از نازگل خو هیروز تمام خون گر سه

!ادیخونمون ن يناز گهیزده تا بترسونتش و د
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:زنه  یحرف م یکشه و با لحن آرام یبه صورتش م یپورستار دست خانم

! زمیمتاسفم عز  -

.......و به خاطر اشتباه شوهرت  يتنها تر شد یلیاون به بعد حتما خ از

:پرم  یحرفش م يتو

! سرشکسته شدم   -

! از قبل تنها شدم  ادتریز یلیخ یلیخ و

 گهیشه ، د یگذاره و بچه دار م یم يمرد اریزن جسمش رو در اخت هییکه وقت نیدون یم... نیزن هست هیخانم شما هم مثل من ... میبگذر

 نیخودش از ا کهیبودن ، در حال گرانیبودن و کفتر بوم د ییکرد به هوا یمن رو متهم م رضایسال ها عل نیتو همه ا... باشه  ییتونه هوا ینم

!کارنامش داره  يدرخشان تو يها هنمون

نکرد به حرف هام بها بده ،  یبار هم قبل از طالق سع کیحاال که ... حاال که خودش درخواست طالق داده ... تموم شده  زیکه همه چ حاال

کنه ؟  یم تمیچرا داره اذ

!برام نمونده که باهاش کشمکش داشته باشم  یجون گهیمن د نیبهش بفهمون... داره  يونم که از شما حرف شنود یم

رفتار و  يکه از رو يزیچ نیمشاوره اول نیاومد يطالق به صورت اجبار يبرا یمن وقت... یبهتر باشه بدون دیهست که شا ییزایچ هینژال   -

! داره  یبود که افسردگ نیدادم ا صیتشخ یمیکر يگفتار آقا

 یهم نگاه بکن نطوریا ایقضا نیبه ا یتون یپس م... داشته و مربوط به مرگ مادرش نبوده  ادشیدر اعت شهیر یافسردگ نیا ادیبه احتمال ز و

......يبرا ینتونسته راه مناسب شیمشکالت روح ریکه شوهرت تحت تاث

مشاوره اومدن ما ... دهیاز هم پاش میزندگ... کنه ؟  یم ینه چه تفاوت ایاالن من بدونم ... تموم شده  زیهمه چ گهید... کنم  یخواهش م  -

یوقت... خودش لقمه گرفت  يمن رو به زور برا رضایعل... میبه محضر برس میتا بتون میایب میمجبور بود... بود  ياجبار زیچ هیطالق  يبرا

! له شدم تفم کرد  یحساب که

!خوام تو حالت بهتر بشه  یم من  -

ساعت مشخص  هیهمونطور که من اونو سر  رهیبگ لیشبانه روز تحو کیيقراره بچه رو فقط برا یوقت... نکنه  يبا من باز نیبهش بگ  -

! دم اون هم سر موقع برش گردونه  یم لیبهش تحو

در خونه خودش و  شونیمن سرگردون و پر... ده  یتلفنش رو جواب نم... شه  یم دیبعد دو روز به دو روز ناپد... بره  یرو م بچه

.رمیبگ لیبندم تا بتونم دوباره دخترمو تحو یم لیخواهراش دخ

مانتوم  يراه دکمه ها يرم و تو یبا غرغر از پله ها باال م... کنه  یدم و باز هم مهتاب بدون سوال و جواب در رو باز م یدر رو فشار م زنگ

:خوره  یدماغم م ریسرخ کرده ز ینیزم بیس يبا باز شدن در بو... کنم  یرو باز م

؟ یکن یپشت دره بازش م یک یبپرس نکهی؟ بازم بدون ا يریگ یمهتاب تو تجربه نم  -
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:خنده  یزنه م یشربت رو هم م وانیکه ل نطوریهم

! دمتید دمیاز پنجره آشپزخونه سرك کش  -

؟  اوردشین  -

:کنه  یکشه و لبخندش رو جمع م یم آه

! نه هنوز   -

!وجدان  یاالن سه روزه گم و گور شده ب... دلم برا بچم تنگ شده ... زنه  یدلم شور م! ... ینامرد عوض  -

.ده  یبهت م ارهیرو م نایآو یخودش دو دست یبرخورد کن التریخ یتو ب... کنه  یم تتینقطه ضعف ازت گرفته داره اذ  -

 نایآو شیسال پ کینیتا هم... رهیخواد بچه رو ازم بگ یم... خواد دست از بچم بکشم  یم... خواد خستم کنه  یم... خواد  یم نویاونم هم  -

حاال آقا برام ... هزار تا کار کردم تا به عنوان بابا شناختش و قبولش کرد ... کرد  یم میتو هزار تا سوراخ خودش رو قا دشید یم یوقت

!کنه  یم يدل سوخته رو باز يپدرا شنق

.تا من سفره رو بندازم  نیبرو بش... باشه حاال تو حرص نخور   -

مبل  ریز يا انهیخوره به جعبه شکالت که به طرز ناش ینگاهم م... کنم  یرنگ و شالم رو باز م يکاناپه دست دوم قهوه ا يرو نمیش یم

:کشم  یم ادیو فر رمیگ یگر م... شده  یمخف مییروبرو

! مهتاااااااااب   -

که پر حرص بشقاب غذا  نمیب یکنم ، از گوشه چشم مهتاب رو م یتنگ ترك خورده نگاه م يتو ییطال هیماه زیکه به جست و خ نطوریهم

:گذاره  یرو جلوم م

!ناهارمو  يبخور زهرمارم کرد ریگب... ؟  يبا شکم خودتم قهر کرد! ... يسرم ؟ خاك بر سرت که هنوزم خر ریز يبازم بر يخوا یم  -

!ره  ینم نییاز گلوم پا يزیاصال چ... ندارم  لیگفتم که م  -

 یآه م... رو به وجود آوردن  یها منظره نه چندان جالب هیبخ يجا... کنه  یساعد دستش رو نوازش م يو با انگشت رو نهیش یکنارم م مهتاب

:ادیبه حرف م رهیسرش رو باال بگ نکهیکشه و بدون ا

!یهست یبیتو آدم عج! ... نژال   -

!يبود ينطوریهم ادیم ادمییاز وقت... یزن یکم حرف م یلیتو خ یدون یم... من هنوزم نتونستم تو رو کامال بشناسم  يراستشو بخوا یعنی

:زنم  یکنم پوزخند م ینگاه مبه لوستر ساده و خاك گرفته سقف  رهیکه خ نطوریهم... کشم  یکمر دراز م يچرخم و رو یم

!از دختر نه  یول ادیصدا در ب دیبا واریکتم فرو کردن که از د يتو یاز بچگ ادمهی  -
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من آدم  یبدون ياصال بخوا... دینظرم رو نپرس یوقت هم کس چیه... نه  ایمهم نبود حرف بزنم  هامیدور و بر يبرا میوقت تو زندگ چیه

!ستمینبودم و ن ینرمال

!یخوب یلیاما تو خ  -

!خرم  یلیکالم بگم به قول خودت خ کی... ادیزود دلم به رحم م یلیخ شهیدونم چرا هم یو نم... من فقط صبورم   -

که  ییها تیاز موقع میکه دار یفرصت نیا يو اگه تو... میکن یم یو زندگ میایم ایبار به دن هیما آدم ها فقط  نیبب... بگم ؟  يزیچ هینژال   -

! میهم مسئول ایاون دن ي، تو ایدن نیا ياز عذاب تو ری، مطمئن باش غ میکنه استفاده نکن یخدا برامون مقدر م

استفاده نکردم ؟  تمیمن از کدوم موقع نییشه بفرما یم  -

امواج براش  یوقت... خواسته  یزده و از خدا کمک م یشده و مدام دست و پا م یغرق م ایدر يکه داشته تو یاون تیتو شده حکا تیحکا  -

!جواب گذاشته  یدعاهاش رو ب نکهیکرده به ا یبه اون تخته چنگ بندازه مدام خدا رو متهم م نکهیا ي، به جا ارنیتخته پاره م هی

خب ؟   -

گرفت با حرکات امواج به ساحل  ینداشته و اگه اون تخته پاره رو م يکه با ساحل چندان فاصله ا یدر حال رهیم یطرف م گهید یچیه  -

! دیرس ینجات م

روح اله هست ؟  ییمنظورت از تخته پاره دردونه دا! ... جالب شد ! ... ههه   -

 تیچتر حما ریکردن ز یزندگ يهم برا هیثان کیاگه داشتم  یول... براش مهم باشم  ينطوریرو نداشتم که ا یکس چیوقت ه چیمن ه  -

! کردم  ینم ریهاش تاخ

آدم  هی... بچه دارم  هیزن مطلقه هستم که  هیهستن ، فراموش نکن من  ياز سر لجباز شتریهاش ب تیکنم حما یفکر م نکهیگذشته از ا  -

! رو به لجن بکشونه  یاسمش شناسنامه دکتر صولت فهیدرب و داغون که ح

تو مثل کبک سرتو  یول... ده طالقت هر روز دنبالته که باهات حرف بزنه بابا طرف از بعد از تموم شدن ع... ؟  يبه اونش دار کاریتو چ  -

! یباهاش دو کلمه حرف بزن یحت یستیبرف حاضر ن ریز يکرد

! حرف باد هواست ... مهتاب  حتیاز من به تو نص  -

بود که ول کرد رفت  نیاز ا ریغ... کرد ؟  کاریبا اون وضع عقدم کردن چ یعشقش گوش فلکو کر کرده بود ، وقت يکه ادعا یسامان نیهم

؟ لیلندن واسه ادامه تحص

کرد قهوه بخوره و مرده  یم یطالقم بده تا به عشقم برسم ، اون داشت سع رضایکردم عل یکه من عقد بودم و هر شب دعا م یوقت همون

! بشکافه و فراموشم بکنه 

 یفکر م دایمن جد ياصال راستشو بخوا... ستین زایچ نیتو ا یخوشبخت... شهیدرست نم يریو تو بم رمیقشنگ و من بم يبا حرفا یزندگ

!مثل تو ... مثل من ! ... که خوشبخت باشن  ستیطالعشون ن يها تو یکنم بعض

داد  بمیعموت فر... گشتم  یدنبال محبت مردونه م... احمق بودم ... نداشتم  یحام... من پدر نداشتم ! ... نکن نژال  یکیخودت رو با من   -

سال ها  نیدونه که همه ا یخدا م... که کرده بودم رو پس دادم  یعقدش شدم تقاص گناه یوقت! ... اون نامرده  مهیفکر کردم مرد زندگ... 

! شد در باز  نیا یب یکه بعد از مرگ ب... در نجات روبروم باز بکنه  هیخدا منو ببخشه و  نکهیا يسر نماز دعا کردم برا
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... سخت بود  یلیهر چند خ... رو از دست و پا و گردنم باز کنم  ریزنج نیو خدا توبم رو قبول کرد و تونستم ا دیرس بیاز غ میو روز رزق

. دارم  یاما االن حس خوب

! یباش یاز خودت راض یعنی... نیهم یعنییخوشبخت... خوش به حالت مهتاب   -

من ... يبرام مثل فرشته نجات بود! ... گرفت  یداشت با چاقو ذره ذره جونمو م... کشت  یمنو م يبود دهیرس رتریاون روز اگه د  -

! داد  یبهت نم ریکار خ قیوقت خدا توف چی، ه یخدا اجر و قرب نداشت شیمعتقدم اگه پ

!رضایعل يبرا یترت ، حتدخ يسمانه ، برا يمن ، برا يبرا! ... یبوده ، حضور داشت ازیهر جا که به بودنت ن شهیهم

و غضب قد و باالت  ضیمن مطمئنم هنوزم زنده بود و داشت با غ يمادروشوهرت رو کرده بود هیتو پرستار هیفاطمه و بق ياگه به جا اصال

!کرد  یرو نگاه م

که سر  یاون وقت... رفت  یداشت چمدون به دست از خونه نم ازیبه حضورم ن یتا وقت... یمورد رو خوب گفت هینیا! ... ههه ... ؟  رضایعل  -

شد و منو با شکم پر  یم میخونه قا يتو ی، وقت یاشیدم در دنبال طلبشون بابت قمار و ع ومدنیمشت الت و لوت با قمه م هیزمستون  اهیس

براش ارزش داشتم  ي، هنوز اونقدر فتهیبه جونش م یاونها چه هول دنیزن حامله با د هیدم در تا قانعشون کنم و براش مهم نبود  فرستادیم

!که دادخواست طالق نفرسته 

دار و  نیکدئ نفونیگرفتم و دنبال استام یم نهیسرما و گرما بچم رو به س يکردم تو یم هیبود و من گر اكینخود تر هیکه خمار  ییوقتا

! کردم ، دوستم داشت  یها رو گز م ابونیشکالت تلخ خ

رفت بهم گفته بود  ادشی... چقدر التماس کرد تا برگردم  مارستانیب يرفت تو ادشیگهیآقا شد و واسه خودش خونه ساخت د یاز وقت اما

رو که با چنگ  یبراش راحت شد زن... خوردم که با بد و خوبم بسازه  یبه دردش نم ياونقدر گهیکنه ، من د یبشم و جبران م تیاذ ذارهینم

! د دور بندازه کرده بو ودشدندون مال خ

ازم  شتریخودم فرو رفتم ، ب يهر وقت ساکت شدم و تو... دیوقت نفهم چیاما ه... فرشته نجات بودم  ییوقتا هیمن براش  یگ یم راست

!ازم فاصله گرفت  شتریهر وقتم دردمو گفتم ، ب... شد  یراض

چرا  یدون یم... ؟  دهیازم نپرس یاحوال هیچند وقته  یدون یم... که من حاضر بودم جونم رو براش بدم ، االن کجاست ؟  يسمانه ا نیهم

برادرش بشم ؟  کدونهیهیانگل هوار زندگ هیترسه مثل  یکه م نهیاز ا ریغ... مهتاب  یفهم ینگو که نم... ؟  زنهیزنگ نم

! کنه  ی، کم نم يکه تو به وقتش براشون کرد ییارهااز اجر و منزلت ک یچ چیه زایچ نیا  -

خدا ؟  يدارن به بنده ها کاریچ! ... نژال  رنیگ یفرشته ها از خدا مزد م اصال

 یکنم ، دستم رو ناخودآگاه بلند م ینگاه م نشیغمگ يکه به چشم ها نطوریهم... نهیش یلبم م يرو یمهتاب لبخند کم جان هیدلگرم نیا از

:ادیصورتش رو عقب بکشه به حرف م نکهیزنه و بدون ا یمهتاب غمزده لبخند م... کنم  یها رو لمس م هیگونه راستش رد بخ يکنم و رو

که مثل اوباش چاقو به ! ... بگذاره  يادگاریبدنت  يکه نخواد برات رو! ... بود که نخواد مثل سگ بکشتت  ينقدری، ا رضایعل رتیباز به غ  -

! نکنه  یو از فرق سر تا نوك پات رو خط خط متی، تجاوز نکنه به حر یستیمحرمش ن گهید یتدست وق
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! گردم  یکنم چون دنبال شوهر م یم یبنده که صورتمو نقاش یبازار بهم انگ م يتو تیبعد بابا حاج... پوشونمش  یروز با رژ گونه م هر

 هیحامد ... داره  يجور و واجور يمدل ها يفقط بدون نامرد... کنم  انشیب تونمیکه اصال نم يزیچ هی... گستید زیچ هیمهتاب درد من   -

!گهیجور د هیرضایجور بود ، عل

! از دست دادن  زشونویکه عز ییکسا نیع... یمون یشوك زده م يمثل آدم ها... یکن یهم نم هیاصال مدت هاست گر... چته نژال ؟   -

:تونم نبض گرفتن غبغب سردش رو احساس کنم  یبا کف دست م... گذارم  یچانش م ریدم و ز یگونش سر م يرو از رو دستم

که خوردم از  ینون کتک... ، هنوز بهش دست نزدم  ختیبه حسابم ر رضایو عل دیکه پارسال دادگاه به خاطر کما رفتنم بر يا هیپول د  -

!سر کار  يبر یبا لپ گل گل یمجبور نباش گهیط رو محو کرد تا دخ نیشه باهاش ا یم... اما  رهینم نییگلوم پا

:کنه  یگرد شده نگاهم م يکشه و با چشم ها یرو عقب م خودش

که  نقدریمن هم... من خرج نکن  يپولت رو برا... ياصال بچه دار... هم برات هزار تومنه  یهزار تومن هیتو خودت االن ... نه نژال ! ... نه   -

خوام چه کنم ؟  یم افهیق... برام بسه  رمیپام رو تونستم از عموت بگ يتو نیتپول پال

سال  ستیب کینزد... به گناه  دیرو که خدا بهم داده بود ندونستم و پام لغز یو سر و شکل ییبایهجده سالم بود ، قدر ز فدهیکه ه یوقت اون

کنم خدا منو  ی، احساس م نمیب یشم و صورتمو م یم داریتازه حاال هر روز صبح که از خواب ب... میاالنم راض... چوبشو خوردم تا پاك شدم 

! دهیشبخ

:زنم  یوضو گرفتن باال م يبلوزم رو برا يها نیشم و آست یم بلند

! سال زجر بده واسه جهالت دوران بلوغت  ستیهست که بخواد تو رو ب ینیتر از ا نیکه من شناختم ، ارحم الراحم ییمهتاب خدا  -

 یرژ خورده و خوش فرمت وقت يهنوز لرزش لب ها... یدوست داشتم چون باطن داشت یول يزن حامد بود... دوست داشتم  شهیهم من

 يجا يتونسته بود هنکیا يسال تو رو موندگار کرد برا ستیب نیخدا تمام ا یکنیچرا فکر نم... ادمهیيشد یخونه آقاجون محاکمه م يتو

؟  یپر بکن اشرو بر يصغر یب یدختر ب

کردن از برکت نگاه خداست ؟  ریکار خ یگینم مگه

 یم يا ازهیخم... رهیگ یخودش رو به طرفم م هیکنه و گوش یمهتاب دستش رو دراز م... کوبم  یبالش م يرو محکم رو لمیموبا هیگوش

:زنه  یده حرف م یکه با دست آزادش گوشه چشمهاش رو ماساژ م نطوریکشه و هم

! جواب داد  دیشماره منو نداره شا... من بهش زنگ بزن  هیبا گوش ایب  -

!هیفکر خوب  -

:چهیپ یگوشم م يتو رضایعل ياز چند بوق باالخره صدا بعد

!دییبفرما  -

!نژالم   -
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:که تماس رو قطع بکنه  ترسم یکنه و من م یسکوت م يلحظه ا چند

زنگ  ی؟ چرا هرچ یکن یم تیچرا اذ... ؟  ياریرو ب نایآو شی؟ مگه قرار نبود دو روز پ ییمعلوم هست کجا رضایعل... ؟  ادیصدام م... الو   -

چند بار اومدم دم در خونت ؟  یدون یم... ؟  يدیجوابمو نم زنمیم

:زنه  یرو صدا م نایشنوم که آو یبه جلز و ولز کردن هام بده م یتیاهم نکهیا بدون

!مامانت تلفن زده  ایدخترم ب نایآو  -

:شنوم  یرو م نایآو نیغمگ يلحظه بعد صدا چند

؟  يایم یآخه پس ک... دنبالم ؟  يایپس چرا نم! ... الو مامان   -

دلم حالت خوبه ؟  زیعز  -

!سوزه  یبرات مخوبم فقط دلم ... اوهوم   -

:دم  یجوابش رو م یلرزان يو با صدا رمیگ یبغضم رو م يبه زور جلو... زنه  یچشمم حلقه م يتو اشک

! رو بده به بابات  یحاال گوش... دنبالت  امیزود م یلیخ... منم دلم برات تنگ شده دختر خوشگلم ... جونم  نایقربون دلت برم آو  -

بله ؟   -

!جواب بده ... آره ؟ ... دنبالش ؟  امیهمش منتظره من ب یعنی... دنبالش ؟  امیقراره من ب یبه بچه گفت... رضایلع ينامرد یلیخ  -

؟  يندار يکار... میبخواب میبر میخوا یم  -

کنه من  ی؟ االن اون فکر م یکن یم يبا بچه باز يچرا دار... نکن  یرو مثل من روان نایآو... هات نکن  يباز وونهید هیبچه رو قاط رضایعل  -

!کنم ولش کردم  یفکر م! ... کنه دوسش ندارم  یفکر م... دنبالش  امیعمدا نم

! االن تا بچه هست براش بهتره که ازت ببره ... خب فکر بکنه   -

و  گذارمیجگر م يون رواگه دند یکن یفکر م... يبد لیکنن بچه رو بهم تحو یرو بکنم مجبورت م تتیکه برم شکا یدون یم رضایعل  -

از  يکالنتر يبه نظرت جالبه هر دفعه تو... کنم  یمن فقط دارم مالحظه بچه رو م... ترسم ؟  یکه م نهیا يکنم برا یهاتو تحمل م یبدقول

؟  میریبگ لشیتحو گهیهمد

! يکالنتر ییییووووو... دمیاوه اوه ترس  -

سوزه ؟  یگه دلش برات م یبهت م يدید

! یکه دلش برام تنگ شده عوض نهیمنظورش ا  -

؟  يندار يکار... بکنم  یو بررس لیرو تحل نایآو يبعد حرف ها نیوقت دارم از ا یخب من کل... اااا چه جالب   -

در خونشون سماجت کردم که هر دوتاشون  نقدریا یصبح... یستیخونه خواهراتم که ن... یستی؟ خونه خودت که ن ییکجا... ؟  یچ یعنی  -

؟  ياریدرم يموش و گربه باز يآخه چرا دار... اتاق هاشون رو بگردم  يتو امیراهم دادن ب
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!ادیراحت تر بتونه با نبودنت کنار ب نایخوام آو یم  -

رهاش بکنم که بخواد به  ستیقرار ن... رمه دست دخت يکشم دستم تو یزندم و نفس م یتا وقت... و خودم خبر ندارم ؟  رمیمگه قراره بم  -

! نبودنم عادت بکنه 

!یکن نیخوام تمر یم... یدل بکن يمجبور... ستیجا بند ن جیدستت به ه یبعد از هفت سالگ  -

!مونیزندگ شهیبه ر يزد شهیهات ت يلجباز نیبا ا شهیهم... يلجباز  -

 یبرات ارزش نداره که م نقدریا... بچه هست  نیپر از تنش بود هم هیکه ثمره اون زندگ يزیتنها چ... کنه  یرو داغون م نایکارات آو نیا

؟  یهات بکن یخودخواه زیاونم دست آو يخوا

!دمیکش یمن سه سال چ یخوام ازت متنفر بشه تا بفهم یم  -

 ياگه خودت تالش کرده بود... هیدر چه وضع نایآو اصال برات مهم نبود... يدیکش اكیاون سه سال تو فقط تر يتو ادمهیکه  ییتا اونجا  -

! شدیعاشقت م يبود دهیو دست محبت به سرش کش

!شه  یاز حاال به بعد عاشقم م  -

تنفرش از من ؟ از مادرش ؟  متیبه ق... ؟  یمتیبه چه ق  -

!ریشب به خ! ... نه  ایهست  یگم راه یکنم بعدا بهت م یفکرامو م... ادیخوابم م  -

 یبه هم فشرده ، دندان قروچه م يصورتشون باز شده با صورت منقبض و چشم ها يکه در تو ییکنه و من مثل آدم ها یرو قطع م یگوش

.کنم 

ساعدش رو لمس  يرو يها هیبخ يچند وقت جا نیده به عادت ا یم نیرو چ شیشانیکه پ نطوریکشه و هم یتشکش دراز م يرو مهتاب

:کنه  یم

!زجرت بده  نکهیا يکنه برا یداره استفاده م تیمادراز عالقه   -

!دونم  یم  -

! کنه  یم شهیش يوگرنه خونت رو تو... بده  شیگوشمال دیبا یکی  -

......رمیفردا م  -

!شترهیب رتشیاز همشون غ... به ناصر بگو   -

برا من  نیاز ا شتریب خوامینم... دیلرز یمحضر دستاش م يتو... بهش فشار اومد  یلیتو کشمکش طالق که بودم خ! ... نه ، به اون نه   -

!شیقسمش دادم بره دنبال درس و کار و زندگ شیچند وقت پ نیهم! ... غصه بخوره 

:زنه  یچشمهام زل م يتو مهتاب

!یدون یتو قدرشو نم یخواد کمکت کنه ول ینفر هست که دلش م هی  -
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 کمویدر خونه کش يکه چند بار دهید کنمیفکر م... ستینفر ن هیربط با اون  یب رضایعل يها تیاذ نیا گهیحسم بهم م... بخواب مهتاب   -

! داده  یم

! کنن  یبا کارهاشون بدتر اوضاعمو خراب م... کردنیکمکم نم کاش

***

چقدر بهم آرامش  نجایا یوقت هیکه  ندازهیم ادمیسبز و براق درخت ها  يبرگ ها... نهیشیدلم م يخونه باغ غم عالم تو يتو گذارمیکه م پا

 يتو... دهیم يخنک اول صبح ، بهم جون تازه ا يعلف ها و خاك نمدار و هوا يبو... خونه گذاشتم  نیا يقدم تو يدیبا چه ام... دادیم

کجاست ؟  نایاالن آو یعنی... رمیگیبغلم م يتو فمویو ک نمیش یمقیآالچ

 نکهیا الیو با خ شمیبا عجله بلند م... ارهیباغ قبلم رو به دهانم م هیدر آهن يرو یدست دنیکوب يافکارم غرق نشدم که صدا يکامال تو هنوز

.کنم  یدلم خدا رو شکر م يو تو نهیشیلبم م يرو یقیلبخند عم اریاخت یبرداشته و دخترم رو آورده ، ب يدست از لجباز رضایعل

چشم تو  نیاز ا شتریدم تا ب یدر رو هول م... ندارم  ستادنیا يبرا یینا گهید! ... کشه  یمن هم ته م يها یالیشه ، خوش خ یکه باز م در

و کفش پاشنه بلندش  ارهیراستش رو جلو م يپا شهیآگاه م تمیاز ن نکهیبه محض ا... میگفتن ندار يبرا یحرف چیواقعا ه... میچشم نش

!رهیروغن نخورده به هوا م ياز لوالها یفیضع ریج ریج يکنه و صدا یم ریگ درقاب  ونیم

که  يبار نیاول ادی... کشه  یو خودش رو به داخل م دهیبا تمام توانش در رو هول م... کنم  ینگاهش م يهم حالت قلدر یاستفهام و کم با

:کنم  یم پایچل نهیکالفه دست هام رو به س... نهیش یم ادمیياومد تو دنمیبه د هیهان

! نیبر نجایاز ا... گذشته ها بشم  ریدوست ندارم درگ گهیمن د... خانوم ؟  سیان نیخوا یازم م یچ  -

:بنده  یچشم از صورتم برداره در رو با پاشنه پاش م نکهیبدون ا... کنه  یصورتم فوت م يو تو نفسش

! مادرتم  يجا... یدخترم يجا... نژال خانوم   -

 یربع به حرفام گوش بده بعد اگه خواست هیفقط ... میسفره خورد هیکه چند روز سر  یبه حرمت اون نون و نمک... دمیسف يحرمت مو به

! کن  رونمیب

 یول... يخب حق دار ادیاز هممون بدت م... دونم  یم نمیا تیزندگ شیدخترم شده آت... دونم  یم اهمیمن روس... زتیرو به جون عز تو

!ازت ندارم  یتوقع چیهم ه گهید... رمیلحظه بهم گوش بده بعد خودم م چند... تو رو خدا 

من و شما ؟  نیمونده ب یچه حرف دونمیمن نم... نیقسمم ند  -

... کنم ؟  کاریچ یول... خورده  يادیاصال شکر ز... کرده  ینادون... حماقت کرده ... کرده  ییآبرو یب... کرده  یعقل یب هیهان... هیهان  -

خب منم  دهیرس نجایحاال اگه به ا... تا بعد از چند سال خدا دامنمو سبز کرد  ختمیدونه چقدر رو به قبله اشک ر یخدا م... دخترمه ... بچمه 

! باباشه  يجا بایعاشق پسرعموش شده که تقر یکردم که دخترم از بچگ یمن کوتاه... مقصرم 
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خطا رفته باشه  میاگه بچت هزار یفهم یم... یچ یعنیگن اوالد آدم مثل پاره جگرشه  یم یوقت یفهم یم... گم  یم یچ یفهم یم يمادر تو

 يبرا یدلنگران یفهم یم... خوب بشه ، درست بشه  يدار دیکرده باشه بازم ام اهتیروس میاگه هزار... یبکن نشینفر چرخهیبازم زبونت نم

!یچ یعنیاوالد 

قسم چند ماهه گوشه  يقبله محمد نیبه ا... زنه  یالم تا کام حرف نم... زنهیحرف نم... خواد  یخودش نم یخوام براش جبران کنم ول یم

!دمیمنم شن يدیدختر شن نیآه از دهن ا هیافتاده اگه تو  شگاهیآسا

برده  رضایاون روز که رگشو تو خونه شما زده بود و عل... ادیب رونیب یتفاوت یب نیاز ا يجور هیدیبا... خواد  یگه شوك م یم دکترش

کرد تا خوابش برد ، از  هیگر نقدریرفت ، ا رضایو عل میما اومد یوقت یول... گرفته  يشده بود که عشقشو جد دواری، ام مارستانیبودش ب

! کلمه هم حرف نزده  کیحاال  نیشده تا هم داریهم ب یوقت

 نیاز ا نهیتو رو بب دیشا... نشیبب ایب... ادتشیع ایتوك پا ب هییول هیادیدونم خواسته ز ی، م نایتو رو به جون آو.. .کنم  یخدا دارم دق م به

! ادیب رونیب دهیکه دور خودش کش يوارید

)کنه  یو ناله م زهیر یاشک م يمثل بارون بهار کدفعهی( 

! فارغ شده  ایغمبرك زده و از دن يخونه چطور وونهیتو د نیخودت بب ياصال با چشما... شهیدل خودتم خنک م نشیبب ایاصال تو ب  -

! تونیخودشو انداخته وسط زندگ ينطوریاز رو حماقتش بوده که ا... بوده  دهینقشه نکش تیزندگ دنیبلکه باورت بشه برا از هم پاش ایب

:ادیدوباره به حرف م هیگر ونیم... دم  یگذارم و با تاسف سر تکون م یبازوش م يدستم رو رو... رهیگ یم شیهاش دلم ات هیگر دنید از

 يا دهیفا یول... سر حرفش باز بشه  نهیاونو بب دیشا میگفت... هیهان دنید شگاهیرو برد آسا رضایعل یجعفر آقا چند بار با هزار بدبخت  -

! به روبروش  زنهیو زل م نهیشیگوشه م هیشده  زمیپنوتیه يآدما نینداشت ، ع

دستم رو ... شمیدلخور م هیو باز هم از دست هان زمیریحرف به هم م نیا دنیچرا با شن دونمیندارم اما نم رضایبا عل ینسبت گهید نکهیا با

:کنم متقاعدش کنم  یم یسع يو با لحن آرامتر زنمیبغلم م ریدوباره ز

دوا بشه  يدرد هیهان دنیکنم برم د یفکر هم نم... ختمیبه هم ر یهم جسم یهم روح. ..خانوم  سیان رمیدرگ یلیروزا خ نیمن خودم ا  -

! نمشیاوضاع و احوالم درست بشه ، برم بب یکم هینکهیدم به محض ا یحال قول م نیاما با ا... 

:به جلد همون پرستار بازنشسته مقتدر و خونسرد  گردهیکنه و دوباره برم یصورتش رو پاك م يخانم با پر چادرش اشک رو سیان

! ياصال متوجه نشد يفکر بود يتو نقدرینشسته بودم ا نیماش يخونتون تو يجلو... یگ یم یدونم چ یم... یباشه خانوم  -

 گهید! ... به روم باز بشه  شیکیبشه و  یفرج هیبلکه  زنمیم يخب به همه در یول ستمیمنم نفهم ن... کنه  یباهات بد تا م رضامیدونم عل یم

! يریو دلت رضا باشه م یدونم اگه بتون یم... دمیقسمت نم

! خدا نگهدارت باشه ... کردم  تتیاذ یاول صبح ببخش
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... فتنیساق پام به ذق ذق م يها چهیکه ماه یتا وقت ستمیا یبه همون حالت م یساعت مین... یبه در آهن زنمیم هیو من تک رهیخانم م سیان

اندام  دنید يالبته نه برا... زنم  یم شگاهیبه اون آسا يسر هیيروز هیدونم که حتما  یم... کنم  یزن رو درك م نیبا گوشت و پوستم ا

که  يمادر... مادر برداشته باشم  نیدل ا ياز رو يرم تا بلکه بتونم بار ی، م یاون لباس گشاد و سرتا به پا صورت يتو هیهان فیضع وفیظر

! زنهیباهاش حرف نم گهیخواد جبران بکنه اما دخترش د یم

از  یفیضع يکنم بو یحس م... کنم  یکاناپه قرمز رنگ مچاله م يکنم و چند لحظه بعد خودم رو تو یم یراه سنگفرش شده رو ط یسست با

کنم  یاحساس م... رم  یم شیشده پ يزیربات برنامه ر هیو تا اتاق خواب مثل  شمیناخودآگاه بلند م... خوره  یبه دماغم م رضایادکلن عل

... بوده  نجایا رضایعل گهیبهم م ییصدا هیچطور بود اما انگار  نجایا شیندارم سه چهار روز پ ادیبه  قایدق... شده  خوردهدست  یاتاق کم

رم و دونه به دونه  یل و هراس به سمت کمد مبا هو... افتاده  رونیکمد ب يکشو يکه ال نایرنگ آو یگوشه لباس صورت يرو دوهینگاهم م

 یصورتم م يرو تو نایآو هیصورت رهنیو پ زنمیباز چمباتمه م مهین يکنار کشو... کنم  یاشتباه نم... کنم  یچک م روتمام قفسه ها و کشوها 

! رو با خودش برده  نایآو لیاز وسا یمین بایتقر رضایعل... دم  یزنم و با دست تار و پود پارچه رو به چشمهام فشار م یهق م... رمیگ

:کنم  یلب شکوه م ریخوره و من ز یبوق م... رمیگ یرو م رضایکشم و شماره عل یم رونیب فمیک يرو از تو لمیلرزان موبا يدست ها با

خودت ... خودت کمکم کن  ایخدا... اگه تا حاال زنده موندم فقط به خاطر دخترمه ... دخترمه  میتمام دلخوش... ستیحق من ن نیا ایخدا  -

! برس  ادمیبه فر

:کنم  یم هیکشم و گر یم ادیمحابا فر یده و من ب یجواب م رضایعل

... ؟  یثابت بکن ویچ يخوا یم... ؟  يخوا یم یآخه تو چ... نامرد ؟  شیکجا برد... من دخترمه  هیهمه زندگ... رضاینکن عل نکارویبا من ا  -

! کنم از دست تو  یبه قران دارم سکته م... نکن  وونهیمنو د نیاز ا شتریتو رو خدا ب

:کنه  یگوشم فرو م يخونسرد و مقتدر جمله به جمله حرف هاش رو تو یلیخ

هر ... ستیاز بابت دخترم جمع ن المیمن خ... نژال  یدون یم! ... فرق داره  یقبل يدفعه با دفعه ها نیا يدیخونه و فهم یپس باالخره رفت  -

! چشمم باشه راحت ترم  يناموسم جلو نمیب یکنم م یفکر م یچ

! يد یالشخور وا م کهیبه اون مرت... يد یباالخره وا م... شناسم  یتو رو م من

حضانت اوالدش  شهیهم يو برا ادیتونه ب یبچه م ي، بابا ارهیب ياسه بچش ناپدرگه اگه زن مطلقه دوباره شوهر بکنه و و یچند قانون م هر

! رهیرو از مادر بگ

! مونه  یبه دلم م ییزایچ هیهم باز  ينطوریا اما

؟  يخوا یم بچتو

:کنم  یم فیو تند و پشت سر هم رد امیم رونیشوك حرفهاش ب از

! لحظه نبودنشو ندارم  هیطاقت ... خوامش  یم... خوام  یآره بچمو م... آره   -

! نایبرو سند خونه باغ رو بزن به نام آو... بکن  يکار هیيقدم اول رو بردار نکهیفعال برا ا... خب  یلیخ  -
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!؟ یچ  -

 یم دایکش پ شتریب يباز نیا يایسوسه ب يو بخوا یبکن يدندون گرد... نایبه نام آو یزن یباغو شش دنگ م ير یم... يدیکه شن نیهم  -

! پس به فکر دخترمون باش ... ستیخوب ن ادیز میکه من بچه دار یدون یم... کنه 

؟  یگردون یبرش م... آره ؟ ... ؟  یشیم ادهیپ طونیتو از خر ش نایبزنم به نام آو مویمن مهر یعنی  -

دونم که برا  یم! ... امیتونم باهات راه ب یم شتریبعدش ب... شه  یراحت م المیخ ییجورا هیمن  یکارو بکن نیتو ا... به تو داره  یبستگ  -

دختر حاج محمود مثل  يکه برا ایمال دن... ازت نخواستم  یسخت ادیپس کار ز... يبگذر زتیاز همه چ يحاضر... يا گهیجور د هینایآو

! دسته  کفچرك 

 یرو م نمیسنگ يدم و پلک ها یم هیسرم رو به لبه تخت تک يا جهینت چیه یب... کنم  یکنه و من دوباره و دوباره تالش م یرو قطع م یگوش

! کلمه تنهام  هیواقع يبه معنا... تنهام ... دستم از همه جا کوتاهه ... حرف بزنم  یکیبا  دیبا... کشن  یم ریت يهام بدجور قهیشق... بندم 

... رمیگ یبغلم م يکشم و زانوهام رو تو یم قیبسته نفس عم يبا چشم ها... وزه  یباز اتاق م مهیپنجره ن ياز ال ییخنک و خوشبو مینس

! بهشتم تنهاست  يحتم دارم نژال تو... منه ؟  ریتقد نیا یعنیایخدا

حوصله نگاه  یحت... شهیقلبم داره از جا کنده م... به ته کوچه  کشهیم فمیکرده به بند انگشتمو ته ک ریگ فمیاگه بند ک ستیخودم ن دست

:شن  یگوشم تکرار م يتو بیآقا مص يهنوز حرف ها... پر از ترحم مهتاب رو ندارم  يها

! گمی، من به شما دورغ نم رهیبابا به خدا ، به قرآن ، به جون بچه هام ، همش  -

سهمشو  برتشیباشه راننده م ياگه بار... گذاشته و رفته  نویگفتم که بهت برا چند وقت ماش... دهیوابگاراژ خ اطیح يتو نشیماش... نهااااااایا

! نیهم نویهم... به حسابش  میزیریم

! کل صورتم رو سوزونده  يخلوت بدجور يها تو یآب نمک تازگ نیا... سوزه  یم يبدجور مینیب غهیکنم ت یم احساس

چنگ ... امروز کم دارم  يکه برا هیزیشده ، تنها چ رهیکوچه خ يرنگش و به انتها دیبلند سف یشاست نیداده به ماش هیکه تک يمرد هیسا

!خاندان اضافه بشم  نیقلب و عروق ا مارانیب عینمونده تا به جم يزیانگار چ... به رپ رپ افتاده  يبدجور... قلبم  يرو زنمیم

گود رفته و  يبه چشم ها... رسونهیخودش رو به وسط کوچه م عیبا چند قدم سر... شهیر شوکه محالتم انگا دنیو از د شمیتر م کینزد

:کنه  یزمزمه م رتیو با ح شهیم رهیقرمزم خ

! نژال

:کنم  یخارج م میو گشاد تابستان ینخ يمانتو بیرو از ج دمیلرزان کل يدست ها با

! فقط برو ! ... برو   -
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:زنهیکنه حرف م یقفل در نگاه م يتو دیکردن کل يکه به باز نطوریو هم ستهیا یو بعد کنارم م کنهیبه دو طرف کوچه م ینگاه سرگردان

!باهات حرف دارم  میبر اینژال ب... ؟  نروزایا یکن یم کاریچ يدار  -

:چرخونم  یرو م دیمتشنج کل يلرزان و دست ها ياعتنا با لب ها یب

! رمیبه درد خودم بم نیبذار نیولم کن... ندارم  یکس حرف چیمن با ه  -

ازت مونده ؟  یچ... نگاه به خودت بنداز  هی! ... دختر  يشد وونهیخدا که د هیبه خداوند  -

:کنم  یپرخاش م نشیس يچرخم تو یبه طرفش م انهیوحش... کشمیم رونیرو ب دیو من وکل شهیباز م در

! به ترحم خواستگار سابقش نداره  یاجیکه احت وونهید هی... مونده  وونهید هی... نمونده  یچیه... یچیه  -

!من فقط نگرانتم ... ستیدر کار ن یترحم  -

کنه دارم  یفکر م... هوس هندوستان کرده  لمیکنه من ف یدادن هات ، االن اون نامرد فکر م کیها و کش ینگران نیهم يصدقه سر  -

! سه هفته ... ؟  یفهم یم... دمیهفته هست نددخترمو سه ... کنم  یشوهر م

! داره  یراه يهر کار  -

 يو ببر يریدزدم بگ نروزایا... ؟  میبکن داشیآدرسش رو بده تا پ گنیو دادگاه م يکالنتر يتو یکنم وقت کاریچ یگیم... داره  یآره راه  -

 یالیبچمه ، قاتل سر يبابا گهید نکهیا... رونیخودت اومده ب يچشما يجلو قهیوث یو ب قهیساعت بعد با وث هیيبد لشونیتحو يکالنتر

 کیمحل کارش کش لشویسگ پاسوخته دم خونه خودشو فک و فام نیچند روزه ع... راه بندازن  یکش سیکردنش پل دایپ يبراکه  ستین

تونه بکنه ؟  یم کاریآدم مفقود االثر چ هیقانون با ... نیزم يآب شده و رفته تو یول کشمیم

:کنه  یگرفتن نگاهم م یحالت مهربان شهیاز هم شتریکه ب ییو با چشم ها گذارهیشانم م يرو رو دستش

 هیبق يدار اجیاالن احت... يخوایتو االن کمک م... با خودت لج نکن ... نکن  يلجباز یول... فهمم االن چقدر حالت بده  یم... فهمم نژال  یم  -

!میبذار کمکت کن... رو به دوش نکش  نیبار سنگ نیا ییتنها نقدریا... کنارت باشن 

خواد  یم رضایکه عل يکرد کاریچ نیخواد طالقم بده بهم گفتن بب یکه اومدم بهشون گفتم م يهمون پدر و مادر... بهم کمک بکنه ؟  یک  -

اون دو  ای... دونن ؟  یم شونییآبرو یننگ و ب هیبهم انگ چسبوندن و منو ما میمستق ریو غ میکه تمام عمرم مستق ییهمونا... طالقت بده ؟ 

اون ناصر بدبخت که به خاطر من غذا  ای... نکرده از ارث محرومشون نکنه ؟  يخدا ننیبب هیکه چشمشون به دهن حاج رتمیبا غ درتا برا

شده قرص قلبو دستگاه  قشیرف ایکه تازگ ضمیاون عمه مر ای... ؟  لرزنیدست هاش م رمردایمثل پ یو اول جوون شهیمعدش بند نم يتو

زن گرفتن تو و  يکه سال هاست هول و وال زترمیجان عز ییو زن دا زمیجان عز ییدا دمیشا ای... ؟  دستشيبخارپز و صلوات شمار تو

منظورت  دمیشا... روزا  نیا نهیسنگ شیسا يبدجور... ؟  یاون سمانه چ... ؟  لرزونهیکم شدن شر و آفت من داره چهارستون بدنشون رو م

 يلبم به ناشکر نمتیب یو من م ينداره بازم شکر خدا تو از منم بدبخت تر بیبهش بگم ع... کنم  هیبغل مهتاب گر يهر شب برم تو نهیا

هان ؟ ! ... شهیباز نم
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 یدهان باز م... کنم  یپرتاب م رونیچرخه و کلمات رو مسلسل وار به ب یزبونم م قهیکنه که چطور هزار دور در دق یزده نگاهم م شوك

! بندم  یصورتش م يو در رو تو کشمیبگه و من خودم رو عقب م يزیکنه تا چ

دونم که مثل من  یم... لرزونه  یپشتم رو م یدر آهن يتک ضربه مشتش رو يصدا... فتمیزانوهام به خاك م يو رو شکنهیدر قامتم م پشت

بودن و نبودنش انگار ... ستین يخبر نیریاز اون همه شور و عالقه د... ندارم  یحس چیه گهید... رفتن ندارن  يارایو پاهاش  نجاستیهم

! ستیهم مهم ن ادیز

کشم و در سکوت به  یدراز م نایآو يها راهنیپ يمثل هر شب رو... رسونم  یو دست به کمر ، دوال دوال خودم رو به ساختمون م شمیم بلند

و دکمه سبز رنگ رو پر  زنمیاسم پورستار پر شتاب چهارزانو م دنیو من با د لرزهیم یگوش... کشم  یم قیکنم و نفس عم یروبرو نگاه م

:دم یفشار م دیام

! الو نژال جان   -

؟  نیباهاش حرف بزن نیشد ؟ تونست یچ... خودمم خانوم ... بله   -

تا حاال صد بار بهش  یکه گفت يدونه از همون روز یخدا م... خودش باهام تماس گرفت  شیپ قهیچند دق نیاالخره همب... زمیسالم عز  -

!تازه امروز جوابم رو داد ... فرستادم  امیزنگ زدم و پ

خب ؟  -

من باهاش حرف زدم البته ... رهیجلو نم يزیهم با نقشه و برنامه ر ادیبر خالف نظر تو انگار ز... کنم خودشم سردرگمه  یمن حس م  -

اما زمانش ... میمالقات داشته باش يو حضور ادیبهم قول داده ب... گره ها رو باز کرد  نیا شهیکه اصوال پشت تلفن نم یدون یخب محدود ، م

.خواد  یزمان م یقرارش بدم ول ریتحت تاث یکم هیبه نظرم تونستم ... از حال و روز تو هم گفتم ... نکرده  صرو مشخ

 ستین یکه از تو داشته اصال و ابدا انسان یدر ضمن بهش گفتم درخواست... به فکر داره  اجیاحت يکه بهش زدم چند روز ییکنم با حرفا فکر

!یکارو نکن نیو گفتم من ازت خواستم ا

؟  نیگفتیبهتر نبود بهش نم  -

! االن بهتر شد ... يداد بشیکرد فر یفکر م ينکرد یاقدام دیفهم یو م ومدیاگه م... دونست  یم دینه با  -

نگفت کجاست ؟   -

کن تا  يصبور! ... به ترکستانه  رهیکه م یراه نیا دهیکنم خودش هم فهم یحس م... اصرار نکردم  ادیاما من هم ز... نگفت  زمینه عز  -

! انشااهللا گره کار باز بشه 

؟  یآخه تا ک  -

فکر ... انگار اون هم مثل تو مستاصل شده ... کشهیطول نم ادیز گهید يباز نیا گهیحس ششمم م یبکنم ول دوارتیام ادیز خوامیمن نم  -

بخواد ؟  حیو بابت نبودنت ازش توض رهیاونم راحته که دخترت هر روز سراغت رو ازش بگ يبرا یکنیم

 طونیزودتر از خر ش ينطوریا دیشا... بزنم  نایخونه باغو به نام آو نیندارم ا یمن حرف نیبهتون زنگ زد بهش بگ ندفعهیخانوم اگه ا  -

!بشه  ادهیپ
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 هیواسه  دیوقت هام با یگذشت ، بعض ونهایلیاز م دیوقت ها با یبعض... خودخواه بود  دیوقت ها با یگفتم بعض... گفتم دخترم ؟  یبهت چ  -

! دیجنگ يهزار

رسه که هم از  یم ي، روز ياز حد مجاز از خودت و خواسته هات و حق و حقوقت بگذر ترادیز... داره  یبودن رسم و رسومات انسان

 ریمثل آهن ز دیبا یکن یکه حاال حس م يخودت رو سرکوب کرد یاز همون کودک نقدریا! ... یشیو هم از خودت متنفر م انیاطراف

! بکنه  عیرو از تو ضا یبه خودش حق بده تا حق دینبا یمتیق چیکس به ه چیگوشت فرو کن ، ه يرو تو نیا... ياریضربات پتک تاب ب

! به حقت احترام بذار  يبه خودت و به خواسته ها! ... يملکه ا هیتو

 یمشکل دیپرس يرهگذر یوقت... پول کردم  هیکوچه سکه  يکه امروز صبح دوباره سامان رو تو ارمیخودم نم يو به رو زنمیناصر حرف م با

خواستن که گرفتن و االن هم دارن  یآدرس م هیشونی، ا ریسامان زل زدم و گفتم خ يچشم ها ياومده خانوم ؟ و من تو شیبراتون پ

 يروزها سنگ صبور هر دو نیا... دونم که خبر داره  یم... رهیچشمم رژه م يسامان و نگاه پر از رنجشش هنوز جلو لخپوزخند ت! ... رنیم

.ماست 

:دمیبه صورتم فشار م شتریرو ب یگوش... کنم لبخند بزنم  یم یو سع دمیمشتم فشارميرو تو فیتنظ کهنه

!ستیحالم بد ن یکن یکه فکر م نقدرامیمن ا... راحت به سفرت برس  الیبا خ... ناصر فکر منو نکن   -

.میبر ایب فتیک يتو زیبر تویلوازم ضرور کهیبرو چهارتا ت... نشده نژال  ریهنوز د  -

! پابوسشون  امیقسمتم بشه ب نایهمراه آو يتو برو اونجا از امام رضا بخواه به زود... برم سفر  ادیدلم نم ستیبچم که ن  -

چهار  نیا يومدیکاش تو هم م... همش نگران توام  یول رمیبه خاطر اون دارم م... ستین یفیتعر ادیحالش ز نروزایکه عمه ا یدون یم  -

!يکرد یپنج روز دلتو سبک م

! نمیرو بب نایبلکه زودتر بتونم آو نیمنم دعا کن ابتیبه ن نیبر... یاصرار نکن داداش... ناصر  تونمینم  -

 يریو گردگ دمیبه خونه رس یبعد از مدت ها کم... خوام  یکنم و از ته دلم بهتر شدن حال هر سه تامون رو از خدا م یرو قطع م یگوش

! کنن  یم یآجرها بهم دهان کج نیانگار تک به تک ا... ندارم  یشبدون دخترم دلخو... کردم 

نکردم و اگه به اصرار  دیمدت هاست که خر... چهیپ یم مینیب يکپک تو يکنم و بو یرو باز م خچالیدر ... خشک شده  يبدجو گلوم

و  کشمیم رونیکپک اندود رو ب يظرف ها هیو ماست و بق دهیگند يها وهیم... خوردم  یوعده غذا رو هم نم کیيمهتاب نبود همون روز

کنم  یم یخال خچالیيرو تو نیریکاسه بزرگ محلول جوش ش کیکشم و  یرو از برق م خچالی... کنم  یم یخالزباله  سهیک يهمه رو تو

 یدور خودم م یکم... اله عجله بکنم زب سهیبردن ک يکنه برا یوادارم م چهیپ یخونه م يفضا ياز قبل تو شتریکه هر لحظه ب يبد يبو... 

موهام  يکشم و بدون بستن دکمه هاش شالم رو رو یمبل افتاده بود رو به تن م يرو نمبد ریز شبیرو که د ییگردم و عاقبت مانتو

سبز ،  يساق و برگ علف ها يشبنم رو زیقطرات ر يجوان و تاللو يتوجه به طراوت برگ ها یب... رمیگ یرو به دست م سهیو ک ندازمیم

... شمیدور م ياز در ورود یباغ ، چند قدم واریزباله کنار د سهیک اشتنگذ يکنم و برا یگره خورده در رو باز م يبا چهره گرفته و ابروها

قرمز  يچشمها يوگردم و نگاهم ت یو مضطرب بر م دهیترس... کشه  یبازوم رو م یخوام پام رو داخل باغ بگذارم دست یکه م یدرست وقت

:کنه  یم تماسال یگرفته و نازک يبرعکس نگاهش با صدا... شهیو به خون نشسته سمانه قفل م
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تو ؟  امیب يذاریم  -

:کنه  یمصرانه تکرار م... کنم  یخشکش نگاه م يو منگ به لب ها جیگ

!یتلخ خوردن تحملم بکن يچا هیبه اندازه  یکه بتون فتادمیاز چشمات ن ينقدریفکر کنم هنوز ا... خونت ؟  يتو امیب يذاریم  -

بنده و  یمعطر باغ ، چشم هاش رو م يسرسبز و هوا يفضا دنیبا د... شهیکشه و زودتر از من داخل م یو دستم رو م نهیب یرو م سکوتم

:کشه  یم قینفس عم

؟  مینیبش قیآالچ يتو نجایهم  -

يهمراه با دلخور یبه خوشحال هیشب یحس دیشا... دارم  یبیحس عج... رمیگاز به داخل م يرو يگذاشتن کتر يو برا دمیرو تکان م سرم

از  دنیبر يالزم دارم برا يادیزمان ز... کنم  یرو حس م یقیکوچک اما عم هیشاد هیسمانه ته قلبم  دنیبشم که از د نیمنکر ا تونمینم... 

! یمیدوست و همراز قد نیا

چقدر ... اهامونیاز دردهامون و از رو... میاز آرزوهامون گفت... میگوش شد گهیهمد يو برا میکه کنار هم نشست ییشب ها و روزها چه

من و کوچک بودن  يبزرگ بودن آرزوها انیو چقدر به تناقض م... بودم  دهیسمانه خند ياهایبودن رو یبه ساده بودن و معمول شهیهم

! ود ب دهیمحمود خند حاجو تفکر  دیوسعت د

 يا هیو حاال سمانه از هر زاو... میبرد یدخترانمون پ يایبه تفاوت دن شتریو روز به روز ب میبه رگ و سلول به سلول با هم بزرگ شد رگ

! روز خوش هم نداره  کیخدا  يو نژال محض رضا دهیم یخوشبخت يبو

! دهیخودش رو نشون م عیفج نقدریتفاوت پدر و مادر ا شهیاما ته خط هم ادیبه چشم ن دینگاه اول شا تو

 یو به سمت باغ حرکت م زمیر یم يکاسه بلور يرو تو رضایعل ياز به جوش اومدن آب ته مانده شکالت ها دیو من ناام زنهیپام ذق م مچ

:متورمش  يو پلک ها دهیبه صورت رنگ پر زنمیو زل م نمیش یروبروش م... کنم 

خوبه ؟  نی؟ محمد ام یخوب  -

:گذاره  یبغلش کنار زانوهاش م يرو از تو فشیو ک زنهیم یتلخ لبخند

! بدتره  یلیحالم از حال تو خ نروزاینه ، ا اییباور بکن  -

!چرا ؟  -

؟  یکن یفکر م ینژال تو در مورد من چ  -

مگه مهمه ؟  -

.......که  نهیواسه خاطر ا رمیگیاگه سراغتو نم يفکر کرد... یزود در موردم قضاوت بکن نقدریا کردمیفکر نم... من مهمه  يبرا  -

؟  هیواسه چ... خب ؟   -

.داشتم  یلیحتما برا خودم دل یول... کنار  دمیکش یخودمو م ينطوریا دینبا ییخدا... خودمو تبرئه کنم  خوامیمن نم... من   -

؟  ییسر به مهر بگشا يپرده از رازها ياومد... جالب شد ... ااااا   -
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! مسخره نکن نژال   -

...دلخور باشم که  دینبا یبگ... ؟  یبگ یچ نجایا يزردت اومد يقرمز و رنگ و رو يبا اون چشما... یکن یجون به سرم م يسمانه دار  -

! بذار خودم حرف بزنم   -

!بفرما   -

! ینشده طالق گرفت هنوز انگار باورمون... هم خودم هم مامان و بابام ... میهنوز تو شوک شییخدا  -

....از ترستون  زدمیحدس م  -

؟  يدیباز گز نکرده بر  -

-  ...

همون سامان ده سال  نیاز شب همون روز ، سامان شده ع قای، دق نیمحضر و طالق گرفت نیکه ناصر به سامان گفته بود رفت یاز همون وقت  -

 دیچند سال مراعات همه رو کردم و صبر کردم و سکوت ، االن با گهیم... دهیم ماتومیمدام اولت... رهیگ یمثل بچه ها مدام بهانه م... شیپ

 نکهیبه حرمت شوهر سابقش ، به حرمت ا... یلی، به حرمت روابط فام ضمیگه پا گذاشتم رو دلم به حرمت پدر و مادر مر یم... رمیمزد بگ

! کنه  یاما االن فرق م... بود  گهید یکیناموس 

 ينشسته بود مثل بچه ها پشت پا... ؟  یفهم یم! ... مامان و بابا که اشک همه رو دراورد  يافتاد به دست و پا ياومد خونه طور زروید نژال

.زدیجوجه تو خودش جمع شده بود زار م هیمامان مثل  يکنار پا کلیبا اون ه... ختیریبابا اشک م

کنه سامان داره عجله  یفکر م... بابا نگرانه  یول... نکشه  شیرو پ يکه بحث خواستگار ستین يسه ماه و ده روزت تموم شده روز یوقت از

مصر شده  نطورینباشه که ا هیبا حاج محمود و بق ياز کجا معلوم به خاطر لجباز گهیم... نهیبیمشکالتو نم... گه آدم عاشق کوره  یم.. کنه  یم

!گرفته باشه  میاحساس تصم يوترسه از ر یگه م یم... بشونه  یرو به کرس رفشح

!کنهیدارم ازم حضر نم یسگ يمن وبا نکهیبه خاطر ا ییالاقل دا... خوبه   -

زنه ،  یتو جوش و جال م يکه سامان برا نقدریاصال ا ننیبب... امروز منو فرستادن مزه دهن خودت رو بدونم ... یکن یاشتباه م ينژال دار  -

؟  يتو هنوز ته دلت بهش عالقه دار

برادرتو دوست ندارم  گهیصورتش که من بگم د يبه پهنا زهیریخونه و اشک م یم ینادعل يالبد مادرتم االن نشسته رو به قبله داره دعا  -

هان ؟ ... 

! چکونه  یم نفونیمن استام ضیمامان االن نشسته داره تو حلق بچه مر  -

؟  يبشنو یمن چ شیپ نجایا ياومد يولش کرد... ؟  ضهیمحمد مر  -

سامان توجه  يسراغت و به حرفها ومدمیجگرم گذاشتم ن يچند ماه دندون رو نینژال تمام ا... هنوز دلت باهاش هست ؟  نمیاومدم بب  -

چون ... یشیبه شوهرت عالقه مند م يبودم دار دهیبود که د نیمامانم قسمم داده بود دخالت نکنم ، به خاطر ا نکهینکردم ، نه به خاطر ا

چشمهات  ي، من برق عالقه رو تو يبهمون عصرونه داد نجایکه ا ياون روز... یکن یخاطر به دست آوردن دلش تالش م هبودم ب دهید

! ينبود نیاز دست شوهرت دل چرک گهید... یفرق داشت شهیتو با هم... دمید
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فقط ... خواد  یهنوز برادر من تو رو م... تو رو نخواست ... القت داد ط رضایهمون چشم ها نگاه کنم و بگم خب ، عل يتو امیشد ب یم شرمم

! حله  شیبق... بکنه  یبهش فرصت بده دل مادرمو راض

؟  یفهم یم... دمیکش یروت خجالت م از

و براش  گذارمیبغلش م يسرم رو تو يچطور دونمیاصال نم... شکنهیچند ماه قفل دلم م نیا يبار تو نیاول يکنه و من برا یبغض م سمانه

عالقه و احساس  يجوونه ها نیاول یدرست وقت نکهیاز ا... میشبانه روز ياز کشمکش ها... گم  یم شونیدل پر نیا يها یاز سرخوردگ

مثل  زیکردم ، همه چ یبزرگ و مردانش رو تجربه م يلمس عاشقانه با اون دست ها هیشد و من حسرت  یسبز م زانمیدل گر يداشت تو

! تمام شد  مهیخواب ن هی

خونه رو روشن نگه داشتم و هر شب قبل از خواب  نیو رجوع دوباره ، چراغ ا رضایبرگشتن عل دیتمام اون سه ماه و ده روز رو به ام نکهیا از

 رتریتحمل ناپذ یتموم اون سه سال لعنت ياز خودش تو یعنیبا خودم گفتم ... ؟  دیاز من بر ينطوریکردم که ا کاریبا خودم گفتم ، مگه چ

... بگه واقعا عاشقت بودم ... تونمیخونه روبزنه ، بگه نژال من بدون تو نم نیو در ا ادیفردا ب دیشا یبا خودم گفتم امروز که نه ول... ؟بودم 

و  یرو فراموش بکن هامیکنم که زودتر بد تهیتا تنب... خواست برگرده و بهم بگه درخواست طالق دادم تا بترسونمت  یدلم م یدردناکه ول

! یازم دست بکش یبتون رترید

 یپ کشهیسمانه در سکوت دست م... کرده بودم  نیهزار بار با خودم تمر ییتنها يرو که تو ییکنم همه حرف ها یم هیو واگو زنمیم زار

.گذارنیم شیداغدار بودن دلم رو به نما شهیاز هم شتریشدن و ب دیهام تا به تا سف قهیشق يکه حاال رو اهمیس يموها

:نشیریزنم به صورت ش یکنم و زل م یرو بلند م سرم

من االن فقط محتاج ... ندارم  یحس چیه گهیاصال د... سامان رو ندارم  اقتیمن ل... مادرت حق داره ... وقته که مرده سمانه  یلیدل من خ  -

! رمیم یرو از دست بدم م نایآو... بودن دخترمم 

 يدست و پا ریکه ز ياز همون لحظه ا یعقد شدم ، ول یاز وقت گمیبه مادرت بگو دروغ چرا ، نم... سمانه  ستمیانصاف ن یب ادمیز من

! دیسامان از سرم پر يهوا گهیکردم ، د هیجون کندم و خون گر رضایعل

مامان زهره تو بشه مامان گالب  خوامینم... خوانیکه منو نم ییجا رمینم گهید نیمطمئن باش... تونم  ینم گهید... دمیهفت سال جنگ من

! دوم 

مشاور هم نتونستم به  شیپ یکه حت زنمیرو م ییحرف ها... کنه  یم میبا نم اشک همراه یده و گاه یسرتکان م یشنوه و گاه یم سمانه

 يسمانه پارچ آب سرد رو تو یو وقت میپر یدم ظهر ، هر دو از جا م يخوشبو میبا نس شهیکه همراه م يسوختن کتر يبو... ارمیزبون ب

 یهم ولو م يها کنار پا یباز هم مثل بچگ... میشنویرو م يمچاله شدن کتر يشه ، صدا یکه به پا م یظیمه غل ونیم وکنه  یم یخال يکتر

... و دو نفره بخره  ینقل هیکتر هیجبران روز تولدم  يبرا دهیخوره و قول م یمشت م... میخند یخنک و از ته دل م يها کیسرام يرو میش

! کنه  یدرز م خچالیدر  يو از ال دهیچیخونه پ يکه تو يگند يبابت بو مد یم حیخورم و توض یو مشت م
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 يو برا زنمیگذاشتم و من لبخند م میافسردگ يکه به قول خودش به پا ییها یبابت شلختگ زنهیشوره و غر م یرو م خچالیوسواس  با

! کنم  یم نیرنگ رو دستچ یو صورت دهیرس يها السیگ نیمحمد ام

! سبک شده  بیکه عج یگذاشتم و دل نیزم يکه عاقبت بعد از ماه ها رو یمونم و کوله بار حرف یو من م رهیم سمانه

:دمیفندك رو بزنه بهش هشدار م نکهیقبل از ا... گذارهیگاز م يو اون رو رو کشهیم رونیب فشیک يظرف غذا رو از تو مهتاب

!خورمش  یکه االن نم یدون یم... گرمش نکن مهتاب   -

 يبه قفسه ها یقبل از بستن در بهت زده نگاه... گذارهیم خچالیيظرف غذا رو تو تیگه و با صورت سرخ از عصبان یم یلب به درک ریز

:کنه  یم یخال

؟  یگرفت ییقایآفر میرژ... ؟  يزنده ا یبا چ قایتو دق یبه من بگ شهیم  -

؟  یکن ی، عضله آب م يخوریم آب

! باز شروع نکن تو رو خدا   -

 یوقت... هست به جون تو افتاده  یچه کرم نیا دونمیمن نم ییخدا... تا دلم خنک شه  کشمیم نقدریا رمیگیم سهاتیاز اون گ امینژال م  -

!يخوریغذا نم یناراحت

تعارف ، من  یب! ... نداره  يثمر چیگوشه خونه ه یفتیب یبش ضیکه مر نیاز ا ریغ... گردونه ؟  یرو برم نایآو یتو پوست و استخون بش االن

.میبه فکر خودمون باش دیخودمون با... میو تو که نازکش و پرستار ندار

.میکن دیکم خر هیمیبا هم بر امیشبم م... تم غذاتو گرم کن بخور تو رو خدا من رف یول... ارنیبرم سر کار ، امروز برام جنس م دیبا من

! خورم  یگشنم شد م... فکر منو نکن ... به کارت برس  زمیبرو عز  -

 يو به هوا میکن یهر دو به هم نگاه م... خورهیکفش هاش رو بپوشه تلفن خونه زنگ م نکهیو قبل از ا رمیبدرقه مهتاب تا دم در م يبرا

هم به شدت کنجکاو شدم که  یاز طرف... خوابه  یبادم م يشماره خونه پدر دنیبا د... میدویباشه ، به طرف تلفن م نایآو ایرضایعل نکهیا

:کنه  یلب زمزمه م ریو ز دزدهیمهتاب نگاهش رو م... از من گرفتن  یشده که بعد از چند ماه سراغ یبدونم چ

! گن  یم یچ نیجواب بده بب  -

پرسش و  يبرا یمهلت... زنهی، دلم شور م چهیپ یتلفن م يمامان روجا که تو فیضع يصدا... رمیگ یرو به دست م یگوش دیو ام میب با

:دهیپاسخ نم

! نجایا ایسر ب هیيندار ياگه کار... ؟  یالو نژال ، خوب  -

!نهیننگشو بب هیما ادیخوشش ب یفکر نکنم حاج یول  -

!خود بابات گفت بهت زنگ بزنم ... به دو نکن دختر  یکیبا من   -

شده ؟  یمگه چ  -

! منتظرتم ، خداحافظ ... ستیمن حالم خوب ن ایب... گهیشده د يزیچ هیحتما   -
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:دهیمهتاب بازوم رو فشار م... رمیگ یبغل م يرو تو یو متعجب ، گوش متفکر

گفتن ؟  یم یبود ؟ چ یک  -

!انگار حالشم خوب نبود ... میخونمون کارت دار ایگفت ب یم... مامان روجا بود   -

گفت ؟ یچ نهیمنو بب ادیخوشش نم یحاج یگفت  -

.گفت خودش گفته بهت زنگ بزنم ... هان ؟   -

:ندازهیساعدش م يرو رو فشیو بند ک زنهیم یلبخند کمرنگ مهتاب

!انشااهللا  رهیخ... بخور و زود برو  يزیچ هیخب پس   -

!درخشهیته چشمهاش م دیمثل بارقه ام يزیچ هیو انگار  رسهیمرموز به نظر م یکنم که چطور بعد از مدت ها کم یصورت مهتاب نگاه م به

؟  یگیو به من نم یدون یم يزیتو چ... مهتاب   -

!چه خبره  نیخب خودت برو بب یول زنمیم ییحدسا هی  -

 یب يفکرا شهیمن اعصابم خرابه هم یدون یتو که م... رهیبه خدا من دلم داره هزار راه م... بگو  یدون یم يزیخب اگه چ... ؟  میداشت  -

!کنم  یم يخود

:زنهیحرف م یبا سرخوش رهیبگ لیتحو يجنس هاشو از باربر دیافتاده با ادشیدوباره  داستیو پ رهیکه به طرف در م نطوریهم

 یسالم و احوال پرس هیبابات نباشه رضا  ییوقتا هی... سر گذاشتن  ریرضا ز يرو برا ایبازار یحاج نیاز هم یکیچند وقته انگار دختر  هی  -

گرفتن حاال احتماال  يزیچ يفکر کنم بعله ا... يخواستگار رنیباشه م شبید نیگفت احتماال جمعه شب که هم یم روزایپر... کنه  یباهام م

 توننیبد باشن نم میهزار... گهیباالخره پدر و مادرن د... نیبهانه دوباره با هم رفت و آمد بکن نیو به ا یباش انیتو هم در جر خوانیم

! بچشونو دور بندازن 

فهمم چقدر به بودن  یاومده ، تازه م دنمیکه سمانه به د شیاز چند روز پ... باشه  نطوریگم خدا کنه هم یلب م ریو من ز رهیم مهتاب

به بودن  يآخر آخرش بدجور نمیب یبا خودم که روراست باشم م... دندونمه  ریبا سمانه ز یهنوز طعم همصحبت... دارم  اجیخونوادم احت

رضا رفتن  ياز زبون مهتاب بشنوم برا دیبا نکهیدرسته که دلخورم از ا... فقط برازنده خداست  ییبه قول معروف تنها... مدار ازیهمشون ن

! شکر  نقدرشمیخب به هم یول... يخواستگار

کرپ و بلند که سر  يمانتو هیلباس هام  نیگردم و از ب یم... اتو شده و مرتب ندارم  يمانتو دونهییحت نمیب یپوشم م یدارم لباس م یوقت

نه و ک یوسوسم م يزیچ هی... کنم  یرنگ ست م يشال نخود هیکنم و با  یم دایشده پ نیرنگ تزئ ينخود پوریباالتنش با گ يو جلو نیآست

نفهمه چطور چند  یکس نکهیازشون سراغ من رو گرفتن و حاج محمود به خاطر ا شبید دیگم شا یبا خودم م... رو کمرنگ  خوشممهیحال ن
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به صورتم  یو بعد از مدت ها دست ندازمیاما باز هم شانه باال م... نهیخونش بب يدخترش رو زده ، خواسته دوباره من رو تو دیماهه به کل ق

! نهیدوست ندارم حاج محمود شکستنمو بب... زار و گرفته باشه  افمیق مخوا ینم... کشم  یم

چقدر بهشون  نهیبب گذارمینم... پوست کلفت کردم ... رو زده  دمیپدر ق نیماه ها و سال ها ، هم يعمر کوتاهم برا نیا يو بارها تو بارها

!محتاجم 

بهم  یکس گهیسر من زده د يتو هاالناسیچشم ا يبازار جلو يتو یرضا گفت از بسکه حاجروز  هیادیم ادمیرسمیدر خونه که م پشت

پسندن و  یحاج محمود رو م هیتیهستن که روش ترب ییانگار هنوزم کسا... زنمیلبخند م اریاخت یحرفش ب هیادآوریبا ... دهیدختر نم

! حاضرن بهش عروس بدن 

... دهیآزارم م يو خفش بدجور نی، جو سنگ يخونه پدر اطیح يتو گذارمیچرا پا که م دونمیو من نم شهیباز م یسوال و جواب چیه یب در

و  دهیخواب واریرختخواب گوشه د يمامان روجا که تو دنیبا د... رسم  یمردد و آهسته به سالن م يو من با قدم ها ادیبه استقبال نم یکس

 یمبل کم يحاج محمود پر غضب رو... دمیو آب دهانم رو قورت م شمیاز شدت درد ، سر جام خشک م گزهیکرده لب م گرهيبا ابروها

از هر  یفیکنم و جواب سالم ضع یبهت زده سالم م... کنه  یبزرگش گرم م حیسرش رو با تسب دنمیدورتر از رختخواب مامان نشسته و با د

! رمیگ یدوشون م

! بمونم  فیبالتکل نیاز ا شتریب گذارهیمحمود نم حاج

:زنهیغر م يبا لحن طلبکارانه ا رهیکه به اتاق خودش م نطوریو هم شهیم بلند

! داره براش بکن  کاریمادرت چ نیبب  -

:زنهیبا ناله حرف م... زنمیمامان زانو م يپا کنار

خوردم داغون  زیهمون رو پله ها ل... بود  یتیپله هاشون گران... رو شسته بودن  اطیح... بابات  ياز دوستا یکیخونه  میرفته بود شبید  -

! تا دو ماه استراحت مطلق باشم  دیفقط با... رنیگچ بگ توننینم... طرف استخون لگنم شکسته  هیگهیدکتر م... شدم 

رفتن خونه دوست  يبه چه قصد شبینگفت د یحت... نهیتونه بب یپلکم رو مامان روجا هم م دنیپر... دوهیکنم خون به صورتم م یم حس

! که روجا خانم دو ماه استراحت مطلق داره  شهیبه من مربوط م نجاشیفقط تا ا... یحاج

:امیمامان به خودم م يصدا با

! رمیتوالت بگ ومدنیاز پسرا ن یکیکمکم کن تا   -

 میکرد یاستفاده م یب یب يبرا یرو که قبال گاه یلگن... رمی، به سمت رختکن حمام م ارمیب رونیرو از تنم ب میپلوخور يمانتو نکهیا بدون

 نتیکاب ياز تو... زنمیو تند تند پلک م رمیگ یلبم رو گاز م... خوره  یاز گوشه چشمم چند قطره اشک سر م اریاخت یب... دارمیرو بر م

! دارم  ازین ییزهایبه چه چ گهیکنم د یکردن دستمال توالت و فکر م دایدنبال پ رمیکشم و م یم رونیب میسفره کهنه و ضخ هیسفره ها ، 

! من دخترشونم ، نه کلفتشون ... دلم شکسته  ياما بدجور... ستیخودم ن دست

! کنه  یموونمیتا براشون لگن بذارم د زننیکه بعد از چند ماه بهم تلفن م نی، اما ا فمهیهم که با خودم بگم مادرمه و وظ يهزار
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! ... و حضور خانوادش داره  يبه دلدار اجیآدم عزادار احت هیکه طالقش دادن و بچش و عمال ازش گرفتن ، مثل  یکس دنیفهم یم کاش

گذاشتم و خودم رو بغل کردم و زار زدم ، کنارم بود  نایبالش آو يسر رو ییکه تنها ییشب ها نیهمه ا نیشب از ب هیکاش مامان روجا فقط 

! ارهیبرام آرامش ب ییایتونست دن یکن ، م هیگفت خدا بزرگه و کمتر گر یکه م نیهم... کردینم يکار... دیکش یم سرمو دست محبت به 

:کشه  یم ینفس راحت گذارهیبالش م يکه دوباره سرش رو رو مامان

 هیبرو  ینیبب ریخ... بخورم  دیمن دلم نکش یغذا گرفته بود ول رونیبرا ناهار از ب یحاج... بود  دهیلباسا به بدنم چسبنیتا حاال ا شبیاز د  -

! حاال که تحرکم کم شده روده هام خشک بشن  خوامیباشه بهتره ، نم يزیچ یآبگوشت هی... برام بذار  یخونگ يغذا

لقمه حاج  گهیاما انگار د... زنهیچشمک م نتیکاب يو اضافه جوجه کباب ظهر رو رهیدلم مالش م... رمیو به آشپزخونه م شمیبلند م عانهیمط

با ضعف و ... بکنم  ریخونش س يخودم رو تو ستیهم ن یدخترش رو قبول نداره ، حتما راض يکه ذره ا یوقت... رهینم نییمحمود از گلوم پا

.بندمی، درش رو م رمیگ یظرف رو م يو کف رو ادیکه به جوش م یو وقت زمیریزودپز م يلرزان تمام مخلفات رو تو يادست ه

قبل از ... برم  دیبا... کنم  یم یخال ینیکاسه چ يکشم و اون رو تو یم رونیب ی، کمپوت آناناس دهیکه احتماال صبح رضا خر یپاکت يتو از

 یلقمه نون خال هیتونمینم یدارم که حت یبگیحس غر نجایا نقدریا... م خونه بر نیاز ا دیحالم به هم بخوره و ضعف بهم غالب بشه با نکهیا

!بذارم  دهانمبه 

با اخم ... کنم  یدارم و شالم رو مرتب م یرو برم فمی، ک فتنیخشکش دوباره برق م يکشه و لب ها یروجا که آب کمپوت رو سر م مامان

:به حرکاتم  زنهیدر هم زل م يها

! ؟ يبر يخوا یم  -

لبم ... داشتم و فراموش کردم  يانگار که باهاشون قرارداد... کنم  یکه به خودم شک م ارهیجمله رو به زبون م نیبا حرص و تعجب ا يطور

:کنم  یرو تر م

 فتهیتاب مفردا دم ظهر که آف... نیندار يکار گهیاالن که د... شهیآماده م گهیساعت د میغذاتون ن... گردم  یفردا صبح دوباره برم رمیم  -

.دمیحمامتون م شهیو گرم م

ممکنه من هزارتا کار داشته باشم ؟  یگیدختر از حاال تا فردا صبح نم  -

! شتریازمن ب... محرمتونه ... که هست  یحاج  -

:زنهیاز من حرف م ریغ یانگار که داره با کس... گردونه  یو روش رو برم نهیچ یبرم لب

بابات برا من لگن بذاره ؟  يتوقع دار... ییروزا نیهمچ هیدختر بزرگ کردم برا   -

با هم ؟  نیکن یم یچه فرق... ؟  يذاریشما براش نم فتهیحال ب نیاون به ا يروز هیمگه   -

!يکرد یها بود م بهیبرا غر  -

! فمهیوظ گنینم... خوان  یکار نم هینیدونم اونا منو فقط برا هم یالاقل م  -

:کنه  یو دست به کمر براندازم م ادیم رونیمحمود از اتاق ب بابا
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؟  يریپر و بالشو بگ ریز یبهت التماس بکنه تا بمون دیمادرت با گهیحاال د  -

... گردمیخورم دوباره برم یم کیو ک ریش هیابونیتا سر خ رمیم... نخواستم  نویوقت ا چیمن ه گمیبا خودم م... کنم  یو بغض م شمیم فهخ

!موندم  یداشت م ازیاگه مادرمم نبود و بهم ن... گن  یراست م

:رمیقدم به عقب م کی

! امیم گهیساعت د مین  -

:دهیو به طرف در سالن هولم م رهیگ یمانتوم م نیکنه و از آست یطرفم حمله م به

! يبرنگرد گهیبرو که د  -

مردم کلفت خونشونم ... خودم باشم ؟  يساعت برا مین يزت نفس هم ندارم که براع ششونیپ ينقدریا... کنم  یدهان باز نگاهش م با

! ندازنینم رونیب ينطوریا

:زنهیم ادیبه طرف مامان روجا فر... رمیپر از اشک عقب عقب به طرف در م يچسبونم و با چشم ها یم نهیرو به س فمیک

 نیقرآن بگم اگه هم يحاضرم دست بذارم رو... خوبت شد ؟ ... بهت ثابت شد ؟ ... نگفتم ؟ ... دختره نمک به حرومه ؟  نیبهت نگفتم ا  -

! کنه  یم یفوتمونم بذارن جلوش خوشحال هیفردا اعالم

... صداشون رو بشنوم  خوامینم گهید... شاهد باشم  نیاز ا شتریبمونم تا ب خوامینم گهید

:زنمیم ادیفر

!دمیخرجشو خودم م ریپرستار براش بگ هی،  شهیبهم حالل م یختیشکمم ر يکه تو یزنت نون يکردن برا ياگه با پرستار  -

! دست زنت  يآب بد وانیل هیادیعارت م ننینب هیکه بق نهیکوبوندن من فقط به خاطر ا دونمیکه م من

:ستهیا یکشه و حاج محمود با فک منقبض سر جاش م یم غیکنه که مامان روجا ج یبه سمتم حمله م دوباره

! دهنت  يگمشو تا نزدم تو  -

! دهنم بزنه  يتو دمیکس اجازه نم چیبه ه گهید  -

مرد ذره  نیوقت در نظر ا چیه... ترکه  یقلبم داره م... رمیم اطیآروم و مورچه وار به سمت در ح يکنه و من با قدم ها ینگاهم م دیتهد با

.نداشتم  اقتیاحترام و ل يا

و  یو سنگ يآجر يوارهاید يرو کشمیدست م... ندارن  یو شوك زده هستم که زانو هام قدرت فیضع نقدریوا دمیکوچه رس يها مهین به

... خونه بگذارم  نیا يپام رو تو گهید کباریگم لعنت به من اگه  یبا خودم م... شمیآسفالت خاك گرفته و دور م يکشم رو یپا م... یمانیس

ستنیا یم دمیگردن و کمر خم يو با قد افراشته جلو شنیم ادهیو چند لحظه بعد خودش و سامان پ رهیگ یپام ترمز م يلوجهان ج نیماش
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و به  شهیرنگ به رنگ م نطوریداره که ا یدونم صورتم چه حال ینم... شمیم رهیروحم به جهان خ یب يو با چشم ها رمیگ یسرم رو باال م... 

:فتهیتته پته م

؟  يخونه بود... خون ! ... نژ ال ... ن   -

:کنه  یروان تر صحبت م نباریا... دمیکشم و بغضم رو فرو م یو آه م ندازمیم ریرو ز سرم

بهت گفته ؟  يزیچ یحاج... ؟  يشد ينطوریشده ؟ چرا ا یچ  -

:کوبم  یو چند بار به دو طرف صورتم م نیزنم و بعد با کف دست محکم چند یقهقهه م کیستریو ه رمیم عقب

! خونه  نیا يپام رو بذارم تو گهیبار د هیبه من اگه  غمبرشیلعنت خدا و پ  -

 یم نیو محکم با دو زانو به زم رهیم جیکه سرم گ دمینرس ابونیهنوز به سر خ... دمیجهان نم يبه سر و صدا یتیو اهم دومیکنان م هیگر

ها وسط کوچه  نیتوجه به خطر عبور ماش یب... کردم  دایکردن خودم پ یخال يبرا يو من انگار بهانه ا رهیدرد تا مغز استخوانم م... خورم 

و  ییماه تنها نیبه اندازه چندکنم و  یشکمم فرو م يسرم رو تو... زنمیو از ته دل زار م رمیگ یبغل م يخونالودم رو تو يو زانوها نمیش یم

!وحشتناك نجات بده  ییتنها نیخوام منو از ا یو از ته دلم از خدا م زمیریکشم و اشک م یم غیج نایآو دنیحقارت و روزها ند

زانوهام رو ... برم  نجایو منو بشناسن از ا زنیبر رونیها ب هیهمسا نکهیقبل از ا دیبا... شنومیدو تا از خونه ها رو م یکیباز شدن در  يصدا

دو تا ... کنم  یبلند شدن م يرو برا میو تمام سع گذارمیم نیزم يکف دست هام رو رو... رمیگ یو لبم رو به دندون م گذارمیم نیزم يرو

 رهیگ یمن رو محکم در آغوش م نمیبه عقب بچرخم و صورتش رو بب نکهیو قبل از ا رهیگ یهر دو تا بغلم رو م ریاز پشت سر ز يقو دست

!دهیفشار م نشیس يچرخونه و تو یصورتم رو م عیو سر

 یآرامش نیبه ا يرو دوست دارم و بدجور نشیس يگرما... کنم  یاحساس آرامش م بیاما عج... بغلم کرده  یک دونمینم یبده و حت حالم

! دارم  اجیاحت شهیم قیبدنم تزر یبه رگ و پ هیبه ثان هیکه داره ثان

:شناسمیرو خوب م ییزندا يصدا... امیشنوم به هوش م یکه م یپچ پچ يکم کم از صدا... کنه  یبدنم درد م تمام

! بعد اون آنژوکتو بزن تو دستش  ادیآب بهش بدم به هوش ب کهیچ هیبکنم  دارشیبذار اول ب  -

:شنوم  یاتاق م گهیسامان که از طرف د نیو غمگ یعصب يبعد صدا و

! پنجه  يفشارش رو! ... هفته هست غذا نخورده  هیحاضرم شرط ببندم ... ادیسرمشو بزنم به هوشم م  -

! ها  شهیشوکه م رهیگ یدردش م وهوی... بشه بعد اون سوزنو فرو کن تو دستش  داریبذار ب... مادر من خواب زدش نکن ... رمیبم  -

خواب زده نشه ؟  یگ یهوشه م یب گمیمن م... يبد يبه من درس دکتر خوادیمامان جان قربونت برم شما نم  -

هنوز متوجه ... شهیپلکم باز م يو به زحمت ال زنمیزور م... تونم نشستن سامان کنار تخت رو حس بکنم  یدورم م يجابجا شدن هوا با

سرگردان و وحشت  يچشم ها دنیو با د رهیگ یسامان م يچشم از دست ها ییزندا...کنم  یم یباز ناله کوتاه مهین يبا لب ها... نشدن 

:کنه  یو زمزمه م رهیگ یآغوش م يکنه و سر و شانه هام رو تو یم زیخ میزدم خودش رو ن
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!شهیاالن تموم م... لحظه تحمل کن نژال  هی  -

... م کن یدست سامان که پنجه هام رو قفل کرده و بعد سوزش پشت دستم رو حس م يرو هضم بکنم ، گرما تمونیبتونم موقع نکهیاز ا قبل

!نیریکابوس ش هیمنتها ... نمیب یهوشم و کابوس م یانگار هنوز ب... غلته  یصورتم م يبندم و چند قطره اشک رو یدوباره پلکم رو م

 ي، با تمام وجود دلم هوا زنهیرو باال م میشانیپ يشده رو ختهیر يکنه و موها یزهره که با نرمه انگشت هاش صورتم رو پاك م ییزندا

! کنه  یرو م يصغر یب یمهربان ب يدست ها

!رمیدارم و دوباره به خواب م یاز عمد چشمهامو بسته نگه م... فرو برم  یهوش یو ب يخبر یب يدوست دارم تو یبیطرز عج به

! شدنم همچنان ادامه خواهد داشت  داریهم باشه ، بعد از ب ياگر معجزه ا گمیخودم م با

کنم  یپلکم رو باز م یو وقت شمیبدنش مست م يبا بو... شمیم داریصورتم ب يرو نیتپل و نرم محمد ام يحرکت دلچسب دست ها با

تیمعصوم يبو... مادر  ریش يبو... يلباس نوزاد يبو... ده  یبچه م ونیلوس يبو... کنه  یصورت گرد و سبزه اش تمام قاب چشمم رو پر م

! دهیرو م نایبا آو نمیریهمه خاطرات ش يبو... 

 یرو م يکنم و دلم بهانه آو یگردنش فرو م هیگود يسرم رو تو... کشم  یبغلم م يدست تو کیو محمد رو با  شمیم زیخ میزحمت ن به

خودم رو  ستهیا یچهارچوب در اتاق م يسمانه که تو... خورم  یو بغضم رو م دمیپوست نرم و پر از کرکش فشار م يلب هام رو رو... رهیگ

!نهیدلم رو بب يواضح بتونه حسرت تو نقدریدوست ندارم ا... رمیگ یفاصله م نیاز محمد ام یکم وکنمیجمع و جور م

سفره نسبتا  ینیس يسمانه از تو... ستینفره ن کیبرخالف تصور من اصال ... شم  یدستهاش م يتو هینیتازه متوجه س ادیجلوتر م یوقت

و بشقاب ها رو دور  يسبز يکه سبدها نطوریکنه و هم یپهن م دمیکه توش خواب یدورتر از تخت یکشه و اون رو کم یم رونیرو ب یبزرگ

:زنهیتند تند حرف م خندبا لب نهیچ یسفره م

 يبندازم تونویگم ام یبهشون م یه... تو دست و بال آدم  زنهیمثل کرم وول م... به جونت  نداختمیبچه رو م نیا دیهمون از اولم با  -

! هااااا  شهیم داریتختش ب

:کنه  یم ریدست هاش اس يرو تو نیو محمد ام نهیشیسفره کنار تخت م دنیخنده و فارغ از چ یم زیر

؟  يبهتر  -

!ستمیبد ن... ممنون   -

نداره  تیخوب... شنیجمع م نجایهمه ا گهید قهیاون شالتم سرت کنم که تا چند دق... ینیبذارم پشت سرت راحت بش یپاشو تا دو تا پشت  -

!یکشف حجاب کرده باش ينطوریتو ا

موهام  يرو رو یرنگ یاسییو دست سمانه شال نخ نمیشیم یوقت... شک ندارم که اتاق سامانه ... کنم  یو منگ به اطرافم نگاه م جیگ

لب  فمیضع يگره کرده و صدا يبا ابروها... میعصبان یکم تیوضع نیاز ا... ستیخودم به تنم ن يلباس ها شمی، تازه متوجه م ندازهیم

:زنمیم
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تن من کرده ؟  یلباسا رو ک نیا... ؟  نجامیمن چرا ا... چه خبره ؟  نجایسمانه ا  -

:دهیم حیخنده و توض یم زیر زیکنه ر یم حیمن تفر يزدن ها جیگ نیاز ا یکه حساب سمانه

! يروبایز يبانو يخاطرت آسوده باد ا  -

! مامانم گفت خاك عالم  ای! ... بابام گفت استغفراهللا  ایدر اتاقتم رد بشه  يمتر میاومد از ن چارهیسامان ب نیوقت ا هر

جهان آورده بودن  نیکرده بودن بعد از ظهر شما رو بغل زده بودن با ماش يجونم برات بگه کلهم سامان جان نقش تخت روانو باز خالصه

لباسارم منو مامان زهره تنت  نیا... شهیدکتر بدون پرستار نم نکهیخالصه ا... کمکشون  نجایبعدشم زنگ زدن به من اومدم ا... نجایا

و  زدیملت گرسنه موندن که شاهزاده خانوم از خواب گران بر خ هیشبه و  ازدهیجون من خودتو جمع کن که ساعت  محاال... میکرد

! ندیتناول بفرما یموتیشان قوت الچاکران و مخلصان در رکاب

! ؟ یچ  -

! بذار برا بعد از شام  شویجون من بق  -

:ندازهیسرش م يسفره آشوب به پا نکنه ، صداش رو رو يتا چهاردست و پا تو رهیگ یمحمد رو م يتقال يکه جلو نطوریهم بعد

! گهیشد د داریمامان بکش غذا رو ، نژالم ب  -

:رمیگ یسمانه دهانش رو نبسته که بهت زده دستش رو م هنوز

بشم ؟  داریتا من ب نیشبه شماها هنوز شام نخورد ازدهیساعت   -

!اوهوم   -

! اتاق غذا بخورن  نیهم يتو نجایا انیهمه ب یسفره رو انداخت نیا یعنی  -

؟  یکن یم نیچته تو ؟ چرا همچ! ... آره خب   -

! شهیسمانه تو رو خدا من اصال روم نم يوا  -

! تو بود  يگل سفره جلو شهیهم يحاال هر وقت تو مهمونمون بود نیتا هم یرفته از همون بچگ ادتینکهیمثل ا... اوف   -

! نیکرد یتا حاال صبر م دینبا... يدیحرفهات خجالتم م نیبا ا... عوض شده سمانه  یهمه چ گهید یول  -

رفته ؟  ادتیمیما با هم بزرگ شد... ؟  وونهید یکش یخجالت م یاز ک... ه نژال ؟ تو چت شد  -

به خودم مسلط  تونمیو نم..کنم  یم یچارگیحس ب بیاز اشک و عج شهیکاسه چشمهام پر م... کنم  هیجهت دوست دارم گر یچرا ب دونمینم

سفره  يغذا يو ظرف ها لیاز وسا یکیآرش  یهمه حت... رم  یخودم فرو م يتو شتریب هیبا اومدن زهره خانم و بق... دهیآزارم م نیبشم و ا

 يباال زده و دست ها يها نیسامان که با آست... ننیش یدور سفره م شونیساده و خودمون هیو با سالم و احوالپرس فتنرو به دست گر
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و سمانه  کنهینشستن انتخاب م يجا به تخت رو برا نیکترینزد... ندازمیم نییو سرم رو پا رمیگ ی، از نگاه گرمش گر م شهیوارد م سشیخ

:من عوض بکنه  يهاش فضا روبرا یکنه با شوخ یم یسع

! آب چکونتو  يبکش کنار اون انگشتها  -

:ادیبه حرف م برهیکه از حرص خورن سمانه لذت م آرش

! یخشکش بکن دینبا يشور یدستتو م یگن قبل از غذا وقت یم  -

من  ياون رو برا داستیکشه و پ یم يزیاز هر چ سید هیيکنه که داره تند تند تو ینگاه م ییبه زندا انهیو موذ دهیم نیرو چ شینیب سمانه

:در نظر گرفته 

! کردن  یجل دستشونو پاك م کهیت هیبا  یبود که ملت عادت داشتن همشون دسته جمع مایاون مال قد یول  -

:کوبه  یسمانه م يزانو يدستش دو سه بار رو يو با قاشق تو شهیمثل باروت منفجر م ییدا زن

! یزنیحالمونو به هم م یگیم يزیچ هیاول غذا  شهیکه هم يریبم  -

  

و مهربون ، درست مثل سابق ، انگار  يعاد یلیو خ گذارهیکنار تخت م هیعسل زیم ينوشابه رو رو وانیو ل دهیرو به دستم م سید ییدا زن

!زنهی، بهم تعارف م ستیمهم ن نجایحضورم در ا لیو اصال دل فتادهین یاتفاق چیکه ه

کرده باشن  قیانگار بهم مخدر تزر... کنه  یاتاق رو پر م شونیمعمول يبرخورد قاشق و چنگال به کف بشقاب ها و گفتگو يزود صدا یلیخ

 یپر از محبتشون م يگردونن و من رو مهمون نگاه ها یسرشون رو بر م یگاه گاه... خوردن دارم  ياشتها بیعج و شهیهمه بدنم گرم م... 

فهمم چقدر گرسنه  یکنم ، تازه م یدستپخت زهره خانوم رو مزه مزه م يگذارم و طعم آشنا یدهانم م يقاشق رو که تو نیاول... کنن 

 دنیو از د دمیدلچسب اطرافم گوش م يکه به صداها نطوریو هم شهیلقمه طعم تلخ دهانم عوض م نیبا خوردن اول... هستم و ضعف دارم 

! دمیدست هام ادامه م يتو سیکردن د ی، به خال برمیماستش ، لذت م زپر ا يو لب ها نیغذا خوردن محمد ام

رو  ينشسته ا يتنه کوه ظرف ها کیخوردم و بعد  یمآشپزخونه غذا  يو تنها تو ییسرپا گشتمیاز مدرسه بر م یوقت شهیکه هم ادیم ادمی

!شستمیکه از صبح جمع شده بود م

! فرو رفتم  نیریخلسه ش هیخوابم و به  يانگار هنوز تو حاال

:کشمیو خودم رو باال م گذارمیم زیم يرو رو مییخورده چا مین وانیل... کنن  یساعت بعد از شام سمانه و شوهرش قصد رفتن م کی

! خونه  نیسر راهتون منم برسون شهیاگه م  -

:غره  یو غضب م ظیبزنه سامان با غ یحرف یکس نکهیاز ا قبل

! شهینم رینخ  -

:دمیکس نم چیرو به دست ه ارمیاخت گهید گمیبا خودم م... رمیم شیبه صورت عصبان يکنم و چشم غره ا یهام رو جمع م لب

! ندارم  یاالنم که حالم خوبه مشکل... خونه خودم راحت ترم  يمن تو یممنونم ول  -
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:دهیهوا تکان م يو انگشتش رو تو دارهیقدم پر شتاب به سمت تخت بر م چند

! يدیم شیآزما هیمارستانیب يای، فردا صبحم با من م یمون یم نجایشما امشب ا  -

! خوام برم خونه  یگفتم م  -

... بحث آخر شب من و سامان هستن  نیناظر ا فیکنن ، بالتکل یخوابالود رو دست به دست م نیه محمد امک یو شوهرش در حال سمانه

:کنه  یملتمس نگاهم م يکنه با چشم ها یم تیهدا یکه با دست سمانه رو به سمت خروج نطوریو هم کنهیروح اله دخالت م ییدا

! رسونمتیخونه خودت ، خودم م يبر یاگه بازم خواست میبا هم حرف بزن یکم هیبچه ها برن ، ما  نیحاال بذار  -

.کنم  یم يدستم باز يو با مفصل انگشت ها ندازمیم نییو لحن پر از نرمش و خواهشش ، سرم رو پا ییدا ياز رو کشمیم خجالت

خودم رو ... نهیش یکنار تخت م کشه و یبه صورتش م یکه سامان کالفه دست رنیم اطیبدرقه دختر و دامادشون به ح يبرا ییو زندا ییدا

:کشه  یم یحرکتم پوف نیا دنیسامان با د... دمیم هیکنارم تک واریکنم و به د یجمع م

نژال ؟  یکن یاز من فرار م نقدریچرا ا  -

کنار  تونمیحالت خودت و پدر و مادرتم اصال نم نیجو مهربون و ا نیبا ا... خونه خودم باشم  يفقط االن دوست دارم تو... کنمیفرار نم  -

! امیب

کدوم حالت ؟   -

! گذشته  نمونیقبال ب یو چ نجامیمن چرا ا نیاریخودتون نم يکه به رو نیهم... رفتارتون  نیهم  -

سامان نفس ... کشم  یکنم و عقب م یدستم رو مشت م اریاخت یب... کنه  یگرفتن دستم دراز م يو دستش رو برا زنهیم یمهربان لبخند

:زنهیم هیکنار تخت تک واریمثل من به د یو با فاصله کم دهیتخت سر م يکشه و خودش رو رو یم یقیعم

 ادتیاصال االن ! ... دیلرز يدلم بدجور... خدا  يدیکش غیزانوهات و از ته دلت ج يرو یوسط کوچتون سرت رو گذاشت ینژال امروز وقت  -

؟ یازش خواست یچ يخدا رو صدا زد یون لحظه وقتهست تو ا

) زدم ؟  یوحشتناك پر از هول و هراسم خدا رو صدا م هیینباشه چطوربابت تنها ادمیشهیگم مگه م یدلم م يتو( 

به جهان  یبا اون وضع رفت دمتید یاما وقت... درد داشت  یلیبدم چون خ یبه مادرت بزنم و بهش دلگرم يسر هیاومده بود دنبالم که  جهان

... نجایخود جهان رو ازش گرفتم و آوردمت ا نیماش يفکر چیبدون ه یهم بغلت کردم و تو از حال رفت یوقت! ... دنبال نژال  رمیگفتم من م

به  يدیرس گهید... يبه کمک دار اجیاما تو احت... يفشار بود ریچند وقته ز نیفهمم چقدر ا یم... بودمت  دهیبدحال ند نقدریا توق چیه

، منم  يدار ازیکه معتقدم تو به من ن يکه وهللا همونقدر... یینجایخوام بگم فقط محض خاطر خودت االن ا ینم... یتونینم ییکه تنها ییجا

! دارم  ازیبه وجود تو ن

:زنم  یزانوهام انداختم حرف م يکه رو یروتخت يبه گل ها رهیکنم و خ یرو تر م لبم

! ستیمن ن يشکالتت مرهم زخمها هیسفارش يها یو نه قوط میزندگ يگرفتن و نه بودن تو تو شینه آزما االن  -

! کنم  یم دایبهم فرصت بده ، مطمئن باش خودم راهشو پ  -
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درست ... يندار يازیتو االن به من ن... میفکر کن گهیطور د هیایب... تونم مرهم دلت هم باشم  یم ینیب یبشم اونوقت م کیبهت نزد بذار

! دارم  ازیبه تو ن يا گهیاز هر وقت د شتریبذار که من االن ب نیفرض رو بر ا یول... ؟ 

به من بده تا خودم رو  یفرصت هیتونه  ی، پس حتما م استیروبشکنه و دلش مثل در یاحدالناس چیدل ه ستیکه حاضر ن یمهربون ينژال

! بهش ثابت بکنم 

 یبه نظر تو حت... ؟  ادتهیيریو طالقت رو بگ یاستفاده بکن تیاز موقع کردمیالتماست م یزبون یبا زبون ب مارستانیب يکه تو شیماه پ چند

؟  ياعتماد یبه من و خانوادم ب نقدریشده که ا یحاال چ! ... فرصت رو داشت  هیدادن  اقتیهم ل رضایعل

 یآرزوش زندگ يکه منتها يمادر هینمونده جز  يزیاز من چ... میخوریبه درد هم نم گهیما د! ... سامان  ستیبحث اعتماد داشتن ن  -

! رو ندارم  دیجد هیزندگ هی، من کشش شروع کردن  دیاگه تو و خونوادت هم بخوا یحت... کردن در کنار دخترشه 

 یتوقع چیکدوممون از تو ه چینه من و نه خانوادم ، ه گهید... گرفتن خودت  دیبه ند يعادت کرد! ... هات نژال  ییبه تنها يعادت کرد  -

، اونوقت  يدار يبهتر هیو زندگ يراحت تر ییتنها يخودت رو چند وقت بسپار به ما ، اگه بازم حس کرد... ایتو فقط با من راه ب... میندار

! شمیمحو م تیاز زندگ شهیهم ي، برا يزیعز یلیخودت که برام خ جانبه 

... زنهیحرف ها رو م نیکنم داره با صداقت تمام ا یحس م... کنه  یداره ذوبم م يهزار رنگش که امشب بدجور يچشمها يتوشمیم رهیخ

، کنار  نجایبغلش از هوش رفتم ، منو آورد ا يتو یامروز بعد از ظهر وقت یول... و مبله شده داره  يخونه مجرد هیخودش  يدونم که برا یم

! شپدر و مادر

و  ییبا ورود دا! ... فراتر از ه و س و خواهش نفسشه  يزیچ زنهیکه ازش دم م یدونم عشق یالاقل م... ارزش داشت  یلیکارش برام خ نیا

 یرستانیبچه دب هیکه هنوز  ییو مثل همون وقت ها نهیشیکنارم م ییدا... میش یم رهیخ یروتخت يهر دو به گل ها نباریبه اتاق ، ا ییزن دا

:دهیبه چپ و راست تکان م يو سرم رو به طرز با مزه ا رهیگ یزبرش غبغبم رو م يدست ها ابودم ب

من به خودشم ... یاما تو هم دخترم... رو ندارم  شیو ناکام یطاقت ناراحت... دوسش دارم ... سامان پسرمه ! ... بگم بابا  نویا دیمن نبا  -

بکنه  یو تو رو راض ارهیبکنه که دلتو به دست ب يهمه ادعاش تونست کار نیسنش و ا نیا اگه با... رو سپردم به خودش  یهمه چ... گفتم 

! ندارم  یازدواج ، منم حرف يابر

باشه که خودش  یتونه همون یم يدیشازده پسر ما ، اگه د نیعقلتو بده دست ا یچند وقت هی... خوب فکرهاتو بکن ... گم  یبه خودتم م االن

؟  یمون یم نجایحاال امشب ا! ... بذار و چراغ خونم باش گه ، منت به سرم  یم

 ستیحال دست خودم ن نیبا ا... گذارهیلگد خوردم م تیکه به من و شخص یو احترام ییهمه محبت دا نیاز ا زنهیچشمم حلقه م يتو اشک

منتظرش به سرعت دوباره نگاهم  يچشم ها دنیکنم و با د ینگاه م ییزندا فینگران به صورت ظر يو با چشم ها رمیگ یو سرم رو باال م

! دزدمیرو م

... کنن  یم یگن و اتاق رو خال یم ریو هر دو شب به خ شهیکنه و سامان هم بلند م یم ياشاره ا ییدا... فهمنیاسترسم رو خوب م انگار

:گذارهیتخت م يرنگم رو تا شده و مرتب رو یمشک نیو شلوار ج زنهیلبخند م ییزندا



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٥٩

خواستم ... نیماش يتو ختمیلباسهاتو همون بعد از ظهر ر... که سر هر دو تا زانوهاش پاره شده  نیزم يخورد يتو چطور دونمینممن   -

 ينطوریهم گهیم... شهیم یغربت شیبدوز گهیآخه سمانه م... شلوارت رو بدوزم ؟  يسر زانوها يها یپارگ نیا ادیازت بپرسم بدت نم

! مدلشه  گهیم دهیتره ، ورپر کیش

:کشمیبغلم م يو شلوار رو تو امیتازه به خودم م فتهیبه خنده م یوقت... زنمیکنم و تند تند پلک م یدهان باز به زهره خانم نگاه م با

!کنم  یبراش م يفکر هیخودم بعدا ! ... ییزندا نیشرمندم نکن نیاز ا شتریب  -

از  ییایو بهم دن رهیگیگرمش م يدست ها يدست سردم رو تو... نهیشیو کنارم م شهیبلند م یاعلیکیکنه و با  یبودنم رو درك م معذب

:ده  یآرامش و حس خوب م

! صورتم  يزد تو یلیس هینفر  هیمن برات بشم گالب خانوم دوم ، انگار  خوادیدلت نم یکه سمانه اومد و گفت بهش گفت شیچند روز پ  -

خونتون  میاون شب که اومد... دمیبه دل گرفتم پس م يکه از بابات شب خواستگار يا نهیچند ساله دارم تاوان ک دمید... خودم اومدم  به

کمر راست  تیینه من و نه دا گهیدو تا خانواده افتاد د نیکه ب ییاز بعدش و اتفاق ها... شکست  یلیدلم خ... سبکمون کرد  يبدجور

! دیچیپسر به هم پ نیا هیگو زند میشد ضیدو تامون مر... مینکرد

 يبود يکه بستر ییاون روزا... نمیدست سامان بب يآرزوم بود دستتو تو يتا قبل از اون خواستگار شهیهم یول... نه  اییکنیباور م دونمینم

! گفتم کاش دختر سامان من بود  یدلم م يخوردم و هزار بار تو یقد و باالش حسرت م دنیبا د شهیهم میدید یرو م نایو آو

کردم  یم الیخ... من کور و کر شده بودم ... به دست خودش  فتهیکه تاب بخوره باز م میباشه ، هزار یهر چ یقسمت هر کس گنیم

از  غیرد! ... سامان مثل خودمون حرمت بذارن  يدختر دست نخورده و بکر باشه و خونوادشم برا هیعروسش  نکهیا یعنیبچم  هیخوشبخت

خودت  يبرا گهیچند سال که د نیا... ومدیخوشم م تیاز روح شهیهم... شهیو درخشنده تر م زتریتم فتهیب كطال هر چقدرم به خا نکهیا

از طرف من  التیخ! ... بکنم  دایسامان پ يدلچسب تر از تو برا یعروس تونمیو رو کنم بازم نم ریرو ز ایدونم تمام دن یم... يشد یخانوم

 يوقت تو چیبدون به جان دو تا بچه هام ه یول... خونه خودت  يبر یخواست یبه خاطر من بود که م بدونم که امش یم... جمع باشه دخترم 

! و آرامشت ، منم راحت نبودم  تیو سامان دلش قرص بوده به امن يبود نجایکه تو ا یچند ساعت نیچند سال به اندازه ا نیا

:گذارهیم نشیس يو سرم رو رو کنهیبغلم م ییزندا...شکنهیو هق هقم سکوت خونه رو م گذارمیدست هام م يرو تو صورتم

! میبا هم حرف بزن یکم هیشتیمونم پ یخواد م یاگه دلت م! ... هم کم خواب  شهیهم دل نازك م... شهیدل نازك م شهیکه م ریآدم پ  -

 ستین بیکنم ، عج یخانواده احساس آرامش م نیبودم و بعد از مدت ها به لطف ا دهیآخر شب رو خوابمن که تمام بعد از ظهر تا  يبرا

مادر از درد فراق  هیيبرا یتون یو چقدر خوبه که م... کنم  یو سفره دلم رو براش باز م ییبه سر زندا دمیم هیاگه تا نماز صبح سرم رو تک

! دختر  یگ یم یدونم چ یو بگه م زهیو اون پا به پات اشک بر یناله بزن کدونتییکیدختر 

با هر ... زنمیتلفن م رضایکنم و به عل یم دایرو پ لمیموبا هیروزها گوش نیو بعد به عادت همه ا زنمیچرت م یساعت میاز نماز صبح ن بعد

بوق  نقدریو ا رمیگ یتماس م يدو سه بار... جوابم رو بده  و ادیدلش به رحم ب نباریکنم تا ا یدلم به خدا التماس م يخوره تو یکه م یبوق

.دم  یبه بدن کوفته و خواب رفتم م یو کش و قوس امیم رونیتخت ب يو خسته از تو دیناام... شهیتا خودش قطع م خورهیم
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پنجره بزرگ سالن که  يپشت به من جلو... زنم  یم تیاز سر رضا يلبخند اریاخت یب تشیسامان و وضع دنیکه با د ستمیا یقاب در م يتو

 یقران رو تالوت م اتیآ ینیزمزمه وار و دلنش ي، دو زانو نشسته و با نوا شهیپر دار و دختشون باز م اطیرو به قبله هست و درست رو به ح

.کنه 

من  يکارش برا نیا لیو چقدر اون اوا... خوند  ینمازش رو نم یوقت حت چیه رضایعل... نمیبب یتونم به خوب یرو م یرحل چوب يها هیپا

! و نحوست  ارهیم یبدبخت يکردم کاهل نماز یفکر م یب یب هینیانضباط د ریتحت تاث شهیهم... وحشتناك بود 

 يتو یگمرد با وجود سن و سال جوان و تجربه زند نیا... کنم  یانس و عالقه سامان به کتاب خدا چقدر احساس آرامش م دنیحاال با د و

.باز هم از اصل و فطرت خودش دور نشده بود  ادشیز هیخارج از کشو و دغدغه کار

زود  یلیخنک و تازه اول صبح خ يکشم و به خاطر هوا یسر و صدا دوباره دراز م یگردم و ب یبر م... خلوتش رو به هم بزنم  خوادینم دلم

.رمیو به خواب م شنیدوباره پلک هام گرم م

خونه  نیاهل ا داستیبه هشت نمانده و پ يزیچ... کنم  یم وارید يبه ساعت رو یو نگاه شمیم داریاهل خونه ب يزنگ در و تکاپو يصدا از

 هیپر از بربر يو دست ها يسورمه ا کدستییهمزمان سامان با لباس ورزش... رمیکنم و به سالن م یشالم رو مرتب م... زنیهمه سحر خ

 شتریرو که ب ینرم و سبک هیحرکات ورزش ونیزیداره همراه با برنامه تلو ییکردن سفره هست و دا ایدر حال مه ییدا زن... شهیداغ وارد م

... گرفتم  هیجمع روح نیچند ساعت چقدر در کنار ا نیهم يو من تو شهیصبحانه دور هم خورده م... دهیمخصوص سالمندهاست انجام م

!یادامه تالش و زندگ يده برا یم دیبهم ام بیبودن در کنارشون عج

و  نشونهیم یبرگشتن به خونه خودم ، باز هم سامان حرف خودش رو به کرس يمن برا میموندنم ، و تصم يبرا ییزندا ادیرغم اصرار ز یعل

دهان باز بکنم سامان  نکهیقبل از ا... سر زانوهام  هیخوره به پارگ ینگاهم م میرس یکه م یاصل ابانیبه خ... کنه  یمن رو با خودش همراه م

:ادیبه حرف م

؟  هیبرنامه امروزت چ  -

! مهتاب  شیناهار رفتم پ يبرا دمیشا... رمیرو بگ رضایسراغ عل... برم دم خونه فتانه  يسر هیخواستم  یم... ندارم  یبرنامه خاص  -

!دلم  زیعز يریبگ يا جهیفکر نکنم نت... در خونه فتانه ؟   -

! گهیداشته باشه بهم م يخبر... هست  شونمیروراست تر از بق... دیجوش یم شتریبا فتانه ب... م ؟ کن کاریچ  -

خونه خودم ؟  یرسون یم منو

خونه فتانه ؟  يبر يخوایمگه نم  -

! لباسمو عوض بکنم  دیاول با  -

رنگ رو اتو  یخنک و لجن يمانتو هیفورا  قهیدق ستیدر عرض ب... مونه  یمنتظرم م نیماش يکنم و سامان هم تو یاصرار نم ادیدر باغ ز دم

 هیزنمیم رونیکه از خونه ب نیهم... امیم رونیب يو رنجور یدگیاز اون حالت رنگ پر يرسم و تا حدود یبه سر و شکلم م یکنم و کم یم

! زهیریم تیاعصابم پاراز يرو يبدجور یموج منف هیاما  هیچ دونمینم... زنه  یچنگ م دلمبه  یاحساس
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:کنم  یلب با تمام وجود زمزمه م ریز

! اهللا  یتوکلت عل... اله اال اهللا  ال

! میش یو دوباره با هم همسفر م زنمیم یو در جواب لبخند سامان ، من هم لبخند کم جان شمیآرام م یکم

 نیا ياز جا به جا... کوبه  یم نمیس وارهیخودش رو به د يلبم بدجورزنه ، ق یکه ترمز م یمیقد هیفروش یو بستن یشگیهمون پاتوق هم کنار

! می، ما با هم خاطره دار وارهاشیشهر و در و د

! سرکوبشون کنم  ستیالزم ن گهیو من د... انیم ادمیتا حاال دارن دوباره به  شبیکه از د یخاطرات

:ده  یسامان دست تکان م يکنه و کارها رو به پسرانش سپرده برا یفقط نظارت م گهیکه حاال د ریو فروشنده پ مینیشیم شخوانیپ پشت

؟  يرو با خودت آورد ارتیباالخره   -

:کنه  یپر از شعف نگاهم م يکنه و بعد با چشم ها یاحترام م يادا رمردیپ يو برا زنهیم نهیدستش رو به س سامان

! ، فکر کرد با دختر خودم اومدم  میخورد یو بستن نجایرو آوردم ا نایهم که آو ياون روز  -

کنم و نگاهم  یقالب م زیم يمغموم و سرخورده دست هام رو رو... کنه  یم وونمیعطر تنش دوباره د يو بو کیکوچ يو دست ها نایآو ادی

چند لحظه  يبرا... کشمیلمس دست هام ، عقب نم يبرا شنیقدم م شیو مردانش پ يقو يکه انگشت ها نباریا... دزدم  یرو از سامان م

 يدست ها نیا یدم کم یبندم و اجازه م یچشم م... کنه  یپشت دستم رو نوازش م یدر پ یفقط با انگشت شست آرام و پ... گهینم يزیچ

! رندیکنند و خو بگ یبگیمرتعش غر

رو که سال هاست دم از  يمرد نیا ياز ته دل دوست دارم نوازش ها... شروع کرد  جایاز همن دیهمه فاصله با نیبرداشتن ا يبرا دیشا

گره خورده و  يمحبوبمون ، انگشت ها هیفروش یبستن يپروا تو یمحکم و ب نطوریخانوادش ، ا تیزنه و حاال به پشتوانه رضا یعشق م

! بره  یم رو فرزند نداشته خودش ، لذت مدونه و دختر یم ارشیصاحب مغازه من رو  نکهیکنه و از ا یسردم رو لمس م

! نژال   -

بله ؟  -

و  زنهیرو هم م شیدوباره بستن نایو آو مینیشیم زیم نی، سر هم نای، منو تو و دخترمون آو کینزد یلیخ ندهیدر آ يروز هیبه دلم افتاده   -

! کشه  یوق زده من سر م يچشم ها يجلو

:کشم  یم رونیگرمش ب يانگشت ها ریو دستم رو از ز زنمیم یتلخ لبخند

؟  یرو کال فاکتور گرفت رضایعل  -

! کرد  رونیمعادله ب نیاون خودش خودش رو از ا  -

! خواد  یدخترش رو م رضایعل... که حذف شده منم  یاون... اشتباه نکن   -

؟  میهم هست هیشب ياز لحاظ ظاهر نایکه چقدر منو آو يفکر کرد نیتا حاال به ا  -
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نسبت به حرام بودن  رضایعل دیذهنم خاطره شک و ترد يفقط تو... نشون بدم  یهستم که بتونم عکس العمل یتر و آشفته تر از اون دلتنگ

. زنمیغرض پوزخند م یو من ب شهیم یتداع نایآو

؟  يسر نزد ییبه جا گهیاز خونه خودش و خواهراش د ریغ... نژال   -

:حرف زدن در مورد مشکالتم با سامان برام سخت شده  نقدریچرا ا دونمیکشم و نم یم آه

به  زهیریراننده گذاشته و سهمش رو م نشیماش يصاحب کارش گفت رو... نداشت  يا دهیفا یول... محل کارشم رفتم  یعنی... نه   -

! داشت  یقیه دوست و رفکرد و ن یرفت و آمد م لینه با فام... هم ارتباط نداشت  يا گهیکس د چیبا ه... حسابش 

! نیتر شده بود یمیها با خونواده عموش صم يآخر نیانگار ا دمیشن ختهیکه من جسته و گر ياونطور یول  -

:پرم  یزنم و مثل فنر از جا م یخورده رو پس م مین هیظرف بستن... تابه  یمرتبه نور به مغزم م کی

! همه وقت گم و گور بشه  نیبه پشتوانه عموشه که تونسته ا رضایعل... نهیآره هم... ؟  دیچرا به فکر خودم نرس  -

رو  فمیکنه و قبل از من ک یم یخداحافظ رمردیبا حرکت سر از پ گذارهیم یچوب زیم يکه چند تا اسکناس رو رو نطوریو هم شهیبلند م سامان

کنم از  یستبرش رو حس م نهیس دبخشیام يکه گرما نطوریهمکنه و من  یو و دستش رو حائل بدنم م زنهیکنارم چنگ م هیصندل ياز رو

گالب  هیمیخونه قد يتو گهیکه عمو جعفر د فتهیم ادمیتازه  میرسیکه م نیبه ماش... کنم  یعبور م يپر از مشتر يهایو صندل زیم نیب

! از خونه در حال ساختشون نداشتم  یوقت آدرس چیو من ه... کنهینم یخانوم زندگ

!رو بخوام  دشیو ازش آدرس جد رمیخانم تماس بگ سیبا شماره همراه ان نکهیا يهم ندارم برا يبهانه ا چیحاال ه و

!ستادهیپشت سرم ا ایکنم دن یکنه ، احساس م یبنده و دست به فرمان ، منتظر و مصمم نگاهم م یکه کمربندش رو م سامان

:زنمی، ناخودآگاه لب م یبه چه شجاعت دونمینم

! شگاهیآسا يبریمنو م... سامان   -

 ییزهایچ هیهان يخودش برا قهیو او هم به سل گمیسامان م يبرا میکه با هم داشت ییو خانوادش و برخوردها هیاز هان يراه مختصر يتو

!خرهیم

سامان پاکت پسته رو ... چهیپ یم مینیب ریبنفشه ها ز میمال يبو... کنم  یدستم جابجا م يو کوچک رو تو یکی، گلدان سرام يورود يجلو

:دهیهم به دستم م

! نژال جان  ریبگ  -

!سرم  يترسم برشون داره بزنه تو ی؟ م ستینبرم بهتر ن نارویا... بشنوم  یبگم و چ یقراره چ دونمیمن اصال نم يوا  -
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:گذارهیشانه راستم م يزنه و دستش رو رو یم يمحو لبخند

 دایپ يبرا شناسمیکه من م ییهر چند نژال... رسونهینم بیمطمئن باش بهت آس نیهم يبرا رهیگیدارو م... زمیزاالن حتما تحت درمانه ع  -

!رهیهم م ریدهن ش يتو ناینشونه از آو هیکردن 

:ادیسامان دوباره به حرف م... رنیم نیزانوهام از ب فیو لرزش خف شهیدلم گرم م کنمیم احساس

حرف  يرو دیهم نبا یلیپس خ... داره  یاون دختر االن چه حال و احوال میبدون که ما خبر ندار نمیا... ینباش یکه دست خال ادتهیرسم ع  -

تو و  ياول به خاطر رضا ایبگو خدا... رو صاف کن  تتیتو ، ن يریدر که م نیاز ا... ذوقت بخوره  يکه بعدا تو یحساب بکن هیزدن با هان

! شهیبه روت باز م يدر هیمحکم باش ، اگه خدا بخواد حتما ... نجایبه مادرش دادم اومدم ا کهیقول

و باهاش حرف  یبکن داشیپ نکهیا يبرا يوقت دار کساعتیمحوطه هست ، فقط هم  يتو نکهیمن صحبت کردم مثل ا... زودتر برو  حاال

! یبزن

و به محوطه سرسبز و پر از دار و درخت  شمیم اما محکم و مصمم از سامان جدا مآرو يبا قدم ها! ... ساعت  کیفقط  گمیلب م ریز

اکثرا ... کرد  دایرو با سن و سال اون دختر پ يماریب شهیکمتر م نجایا... سخت باشه  دیهم نبا ادیز هیکردن هان دایپ... رسمیم شگاهیآسا

 یبه اطرافم نگاه م زنمیسنگفرش شده قدم م کیبار يراه ها يکه رو نطوریهم... دارن  یبزرگ یلیهستن و قد و قامت خ لچهل سا يباال

به  قایعم نکهیا ایو خودشون رو سرگرم کردن و  ستادنیا يگوشه ا ییبه تنها اییرو که دسته جمع یو جوان ریپ يخانوم ها نمیبیکنم ، م

 هیکه از هان یبا وجود نفرت... کنن  یصحبت م یالیشخص خ هیيبلند برا يبا صدا ایخونن  یلب آواز م ریزتک و توك ... فکر فرو رفتن 

مگه چند سالته ؟ ! ... دختر  یباش نجایا دیتو نبا گمیبا خودم م... نهیش یم یدلم غصه بزرگ يتو نمیب یصحنه ها رو م نیا یداشتم ، اما وقت

؟  یختیبه هم ر نطوریا هک يخوا یم یاز زندگ یاصال مگه چ

 سیان چارهیب... ندارند واقعا تحملش سخته  یتعادل روان یکه به سن مادرت هستن ول ییخانومها دنید... زنهیمچشمم حلقه  يتو اشک

!جمع ناراحت باشه  نیا يتو هیخانم حق داشت از بودن هان

 يانگشها... ریداده به تنه زبر و پوسته پوسته شده کاج پ هیزانوهاش نشسته و سرش رو تک يکه رو نمیبیرو م هیکاج بلند هان هیهیسا ریز

تر و الغرتر از قبل  فیضع یلیخ رسهیبه نظر م... کنه  یم ي، باز تابهیکه به چمشهاش م دیکنه و با نور خورش یدستش رو از هم باز و بسته م

! تا خورده  يش ، دو سه بارشلوار گشاد همرنگ يخورده و پاچه ها نیپهلوهاش چ يبلندش تو هی، لباس صورت هشد

و سر  کشهیم ری، پشت سرم دوباره ت رهیگیذهنم جون م يتو میکه رد و بدل کرد ییچند لحظه خاطره برخورد آخرمون و حرف ها يبرا

 زنهیکنه و باز هم م یم یفوق فوقش دوباره حرصش رو سر من خال... کشم  یم یقیکنم و نفس عم یبه آسمون نگاه م... ستمیا یجام م

 دونمیفقط نم... شدم  يبه قول معروف آب بند گهیکتک خوردم که د رضایاز بابا محمود و عل نقدریا... زنمیم ندپوزخ... سر و صورتم  يتو

!کردم روبرو شدن باهاش سخته  یکه فکر م يزیاز اون چ شتریب نمیب یکردم م داشیحاال که پ... شروع کنم  يچطور دیبا

!خوام  یازش م یچ نباریا دونمیو خودمم نم کنمیدلم به خدا التماس م يتو
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و زل  شهیخودش جمع م يمثل بچه گربه ها تو... چهیپ یبه خون نشسته و متورمش رو دور پاهاش م يانگشتها دنمیو با د رسمیم کشینزد

 يکنم گلدان رو جلو یکه نگاهش م نطوریهم... نمیش یم شیقدم کیيلبه جدول روبروش تو يو رو رمیجلوتر م... به صورتم  زنهیم

... میکن یهم نگاه م يبه چشم ها یبیبه طرز عج... چمن ها  يکه نشسته ، رو ییو پاکت پسته رو کنار جا گذارمیم شیکیپالست يها ییدمپا

:انیجمالت به دهانم م نیچطور ا دونمیو نم زنمیم یمیلبخند مال... ادینه من قدرت گرفتن نگاهم رو دارم و نه اون قصد داره کوتاه ب

هفته کنارش بودم و با هم  ایروز  يکه تو یانگار همون چند ساعت... سمانه بود  مییشدن با دختردا يهمباز میبچه که بودم ، تمام دلخوش  -

چک و لگد بابا محمود  ریز يبهانه ا نیبا کوچکتر شهیهم رفتیم ادمیدوستم نداره ،  یخونمون کس يتو رفتیم ادمی،  میگذروندیوقت م

کردم چون سمانه  یفکر م ییوقتا هییتو عالم بچگ... زننیبرام سوال بود چرا سمانه رو واسه ادب شدن کتک نم شهیاما هم! ... شدمیادب م

 میکردیکه م ییها ياز باز یکی... میبگذر! ... بشنوه  یبخوره و امر و نه یلیس ستیالزم ن نیهم يدو سال از من بزرگتره ، حتما با ادبه و برا

 دیخندیم ایزدیزودتر پلک م یاون وقت هر ک... هم  يچشم ها يتو میزدی، زل م گهیهمد يروبرو مینشست یم... بود ؟  یچیدون یم

! سوخته بود 

:کنم دور زانوهام  یمثل خودش دستهام رو حلقه م... شهیم رهیو به آسمون خ دزدهیبا تمام شدم حرفم نگاهش رو م هیهان

و  نجایا ینیبش یتونیتو نم... هاش ، با همه آدمهاش واتفاقاتش در حرکته  یها و خوب يبا همه بد یاما زندگ... وقت ها حالم بده  یلیمنم خ  -

! افتاده  انیبرات از جر ایدن یوانمود بکن

! يچون خودت هم خودت رو دوست ندار یینجاینه ، االن ا اییبکن باور

داغش  يانگشتها يکنم و رو یو دستم رو دراز م کشمیآه م... با سماجت لب هاش رو به هم دوخته و همچنان به آسمون زل زده  هیهان

:گذارمیم

درد سوختنشون به درد  نکهیاز ا ریغ ادیم رتیگ یسوزن ، چ یم یهاشون ، وقت شهیبا کندن ر... ؟  یشیناخن هات آروم م دنیبا جو  -

؟  شهیسوختن دلت اضافه م

موندم ، دونه به دونه  یکنارش م دیخواب یم يبعد از باز نایآو یوقت... ؟  نهیحال بب نیا يمادر چقدر سخته دخترش رو تو هیيبرا یدون یم

! باشم  دهیخراش برداشته باشن و من نفهم دمیترس یم... کردم  یدستش رو چک م يانگشت ها

کنه و انگار  ینگاهم م نباریا هیهان... کننیم نیلغزن و مژه هام رو سنگ یصورتم م يگرم و شفافم رو يچطور اشک ها دونمینم خودمم

:شمیو به خودم مسلط م گزمیلب م... منتظره ادامه بدم 

! کلمه  کییحت... یزنیکس حرف نم چیگن با ه یم  -

قبل از ... فکر کن  يزیچ هیاما فقط به ... ینکن اییبکن کاریباشم که بهت بگم چ یاصال من ک... د ب اییکن یم یبگم کار خوب خوامینم من

... يبود يکه بستر ی، بعد از اون هشت ماه یاحساساتت بش ریدوباره اس نکهیقبل از ا... بشه  ییو دلت هوا ینیرو بب رضایدوباره عل نکهیا
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 يمدرسه و برا یبازم ارزش داره و دوباره رفت یزندگ يشد که حس کرد یچ هیهان... يکرده بود لیکه ترك تحص یاز اون سه سال عدب

؟  يکنکور ثبت نام کرد

واسه ... دادیکه دونه به دونه از دست م ییزایتحملش کردم و پا به پاش غصه خوردم واسه چ طیشرا نیمن تو بدتر... منو تف کرد  رضایعل

هم  يهم ماد... قناعت کردم ... مینخور نیبه زم نیاز ا شتریرو کردم تا ب میتمام سع... تشیواسه شخص ، واسه احترامش ، شیسالمت

احساس کرد  یاون وقت یول... رهیپا بگ نایلق و تق سر پا بمونه و آو هیزندگ نیگرفتم و جون کندم تا ا دیها خودم رو ند تمد... یعاطف

! نداره منو طالق داد  اجیبه اسم نژال احت یبغل ریبه چوب ز ستادنیا يبرا گهید

که ابدا تو رو مقصر  دمیرس ییاالن به جا گهیمن د... به خونمون ... برنگشت به خونش  گهید مارستانیکه تو رو آورد ب يهمون روز از

 ادتهی! ... يکرد ایخودت رو تارك دن ينطوری، ا یآدم نیهمچ هیدر عجبم تو چطور به خاطر  یول... مونیشدن زندگ دهیپاش يتو دونمینم

! هیهان یفیبهت گفت تو ح... ادمهیمن ... ؟  گفتیخودش بهت چ

! ختیفرو ر وارید نکهیجمله آخر مثل ا نیبا هم... نمیب یرو هم م هیهان يحوضچه چشمها ياشک تو دنیجوش گهید حاال

داده سکوت چند  هیتک ریو شانه راستش رو به درخت پ قهیکه شق نطوریحاال هم... نهیشیچرخه و پشت به من م یخالف تصورم به آرام بر

:شکنهیماهه رو م

... ترسهیاز آبروش م یکی... نجانیکه ا ستیرسم برا خاطر من ن یم جهینت نیآخرش به ا شهیهم یول... زننیحرف م... رنیم... انیم  -

و مال و  هیارث ختهیروان به هم ر نیبا ا دیبا ينگرانه بعد خودش چطور یکی... شده  یرصو دوست و آشنا ح لیفام هیو کنا شیاز ن یکی

! بکنم  يدارمنالشو نگه

روزش رو  يباشم که اوالدم چطور نیباشه و نگران ا رونیمردم دستم از گور ب یوقت خوادیگفت دلم نم یم سمیمامان ان شیوقت پ چند

؟  گرانیخار چشم د شنی، م رنیم یو نم شنیبچه ها بزرگ م نیا یوقت يدید... رو که بچه عقب افتاده دارن ؟  یینایا يدید... کنه  یشب م

 یم گرانیچشم د يتنفر و انزجارو تو يدید... ؟  ادیم یچ وونشونیبچه د نیمردن سر ا یوقت نکهیترسن از ا یو مادر م رهمش پد يدید... 

؟  ترسنیم شتریو ب ننیب

! دهیبهم آرامش م دهیبر ایاز دن يآدم ها نیبودن در کنار ا یول... نژال  ستمین وونهیمن د... حرف بزنم  کشهیدلم نم نهیهم برا

! جورشه  هینمیهزار تا مدل مختلف داره ، ا یخودخواه... نجامیخودمو دوست دارم که االن ا من

:کنم  یو کنار گوشش زمزمه م کنمیم کیزده و نگران خودم رو بهش نزد بهت

.......يذاریچرا نم... ؟  یزنیچرا حرف دلتو به مادرت نم! ... هیهان  -

هنوز هم پشت به من نشسته و به روبروش ... کنه  یبعد با پشت همون دست اشکش رو پاك م... کنه که سکوت کنم  یدست اشاره م با

:شده  رهیخ

! برو   -
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 هیهان دهیکه به کمر خم نطوریو هم شمیبلند م... یچ یعنیبرو  گهیبا بغض م یوقت... یچ یعنیخواد تنها باشه  یدلش م یکس یفهمم وقت یم

:شکنهیرم که دوباره سکوت رو م یچند قدم عقب عقب م... رمیگ یشلوارم رو م يکنم خاك پشت مانتو و سر زانوها ینگاه م

! نگو  سمیبه مامان ان  -

به ... شمیو دور م لرزهیم هیهان يفارغ از درد خودم ، دلم برا... کنم  یسرم رو خم م دییاما ناخوآگاه به نشانه تا نهیب یمن رو نم نکهیا با

و  ستادهیکه منتظر ا نمیبب يبزرگ در ورود يبه نرده ها دهیتونم سامان رو چسب یرسم م یرنگ وسط محوطه که م یحوضچه بزرگ و آب

دارم و  يدیام طیمح نیخارج شدن از ا يکنم که برا یو من خدا رو شکر م دهیاز همون فاصله برام دست تکان م... کنه  یم نگاهمدیپر ام

! من رو تحمل بکنه  يها یسردرگم تونهی، سامان با همه عشقش م نجایاز ا رونیب

که  نطوریو هم گذارهیقلبش م يدستش رو رو... چرخم  یوحشت زده م هیهان ينفس نفس زدن ها يو صدا نهیشیکمرم م يکه رو یدست با

:پرسه  یکنه ، پرشتاب م یم یکوتاه يباز شدن نفسش سرفه ها يبرا

که بشه روش نوشت ؟  يزیچ هی؟ با  يخودکار دار  -

:کشمیم رونیرو ب يدیسف هیو خودکار و دستمال کاغذ برمیفرو م فمیک يو گنگ دستم رو تو جیگ

خوره ؟  یبه دردت م نایا  -

:دهیبعد هر دو رو به دستم م... سهینو یو تند تند چند خط م گذارهیزانوش م يو دستمال رو رو شهیم خم

اجازه ... کنن  ینم يمن محافظه کار يجلو گهید... ستمین ایدن نیا يکنن من واقعا تو یوقته فکر م یلیاما خ... کردن  یمراعات م لیاوا  -

!میندار یفرق چیه گهیبا همد واریکه من و د دنیرس جهینت نیواقعا به ا گهیخودشون هم د... همه حرف هاشونو بشنوم  دنیم

 هیبابا ... من از عمد کر و کور و الل شدم  دونستنینم... شهیحالم خوب م ينطوریکردن ا یفکر م... رو آورد مالقاتم  رضایبابا عل يبار چند

 رنو دوست و آشناها که بخوان ب لیاز فام یاونارو مبله کرده و هر ک... هیدو سه تا از واحداش خال... داره تو تهران  یمسکون يمجتمع تجار

! هتل بدن  نهیتا مجبور نباشن هز دهیبهشون قرض م دشویداشته باشن ، کل یکار خاص اییکالس آموزش ایدکتر 

)دهیو بازوم رو فشار م زنهیپوزخند م( 

! کالس کنکور  رهیاونجا م رضایعل

... زنمینوشته شده زل م دیدستمال سف يرنگ رو یکه با خودکار آب یو من مات و مبهوت ، به آدرس شهیدور م یبه چشم بر هم زدن هیهان

:زنهیم ادیفر يبه پشت سرش نگاه بکنه از همون فاصله هفت هشت متر نکهیبدون ا هیهان

! ییپارو يقلمو هیبا  اریب یمشک کیرنگ آکرول یقوط هی، واسم  ینیریگل و ش يابه ج نطرفایا ياگه بازم اومد  -

:کنم  یلب تکرار م ریز... زنمیاراده لبخند م یدرست وسط آسمانه و من ب آفتاب

! ییپارو ي، قلمو یمشک کیرنگ آکرول  -
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.از حفظ شدم  بایمرورش کردم که تقر قهیچند دق نیهم يتو نقدریکف دستم و ا کنمیرو پهن م يگنج باارزش دستمال کاغذ هیمثل

:کنهیم رهیذخ لشیموبا هیگوش ي، آدرس رو تو کنهیو به خطوط نگاه م کشهیگردنش رو م یکه گهگاه نطوریو هم زنهیلبخند م سامان

!میبر  -

تهرون ؟   -

:کنه  یم حتمیافتاده نص نیلبخندش چ هیکه گوشه چشم هاش از بزرگ یو بعد در حال کنهیگرد شده نگاهم م يچشمها با

! تهرون ؟! ... نژال ؟  -

اصال بر فرضم که ... به آب زد  شهیگدار که نم یب ينطوریهم... میبا چند نفر مشورت بکن... میکم فکر کن هی؟ بذار  يدیتو ترمز بر باز

واسه پس گرفتنش ؟  یبش ریبا باباش درگ يخوا یم نایآو يچشمها ي، جلو میکرد داشونیآدرس و پ نیبه هم میرفت

شهیبدون مقدمه نم... یو آمادشون بکن یکردنشون باهاش حرف بزن دایقبل از پ دیکجاست با رضایعل یدونیاالنم که م یحت... باش  یمنطق

هوم ؟ ... ؟  گمیدرست نم... بچمو بده  یسرش بگ يرو يبر ییوهوی

... قراره  یب یلیقلبم خ یول... هستن  یسامان درست و منطق ي، حرف ها کنمیاما خوب که فکر م سخته یلیتحمل کردنش برام خ نکهیا با

.ممکنه  ریدست گذاشتن برام غ يدخترم کجاست ، نشستن و دست رو دونمیحاال که م

که  نطوریکنم و هم یهدف به دور و برم نگاه م یب... کنهیناهار رد م يروبرا ییکه سامان باز هم دعوت زندا شنومیو م رمیفکر فرو م به

سامان که ... کنم  یم نیو سبک و سنگ دمیکنار هم قرار م انیرو که به ذهنم م ییها نهیفرو رفتم ، مدام گز نشیراحت ماش هیصندل يتو

:کنم  یپر سوال نگاهش م کنهیپارك م یمیقد ستورانر هیيروبرو

رو  نیباالتر ماش یکم هینشستن انتخاب کن تا من برم  يجا رو برا هیخودت  قهیشو برو تو به سل ادهیتو پ... ینداره خانوم نگیپارک نجایا  -

! پارك بکنم و برگردم 

:دهیو ادامه م کنهیشانه چپم مرتب م يکنم لبه شالم رو رو ینگاهش م رهیخ رهیهمچنان خ نهیبیم یوقت

بار رو به  هینیحاال ا یول نجایا میومدیبعد م دمیپرس ینظرت رو م دیبا دیشا دیببخش.. .داره  يمحشر یلیخ يغذا یهست ول یمیقد  -

!سوال  ریز میبریاز آشپز تا صندوق دار دم در رو م هیاتحاد میریاصال م ومدیمن باش اگه خوشت ن قهیسل

تند و دستپاچه ... گذاشته  يا گهید يزهایرستوران هست و تعلل من رو به حساب چ يفهمم منظور سامان خوردن ناهار تو یانگار م تازه

:کنم  یرو باز م نیو در ماش دارمیرو بر م فمیک

! نبودم  ایدن نیا ياصال انگار تو دیببخش... هم خوبه  یلیخ! ... نه ، نه   -

رو که  یپر از غنچه ، تخت يکوچک و بزرگ آب و گل گلدان ها يو فواره ها یچوب يتخت ها يرستوران ، البال ریخنک و دلپذ طیمح يتو

انگار  چارهیب... خبره  یکنم که سامان چقدر از عمق وجود من ب یبا خودم فکر م... کنم  یالدوله قرار گرفته انتخاب م نیام چیپ هیچتر  ریز

! نداشتم چه برسه به انتخاب رستوران  مسائل هم حق نظر دادن نیتر یدر مورد اساس میقبل هیزندگ يمن تو دونهیهنوز نم
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 دیسوال رفتم ، وگرنه شا ریبارها و بارها له شده و همه جوره ز تمی، شخص میسال ها چقدر به واسطه پدر و شوهر قبل نیتمام ا يتو دونهینم

! که انتخاب کرده ، نبود  یرستوران يوعده غذا تو هیخوردن  يمن برا قهیدلنگران سل

... شهیها صرف م يها و مشتر يقنار ری، غذا در سکوت ما و همهمه دلپذ یزعفرون يبا پلو یکباب یاومدن سامان و گرفتن دو پرس ماه با

:شمیم ریکنم که با نگاه گرم سامان غافلگ یشالم رو باز و بسته م اطیو با احت کنمیبه اطراف م ینگاه

نژال ؟   -

بله ؟  -

داشته باشم ؟  ازت یخواهش هیشهیم  -

؟  یچ  -

بخونه ؟  تیمحرم غهیص هیبابا برامون  يخونه ، اجازه بد میرفت یوقت شهیم  -

:کنم  یحرف رو عوض م انهیناش... کنهیو مغزم قفل م شمیم هول

خونه شما ؟  میمگه قراره بر  -

:گذارهیزانوم م يو دستش رو رو کشهیم یقینفس عم سامان

زنگ هم بزنم به  هیتونمیم... شترهیب یلیباشه تجربش از من و تو خ یهر چ... میبا بابا هم مشورت کن میبر... ؟  یتنها باش يخوا یم  -

! گدار به آب زد  یب شهیبه هر حال نم... هیچ شی، ازش بپرسم راه قانون لمیوک

!یگیدرست م... آهان   -

نژال ؟   -

؟  بله

! یشینم مونیپش دمیقول م... ممنونم   -

هوم ؟   -

! تیواسه محرم  -

.....من  یول  -

 یلیبرام خ... یهست ینقاش يتابلو هیکنمیحس م ينطوریا... یمدتش باشه به نظر خودت ، تا هر وقت که تو موافق باش... سختش نکن   -

اگه بهت بگم بعد  شهیباورت نم... دارم  یمن چه حال یدونیتو نم... شهیراحت م المیخ ينطوریاما ا... ندارم  یبه خدا ازت توقع... سخته نژال 

 نییباشن اصال نفسم باال و پا ختهیر خیسرم آب  يکه خبر ازدواجت رو بهم دادن ، انگار رو نمیب یرو م يهفت سال هنوز خواب اون روز زا

رو  ایمن بردار ، باور کن دن يقدم رو برا کینیتو فقط هم... !يکنم ، هر کار یآرامش تو و دخترت م يبرا ينژال من هرکار! ... کردینم

! کشمیم شیآب و آت هبرات ب

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 
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 يرضایعل تونهیموقت م غهیص هیدر حد  یازدواج با سامان ، حت... کنم  یم يدستم باز يگذارم و با مفصل انگشت ها یم قهیيرو تو سرم

! ناستیبدون آو اینایبا آو یمن در حال حاضر مثل انتخاب زندگ يازدواج با سامان برا! ... که هست بدتر بکنه  ینیورز رو از ا نهیلجباز و ک

رام کردن روح  يداره برا یبیعج تیمرد قابل نیا دمیدو روز فهم نیهم ياصال تو... کنه  یم يآرامش من هرکار يدونم که سامان برا یم... 

به محبت مادر و  يزیاما من قبل از هر چ! ... دمیآرام کردن قلب طوفان زده و دل شکسته و داغ د يو روان هرج و مرج زده من ، برا

 يمادر ياما انگار هزار ساله که برا گذرهیاز مادر شدنم نم يادیهستم ، زمان ز نایبه آو دنیمن معتاد عشق ورز... مارد اجیاحت يفرزند

! شدم  دهیکردن آفر

مردد و ملتمس  يو با چشم ها رمیگیسرم رو باال م یوقت... امیکنار ب دهامیبا ترد دهیو اجازه م نهیشیحرف ، در سکوت کنارم م یب سامان

:شکافهیمغزم رو م يها هیپروا ال ی، ب کنمینگاهش م

به سن  نایکه آو ی، بازهم تا وقت یتا آخر عمرت هم تنها بمون! ... شهیتمام نم زهایچ ی، بعض يایوقت ها هر چقدر هم کوتاه ب یبعض  -

 دیوقت ها با یبعض! ... رهیدر خونت رو بزنه و دخترش رو پس بگ رضایعل يروز هینکهیواسه ا يدار دیترس و ترد شهیبرسه ، هم یقانون

!به راه عقل  یو دلتو بکشون یبزن افساربه احساست 

،  یدوباره باهاش ازدواج بکن دیدر کنار دخترت با یزندگ يبده برا شنهادیو بهت پ یبکن دایرو پ رضایاگه عل... جواب به من بده  هیفقط

؟  يحاضر

 رضایتا سه ماه بعد از طالق هر شب و هر صبح منتظر بودم عل یشدم وقت ریخودم تحق شیکه چقدر پ ادیم ادمی... جوشه  یته دلم م يزیچ

! میبکنه و برگشته تا دوباره شروع کن همیخواسته به روش خودش تنب یبرگرده و بهم بگه م

راحت از  نقدریچرا ا دونمیهنوز خودمم نم... شد ؟  یاما چ... میبا شوهر اجبار یادامه زندگ يبرا زدمیبودم که دست و پا م دهیرس ییجا به

:دمیبدون لرزش صدا ، محکم و تلخ جوابش رو م... دیمن بر

! بکنم  یروز باهاش زندگ کیيبرا یحت ستمیحاضر ن گهید! ... ممکنه  ریغ نیا  -

! میزنیدوشادوش هم قدم م نیبه ماش دنی، تا رس دیجد میتصم هیو هر دو با  کشهیدستم رو م سامان

 نیکنم که ا یاعتراف م... کنهیزهره تالطم درونم فروکش م ییخندان زندا يو لب ها يبساط چا دنی، با د میشیکه م ییخونه دا اطیح وارد

! قرار بده  شیآرامش وجود ریرو تحت تاث انوسیاق کیییبه تنها تونهیزن اگر بخواد م

به  یروح اله دست ییدا... کنه  یم فیمو به مو تعر ییدا يهامون رو برا افتهیو سامان همه  مینیش یشب بو م يکنار گلدان ها انویا يتو

:گذارهیدستم م يرو جلو یخونگ کیکشه و بعد بشقاب ک یصورتش م

از راه  دی، با نیو دادگاه بگرد يو کالنتر لیدفتر وک يو دنبال راه حل تو نیوارد بش یاز راه قانون نکهیا يبابا ، به جا ينظر من رو بخوا  -

! نیبش هیوارد قض يدیسف شیر

 تونهیم شتریباهاش حرف بزنه ب یک یکن یتو خودت فکر م... داشت  یحالت داش مشت یکم هی... داشت  یخاص ياخالقها هیتیقبل شوهر

بذاره ؟  ریروش تاث

 هاشیدور و بر يتو رضایعل نکهیاز ا يجدا! ... بکنه  دایمشاورمون ، خانم پورستار بتونه قلقش رو پ نیکس به اندازه هم چیه کنمیفکر نم  -

! خانم اعتماد داشته باشه  نیاز ا شتریکس ب چیبه ه دمیچند سال ند نیا يرو قبول نداره ، من تو یکس
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 نیبده ، انشااهللا که ا حیرو براش توض تیبرو وضع... خانم بزن و باهاش قرار بگذار  نیزنگ به ا هی... نیدونیرو م تونیخب پس قدم بعد  -

!شهیخدا حل م دیخودش به ام يگره با دست ها

)زنهیکنه رو به زهره خانم حرف م یرو باز م راهنشیپ يها نیسرآست يو تا شهیکه بلند م نطوریهم ییدا( 

!میو برگرد مینشده بر رید یلیخانم پاشو تا خ  -

:کشهیم يچا وانیدست از هم زدن ل سامان

بابا ؟  نیریکجا م  -

!ادتیع میریم... میسر به عمت بزن هیمیریم  -

:کنه  ینگاهشون م دیبا ترد سامان

؟  میایما هم ب  -

:زنهیخونسرد و مطمئن تشر م یلیکه خ ییبه دهان دا زنمیو زل م شهیوجودم چشم م تمام

! ستیالزم ن... رینخ  -

:دهیم حیو قبل از رفتن توض زنهیم ي، زهره خانم لبخند محو ییسامان و دور شدن دا يابروها دنیمن و باال پر يگرد شدن چشم ها با

 یپر و بالشون رو گرفته و هر چ ریبدون چشمداشت ز شهیدختر هم نیاز بسکه ا گهیم... شیبابات دوست نداره فعال نژال بره خونه پدر  -

!شکننیراحت حرمتش رو م یلیگفتن گفته چشم ، خ

باشه  یاگه نژال راض خوادیبه خواهرش بده که م ییندا هیبابات  نکهیو هم ا میبکن ادتیلگن عمه جانت ع هیهم به خاطر شکستگ میریم االنم

! باال بزنه  نی، براتون آست

و  میباشن و دلشون گرم باشه که سرشون اجر و قرب گذاشت انیکه در جر نیدست خودشه ، هم ارشیاختنژال  میهر حال هر چقدرم بگ به

! کدورت ها رو کنار گذاشت  نیا شهی، بعد ها راحت تر م میخبرشون کرد

:زنهیم يتر یرسم پیو ت دارهیرو برم فشیو خانمش ، سامان هم ک ییرفتن دا با

! يخونه نباشم راحت تر نایکنم تا برگشتن بابا ا یفکر م یکرده بودم ، ولامروز همه برنامه هامو کنسل   -

 ریرو از ز شیمیکه آلبوم قد نطوریسامان هم... دزدمیخانواده نگاهم رو م نیا نیدلنش يکنه و شرمزده از مراعات ها یگز گز م صورتم

:کنه  یم دیتاک طنتیبا ش کشهیم رونیتختش ب

! يکرد ریچند سال چقدر منو پ نیتو ا نیکن بب سهیخودت مقا... بنداز  نایبه ا ینگاه هیاگه خوابت نبرد حتما   -

قرمز ؟  اییآب یراست

:دمیهوا تکان م يخندم و دستم رو تو یته دل م از

!ادیمن اصال از فوتبال خوشم نم  -

رمز ؟ ق اییحاال بگو آب... نداره ، خودمم فوتبال دوست ندارم  یخب باشه اشکال  -
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-   ...

قرمز ؟  اییآب... انیبعد از ظهر ب يها ضیگفتم زنگ بزنه مر یبه منش! ... هااااا  شهیم رمید... گهیبجنب د  -

:زنمیو لبخند م ارمیفکر کردن در م يادا یکم الیخ یب

! یفکر کنم آب  -

 يو سجاده خوشبو کنمیشالم رو بعد از ساعت ها از سرم باز م... ارهیسرحالم ب تونهیمثل وضو گرفتن با آب خنک نم زیچ چیکه ه دونمیم

سمانه  يروز هیکه  ادیم ادمی... دهیم اسیگل  يهم بو راندازشیکنار ز يها شهیر... دارم  یسالن برم هیدکور چوب يزهره رو از رو ییزندا

! خونده  یاومدنم از کما ، نماز امام زمان م رونیمن و ب هیسالمت يبهم گفته بود مادرش برا

طوفان زده و  هیکشت هیانگار مثل ! ... حس خوب  نیبه شکرانه ا زمیریاشک م... یناراحت ينه از رو نباریا... لرزهیو قلبم م فتمیسجده م به

 م، اما من معجزه خداوند رو با تما ستیآل ن دهیازیدرسته که هنوز همه چ... دمیراه گم کرده ، بعد از سال ها و ماه ها به ساحل نجات رس

.کنم  یسلول هام درك م

از  یو گاه نمیب یم اقیبرگ به برگش رو با اشت... زنمیسامان رو با حوصله ورق م هیمیو آلبوم بزرگ و قد نمیشیکنار تخت م نیزم يرو

و همه  شهیچرا که هم... کنند  یکه اکثر اوقات کامم رو تلخ م یکنم بابت زنده شدن خاطرات یبغض م یو گاه زنمیعکس ها لبخند م دنید

! بکنه و روز و شبم رو به هم بدوزه  دیو تهد خیحاج محمود تا من رو توب يبرا ودب يجا بهانه ا

و  ارمیتونستم ازش سر در ب نایاومدن آو ایاز بعد از به دن دیکه شا یحس... جوشه  یدلم م يتو يزیمامان روجا چ يعکس ها دنید با

وسوسه قطع تماس  نکهیقبل از ا... زنهیصفحه چشمک م يو اسم جهان رو لغزنیم یگوش يدکمه ها يرو اریاخت یانگشتهام ب... بفهممش 

:چهیپ یگوشم م يآشناش تو يبشم صدا مونیبشه و از کارم پش روزیپ

!سالم نژال   -

! سالم   -

)ادیبه حرف م يآرام تر يصدا کنه و بعد با یمکث م یکم( 

؟  يبهتر شد  -

)کنه  یبرادرانه ناصر رو م يها تیگرم عمه و حما يدست ها يکنم و دلم هوا یبغض م( 

؟  ییجهان تو کجا... آره بهترم   -

؟  یی؟ تو کجا یتو چ... سر به مامان روجا بزنم  هیرمیدارم م  -

!مامان  ادتیاالنم رفتن ع... روح اله هستم  ییخب من خونه دا... من ... من ؟   -

!رو بشکنه  ییترسم بابا محمود دوباره حرمت دا یم... زودتر برو خودت رو برسون  یتون یهم اگه م تو

!رسم  یم گهید قهیپنج دق... ابونمیسر خ  -

جهان مامان حالش بهتره ؟   -
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 يکارا... مواظبش باشن  یفتیکه ش میبراش دو تا پرستار گرفت... ه اصال درد نداره که تکون نخوره ک یتا وقت یعنی... بهتره  یلیآره خ  -

، اما خب بعد از  شیبه زندگ زننیبکنن ، گند م يکار زیتم نکهیاز ا شتریهر چند مامان وسواس داره و معتقده ب... کنن  یخونه رو هم م

!داره  یها برم چارهیب نیکنه و کم کم دست از سر ا یمدت ها داره استراحت م

)شهیواسه مامان روجا مثل نژال نم یکلفت چیگم ه یدلم م يو تو زنمیپوزخند م( 

! کرد  رونمیکرد بعدم هولم داد و از خونه ب یبابا محمود بد دهن یبرم ول خواستمیجهان اونروز من نم  -

! و حالشم خوبه  میرفتگفتم که براش پرستار گ... نگران نباش ... مامان بهم گفت ... دونم  یم  -

)زنه  یلب م دیبا ترد... شنوم  یرو م نشیماش هیترمز دست دنیکش يو من صدا میکن یسکوت م( 

!نژال   -

بله ؟   -

 یحس م ییوقتا هی... چرا نشد  دونمینم! ... چرا نتونستم  دونمینم یول... یول... خواستم بهت زنگ بزنم حالتو بپرسم  یم... خواستم  یم  -

!ادیاز من بدت م یلیکنم تو خ

! ؟ هیچه حرف نیا  -

 یم... باشم  يا گهیجور د ستمیبلد ن... ستیوقتها دست خودم ن یلیباور کن خ یول... میدونم آدم مزخرف یخودم م... تعارف نکن باهام   -

؟  یفهم

!يجور هیهر کدوم به ... گذاشته  ریهممون تاث يبابا محمود رو... فهمم  یآره م  -

کدوممون نرمال  چینژال ما ه... يخوشحالم خودت متوجه شد... بهت بگم  نویخواست ا یوقته که دلم م یلیخ... نهیآره حرف منم هم  -

! متفاوت  يبه هممون ظلم شده منتها به راه و روش ها... میستین

!داداش  يدیچند ماه حالمو نپرس نیا يتو رهینم ادمیاما من ! ... یگ یدرست م  -

اما االن انگار ... دمیفهم یاومدن سارگل ، نم ایتا قبل از به دن... هستم  یقابل تحمل ریدونم آدم غ یخودم که گفتم ، م... چوب نزن نژال   -

 یلیتونم خ یکنم ، م یهر وقت دخترمو بغل م... شناسم  یم شتریآب برداشته باشن ، روز به روز خودمو ب انیجر يسنگو از جلو هیکه 

.نداشتن  یبرام مفهوم نیرو بفهمم و درك بکنم که تا قبل از ا ییزایچ

.میداشت يبهتر هیگفتم چشم ، االن هممون زندگ یگفت بدون فکر و احساس نم یم یو هر چ دادمینم یاگه من دل به دل حاج دیشا نژال

)شکستنش رو بشنوم  يلرزه و من تاب ندارم صدا یصداش م( 

! هان بسه ج  -

!رهیدستم جلو نم یخواد به خواهرم زنگ بزنم و حالشو بپرسم ول یکه دو روزه دلم م میآدم بدبخت یلیمن خ... بگم  نمینه بذار ا  -

من به رضا و ... پناه نگرفته بود  مییدا هیسا ریاالن خواهرم ز دیکردم شا یجو عاطفه خرج م هیبچه اول بودم اگه ... به همتون بدهکارم  من

! ناصرم بدهکارم 

!جهان تو رو خدا   -

! دخترم چه بزرگ شده  نیبب ایب... ما  شیپ ایکنم چند روز ب یهماهنگ م نیبا نازن... بلند نشدن  نایا ییبرم تا دا... باشه   -



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٧٣

!خداحافظت باشه ... باشه برو ... سرش باشه  يپدر و مادرش باال هیسا  -

درست مثل من که نگران ... فهمم  یحس و حال جهان رو م... کنم  ینم دارم رو پاك م يکنم و با سر انگشت مژه ها یرو قطع م یگوش

! احوالش  دنیپرس يبرا دیلرز یمادرم بودم اما دست و دلم م

 دهیخانواده تن نیا يهمه اعضا نیحاج محمود ، مثل تار عنکبوت ب هیخاص و استبداد دیها و عقا یسال ها ، تفرقه افکن نیتمام ا يتو انگار

! کرد  یاحساسات ما رو از هم دور م یقیشده بود و مثل عا

از همون ... ارهیم زانمیآو يبلند سمانه لبخند رو به لب ها يصدا... فرستم  یصلوات م نایآو هیسالمت يو برا گذارمیقلبم م يرو رو دستم

:ادیو جلو م زنهیدش حرف مخو يبرا اطیح يتو

.............دیبه گوش باش... دیبه هوش باش... ال اله اال اهللا ! ... اهللا  ای! ... اهللا  ای  -

:رسه  یبافه تا به در اتاق م یبه هم م اونقدر

چه خبرا ؟ ... ؟  يبهتر اییخوب! ... سالم بر دخترعمه جون جان ... به به   -

)زنهیو چشمک م رهیگیروم م يپر از کتلت رو جلو سید( 

تخت ؟  ریز شیسامان کو ؟ کرد پس

:برم  یم نییباال و پا يخندمو و دستم رو عمود یم

! خاك بر سرت سمان   -

سامان کوش ؟  یلینه حاال خدا وک  -

! رفته مطبش   -

:زنهیداد م بایشده تقر يور کیيو با لب ها شنیگرد م چشمهاش

رفته ؟  ؟یچ  -

!که رفتن اونم رفت که من راحت باشم  نایبابات ا... آره خب   -

! سر تخته بشورنش   -

سمان ؟   -

! واال   -

؟  هیمنظورت چ  -

شما دو . ! ..ساقدوشتون  شهیتو مقطع سوم متوسطه م نایآو رهیم شیکه داره پ يروند نیبا ا یفکر کنم به سالمت... ولش کن ... بابا  یچیه  -

! به مجلس  نیحواسش بهتون باشه گند نزن دیبا ی، بچه طفل معصوم ه نیگرفت ياریاخت یو ب مریآلزا واریتام که تا اون موقع روم به د
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:رمیگ یدستم رو باال م کف

!خوام بخوابم  یم رونیاصال برو ب  -

! میعصرونه کتلت بخور ییدو تا میخوا یم ایبلند شو ب... چرت و پرت نگو باوااا   -

به پورستار ؟  يزنگ زد یراست

:زنه  یکنم که قهقهه م یدهان باز نگاهش م با

،  دیمن سرم به تنم ارز یکال از وقت... مید یاز اوقات گزارش لحظه به لحظه م يما در پاره ا... ی؟ هنو مونده منو مامانمو کشف بکن هیچ  -

! ینیبیشده که م ينجوریبزرگ شدم که بشه دو تا کلوم حرف باهام بزنه ، ا يبه قول مامان زهره اونقدر یعنی

!دهیدونم زنگم نزنم فردا برم بهم وقت م یم... نه هنوز زنگ نزدم ... هم نگهتون داره  يخدا برا  -

دل  هیخوام  یکه م ایبعدش زود ب... اطیح يتو برمیمنم بساط سفره رو م یزنگ بهش بزن هیتا تو ... کنهینم بیع يحاال کار از محکم کار  -

! باهات حرف بزنم  ریس

***

 ریپورستار گ شیگه ، تمام فکر و ذکرم پ یم ندهیو آ دیو برام از ام گذارهیدستم م يو تو رهیگ یکه سمانه به زور لقمه م یتمام مدت يتو

!افتاده 

!باشم  يزیمنتظر چ دیانگار من هم با... منتظرم بود  انگار

هاش چهار تا دونه کتلت بزرگ رو با مخلفات لقمه کرده و به خوردم  یفیبا خوش تعر بایکه سمانه تقر امیبه خودم م یو وقت زنهیشور م دلم

:کشم  یم قیگذارم و نفس عم یمعده ورم کردم م يدستم رو رو... داده 

!رمیگ یم دیاسترس دارم غذا بخورم معده درد شد یوقت  -

؟  يآورد نیماش

چطور مگه ؟ ... آره ... هان ؟  -

خونه خودم ؟  یرسونیمنو م  -

! نژال ؟  -

همه فکر و ذکرم ... مشغوله  یلیذهنم خ... رو ندارم  شیوسط که االن اصال آمادگ ادیم ییحرفا هیدونم اگه بمونم امشب  یم... تو رو خدا   -

! دونمیهست و من نم ییخبرا هیانگار ... پورستاره  شیپ

شدنم  ادهیقبل از پ... کنه  یگفتنش دل دل م يگلوش نگه داشته و برا يرو تو یفهمم سمانه حرف یو من م گذرهیبه سکوت م ریمس تمام

:ادیکنه به حرف م یم يکه با بند ساعتم باز نطوریو هم رهیگ یدر باغ دستم رو م يجلو

! ادیبه روز احساسش م یخونه چ ادیعشق تو م با رفتنت امشب که سامان به یکنم بفهم یفکر نم! ... نژال   -
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تو االن تو ... کس نداره  چیه یعنی... من حق گله کردن از تو رو ندارم ... یرفت یوقت از اتاقش نم چیحالشو ، ه یدونست یاگه م دیشا

کنم ، امشب که  یازت خواهش م یول... دخترته  تیتو زندگ تیدونم تمام دلخوش یم... یفکر بکن گرانیبه د یکه بتون ستین یتیوضع

!گهیم یدلت چ نیبب... به سامان فکر کن  ییتنها

... برن  یمعده درد و سردرد با هم امانم رو م شهیهم... دم  یدردناکم رو فشار م يها قهیو شق نمیش یتختم م يرو دهیخم يشانه ها با

بلوزم رو که موقع وضو  نیآست... کشم  یچپ دراز م يپهلو يکشم و رو یپاهام رو باال م... گلوم باال اومده  يکنم کف تا تو یاحساس م

چشم هام  يلحظه هم از جلو کیصورت سامان ... بندم  یخسته و سرخم رو م يو چشم ها گذارمیم میشانیپ يبود رو هشد سیگرفتن خ

!کاش از دست من دلخور نباشه ... قلبم  يکنم رو یدست راستم رو چنگ م... شهیدور نم

: کنم  یلب تکرار م ریز

!برام نمونده  یچیگفته بودم ه... تو رو ندارم  اقتیگفته بودم من ل بهش

هم مثل من حالش خوب  نایگه آو یاحساسم م... به جونم افتاده  بیدلهره عج هی... چمیپ یو مثل مار به خودم م نمیب یصبح کابوس م تا

!دنیبار يبرا ادیبه دستم نم يهمه هول و وال بهانه ا نیبا ا يخبر یب نیا يبغض دارم و تو... ستین

در ، سامان رو  هیقدم کیبه فاصله ... زنم  یم رونیکشم و از در باغ ب یرو به تن م يروزید يعقربه ها به هشت ، همون لباس ها دنیرس با

 دیانگار از اول هم با... زهیریدلم نم يتو يزیچ.. .زده  هیتک دشیسف نیخسته تر از من به بدنه ماش يآشفته و چشم ها يکه با موها نمیبیم

و بر خالف تمام  ادیجلو م دنمیبا د... دهیتونم انکار بکنم که چقدر حضورش بهم آرامش م یدو روز نم نیبعد از ا... دمشید ینجا میهم

که از شدت  ییناله کنم با صدا نکهیقبل از ا... کنه  یپنجه هاش قفل م يزنه و بازوهام رو ال یچشم هام زل م يتو نباریسال ها ، ا نیا

:غره  یصورتم م يتو لرزهیم تیعصبان

! رینگ دیند ينطوریوقت ، منو ا چیوقت ِ ه چیوقت ، ه چیه گهید  -

)زنه  یم ادیمهر و موم شدم فر يسکوت من و لب ها دنیبا د( 

گفتم نژال ؟  یچ يدیفهم

 يانگشت ها يکه استخوان بازوهام داره ال ارمیب ادشیخودم به  دنیکنم با عقب کش یم یکنم و سع یخم م یلرزان سرم رو کم يلب ها با

:ده  یگرده و ادامه م یکالمش م ریصورتم به دنبال تاث يهمچنان با سماجت تو یول شهیاز فشار دستش کم م... شکنه  یدستش م

رم و تنهات  یمن به احترام تو م یقرار نبود وقت! ... یگردم تو نباش یبرم یرسم که وقتبت نیبه بعد هر جا که هستم از ا نیخوام از ا ینم  -

 نکهینه ا یقرار بود محرمم بش... میحرف زد روزیما د... من درست نکن  يبرا دیکابوس جد هینژال تو رو خدا ! ... يبد ی، جا خال گذارمیم

! یبش يفرار میاز من و خونه پدر

 یم نهیسرم رو به س مانیسامان کالفه و پش... خوره  یم سیصورتم از اشک خ یو به آن شهیکنه و بغضم آب م یم دایبهانه خودش رو پ دلم

.کشم  یهام م هیوجود مهربانش رو به ر يکامل عطر و گرما هیاریهش يو من بعد از سال ها تو رهیگ
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رمقم به لبه کمربند  یب يکه دست ها نمیب یم امیشن و تا به خودم م یذهنم مرور م يتو ییسرعت برق و باد خاطرات دوران دانشجو به

.ستمیزانوهام با يکنم رو یم یسع یچرمش قالب شدن و به سخت

سرم به  یدونم چ ینم... کنه  یم تمیو حما ادیناتوان و لرزانم راه م يقدم ها يبچه پا به پا هیو مثل  رهیگ یمرکز مشاوره دستم رو م يجلو

و من با تمام وجود  میگذریهر دو با هم از قاب در م... در اتاق پورستار رو فشار بدم  رهیتونم بدون کمکش دستگ ینم یاومده که حت

و  نمیش یم یصندل يرو... دهیو با دست فرمان نشستن م زنهیبه زحمت لبخند م... کنم  یمشاور رو درك م دنیو لب گز شدندستپاچه 

:زنه  یلب م ستادهیسامان همانطور ا

!شنوم  یمونم ، حرف هاتون رو م یاگه امکان داره من هم م  -

:کنه  یم يرفتن ، کنجکاو هیتعارف و حاش یشه و ب یم قیصورتم دق يتو پورستار

؟  يهستن که باهاشون ازدواج کرد ییهمون آقا شونیا  -

و  دهیبهتر بگم ما رو د ای... دهیمن رو د رضایعل... نبود  لیدل یدلشوره ها ب نیپس ا... ادیم رونیچرخه و آه از نهادم ب یدور سرم م ایدن

.کرده بودم  انتیفکر و قلبم بهش خ يسال ها تو نیدرست بوده و تمام ا مارشیکنه تمام توهمات ذهن ب یحاال فکر م

:دهیم حیو توض نهیشیکنارم م سامان

! میاما قصدش رو دار... صورت نگرفته ، اما  یهنوز ازدواج  -

 یشم وقت یم زاریو من چقدر از خودم ب پرهیکنم دوباره پلکم م یحس م... شمیم رهیو منتظر به دهان پورستار خ شهیوجودم چشم م تمام

!ننیدرونم رو بب هیتونن آشفتگ یم گرانیوضوح د نیبه ا

:میبدون دیتا کجاش رو با دونهیخودش هم نم داستیلب هاش و پ يکشه رو یم زبان

 يریگ جهیخودم نت شیحرف دو طرف پ دنیالبته من عادت ندارم بدون شن... خواستم باهات دعوا بکنم  یامروز م يراستش رو بخوا  -

.......بکنم اما 

 یکم هیاالن ! ... یبکن یتونست یه مبود ک يکار نیتر یمنطق ریاوضاع غ نیا يکارت تو نیو ا يکردم ازدواج کرد یخب فکر م اما

هاش  يریگ میتصم يداره و تو یمن قبال هم بهت گفته بودم که شوهرت افسردگ... ایقضا نیحل و فصل کردن ا يشدم برا دوارتریام

!هست تا عقل و منطقش  شیا لحظهو  یتابع احساسات آن شتریب

 يخواد برا یم فیآدم بالتکل هییرحم بکنه وقت دیو خدا با فهیکلمه بالتکل هیواقع يبه معنا... به عرف و شرع و قرار و مدار نداره  يکار

! بکنه  فیتکل نییهم تع گرانید

و االن به نظر  دهید شونیرو بهت برگردونه اما تو رو با ا نایآو یلیبرگشته بود تا به دال ایگو... بود  یعصبان ادیز یلیمن و خ شیبود پ اومده

! عذاب دادن تو  يدونه برا یخودش رو محق م يا گهیاز هر وقت د شتریرسه ب یم
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:کنم  یناله م هیگذارم و با گر یدست هام م يرو تو سرم

و شرط داره  دیق شهیچرا دوست داشتن من هم... هام ؟  یلیمثل طف شهیچرا من هم! ... دن منو عذاب بدن ؟ یچرا همه به خودشون حق م  -

؟ 

اون ... نکنم  نکارویا نیخودتون گفت... بزنم  نایحاضر شدم خونه رو به نام آو یمن حت... امیطر دخترم همه جوره کنار بکه حاضرم به خا من

گور به  يره ، دنبال آرزوها ینشسته و کالس کنکور م یآپارتمان عموش مفت و مجان يتهران تو يوجدان دخترمو با خودش برده و تو یب

 یم شتریبکنه به خاطرش غضبش رو ب یهم به من لطف يا گهی، اونوقت اگه کس د دهیتلفن منو جواب نم یرو گرفته و حت خودشگور شده 

؟  نیکن یفکر م یخودتون چ شیآخه شما پ... من هستن  هییپسر دا شونیا! ... کنه ؟

 ریکنه و ز یسامان دستش رو دور شانه هام حلقه م.. .امیب رونیتالطم ب نیکنه تا من هم از ا یمکث م یو کم کشهیم یقینفس عم پورستار

:کنه  یگوشم زمزمه م

!یتو متهم باش ستیقرار ن... میزن یحرف م میدار... آروم باش نژال   -

:ده  یشنوه و ادامه م یم پورستار

االن شوهر سابقت دچار سوئ تفاهم شده و کارمون سخت تره  یخوام بدون یم... کنم نژال جان  یم حیمن فقط دارم اوضاع روبرات تشر  -

! کرده  یم کاریمدت چ نیشوهرت کجا بوده و ا یدون یبرداشت کردم که االن م نطوریاز حرف هات ا... 

!آدرسش رو دارم  گهیاالن د... دونم  یبله م  -

گفتگو ؟  ای؟ قانون ؟  يکرد گرفتن دخترت انتخاب يرو برا یکه االن چه روش نهیمهم ا... خب  یلیخ  -

، حرف زدن  رضایخاص عل تیبا وجود شخص میکن یحس م نکهیفقط به خاطر ا... میرو آخر از همه راه ها امتحان کن یقرار شده راه قانون  -

!ده  یم جهیزودتر نت

با  یمدت هیدیطرف با... مونه  یحرف زدن هم مثل مصرف کردن دارو م... يبهش فرصت بد دیبا... رو بدون  يزیچ هیپس ... خب   -

 نجوریچون ا... نکش  نییخودت رو و شان خودت رو پا نکهیدوم ا... منتظر معجزه نباش  نکهیپس اول ا... رهیبگ ریخودش فکر بکنه و تاث

چتر  ریبه دخترت که قانونا هم ز تیمهر دنیم بخشگ یپس من هنوزم بهت م... دهیمعکوس م جهینت يایب تاهوقت ها هرچقدر کو

.ستین یپدرش هست ، کار درست هیسرپرست

قاطع  متیتصم يخودت تو یوقت... یستیعواقبش با يپا دی، شجاعانه با یازدواج بکن يخوا یو م ياعتماد دار شونیاگه واقعا به ا نکهیا سوم

ازدواج خوب بهتر از تنها موندنت تا آخر  هیرو هم بدون که  نیا... شرط و شروط خودشون قرار بدن  چهیتو رو باز توننینم گرانی، د یباش

!بود  واهدعمر خ

! کن  زیبکنه پره شتریکه تشنج روح و روانش رو ب ياز هر کار نیبنابر ا... نداره  ینرمال تیشوهر سابق تو وضع نکهیا چهارم

کنم بهش بفهمونم که با عملکرد اشتباهش داره در  یم یدر کار نبوده و سع یدم که ازدواج یم حیبهش توض... زنم  یباهاش حرف م من

! زنه  یضربه رو به خودش و دخترتون م نیشتریدرجه اول ب

! نکته آخر  و

)ده  یکنه به سمت سامان و ادامه م یرو م( 
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؟  يآقا دیببخش

!هستم  یسامان صولت  -

)پرسه  یم دیکنه و با ترد یم کیچشم هاش رو بار( 

دارن ؟  یشناسم که جراح و متخصص قلب و عروقه ، با شما نسبت یم یدکتر صولت هیمن   -

!خود من هستم  یدکتر صولت... ؟  نشیشناس یکه م دیمطمئن  -

)ده  یو با نگاه قدرشناسش ادامه م شهیپورستار به خنده باز م يلب ها( 

 یم يو حضور نمتونیب یم نکهیاز ا نیدونینم... دکتر  میونیبهتون مد یلیو ما خ نیعمل کرد رازیش يرو توشما سه سال قبل برادر من   -

 يو آقا یپرونده خانم قربان دیدون یم... مثل شما داره  یحام هینژال  نمیب یم نکهیاز ا نطوریو هم... تونم ازتون تشکر بکنم چقدر خوشحالم 

 ریمادره و فوق العاده درگ هینژال ... دارم  ازیو کمک شما ن يبگم من به همفکر دیبا... من بوده  يپرونده ها نیتر دهیچیاز پ یکییمیکر

کنم  یجلسه با خود شما حرف بزنم و فکر م هیخواد  یدلم م... کنم  یحساب م یلیکمک شما خ يمن رو نیبنابر ا... احساساتش هست 

!ازش سر نزنه  ينکرده کار احمقانه ا يخدا نکهیا يداره برا ازیبه کمک شما ن یلینم ، نژال خک یکه عرض م يآخر نکتهاالن با توجه به 

!مید یگوش م... کنم  یخواهش م  -

به خاطر داشته  شهیرو هم هم یاون نکته قبل... ضرر متوجه خود نژالست  نیشترینسبت به من خدشه دار بشه ، ب رضایاگه اعتماد عل  -

برگردوندن  يمرد ، مجبور شده برا نیکه ا نهیا دمیکه من از مالقاتمون فهم يزیو چ... ستین ینرمال تیوضع يتو یمیکر يآقا... دیباش

به دور از مادرش ثبات  نایآو تیآرامش و امن تیوضع دهیچون نشون م ستیاصال دلگرم کننده ن نیو ا... اقدام بکنه  شبه مادر نایآو

شهره چون پدرش توان  نیهم ياالن تو نایآو... که بهتون هشدار بدم  نهیکار ا نی، اما عاقالنه تر دیریبگ هدیاز من نشن... نداره  یچندان

که از خودش و خانوادش  یبا توجه به شناخت نیفکر بکن دیاما خودتون با... بگم  يزیچ نیاز ا شتریب تونمینم نم... رو نداره  شینگهدار

 شیشده که پدرش خواسته اون رو برگردونه پ یچ دیو بفهم دیکن دایرو پ نایبه عنوان قدم اول ، آو! ... تونه باشه  یکجا م نای، االن آو نیدار

! نیمن هم اطالع بد هب نیدیفهم یوقت... مادرش 

صورتم  يرسم ، دستم رو رو یمرکز که م رونیبه محوطه ب... دوم  یم یخروج يو به سمت درها شمیبلند م یصندل ياز رو مهیسراس

!نفس بدوم  کیتا خود خونه فتانه  نکهیدارم به ا دیشد لیغزال م هیمثل ... ستنیخودم ن اریپاهام به اخت... گذارمیم

بال ریمن رو ز يتونه دختر کوچولو یفقط فتانه م... باشه و از دخترم مراقبت بکنه  رضایتونه مورد اعتماد عل یکه م هیدونم تنها کس یم

! راحت به زجر دادن من ادامه بده  الیبا خ رضایتا عل رهیخودش بگ

 يتو یدوم ، اما حت یم دانیم نیرو به سمت اول یچند قدم... ندارم  ستادنیسامان معطل کرده و من تحمل ا... کنم  یدر ساختمان نگاه م به

! رمینگ دهیوقت اون رو ناد چیه گهیکرد د دیکه سامان تاک ادمهیهم  تیوضع نیا

 یب دنشیبا د... زنه  یم رونیمرکز ب يبلند و پر شتاب از محوطه باز جلو يکه با قدم ها نمیب یسامان رو م... گردم  یو بر م ستمیا یم

! شم  یحجم دست هاش مچاله م انیبچه م هیکنه و من مثل  یم یمانده رو متقابال ط یچند قدم باق... دوم  یبه طرفش م اریاخت
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ده و من چقدر به  یاز قبل پدال گاز رو فشار م شتریکنه ب یهر بار که سامان نگاهم م... به خونه فتانه  دنیرس يبرا ستیدلم ن يتو دل

.وجودش در کنار خودم محتاجم 

به محض ... م بال بزن دنشید يپرواز کنم و برا نایبه آو دنیرس يتونستم برا یکنم کاش م یکنم و آرزو م یاطرافم نگاه م يها ابانیخ به

شدن  ریبا اس... کوبم  یمشت م یخودم باشن به در آهن اریدست هام به اخت نکهیدوم و بدون ا یرنگ م يبه طرف در پسته ا دنیرس

لرزه و  یبه وضوح م دنمیبا د... کنه  یدر رو به روم باز م دهیترس يو چشم ها دهیپر يسامان فتانه هم با رنگ و رو يادست ه يبازوهام تو

حال دستم به  نیهم يکه اگه تو يوا... کنم اما سامان با تمام قدرتش مهارم کرده  یتقال م... کنه  یو قاب در رو مسدود م ادیجلوتر م یکم

:غرم  یبلند م يبا صدا... کشم  یم رونیرنگش رو از کاسه ب يقهوه ا يچشم ها غیدر یصورت فتانه برسه ، ب

غار  اریدلسوز و  گهیاز تو د ریغ زیهمه چ یاون ب... کشم  یخون تو رو سر م نجایهم ستین نجایم ابچ یبهم بگ يبه خدا قسم اگه بخوا  -

نامردها ؟ نیبه روز دخترم آورد یچ... با توام ... ، آره ؟  نجاستیمن ا ينایآو... نداره 

 يرو تو دشیخر يها لونیکه نا نطوریهم... کشونه  یم واریآقا شوهر فتانه نگاه هر سه نفرمون رو به کنار د یو بم شده عل یعصب يصدا

:زنه  یکنه رو به فتانه غر م یدست جابجا م

؟  یفت یش یبهت نگفتم عاقبت چوب دو سر طال م... بهت نگفتم ؟   -

:زنه  یبه من و سامان اشاره م بعد

!تو  دییبفرما  -

ترسش  یکم گهیکنه و حاال د یفتانه خودش رو جمع و جور م... میش یجمع م اطیپشت سرش داخل ح یافتاده و هاج و واج همگ انیغل از

:ختهیر

خواستم  یبه قران قسم فقط م.. بچه رو دراورده  نیپدر خودشو ا... شد  یم يجر شتریب رضایبعد عل... شیببر يومدیگفتم م یبهت م  -

مگه من خودم دل ندارم ؟ مگه مادر ... من خوشحالم از هم دورتون کرده ؟  یکن یفکر م... خواستم مواظبش باشم  یم... رهیجون بگ نایآو

؟  ستمین

،  يو بخور يزیخونمو بر يخوا ینژال م... تو امانته  شیگفته پ... بچه رو ازش گرفتم  هیبا هزارتا قسم و آ... شد  یگفتم شر م یبهت م یول

 یگوشم و دخترتو م يتو يزدیخودش دو تا هم م يرو يبود و جلو نجایخودش ا ارضیاگه عل... يرو با خودت ببر نایآو ذارمیبازم من نم

قسم خوردم به ارواح خاك پدرمون ، که بچشو از خودش ! ... بکنه  ياز من طلبکار ادیبعدا ب شویاالن ببر نکهیتر بود ، تا ا یدلم راض يبرد

 لیتا آخرش مجبور بشه ببره تحو ریآقا گفت بچه رو نگ یعل... کس خبردار نشه  چیقسمم داده بود ه... بدم  لیگرفتم به خودشم تحو

اگه خودمو چوب دو سر نجس کردمو دخترتو تو خونم نگه ... کنه  یم يمثل سگ لجباز... شناسم  یداداشمو م نم یول... مادرش بده 

! شه  یم تیاذ شتریتو و بچه ب شیپ ارتشیدونستم نم یبود که م نیداشتم فقط به خاطر ا

:کوبم  یم نشیس يدارم و دستم رو محکم تو یبرم زیطرفش خ به

بچم کو ؟   -
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:کنه  یپر از اشک به در سالن اشاره م يماله با چشم ها یرو م نشیجناغ س يکه رو نطوریهم

! هییرایاتاق پذ يتو  -

کنم و  یسالن کفشم رو م واریهمونجا کنار د... اوردمیکه کفش هامو از پا در ن ادیم ادمیرم و تازه وسط راه  یم ییرایشتاب به سمت پذ پر

چهارال به خواب رفته و از  يپتو هیيرنگ رو یبلوز و شلوار صورت هیيکه تو نمیب یرو م نایاتاق آو يانتها... رم  یم ییرایبه پذ مهیسراس

 يدستم رو رو... تونم خس خس نفس هاش رو بشنوم  یم... نمیعرق زدش رو بب يرنگ گرفته و موها يتونم گونه ها یهم م نجایمه

و گرمش رو  کیو دست کوچ شمیخم م... نمیش یرم و آروم کنارش م یدوال دوال به طرفش م... کنم  یکوبم و هق هقم رو خفه م یدهانم م

حوضچه اشکم رو  انهیبا کف دست وحش... رقصه  یم دمیديهام پر از اشکن و صورت معصومش مدام جلو چشم... کشم  یبوسم و بو م یم

که انگار  يطور... فرستم  یهام م هیکشم و هرم داغ تنش رو به ر ینفس م... گذارم  یم نایآو نهیس يکنم و بعد صورتم رو تو یخشک م

.نمیب یرو م مکه دارم جگرگوش هیبار نیآخر نیو ا رمیقراره بم

مثل وقت ... چسبونم  یم نهیفرستم و اون رو به س یبدنش م ریو هر دو دستم رو ز ارمیاما تاب نم... خواد خوابش رو پاره کنم  ینم دلم

رو کنار گوشش زمزمه  یفیضع هییپر از بغضم الال يگلو يدم و از تو یبغلم ننو وار تکانش م يکرد تو یم يقرار یکه نوزاد بود و ب ییها

.کنم  یم

 یم شتریب میکنم ، دلتنگ یحسش م شتریانگار هر چقدر ب... آرام و قرار داره  نایکنده شده و نه حاال با فشردن آو شیربع پ کیثل نه م دلم

! شتریو ب شتریو ب شتریب رضایاز عل میشه و دلخور

: زنم  یفقط لب م... شانمیپر يموها يخورن تو یم زیو اشک هام ل رمیگ یکه سر به آسمون م يحد تا

! خدااا

و با دقت  ستادهیسامان دم در اتاق ا... شنوم  یدور و برم رو م يحاال کم کم صداها... سوزم  ینفسم م يو بعد خودم هم از گرما... خدا  فقط

:ده  یرو به دستش م یفتانه پاکت... کنه  یرو برانداز م یلونینا سهیک يتو يداروها

دو روز بچه  نیبه خدا ا... دهیاالنم بهش دارو دادم خواب... هیتبش عصب... گه بدنش عفونت نداره  یدکتر م... هاشه  شیجواب آزما نمیا  -

 یم یآقا که تلخ یعل نیهم... چند مدل غذا براش پختم  نینیآشپزخونه بب يتو نیایسر ب هی... رسم  یم نایخودمو ول کردم فقط دارم به آو

 یاگه م یکنم ول یم نایآو يبتونم برا يمن هر کار... خونه کمک دستم باشه  يدو روزه سر کار نرفته نشسته تو دشینینب ينطوری، ا هکن

! نیایب رضایبا خود عل نیبر نشیببر نیخوا

وقفه  یکنم و ب یبغلم جابجا م يرو تو نایآو... تنهامون بگذاره  نکهیا يکنه برا یگردونه و با چشم اشاره م یداروها رو به فتانه برم سامان

و  رهیگ ینبضش رو م... کشه  یم نایآو هیشانیو دستش رو به پ نهیش یدو زانو م يسامان کنارم رو... بوسم  یرو م فشیظر يدستها يرو

:زنه  یصدام م يآرام و پچ پچ مانند يبعد با صدا

! یخانوم! ... نژال ؟  -

-  ...
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! تو هست  يبرا شیکه داشته و بازتاب دلتنگ یتنش روح نیبه ا ناستیجور عکس العمل بدن آو هینیا... نترس ... زمیعز  -

!نجایکه بچه رو از تهران برگردونده ا دهیپدرشم فهم... نداره  یمشکل جسمان ایبه عفونت  یربط تبش

)زنم  یمثل خودش پچ پچ وار و پر حرص لب م( 

تو هم با من حرف ! ... من محاله از دخترم جدا بشم ... خواد بکنه  یم يخواد بگه ، هر کار یم یر چه یهر ک... برم  یمن بچمو با خودم م  -

! نداره  يا دهیفا چینزن که ه

 ریبه ز نایو صورت آو رمیگ یبا ترس دست هام رو باالتر م... بکشه  رونیدستهام ب يرو از تو نایکنه آو یم یزنه سع یم یلبخند تلخ سامان

ندازمیکنم و پر بغض چانه باال م یصورتش نگاه م يکشم ، وحشتزده تو یخودم رو م نیزم يکه عقب عقب رو نطوریهم... چسبه  یگلوم م

:

.ازش دل بکنم  یخواستیازم نم... يدیفهم یوگرنه حالمو م ستیبچه خودت ن! ... نامرد نباش سامان   -

چشم  يکنه و من برق اشک رو تو یدوباره نگاهم م... کنه  یمکث م یو کم ندازهیم ریسرش رو به ز... شه  یهوا خشک م يسامان تو دست

 نیاز ا شتریب گذارهینم... شکنه  یکه در حقش کردم م یرحم یب نیشده و دلم از ا نیسنگ ينفس هاش بدجور... نمیب یم شییکهربا يها

:کنه  یبم شده آهسته به دلم نفوذ م شهیاز هم شتریکه ب ییبا صدا... خجالت بکشم 

که به جون پدرش افتاده  یو ترس نایتب کردن آو نیهم! ... یکن یسرت حس نم يدست خدا رو رو... یفهمینم... ینیبینم... نژال  يکور  -

!یبش مونیپش ذارمینم... صبر کن ، اعتماد کن بهم  گهیکم د هی... جور لطف خداست  هی

ناستیآدم احمق که از قضا پدر آو هیجنگ کردن با  یعنینیا... مشیبا خودمون ببر میبشه مجبور داریب نایاگه آو... گوش بده به من  نژال

! کور تر شدن گره  یعنی... تشنج  یعنی... که مشاورتون در موردش هشدار داد  يزیهمون چ یعنی... 

! میبر نایبه خاطر خود آو... میبر نژال

:کنم  یبوسم و دهان پر از اشکم رو باز م یرو م دخترم

! خوام سامان  یمن بچمو م! ... از عموش ... از فتانه ... رضایاز عل... ادیاز همشون بدم م  -

فکر ... بغض داره ... تب داره ... سبک شده ! ... رمیم یو برم م نجایمن بذارمش ا... نفسمه ... عمرمه ... ده  یبهشت م يبو... بوش کن  ایب

! شده سامان  ضیمر نهیبرا هم... کنه من نرفتم دنبالش و ولش کردم  یفکر م... کنه من دوسش ندارم  یم

:کنه  یدست هاش رو دوباره به سمتم دراز م... ارهیاما خم به ابرو نم زهیر یعلنا پا به پام اشک م سامان

! خودمون  شیپ ارمشیزود م یلیدم خ یبهت قول م یول... میبر دیبشه با داریب نکهیقبل از ا... نژال  بدش به من  -
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... زنم  یم هیپشت سرم تک واریکشم و به د یسپارم و خودم رو عقب تر م یسامان م يهمه وجودم رو به دست ها یبدون سرسخت نباریا

 یوقت... بوسه  یموهاش بلوندش رو سه بار م يخوابونه و رو یپتو م يرو دوباره رو نایآو متیکنم که چطور با مال یحسرت زده نگاهش م

... شدن  رهیشم که چطور با نگاه غمزده به ما خ یمتوجه فتانه و شوهرش م دهیکنه با کمر خم یبلندم م نیو از زم هامبازو ریز برهیدست م

و به  زنهیم رونیکنم جونمه که داره از کف پاهام ب یکشم و احساس م یپا م نیمز يسامان رو يکنم و همپا ینگاه م نایبار آخر به آو يبرا

! ره  یفتانه فرو م هییرایرنگ پذ يسورمه ا يها یقال

روح  یمثل ارواح ساکت و ب... کنه  یرنگ و ساده رو به پام م یمشک يزنه و کالج ها یپام زانو م نییهر دوشون پا يسامان جلو اطیح يتو

چشمهام  يو تو ندازهیرنگ م يدر پسته ا يفتانه خودش رو جلو میبر نکهیو قبل از ا رهیگ یسامان دستم رو م... شم  یم رهیبه روبروم خ

:زنه  یزل م

 نجایا نایجمع باشه آو التیخ! ... دوباره بچه رو با خودش ببره و گم و گور بشه  رضایعل گذارمیمطمئن باش نم یول ير یم يدار! ... نژال   -

! من از طرف هر دوتون امانته  شیپ

گوشش  ریز... ده  یم هیبا بسته شدن در ، سامان سرم رو به شانه محکمش تک... گذرم  یکنم و از قاب در م یزده نگاهش م خیو  سرد

:کنم  یزمزمه م

! آخ سامان اگه حرفت دو تا بشه ... به تو اعتماد کردم سامان   -

 نهیشیکنارم م یحجم گرما بخش... شمیخودم مچاله م يتو شتریوزه و من ب یم يسرد مینس... شده  دهییسر زانوهام سا يبلندم رو هیشانیپ

شانه هام  يرو یمسافرت يکه پتو ییروح اله رو استشمام کنم و صاحب دست ها ییدا میتونم عطر مال یبسته هم م يو من با همون چشم ها

.ناسمرو بش ندازنیم

به وجود  زنمیم هیتک ییجورا کیشم و  یم لیچهارخونه به طرفش ما ياون پتو ونیکنه و من م یرو دور بدنم حلقه مدستش  ییدا

صداش مثل اخالقش نرم ... نمیشوره زده و غمگ يباز کردن چشم ها يندارم برا یلیبوسه و من باز هم م یسرم رو م يرو... گرمابخشش 

مطمئنم مثل حاج  یول نمشیب ینم... ستین هیحاج محمود سرد و پر از کنا يمثل صدا... مهربونه  يباباها يصداش مثل صدا... مهیو مال

:لحنش آرامش بخشه ... شنینم دهیچشم هاش در... رهیگ یزنه لب هاش رو به حالت چندش کج نم یبا من حرف م یمحمود وقت

!نگرانتن ... ادیهنوز شب ها سوز م... کنن  یدارن از پشت پنجره نگاهت م  -

 هی... جور  هییتی، تو هر موقع یمنتها تو هر سن و سال... ، گرفتاره  هیکالبد خاک نیا ریاس یتا وقت زادیآدم... نیهم یعنییزندگ... ، بابا  نژال

سر  بودشده  میدش نگرانچند سال بع... شهر بود  نیا هیفروش ریتنها لوازم التحر يتو یآلمان سیتنها خودنو دنیمن خر هیبود نگران یوقت

! و سامون دادن مادرت و خاله ربابت 

حاال همون ... یخارج کسچریم پیکردن گر دای، من همه غم و غصم شده بود پ دیتاب یو به خودش م زدیسامان بچه بود ونگ م یموقع هی

 یخوشگلمو م يخواد ، نژال یخواد ، دختر خواهرمو م یحاال همون بچه مرد شده ، زن م! ... کنه  یبچه شده دکتر من ، نوار قلبمو چک م

! دهیکرده دل به دلش نم قهراون  یخواد ، ول
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:کشه  یخنده و نوك دماغم رو م یم... زنم  یزل م ییکنم و به صورت دا یتعجب سرم رو بلند م با

! وروجک  يد یدقش م يدار  -

چند ... کنه  یاشاره م یچرخونه و به کس یکنم سرش رو م یحس م... دم  یم هیتک ییدا يزنم و دوباره سرم رو به بازو یم یکمرنگ لبخند

داغ رو با ظرف عسل  ریفالکس ش ییو زن دا ننیش یکه دور خودشون گرفتن کنارمون م ییو سامان هر دو با پتو ها ییلحظه بعد زن دا

کشه و چهارتا فنجان دسته دار که  یم رونیپتو ب ریهر دو دستش رو از ز يو سامان هم با حالت با مزه ا گذارهیم مونییحلقه چهارتا ونیم

:ده  یدستش بند شده بودن کنار فالکس جا م يبه انگشت ها

!میگرم بخور ریش یدور هم میگفت  -

و من رد بخار  گذارهیمرو با دو قاشق عسل روبروم  ریفنجان ش... ییزندا هیو استخوان فیظر يدست ها يدوه رو یزنم و نگاهم م یم پلک

!دهیادامه م هیزنه و به پر کردن فنجان بق ینگاهم لبخند م دنیاما با د... کرده  هیگر... رسم  یو به چشم هاش م رمیگ یرو م

:گذارهیکمرم م يدستش رو رو ییدا... عذابشون ندم  نیاز ا شتریکنم و حواسم هست ب یگرم رو مزه مزه م ریش

خطبه رو خودم  خوادیدلم نم... نجایا ادی، سپردم فردا با دفتر و دستکش ب یزدانیمن به حاج آقا ... میمون یخونه م يفردا هممون تو  -

! باشه  یرسم هینامزد هیشکل  یاگه موقت باشه ، دوست دارم همه چ یحت... بخونم 

! نگاهتون بکنم  ریدل س هیکنارتون ،  نمیمثل پدر دوماد بش منم

ارزه  یصورت بشاش و ذوق زده سامان و مادرش م دنید... کنم  یم دییدم و تا یسر تکان م عانهیو من مط شهیتر م نیگلوم سنگ يتو بغض

! مقدمه  یرام بودن ب نیبه ا

قع نداره و مو اریزن مطلقه صاحب اخت هیهر چند ... شمیم رهیسقف خ يرو يروشن ها هیکشم و به سا یتخت سامان دراز م يرو دوباره

نفر باشه که قبل از بله گفتن به سامان  هیخواد  یدلم م بیاما عج... باشه  گرانید ينگران چشم ها و لب ها ستین یاجیخوندن خطبه احت

!ممیتصم هیکنم و او هم با نگاهش دلم رو قرص بکنه به درست هچشم هاش نگا يتو

!نفر از طرف من  کی... هینفر هم کاف کی... باشه  یکس... گوش سامان سفارشم رو بکنه  ریباشه و بعد از محرم شدن ز یخواد کس یم دلم

زهره رو  ییکنم زندا یم زانیکه پاهام رو از لبه تخت آو نیشم و هم یاذان بلند م يبا صدا... بره  یزنم تا خوابم م یبه سقف زل م نقدریا

رنگش تعجبم  يریش هیگوشه روسر دنیبا د... و به خواب رفته  دهیچیپ یکلفترنگ و  یآب يپتو يکه وسط اتاق خودش رو تو نمیب یم

با ... شم  یکشم و آهسته از کنارش رد م یسرم م يو شالم رو رو ندازمیشانه باال م جهینت یب يخسته از فکر کردن ها... شه  یم شتریب

 ییگردم و زندا یبر م... رمیگ یرم و وضو م یم ییبه دستشو نیپاورچ نیپاورچ... ده  یعطر نرگس م ياتاق بو يگم چقدر هوا یخودم م

 ییاز اتاق دا یپچ پچ... سالم نمازش رو بشنوم  نیتونم س یم... دهیصورتش کش يو چادرش رو تو تهکه سر جانمازش نشس نمیب یرو م

! سر سجاده  دیشد و پر داریب ییگم چه زود زندا یو من بهت زده با خودم م ادیم
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.موندگار شدم  ییدستشو يتو يادیفکر بودم و ز يمن تو دمیشا

 دنیبا د... چرخونم دور اتاق  یبا دهان باز چشم م... نمیب یرنگ رو م یآب يپتو ریز دهیاتاق و دوباره اون حجم خواب يگردم تو یم بر

 يپر از خواب از صدا يطفلک با چشم ها... شم  یولو م نیزم يو کنار عمه مهدخت رو ندازمیها شلنگ تخته م وانهیمثل د يساك سفر

:نهیش یپره و هراسان سر جاش م یکنارش به سرعت از خواب م نیزم يشدن سر زانوهام رو دهیگرومب کوب

!بود ؟ یچ! ... شاه چراغ  ای  -

! شکرت  ایگم خدا یلب م ریو ز رمیگ یباشه سرم رو باال م دهیکه به حاجتش رس یآدم مثل

 یعنیدخترت  کدونهیدونه فراق  یم یدونم بهتر از هر کس یگم و م یم نایآو هیگذارم و براش از دور یقرن سرم رو به دامن عمه م کیقد

!یچ

و بلند  ریحر راهنیپ... رهیگ یم یکنه و اشک چشمهاش رو دزدک یساکش رو باز م یو چقدر برام سخته وقت رمیگ یرو در آغوش م ناصر

:کنه  یم يکشه و پر بغض برادر یم رونیرنگ رو ب یاسی

گفت لباست پر از لکه خون شده بود  یمهتاب م... ، دلم خون شد  یبودم سر سفره نشست دهیکه برات خر یبا همون لباس دمیفهم یوقت  -

!، تبرکش کردم  حیمشهد با خودم بردمش کنار ضر يتو! ... يداد یبله م یاز ترس حاج یوقت

زهره به اتفاق  ییزندا يدو تا برادرها... عمه مهدخت و ناصر ... سمانه و همسرش ... موقت شباهت نداره  غهیص کیدن به خوان زیچ چیه

 هیاز بق رترید یو کم شنیمراسم کوچک اضافه م نیا يها همانیبه جمع م نیجهان و نازن یوقت شمیو من باز هم شوکه م... همسرانشون 

! ادیبه سراغم م دیسف يگل پر از رزها هدست کیمهتاب با 

! خونه دود و دم داشته باشه  نیاجاق ا دیو معتقده امروز با رهیگ یپلو با گوشت رو به عهده م یباقال گچهیتنه پختن د کیییزندا

آه  نایآو دایبه  ییفر خورده و خرما يطره ها دنیکنه و و من با د یم رهیدخترم بلوند ت يبلندم رو مثل موها يمهدخت با عشق موها عمه

زهره خانم برپا  قهیو عت یمس يبا ظرف ها یرنگ و نبات يا روزهیف ریاز حر ییبایمهتاب و سمانه هر دو سفره عقد کوچک و ز... کشم  یم

دست به  یصورت يرزها! ... کوچکش جا داده بود  هیسوار يرو تو یرز صورت يدونم چطور آرش همسر سمانه سبد ها ینم نکنند و م یم

.رندیگ یحنا جا م هینیو س دیو شمعدان نقره و سجاده سف نهیچرخند و دورتا دور سفره کنار آ یدست م

! مهیتر شدن سفره ول نیرنگ يدر تکاپوست برا ریو سر به ز ایر یکه چه ب نینازن و

کشه و من به  یسرم م يرنگ رو رو دیسف ریزهره چادر حر ییکنه و بعد زندا ی، عمه دوباره صورتم رو چک م یزدانیحاج آقا  دنیرس با

. زنم  ی، تا مبل تک نفره مخصوص به خودم قدم م یمخمل يها یبه نوك روفرش رهیندازم و خ یم ریعمد سر به ز

 نباریو ا نمیافسوس بب یو در نگاه کس رمیسرم رو باال بگ نکهیترسم از ا یم... ها و خانم هاشون  ییدارم از نگاه کردن به صورت دا هول

! نباشه  میترم يبرا یبشکنم که مجال يورط

 نیریکشه و من عطر گرم و ش یکل م ییبا اومدنش زندا... دمیدر اطرافم به پاست و من از چند ساعت قبل سامان رو ند یفیضع همهمه

:پرسه  یرسا م يحاج آقا با صدا... فرستم  یم هیوجودش رو از مبل مجاورم به ر
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؟  هیمدت عقد و مقدار مهر  -

:ده  یآرام و موقرش جواب م يبا صدا سامان

!چهارده معصوم  تیچهارده سکه به ن هیبه مدت شش ماه با مهر  -

تونم تا  یکشه و حاال م یچادرم رو باالتر م... گذاره  یدست هام م يکنه و تو یسمانه قران رو باز م... هیراض بیزنم و ته دلم عج یم لبخند

:کنه  یبزرگ تر با لبخند رو به سامان م هییبر خالف تصورم دا... نمیببرو  انیچهره اطراف يحدود

موقت بخونن حاج آقا ؟  غهیص ینیدلنش نیمجلس به ا يتو ستین فیگل پسر ح  -

 یعاقد ب... نجات داد  میزندگ يبود که من رو از تمام حقارت ها يزیدر کالمش چ... کنم  یجمله فکر م نیا يذهنم ناباور به معنا يتو

:ده  یم حیحواس توض

! حتما در شناسنامه ها ثبت بشه  دیعقد دائم با  -

:زنه  یجان با نگاه متفکر لب م ییدا

! خب ثبت بشه   -

:کشم  یم ادیدلم فر يتو

! مشخص نشده باشه  میمعصوم و دوست داشتن ينایآو فیکه تکل یتا وقت نه

:رسه  یم ادمیبه فر شهیمثل هم سامان

! هست  یرسم هینامزد هیدر حکم  شتریدر واقع امروز مراسم ما ب  -

با  یشه وقت یدارن و من دلم قرص م يشتریروشنش جلوه ب يرنگ ، موها ياون کت و شلوار دود يتو... صورت ناصر  يدوه رو یم نگاهم

!کنه  یم قمینگاه مطمئن و گرمش تشو

رو که چشم  يزیچ نیاول دیکه عمه مهدخت گفته بود بعد از خوندن خطبه با ادیم ادمیصلوات و من کنه به خوندن سالم و  یشروع م عاقد

و من ! ... دلهامون  ينشستن محبت همسرانه تو يهست برا يکار رمز و راز نیا يگفته بود تو! ... ، صورت همسرم باشه  ننیب یهام م

رنگ نشسته و بارها  يا روزهیانبوه ف نیا يپر آب روبرو يکه با چشم ها یزن... گذارم  یزن احترام م نیا اعتقاداتمدت هاست به  بیعج

! کرده  نشیدلنش يقلب رنجورم رو مهمان مادرانه ها

 اریاخت یدست هام ب! ... خدا هم هستن  يبه پاست ، فرشته ها یمعتقد بود هر جا عقد و ازدواج شهیهم یب یب... دوزم به کالم خدا  یم چشم

.کنم  یدم و دخترم رو طلب م یدستم قسم م يقران تو نیدن و من با تمام قلبم خدا رو به هم ید قران رو فشار مجل

! خواستن  يشه از هوا یو قلبم پر م! ... دوزم به صورت مهربان سامان  یبه پا شده چشم م ياهویه يدم و بعد تو یباز بله م يچشم ها با

!شنیدست ها از من دور نم نیا گهید... شنینم بهیچشم ها با من غر نیا گهید... ده  یم دیبهم ام ییندا هی

! من حرام بکنه  ينگاه رو برا نیتونه ا ینم يریکمربند و زنج چیه... یدست چیه... يفتنه ا چیه گهید

فهمه و  یسامان م... زنم  یزل م دمیحلقه سف يکبود رو اقوتینیو روشن اتاق به برق نگ کیتار يو تو رمیگ یچپم رو باالتر م دست

:کنه  یم کیگردنم نزد هیبه گود شتریسرش رو ب
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نژال ؟  ادیازش خوشت م  -

! اوهوم   -

؟  يخسته ا  -

!نمیب یانگار دارم خواب م... جمیهنوز گ یکم هیینه ول  -

! کردم ؟ یرو تحمل م تیدور همه سال نیگم چطور ا یبا خودم م میاالن که نفس به نفس هم داد! ... مثل من   -

! شن  یوجودم کشته بودمشون ، دارن زنده م يکه قبال تو یمنم تمام احساسات يبرا  -

در ... رهیگ یم يطال رو به باز ریبا نوك انگشت زنج... شه  یم ریدستش اس ریز یمیگردنبند قد ریزنج... گردنم  يکشه رو یم دست

! ادیخوابم به دستش م راهنیپ پوریگ قهیریو پالك اهللا پنهان شده در ز ادیم نییامتدادش پا

مرور خاطرات ! ... شده و درخشان  یدوزه به خطوط حکاک یچراغ خواب ، چشم م ينور کم سو يو تو شهیم زیخ میکنه و بعد ن یم لمسش

! بلندم رو  هیشانیو بعدش بالفاصله پ... بوسه  یو پالك رو م شهیخم م... نمیبراقش بب يچشم ها يتونم تو یرو م

:کنم  یبغض م... لرزه  ینفسش م يصدا

! بازش نکردم  گهیدور گردنم ، د شیکه بست ياز همون روز  -

! صورتش رو احساس بکنم  هیسیتونم خ یرخم م میکنه و من با ن یبه دور بازوهام حلقه م شتریدو دستش رو ب هر

:بخش  تیهمونقدر نرم و امن... ادرهاست م هییمثل الال صداش

چند سال ، هر وقت کارد به  نیتمام ا يتو یول... فراموشت بکنم  تونستمینم نکهیا يکردن برا یوقت ها سرزنشم م یلیها خ یلیخ  -

تمام  يتو... خواستم  یو صالحم رو م ریکه قبل از خواب سر سجاده از خدا خ یهر شب... کردم  یم هیو رو به قبله گر دیرس یاستخونم م

! دمید یخواب م هیفقط  رییغاون شب ها بدون ت

نفر در حمام  هیبعد ... دونستم که اون بچه خودمه  یخواب م يو تو... شورم  یساله رو م کیپسر بچه  هیحمام دارم  يتو دمید یم خواب

 دمید یگرفتم تو رو م یدستم م يبچه رو رو یوقت...رهیبگلشیدونستم که مادر بچم حوله به دست اومده تا ازم تحو یزد و من م یرو م

! یچیبپ دیحوله سف هیيپسرمون رو ال ينتظرکه با لبخند م

! يبود ییایرو... يبود بایبا اون لبخند واقعا ز! ... ینه نگران ینه غم داشت... خواب هر بار صورتت مثل فرشته ها بود  يتو

! تو رو از دل و از ذهنم خط بزنم  تونمیهست که من نم یحکمت هینکهیشدم به ا یخواب مطمئن تر م نیا دنیبار بعد از د هر

رو  ییکه من و خانواده دا یمهتاب مهربان... زهیمهتاب به هم نر هیو دوست داشتن کیکوچ هیمهمون نکهیا يرو کردم برا میصبح تمام سع از

!ناهار روز جمعه به خونه جمع و جورش دعوت کرده  يبه اتفاق ناصر برا

جوش و خروش معده دردناکم رو  يجلو تونمینم نیاز ا شتریخورم ، ب یم نشیریش هیبه اصرار مهتاب چند قاشق از دسر توت فرنگ یوقت

 يکنم و در پناه صدا یخر باز مآب رو تا آ ریش... رم  یم ییبه دستشو یعذرخواه هیشم و با  یبلند م عیبا احساس تهوع سر... رمیبگ

.گردونم  یکه خورده بودم بر م یهر چ بایتقر زششیر



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨٧

! برم  یم نیصورتم رو از ب هیروح یو ب یرنگ یگرفتن از گونه هام ب شگونیزنم و با ن یبه صورتم م یرفتن آب رونیاز ب قبل

 یموهام م نیسامان که ب يپنجه ها... کنم  یتهوعم مبارزه م هیبا بق قیکوتاه و عم يکشم و با نفس ها یتنها اتاق خواب مهتاب دراز م يتو

! انشیپا یب يها ینگران نیا يره برا یکنه ، دلم ضعف م یو شانه وار حرکت م نهیش

:کنه  یم زمزمه

نژال ؟ يبهتر  -

!بخورم  يزیتونم چ یبه غذا دارم ، نه م یلینه م گهید! ... روز به روز بدترم   -

:کنه به نشستن  یناصر از دم در اتاق وادارم م يصدا

! سامان نژال هم شده مثل چند ماه قبل من   -

دم خونه خواهر اون  رمیاالن م نیمن هم! ... شهیدرست نم يزیتو هم چ يبا قرص و دواها... و استرسش زده به اعصاب معدش  ینگران

! نژال  شیپ ارمیرو م ناینامرد ، آو

:کنه  ینگاهش مشماتت گر  سامان

دم خودش با دست  یقول م نیصبر کن گهیچند روز د هی... ناصر  ستیاما االن وقتش ن... کشن  یدونم چقدر هر دوشون عذاب م یمنم م  -

!گردونه  یرو برم نایخودش آو

تا حاال به عمرم ! ... نکنم  يکار چیدخترش پر پر بزنه و من ه دنید يخواهرم برا ينطوریکنه ا یقبول نم رتمیغ نیاز ا شتریب گهیمن د  -

! بودمش  دهیند ينطوریوقت ا چیه

 یو نژال و خود اون مثال مرد ، مانور م نایشدن آو ضیپورستار داره رو مر... حالش بهتره ؟  رضایعل یکن یفکر م... کنم  یناصر خواهش م  -

! ده 

به  نایآو دهیفهم یگفت از وقت یمشاورشون م... شده  دتریشد شیافسردگ. ..کنه  یم یپورستار دارو درمان شنهادیاونم داره به پ دمیشن

منم ... کنه  یرو تموم م يباز نیا يبره به زود شیپ نطوریگفت اگه هم یم... روز افتاده دلش نرم تر شده  نیمادرش به ا هیخاطر دور

! ستین ینگران يجا... رمیگ یهر روز باهاش تماس م... خانم رو دارم  انهشماره شوهر فت

شه  یکالفه تر م دنمیناصر با د... خورن  یم زیصورتم ل يرو اریاخت یاشکم ب يتب دار و مظلوم ، قطره ها ينایو آو شیده روز پ هیاداوریبا

:کشه  یم یو پوف

مادر و بچه حق  نیبکنه که ا یرو راض زیهمه چ یب يرضایو جونم عل زمیبتونه با عز یاون زن ک نکهیا دیبه ام نمیتونم بش ینم گهیمن د  -

! رو داشته باشن  گهیدارن همد

! زنم  یرم مرد و مردونه با اون نامرد حرف م یم
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:رهیگ یشه و مچ دست ناصر رو م یم زیخ مین سامان

! شه  یاوضاع بدتر م یش یم قهیدست به  ير یم! ... مثل باباته  ییجورا هیناصر مردونه حرف زدن تو   -

! ستمیبلد ن يا گهیمن جور د  -

! میر یبا هم م... خب اروم باش  یلیخ  -

 یده و گوشه لبم رو م یدستم رو فشار م... کنه  یزنه و سامان قبل از رفتن با کف دست صورتم رو خشک م یم رونیبا شتاب از در ب ناصر

! بوسه 

و زهره خانم راه پله ها رو  ییدا یدر پ یپ يتوجه به سوال ها ین بشه و هر دوشو یخونه خشک م کیبه دست وسط هال کوچ ینیس مهتاب

! کنن  یم یکیدو تا 

رو دست به دست  حشیمدام تسب ییدا... خورم  یم شنیدم کرده آو یکم يچا يمهتاب به جا شنهادیو من به پ میخور یم يسکوت چا در

! بکنه  یزدن به مخده ، و وانمود کردن به استراحت استرسش رو از ما مخف هیکنه با تک یم یسع ییزن دا... گه  یلب ذکر م ریکنه و ز یم

به صف  يده و پشت در ورود یرو فشار م فونیباز هم مهتاب بدون سوال و جواب دکمه آ... میپر یزنگ در هر چهار نفر از جا م يصدا با

.میش یم

 یدهانم م يهر دو دستم رو جلو اریاخت یب... شه  یقلبم فشرده م ادیباال م کیآشفته از راه پله بار يناصر که با لب پاره و موها دنید با

گه  یکنه ، ال اله اال اهللا م یکه به صورت عرق زده و ملتهب ناصر نگاه م نطوریهم یبلند و عصب يبا صدا ییدا... کشم  یم يبلند نیو ه رمیگ

... زنه  یم ییبه شانه دا یده و دست یبه تاسف تکان م يناصر سر... ستادنیگرد شده به تماشا ا يزهره و مهتاب هم با چشم ها ییزندا... 

:کنه  یبعد به صورت نگرانم نگاه م

! خواست سامانو بزنه  یمن رفتم جلو ، اما م  -

 يه قران الت بازب... رونیب دیپر دیسامانو د نکهیبه محض ا... ادیب رونی، اصال نذاشت حرف از دهن من ب يزیجون خودت که برام عز به

! کردم  یدو تا رو از هم جدا م نیهمش داشتم ا... اوردمیدر ن

:غره  یبهت زده م ییزندا

! پسره نادون ... سامانم دعوا کرد ؟ ! ... سامان ؟  -

... کرد  یمشت و لگد حوالش م ارویبود ،  سادهیوا واریسامان مثل د... آش و الش شدم  ينطوریا یمن برا چ نیفکر کرد! ... یینه زندا  -

! سامان از من بدتر بود  افهیاگه خودمو ننداخته بودم وسط ، االن ق

 رضایدونه عل یچون م ستادهیا واریمثل د... اما نخواسته ! ... تر بود  نیهم سنگ یلیخ رضایخواست ضرب دستش از عل یدونم که اگه م یم

! نداره  یحال خوب

! من و دخترم نداره  يجز ضرر برا يزیشدن چ قهیدونه دست به  یم چون

! گذارهیطرف مقابلش م ي، خودش رو به جا طیشرا نیبدتر يتو یکه حت هیسامان مرد... از جنس آرامشه  سامان
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:کنه  یرشته افکارم رو پاره م ناصر

!مینژال بپوش بر  -

! شینیتو هم از دور بب... رو ببرن بوستان کودك  نای، آو رضایشد سامان و عل قرار

حضانت  يبرا رهیگ یم میقرار شد فردا باهات رو در رو حرف بزنه ، بعدش تصم... فردا وقت مشاوره گرفتن  يزدن به پورستار برا زنگ

! نایآو

:شه  یبه لبخند باز م ییدا يها لب

! حکمت نبود  یهم ب ادیجوش آوردن تو ز نیانگار ا! ... خدا رو شکر   -

هر دو دستم رو مشت ... کنن  یحرکت م نیماش هیبه سا هیهم با اصرار سا هیو بق ییدا... نمیش یناصر م نیماش يپوشم و تو یلباس م ناباور

و سامان ،  رضایعل هیآوردن همراه ادیزنه و از به  یم يقلبم بدجور... زده و سردم نشه  خیيکنم تا ناصر متوجه لرزش انگشت ها یم

!رمیگ یمياسترس بد

:شکنه  یسکوت رو م ناصر

! رو بخوابونه  یجنگ جهان هیتنه  کیتونه  ینفر مثل سامان م هیییخدا  -

رو  قشیرضایعل! ... گفت آرومتر  یم دیمال یداد ، سامان بازوهاش رو م یفحش م رضایعل... دمیاز خودم خجالت کش یلیخ... نژال  ينبود

! دست نزنم  کهیداد که به اون مرت یگرفته بود ، سامان من رو هول م

تونم تصور  یم! ... بگذاره  ریسامان تونسته روش تاث... رو رام کرده  رضایپس عل... شه  یناصر ، از ضربان قلبم کاسته م يحرفها دنیشن با

! کنن  ینگاه م نایکردن آو يبازپارك نشستن و به  يهر دو تو ییجنگ و دعوا چیه یبکنم که االن ب

سارافون بنفش کنار  هیکه با  نمیب یرو م نایدورتر کنار فواره بزرگ حوض ، آو یچرخونم و کم یکنه ، چشم م یرو پارك م نیکه ماش ناصر

 یم یعصرگاه فینور ضع ریز شییبلند و خرما يموها... کنه  یآب حوض شناوره نگاه م يکه رو یو به توپ قرمز رنگ ستادهیحوض ا

:رهیگ یبرم که ناصر مچ دست چپم رو م یم رهیدست به دستگ... کنه  یداره خودش رو سرگرم م اهویه یو ب آرومشهیمثل هم... درخشه 

! نرو نژال   -

 یدلم م يتو! ... ناجوانمردانه ما مادر و دختر  هیکرده بود در باب دور یسخنران شیچند ساعت پ نیکه تا هم يبه برادر... زنم  یم پوزخند

؟  یفهم یگم تو چه م

، از  رشونیسر به ز يو در پناه شاخه ها ستمیا یهمونجا م... دوم  یمجنون م يدهایتا کنار ب... زنم  یم رونیب نیکشم و از ماش یرو م دستم

!کشه  یصورتم خط م يره و اشک رو یدلم مالش م... کنم  یرو نگاه م نایآو يقد و باال يتر کیفاصله نزد

چرخونه و من  یسرم رو م... کنه  یبر خالف انتظارم دعوام نم... کنه  یرسه و از پشت بغلم م یبود بهم م دهیروح اله که پشت سرم دو ییدا

کنار گوشم ... کنن  ینگاه م نایو به آو ستادنیا یفروش هیکه دوشادوش هم کنار دکه اغذ نمیب یو مرد امروزم رو م روزیدورتر مرد د یکم

:کنه  یمزمزمه 
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برو ... نژال  يمادر هیتو ! ... زهینفر رو به هم بر هیروح و روان  يشتریزلزله دوازده ر هیاز  شتریتونه ب یصحنه م هیدنیوقت ها د یگاه  -

! جلو 

!پدرشه  گهی، اون که د ادیرحم م اگه خدا بخواد دل سنگ هم به... ریبرو جلو دخترت رو بغل بگ... کن به خدا  توکل

 يبرا... هام  یبدبخت ينه برا... زنم  یدم و از ته دلم زار م یفشار م نشیسرم رو به س... رم  یفرو م ییآغوش پدرانه دا يگردم و تو یم بر

بخش رو  نانیاطم يگرما نیکالم پدرانه سوختم ، حاال ا کیکه سال هاست در حسرت  یمن... که بهم داد و از تحملم خارج بود  یحس خوب

! زهیمن احترام برانگ يبرا ياز هر پدر شتریروح اله ب ییحاال دا... دونم  یخداوند م زهمثل معج

:زنم  یم ادیفر... لرزه  یصدام از شوق م... دوم  یپر شتاب به طرف حوض م يو با قدم ها رمیگ یپر قدرتش جون م يپشتوانه دست ها به

! نااااایآو  -

! معرفتش  یزنه به مادر ب یرنگش زل م یعسل يچرخه و با اون چشم ها یکه ناباور م نمیب یم

زمیر یصورتم اشک م يبه پهنا... کنم  یو دست هام رو باز م امیبا زانو فرود م شیدو سه قدم يتو... زنه  یپلک نم یحت... کنه  ینم حرکت

! نگاهم کرد  نطوریهم مارستانیدرست بعد از مرخص شدن از ب... شناسم  یو دلخور رو م دهینگاه رنج نیا... 

.........ایخدا! ... رمیم یبه طرفم ، من م ادین نایاگه آو ایخدا... رمیتقص یمن که ب ایخدا... کنم  یدلم به خدا التماس م يتو

درست ... فرو رفتن در آغوشم  يکنم برا یم قشیزنم و با نگاه تشو یهق م... نمیب یخوشرنگش م يچشم ها يکم برق اشک رو تو کم

! رسونه  یدوه و خودش رو به دست هام م یشم ، مثل باد م یم دیکه دارم ناام یهمون لحظات يتو

 دهیغضش برپر ب يبا صدا یشه وقت یو من دلم خون م میزیر یهر دو اشک م... بدن  کیدر  میکه انگار دو روح میچیپ یبه هم م يطور

:ادیبه حرف م دهیبر

! برات تنگ شده بود ... یلیخ... یدلم خ... من ... یمان... ما   -

وقفه به سر و  یلب هام ب... کنم  یکنم و نوازش وار از فرق سر تا نوك پاش رو لمس م یبا تمام وجود بغلش م... بگم  يزیتونم چ ینم

! کشم  یبلندش رو بو م يدم و تار موها یفشار م نمیرو به س نایوار آو وانهید... زنه  یصورتش بوسه م

کنه و  یسامان دستش رو دور گردنم حلقه م... مید یآب گوش م زشیر ي، در سکوت به صدا یو دلتنگ يدور نیدو خسته از ا هر

:چسبونه  یم نایآو قهیرو به شق شیشانیپ

! رفت  رضایعل! ... تموم شد نژال   -

گرفتن  يکنه برا یسامان دست دراز م... ستین رضایاز عل ياثر... کنم  ینگاه م یفروش هیو به دکه اغذ رمیگ یو باال مزده سرم ر بهت

به  ي، لبخند پر مهر نایدر جواب اخم آو... کنه  یچسبونه و با اخم به سامان نگاه م یلباسم م قهیدخترم لجوجانه خودش رو به ... نایآو

 یم هیتک... روزهام  نیگاه ا هیزنم به تک یم هیتک... گه  یم یعل ایمن  يبازوهام و به جا ریبره ز یدست م... پاشه  یم ناکشصورت چسب

دخترم  رویدونم با کدام ن یگه و من نم یم یعل ایزنم و سامان  یم هیتک... شده  نیمن سنگ ينایلرزن و آو یره دست هام م یم ادمیزنم و 

! کنم  یم بلنددست هام  يرو رو
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شب شده و هنوز همانطور  میساعت هشت و ن... برم  یکاسه سوپ فرو م يکنم و قاشق رو تو یرد م نایبغل آو ریزحمت دستم رو از ز هب

!دهیلباسم چسب قهیبه  یسمج و هراسان دو دست

!خسته شده باشم ، ناراحتم  تیوضع نیاز ا نکهیاز ا شتریب

و اون رو  رهیگ یسامان قاشق رو از دستم م... انگار هر لحظه در انتظار فرار کردن من و تنها ماندن خودشه ... ستین یعیاصال طب نایآو رفتار

سرم رو ... کنه  یاحساس به صورت پر از آرامش همسرم نگاه م یدخترکم بدون پلک زدن ، سرد و ب... کنه  یم کینزد نایآو يبه لب ها

!کنه  یداد م یه خانم تاسف بو زهر ییچشم دا يو تو رمیگ یباال م

 یسامان خودش رو جلوتر م... فتهیترسه و به تالطم م یهم م نایآو... شکنه  یکشم م یکه م یقیره و بغضم با نفس عم یاز دستم در م دلم

چسبونه و با  یم دشیپدر جد نهیسامان ، سرش رو به س يآرامبخش دست ها يمسحور گرما... کشه  یرو به بغل م ناینرم آو یلیکشه و خ

!نظر گرفته  ریتمام حرکاتم رو ز یچشم ریز ياحالت مظلومانه 

و  فیهر چند ضع... تونم خودم باشم  یم نجایا... دارم  یبیخونواده حس عج نیجمع ا يتو... لرزن  یزنم و شانه هام م یخجالت هق م بدون

نگاه پر از محبت و  کیپر از زخم و ترکم حسرت  ریضم يسال هاست که رو... تیامن يسال هاست که دلم لک زده برا... زیترحم برانگ

! جاخوش کرده  انهنوازش عاشق کی

! حمل کردنش همراهم باشه  يخاطر تو بیهست که با ط یبگذارم و مطمئن باشم کس نیتونم کوله بار دردهام رو به زم یم نجایا

سر و  یکه آرام و ب نایبه آو فتهیچشمم م نباریکنم و ا یسرم رو بلند م... رهیگ یصورتم م يرو که به سر چنگال زده جلو یتکه مرغ سامان

! کنه  یم بیتعق فتهیرنگ سامان م یشلوار مشک يرو که از گوشه لبش رو یجنبونه و نگاهم دونه برنج یصدا داره دهان کوچکش رو م

!لجاجت کودکانه بکشه و غذا بخوره  نیدست از ا دیشدن حال هر دومون با خوب يکه برا دهیرس جهینت نیبه ا یدخترم با همه بچگ انگار

:زنه  یکلمه رو لب م کیصدا فقط  یبا حرکت لب ب... روزهام  نیدوزم به صورت مددکار ا یچشم م یقدرشناس با

!بخور   -

لقمه  لیسفره س يبعد که از همه جا قهیچند دق... گذاره  یم نایرو به دهان منتظر آو ینیزم بیزنه و با دست آزادش خالل س یلبخند م و

عبور  زیمرداب وهم انگ کیيبا هم از رو میکنم تونست یشه ، احساس م یم ریبه طرف من ودخترم سراز دنیگرفته شده و آماده بلع يها

! میکن

! کنه  یم ییخدا بیدلم عج هیروزها حوال نیبود ، امن گره زده  ییپر از مشقت و تنها هیرو به رشته زندگ نایآو اتیکه رشته ح ییخدا و

که کنار گوشش رو  نطوریو هم شهیخم م... زنه  یبلندش رو پشت گوشش م يبنده و موها یرو با حوصله م نایسارافون آو يدکمه ها سامان

:زنه  یبوسه لبخند م یم

؟  يچرا نبود... ؟  يخانوم کجا بود يخال قز  -

 یبه وجد اومده م نایبودن آو یو قلقلک دنیخجالت کش نیسامان که از ا... بره  یگردنش فرو م يخنده و سرش رو تو یم زیر زیر نایآو

:شه  یهم بلند م ییزندا ي، صدا رهیکه به هوا م نایو قهقهه آو غیج يصدا... کشه  یصورت دخترکم م يرو تو ششیخنده و به زور ته ر
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! خرما درست کردم  ریبراش ش... سر سفره  ادیبچه ب نیسامان مادر بذار ا  -

:زنم  یکنم و نق م یرو ترش م... زنه  یمن زل م هیفیبالتکل نیکنه و بعد با نگاه منتظر به ا یم یرو راه نایبا محبت آو سامان

؟  ادین نایآو شهیحاال نم  -

:کنم  یخورم و دستم رو مشت م یحرص م... ندازهیابروهاش رو باال م یاخم ساختگ با

 یامروز اگه نظرش عوض شده باشه چ... دلش برام سوخت  روزید... ؟  یباز دلش خواست با خودش ببرتش چ دیرو د نایآو رضایاگه عل  -

؟ 

! کرد  یم شیغوره سرد هیکرد با  یم شیکشمش گرم هیبا ... بود  ينطوریهم شهیهم... کردم  یآدم زندگ نیچند سال با ا من

:ده  یو شالم رو به دستم م نهیش یم کنارم

!دخترش شده  الیخ یکه ب ستین نیا شیرفت معن روزیاگه د... رهیبگ میتصم نایحضانت آو يبود که امروز برا نیقرارمون ا روزید  -

بار تو  نیتو ، وا نیزم يمونه که حاال توپ افتاده تو یم نیمثل ا یکن مشیو قا يرو با خودت نبر نایامروز اگه آو... میبا هم حرف زد ما

 رونیچنگ هم ب يبه نوبت اون بچه رو از تو ستیفهمه که قرار ن یم نهیرو بب نایآو! ... منگنه  يال يطرف مقابلتو بذار يخوا یکه م یهست

؟  يرو نکرد نایفکر آو... یدر ثان... کنه  ینگاه م هیمنصفانه تر به قض ينطوریا... شهیآروم م... ن یبکش

سراغشو گرفت ؟  يدیرو آورد ؟ د شیچند بار اسم بابا عل يدید شبید

 نهیا شیشه معن یم بیغ یمدت هیبدونه باباش دوسش داره و اگه  دیبچه با... بکنه  یو ازش خداحافظ نهیتا باباش رو بب میببر دیرو با نایآو

! دخترش رو رها کرده  نکهیکه سرش شلوغه و کار داره نه ا

که بچه بفهمه  نیبکن يکار هینیتون یاما شماها م... ستیامکانش ن یول... که هر دوتون رو با هم داشته باشه  نهیا نایآو يآرزو يمنتها االن

! ستین یکیاز دست دادن اون  ياز شماها به معنا یکیداشتن 

! هم داشت  رضایانصاف و وجدان تو رو عل نیکاش ا  -

اونم  ياتفاق برا نینذار ا... يدرد رو تجربه کرد نیتو ا... يکنه تو رهاش کرد یکه چرا دخترت فکر م یغصه رو داشت نینژال تو ا  -

! کنه  یخدا همه درها رو به روت باز م يچطور نیخدا انصاف به خرج بده بب يرضا يتو برا... تکرار بشه 

تا خودمون  داستیو پ ندازهیم ریسرش رو به ز... کنم  ینگاه م رهیخ رهیشم و به لبخند پورستار خ یجابجا م یصندل يقرار رو یآرام و ب نا

پاهام  دنیبا عقب کش اریاخت یخاك گرفتن ومن ب يبدجور... اهمیس ينوك کفش ها يدوه رو ینگاهم م... کنه  ینم یدخالت میشروع نکن

که با فاصله دو سه  رضایبه عل یچشم ریکنم ز یم يدستم باز يکه با مفصل انگشت ها نطوریهم... کنم  یجمع م میصندل ریاون ها رو ز

 يشه رو یکوتاه و مرتب شده رو به باال حالت گرفته اما م اهشیس يموها... کنم  یبه موازاتم نشسته نگاه م یصندل هیياز من رو يمتر

! تا حاال به چشم من نخورده بودن  ایقد علم کردن و  یبه تازگ ایکه  دید رويدیسف يهاش تار موها قهیشق
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:کنه  یکشه و رو به پورستار شروع م یم یپوف شهینگاهم م هینیکه متوجه سنگ رضایعل

! رهیزن ازدواج بکنه شوهر اولش حق داره بچه رو ازش بگ یگه وقت یقانون م! ... بود  یکه من کردم قانون يخب کار  -

:رهیگ ینه و خودکارش رو سر و ته مک یلب هاش رو جمع م یبه سخت پورستار

بحث رو به  جهیو نت نیش یخارج م لیاز ر نیدار دمیمنم هر وقت د! ... نیقرار شد شما دو تا مناظره کن... ناظرم  هیفقط  نجایاوال که من ا  -

! دم  یبهتون هشدار م زیم يبا زدن ته خودکارم رو نیکشون یانحراف م

)زنه  یضربه م زیبه م یدر پ یبا ته خودکار سه بار پ( 

در کار  یازدواج نکهیباشه مدت ها قبل از ا ادتونیدر ضمن ... نیو حرفتون رو بزن نینگاه کن یبه صورت خانم قربان... االن  نیمثل هم  -

! نیبچش محروم کرده بود داریمادر رو از د هیباشه شما 

 يچند لحظه ا... جبهه گرفته  يبدجور داستیزنن و پ یچشمهاش برق م... چرخه  یم به طرفم دیگزه و مردد و پر ترد یلبش رو م رضایعل

... زانمیآو يچروك شده و لب ها هیشانیپ دنیبا د دیشا... چشمهام  ریز يها يو کبود يگود دنیبا د دیشا... کنم  یدر سکوت نگاهش م

شه و  یهم با حس کردن غم چشم هام حالت نگاهش عوض م دیشا... دونم  ینم... میپ و سر و وضع ساده و معمولیت دنیبا د دیشا

! بازه  یرنگ م تشیعصبان

:ادیبه حرف م یکنه و با لحن متفاوت یمن من م رضایعل... کنن  یمژه هام سقوط م يدزدم و بالفاصله دو قطره اشک از رو یرو م نگاهم

 یکم هیخوام  یاولش م یعنی! ... بکنم  تتیخواستم اذ یوقت نم چیبه خدا ته تهش ه یول! ... دونم چرا  ینم... بوده  ينطوریهم شهیهم  -

! يشد یکیبا خاك  نمیب ی، آخرش م رمیبهت سخت بگ

:دم  یکرده باشم جواب م یخوام درد و دل یانزجار ، انگار فقط م يبدون ذره ا... زنم  یم یتلخ پوزخند

اگه ... میکرد یبا هم زندگ یمدت هیپرسم چرا بعد از اون کما خدا خواست و ما  یهمش از خودم م... فکر  يرم تو یم ییوقت ها هی  -

! خودم مشخص بود  يبرا زایچ یلیخ فیهمون موقع جدا شده بودم تکل

که  ییاز همون آدما یحت... سرکوفت خوردم  یلیخ یرفت یمنو گذاشت یوقت! ... غلط بود  یدرست بود چ یدونم چ ینم... شدم  رونیح االن

! يزد تمیکه دل شوهر اجبار یناقابل نقدریهمونا بهم گفتن ا... سفره عقد تو نشونده بودن  يمنو با زور و کتک پا

 هیبودم بهت  با هزارتا شرط و شروط قبول کرده يروز هیکه  یمن... خار شده بودم ... شده بودم  یطفلک... همه بدتر حال خودم بود  از

نبود  يخونه پدر... کسو نداشتم  چیکه شد ه دیع... بکنم  دیبا کاریدونستم چ یدلم مونده بودم و نم هیبدم ، حاال سر چند راه گهیفرصت د

گفتم  یم... چشمم به در بود  لیتا خود لحظه سال تحو... انداختم  کیکوچ نیهفت س هیتو همون خونه باغ ... امن و دلگشا نبود  يجاهی... 

... بودم  یعصبان یبگ يبرگرد دیشا... دندونت رفته باشه  ریچند ماه ز نیتو هم مزه هم دیشا... یتو هم حس و حال منو داشته باش دیشا

! تونم  یبدون تو نم دمیفهم یرفتم ول یبگ... کنم  هتیتنب مخواست یم یبگ
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که زبونم خشک شده بود  یگرفت دیمن رو ند نقدریا... یو رفت يبا عجله اومد نقدریا... ؟  ادتهیطالق  يامضا يبرا ياومد یمحضر وقت يتو

!يکرد یفرار م یجذام هیاز  یانگار داشت... شدم  ریناصر تا حد مرگ تحق يجلو... 

 نکهیا يبرا يو منو با التماس برگردوند يکرد انگار توبه... کل اون سه ماه و ده روز عده رو من چشم به راهت بودم ... دیگم ع ینم اصال

! نه من  یره تو باش یکه م یاون نکهیا يبرا... یبرسه که خودت منو تف بکن يروز هیآخرش 

به  یچ يفکر نکرد نیاصال به ا... يبرد لشمیوسا ياومد یدزدک دمیبرگشتم خونه د یوقت يروز بچه رو برد هی... يقناعت نکرد نمیهم به

 نقدریا دیکرده بودم که با کاری؟ من چ رضایعل يفکر کرد یبا خودت چ... نفس از بچم دور نبودم  هیکه به اندازه  یمن... ادیروز من م

؟  دمیکشیعقوبت م

:گذاره  یزانوهاش م يکنه و هر دو دستش رو مشت شده رو یلرزه و پاهاش رو جفت م یم صداش

!پوستت رفته باشه  ریآب ز یحساب نمتیب یکردم امروز که م یفکر م  -

)کشه  یبه صورتش م یکالفه دست( 

بود  کیزده بودمت و نزد میو بد حال ینئشگ يچون اون روز تو یکن یتو فکر م... گرفتم ترك بکنم ؟  میشد که من تصم یچ یدون یم

!نبود  ينطوریا یول... به گردنم توبه کردم  فتهیخونت ب

من تابلو شده بود  افهیق... بهمون شک کرده بودن  یراه وقت سیپل يتو... ؟  يکرده بود نایآو يکه واسه پاها ينذر يمشهد برا میرفت ادتهی

فکر  یلیمشهد خ يتو... همونجا به خودم قول دادم ترك کنم ... يشد ریچقدر به خاطر من تحق ادمهی... داد  یم اكیتر رهیش يبو نیو ماش

داد  یمنو هول م دیبا يتر يمحرك قو هیتلنگر خورده بودم اما  هی... نبود  یکار راحت... کرده بودم  ریلجن گ ياما تا خرخره تو... کردم 

 ...که دارم  ستین یزندگ نیا دمید... تازه انگار چشمهام باز شد ... مادرم سرطان گرفت  یوقت... کما  يتو یرفت یوقت... راه  نیا يتو

! هیرتیغ یب... هیمردگ

! يبازم برام ارزش قائل نشد یکردم ول ترك

:کنه  یلب هاش روبا زبان تر م رضایعل... میشنو یضربه خودکار پورستار رو هر دو م يصدا

 یحاال که خوب فکر م... دونم  ینم... ییجورا هیدوست داشتم  دیشا! ... یعوض بش یلیترك کردم تو خ یمن توقع داشتم وقت یعنیخب   -

! خواستم به خاطر ترك کردنم به سرت منت داشته باشم  یانگار م نمیب یکنم م

!میرو بزرگ کرد نایآو يچطور... میکرد یعروس يچطور... میعقد کرد يبره چطور ادتی... يزیمثال تو همه گذشته ها رو دور بر ای

!مونه  یذهن آدم م يتا ابد تو زایچ یبعض... دور  يزیچند روز کل اون چند سال رو بر يشد تو ینم... بود  ییجا یتوقع ب نمیب یم حاال

تقاص پس  دیگفت با یگوشم م يتو يموذ يندا هیوقت ها  یدونم چرا بعض ینم... رفت  ینم ادمیزایچ یدونم چرا بعض ینم یبرگشت یوقت

 هیفرشته و  هیشهیکه هم یکارتون تیشده بودم مثل اون شخص...یعذاب بکش دیبا یکه دوسم نداشت ییبه خاطر همه اون روزا... يبد

 یستین لیم یب دمیفهم یم... کنارت باشم  دیبا دمیفهم یم ییوقتا هی... دادن  یبودن و به نوبت بهش فرمان م سرشيکوچولو باال طونیش



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩٥

 میافسردگ... خودمم مشکل دارم  دمیفهم یمدت هیته چاهه ، بعد از  شهیکه چاه کن هم ییالبته از اونجا... یخواستم تشنه تر بش یم یول

! رنیگ یم یمردهام افسردگ تمدونس یشده بود و من نم دتریشد

!دونستم  یدلم تو رو مقصر م يمشکل از خودمه ، تو نکهیوسط غافل از ا نیبه گرم تر شدن احساساتمون نداشتم و ا یرغبت

 یکه م هیکار نیبهتر نیکردم ا یمن خودخواه شده بودم و فکر م... یگفت یتو راست م... فکر و ذکرم شده بود بزرگتر شدن خودم  تمام

واسه گفتن داشته  یحرف نکهیا يبرا... دمیخودم رو به لجن کش تیپدرم و شخص هیبره چطور چند سال ارث ادمینکهیا يبرا... تونم بکنم 

کردم دارم  یحس م نکهیخونه بودم و توقعات تو کمتر بود ، هم ا يهم کمتر تو ينطوریا... به پول جمع کردن و کار کردن ادمافت... باشم 

!کنم و وجدانم راحت بود  یجبران تن لش بودن گذشته هامو م

! شدن  یروز به روز ترسهام پر رنگ تر م یول

... نیبش تیاذ نایبود که از ته دلم دوست ندارم تو و آو نیاونم ا... دونستم  یرو م يزیچ هییول... بودم  دهیترس شهیروزها مثل هم اون

! نهیکار هم نیکردم بهتر یفکر م... کار به نفع هر سه تامونه  نیبودم که ا دهیرس نیقیرفتم به  یوقت

فرار  يکار برا نیکردم بهتر یفکر م... هیزندگ نیا يبرا انیپا نیبهتر ییبودم که جدا دهیرس جهینت نیبه ا یاز مدت ها کشمکش درون بعد

معامله  هیبرام مثل ... که گرفتم  هیمیکردن تصم یعمل يمن ، طالق دادن تو و سست نشدن تو شرفتیو پ یرونیو ب یهمه جنگ درون نیاز ا

رشد  يبرا يو تالش شبانه روزکیبدون شر هیزندگ هیایتصاحبت  يبرا بمیعج هیدرون لیترك تو و فراموش کردن اون م... شده بود 

زجر دادن  یعنینینگه داشتنت و ا يوسوسه بشم برا دمیترس یم... بار حاضر نشدم به حرفهات گوش بدم  کییحت نمیهم يبرا... کردنم 

.خودم  دنیتو و زجر کش

 یم جهینت نیروز به ا هیکردم بهت ظلم کردم ،  یروز فکر م هی... بود  نیگفتم کار درست هم یروز با خودم م هیشدم ،  یم مونیروز پش هی

! که مظلوم واقع شدم  دمیرس

با چه  يدیتو که د... يدیتو که د... از مسجد برگشتم و انگار خدا هم با من قهر کرده بود  یوقت... هنوز با منه  ییکابوس اون عقد کذا  -

تو که از همون روز اول منو آدم حسابم ... به خواسته خودت  دنیرس يبرا يسمج شده بود نقدریتو که ا... منو کنار تو نشوندن  یوضع

اومد و  ایبچم به دن یوقت... ياتاق خودت بهم رحم نکرد يتو یوقت...يکار خودتو کرد... یراه خودتو رفت مونیهمه زندگ يتو... ينکرد

گفتم دوسم  یم... داد  یم یبهم دلگرم يزیچ هیشهیهم یول... زجر بکشم  اطیکنار ح هیهمون انبار يمن تو یگذاشت یتونست یم نکهیتو با ا

ارزش ندارم چون ... ندارم  یارزش گهیحس کردم برات د یرفت ياونطور یاما وقت... جور عشق بود به هر حال  هیهم  یخرکعشق ... يدار

! يندار ازیبهم ن گهید

فردا  امیبه دلت راه ب ادیکردم اگه ز یفکر م مونیبعد از عروس... کرده  یبودم بابام به دل مادرم راه اومده و مادرم ناسپاس دهیعمر د هی  -

! ذارم  یبابام م يمثل مادرم و منم جا پا یشیم یکیروز تو 
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!يومدیوقت به دل من راه ن چی؟ تو ه یزن یو کم حرف م ادیتو از ز  -

:کشم  یخودم رو عقب م... چهیپ یاتاق م ير توضربه ته خودکا يصدا

! يوقت درکم نکرد چیه یعنی  -

به  یحت... سر سفره عقد همه فکر و ذکرم زدن پوز حامد بود ... ده  یعمو حامدت گفت بابات تو رو به من نم دمتیکه د ياون روز  -

! ختیر یلباست م يکه از صورتت رو یخون متیق

کردن من فقط داشت منو  ریحامد با تحق دمیفهم رید یلیخ! ... دو طرفه باشه  دیدوست داشتن با دمیفهم رید یلیخ یداشتم ول دوست

! درست مثل خودش ... یداشته باش يازدواج اجبار هیتو رو صاحب بشم و  نکهیا يکرد برا یم قیتشو

:کشم یکنم و دماغم رو باال م یبچه ها اشکم رو با پشت هر دو دستم پاك م مثل

و  يکه عوض شده بود یهمون چند ماه يتو یحت! ... ستمی، که حرف زدن بلد ن نیدیدهنم کوب يتو و حاج محمود تو شهیهم نقدریا  -

! نگفتم  يکردم به خاطر حرفها یدق م شهی، بازم هم میخونه باغ بود

از  میدیفهم یم دیشا... ستیاز خون تو ن نایآو یکه سه سال تمام فکر بکن یی، تا جا ينبود نیبه من بدب نقدری، تو ا میزد یاگه حرف م دیشا

! میهم قد و هم اندازه هم بش يچطور میگرفت یم ادیدیشا... میخوا یم یچ گهیهمد

بچه محصل شده ؟  هیمن بودم که وهم برم داشته بود شوهرم عاشق ... رفته ؟  ادتیرو  هیهان هیبودم ؟ قض نیفقط من بدب  -

کردم ؟  یسرگرم م هیهان هیاضیکردم و دو روز و دوشب خودمو با خوندن کتاب ر یمن بودم که قهر م  -

گردم و به  یبر م... کنه  یباال رفته نگاهم م يرم و خانم مشاور با ابروها یبه پور ستار چشم غره م... میشنو یخودکار پورستار رو م يصدا

:کنم  ینگاه م رضایده علو چروك ش یصورت شاک

؟  یازدواج بکن هیبا هان يخوا یتو م  -

:کنه  یخم م یزده سرش رو کم بهت

!چطور ؟  -

یش یثبت م یافتنیقهرمان دست ن هیذهنش مثل  يتا ابد تو ينطوریا... بهتره  ینداشته باش شیبه زندگ يو کار یفقط لطف بکن... یچیه  -

 !

! هوم ... ؟  هیهان  -

! کنم  یهم مثل االن منو بخواد ، حتما باهاش ازدواج م گهیده سال د هیاگه هان... یدون یم

 رونیجنگ ب دانیم نیکنه و ما رو از ا یدخالت م... زنهیضربه م زیمسلسل وار به م نباریو پورستار ا میکن یهم دندان قروچه م يدو برا هر

تموم  زیهمه چ گهید... نیبا خودتون روراست باش... ده  یعکس م جهیوقت ها نت یلیخ! ... ستیهم خوب ن شهیزدن هم هیکنا  - :کشه  یم

اول بحث نژال سوال کرد واقعا چرا خدا ... نینسبت به گذشته ها داشته باش يحس بهتر نیبعد از ا نیبتون نکهیا يبرا میینجایما ا... شده 

؟  یاون خونه باغ دوست داشتن ينفر تو شما دو هیزندگ يقرار داد برا رويفرصت دوباره ا
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که به ذهنتون  یهر چ... دیدل طرف مقابلتون رو بسوزون ایو  نیخودتون رو سانسور بکن دیبخوا نکهیبدون ا... خوام بدون جبهه گرفتن  یم

!دیرسه بگ یم

 یدر عوض اون چند ماه زندگ... دیو بشمار دینیبش... میدار مانیو همه ما به حکمت و معرفتش ا... ده  یبه آدم ها فرصت نم شهیهم خدا

؟  نیبه دست آورد یمثبت يزایخونه باغ ، چه چ يتو

:کنه  ینگاهم م ینیزنه و با بدب یم نهیدست به س رضایعل

! یدم اول تو بگ یم حیترج  -

! ستیمن حرف زدنم خوب ن  -

:زنه  یضربه م زیم يو پورستار باز هم رو میزن یم شخندین

!لطفا ! ... نیگ یدونه م هیيبه نوبت نفر  -

:ارمیبه زبون م اریاخت یب... آرامش بود  يایمن دن ياون خونه باغ برا... کنم  یفکر م یکم... شهیهر دومون بسته م شین

گرومب گرومب  يکردم و صدا یلحاف کز م ریگوشه اتاقم ز شهیهم... کردم  ینم تیبودم احساس امن میخونه پدر يتو یوقت یحت  -

.کرده بود  میروان امرزیدست گالب خانوم خدا ب ریها ز ياون انبار يتو یبعد از ازدواج هم زندگ... دمیشن یقلبمو م

! داد که مدت ها بود نداشتم  یبهم آرامش... از بهشت بود  کهیت هیمن مثل  يباغ برا اون

 یلیاونجا رو خ... خوندم  یاونجا رو کاشته بود براش فاتحه م يدش دونه به دونه درخت هاخو يکه با دست ها فتادمیپدرت م ادیوقت  هر

!دوست دارم 

:ده  یتکان م دییسرش رو به نشانه تا رضایعل

اونجا  یاما وقت... رهیکردم بابام از دست من دلگ یحس م شهیتا قبل از اون هم... خوشحال بودم  یداشت یتو اونجا حس خوب نکهیمنم از ا  -

قمار  زیم يوقت قبل پا لیتو نبود ، خ هیاگه اونجا مهر دیشا! ... ، حس کردم روحش آرامش گرفته  نیازش لذت برد نایرو ساختم و تو و آو

! داده بودمش  دستاز 

خودت سندم رو شش  الیو به خ يده کرداستفا مونییبا کله پر باد اومدم خونتون و تو از تنها ییدوران دانشجو يکه تو ياز همون روز  -

! نفرت داشتم  یلمسم بکن یحت نکهیبه نام خودت ، از ا يدانگ زد

تونستم  ینم... ومدیاز خودم بدم م... شدم  یم ریتحق يزد یبهم دست م یوقت... خورد  یاز رابطمون حالم به هم م... دمیترس یم ازت

! داشته باشم  يحالت عاد
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شدم به  لیتبد... دیکش رونیدختر زخم خورده و ترسو ب هیمنو از جلد ... کردن هات  يصبور... کردن هات  يدور... اون خونه  يتو یول

 ادیهفته  يچند بار تو یقبال گاه! ... ده  یبهم دست نم یعصب يمثل قبل اون حمله ها گهید! ... ادیکه دوست داشت به چشم مردش ب یزن

! زدم  یزار م نایگوشه دور از چشم آو هی... گرفت  یدلم م... شدم  یم یعصبان... شد  یهمه بدنم منقبض مو  فتادمیاون روز م

! ، اون کابوس رو کمرنگ تر کرد  دیجد يرضایاون خونه با عل يتو دیجد هیزندگ اما

کنار  دید یهر وقت منو م... کرد  یبود که درك م یعیطب... دوسش نداشتم  ادیز... بود  ياز من فرار نایخونه باغ ، آو يتو یقبل از زندگ  -

! بود  نمونیکه ب یبگیغر نیبابت ا دمیکش یزجر م... نداشتم  يحس پدر... به تو  دیچسب یم نکهیا ای... گرفت  یسنگر م وارید

 يبرا... دمیاون خونه من تازه بعد از سه سال طعم پدر شدن رو چش يتو... خاطراتم رو با دخترم دارم  نیتر نیریاون خونه من ش يتو

برام  ییزایچ هی... سر به راه تر شدم ... داشتم  یچه حکم امرزمیخداب يبابا يبرا دمیاون خونه تازه فهم يتو... شدم  یبار بابا عل نیاول

! دخترمه  نایآو نکهیو لذت برم از ا... دا کردن یارزش پ

هات به  ینئشگ يتو دتیصورت سرخ و سف ایدتیخمار و رنگ پر افهیق فتادمیم ادتیو  ياون خونه هر وقت نبود يتو یاز زندگتا قبل   -

! ومدیم ادمیيدیکوب یسر و صورتم م يهوا تو یبعد از اعتراض کردن هام ب یضرب دستت وقت... ومدیم ادمی

! داد  یبهم دست م يکردن وجودت حال بد يادآوریاز  شهیهم... ومدیم ادمیتلخ نفست  يکبود لبهات و بو رنگ

 افهیق... يداد یشکالت م ياکثر اوقات بو! ... ذهنم  ينشست تو يدیجد يزایچ هیکهنه  ریهمه اون تصاو يهمون چند ماه جا يتو اما

حاال تا ... يشده بود طونیخطاکار و ش يذهنم مثل پسربچه ها يتو گهید... رو پر کرد  یمیقد ياون خاطره ها يخسته و خواب آلودت جا

! ستمی، ازش متنفر ن فتمیپدر بچم م ادیآخر عمرم هر وقت 

 ایگردم خونه عروس  یبر م یروز وقت هیکردم آخرش  یاون خونه باغ ، فکر م يمستقل تو هیتا قبل از دور شدن از مادرم و زندگ  -

!بسته بشه  يمادرم اونطور هیاصال در تصورم نبود پرونده زندگ. ! ..مقتول  یکیقاتل شدن و اون  شونیکیمادرشوهر 

مادرم  يبهم از حلوا... میو حلوا پخت میهمون خونه باغ با هم خرماها رو هسته گرفت ي، تو میخونه پدر ياهویچهلم مادرم فارغ از ه شب

رم سر خاکش اون  یم یوقت گهید! ... چهیپ یدهنم م ياون حلوا تو هینیریش فتمیمادرم م ادیحاال هر وقت ! ... شیدیبخش یگفت... يداد

!شن  یذهنم مرور نم يها تو يریو درگ ابگو مگوه

!میشد رهیهم خ يبه چشم ها میمستق نطوریبار باشه که ا نیآخر يبرا دیو شا... میکن یپر از اشک به هم نگاه م يدو با چشم ها هر

:کشه  ینمناکش م يچشم ها ریبه ز یل از ترك اتاق دستو قب شهیاز جا بلند م پورستار

همه  جهیبه نت یشما از راه تجرب... ستین يازین گهی، د نیکه هر دوتون گفت یینکته ها نیبا ا یول... خواستم براتون حرف بزنم  یامروز م  -

! نیدیمن رس هیروانشناخت يمنطق ها و باورها



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩٩

و پر  یمتاهل هیزندگ هیو کم تنش بهتر از  يمجرد هیزندگ هییگاه... نیستی، چون از جنس هم ن نیگم کاش زودتر حرف زده بود ینم

! نیتنها باش نیفرصت دار قهیده دق... نیتا باهاش حرف بزن ارمیرو ب نایآو رمیمن م یمیکر يآقا... تنشه 

:کشم  یم میباران يچشم ها ریرفتن پورستار با عجله دستم رو به ز اب

شه ؟  یم یچ نایحضانت آو  -

:زنه  یربط حرف م یباشه ب دهیکنه و بعد انگار که نشن یرو صاف م راهنشیپ قهینهیطمان با

 يمنم اگه پدر و مادر بهتر... هم هنر نکرده بود  یلیاما خ! ... خوب بود  يادیز... ومدیازش خوشم نم دمشیکه د یاز همون روز اول  -

! سر و گردن از اون باالتر بودم  هیاالن  دیداشتم شا

! نبودن  جدهیه ریرفتم سر جلسه اما نمره هام ز ینخونده م... نیهم... دادم  یفقط سر کالس گوش م... ادیز یلیخ... بودم  باهوش

به ... شد  ينطوریخرده خرده ا... اعصاب نبودم  یب... مرام نبودم  یب... نبود  یو نئشگ ياز خمار يخبر... يبود دهیند ادمویقبل از اعت تو

!شد  ينطوریشد که ا یچ دمیاصال خودممم نفهم... مرور 

! ؟ رضایعل  -

! اوردمیتو فکر کن سر از کار خودم در نم... وقت ها از عمد نبود  یلیباور کن خ یول... نژال  يدیکش ادیبا من زجر ز یتو زندگ  -

 نایآو یدور زدم برگرشتم ول... کردم  یدوباره قاط دمشیکوچه د يتو... شتیرو برگردونم پ نایشدم خواستم آو مونیپش ایآخر نیبار ا هی

..........یول... کردم سرماخورده  یفکر م... شد  ضیاز بعدش مر... زد  یمشت م نیعقب ماش شهیساعت به ش میتا ن... بود  دهیتو رو د

که سر  نهیمثل ا یبچه رو از مادرش جدا بکن هییگه وقت یم... خورم  یگرم م نیمگه به ز یم... گه آه تو تا ابد پشت سرمه  یم فتانه

! یباش دهیجفتشونو بر

!شونمیپر ينطوریخونم ا یچون نماز نم گهیم

به  مویپدر فیگه من عمال سه سال بار همه وظا یخانم مشاور م... کنم  یتا حاال دارم فکر م روزیاز د... قصه باشم  نیخوام آدم بده ا ینم من

که به  شمیعوض م نقدریا يروز هیاما ... ندادم  تیشکم تو بود بهش اهم يکه تو یاز همون وقت یحت... گهیراست م... گردن تو انداختم 

! رو دارم  نایآو يکردن برا يپدر اقتیشه ل یثابت م ونهمت

کنم و  یسکوت م... به پا شده  یذهنش چه آشوب يفهمم که تو یم... بدم  شیخواد دلدار یزنه که دلم م یحرف م ختهیجسته گر نقدریا

:ده  یاون ادامه م

ازش  نکهیدم بهت نذار به حساب ا یرو م نایآو نکهینژال ا... بهش اعتماد کرد  شهیم... سر سفره پدر و مادر بزرگ شده  تییپسردا  -

نذار بفهمه ... ينبود ششیمدت چرا پ نیوقت بهش نگو ا چیه... م زن یبهش سر م... دندونم  ریمن تازه طعم پدر شدن رفته ز... گذشتم 

بزرگ شد  یوقت یوقت ، حت چیه... ياصال بگو سفر بود... يبود ضیبهش بگو مر... کردن از هم دورتون کردم  يبازمن به خاطر لج

!يدیبا من عذاب کش یبهش نگو تو زندگ یباهاش حرف بزن یخواست



کاربر انجمن نودهشتیا هلن سادات –نژال فرشته اي با چشمان زیبا       کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٠٠

! گم  ینم  -

! خوبه   -

کشه  یدست م... دوه  یم رضایباز شده عل يگرد و قرمزش به طرف دست ها هیچسبناك و آب نبات چوب يبا دست ها نایو آو شهیباز م در

:کنه  یم ریمچ هر دو دستش رو اس رضایزنه و عل یلبخند م نایآو... سرش  يرو ییخرمن طال يتو

خواد درس بخونه ؟  یم یبابا عل یدونست یم  -

پدر رو بابت  هیهاتیتونم بمونم و توج ینم... رم  یم رونیشم و به سرعت از اتاق ب یاز جا بلند م... شهیتر م نیدونم چرا بغضم سنگ ینم

! از دخترش بشنوم  يدور

! ت وجودم مونده بود دود شد و به هوا رف يتو رضایکه از عل یو کدورت نهی، تمام ک نجایو ا امروز

**

آب رو  هیبطر میدست فیک ياز تو... نمیش یدرخت م هیسا ریسبز رنگ پارك ز مکتین ي، رو گوشیباز ينایاز همپا شدن با آو خسته

.زنم  یزل م میکشم و همزمان به ساعت مچ یم رونیب

:کشه  یباال م مکتیو خودش رو از ن ادیکنان به طرفم م یل یل نایآو

مامان جونم ؟  -

هوم ؟   -

مامان مهربونم ؟  -

بله دختر خوبم ؟   -

ساعت چنده ؟  یبازم بگ شهیم  -

؟  یخودت ساعتو بخون یبدم بتون ادتیتا دوازده رو  کیاز  يدوست دار... ؟  يبه ساعت عالقه مند شد نقدریشده امروز ا یچ  -

!نه   -

چرا ؟   -

!ساعت چنده  نیحاال بگ  -

:گذره  یم یوروجک چ نیسر ا يوقت ها تو یدونه بعض یفقط خدا م... ندازمینبضم م يشکل رو یضیبه صفحه ب ینگاه کالفه

! به پنج بعد از ظهره  قهیده دق  -

؟  یواقعن  -

! یکن يباز نجایهم ارمتیفردا بازم م... خونه ؟  میبر شهیم... هالك شدم  گهیمادر من د نایآو! ... یواقعن... بله   -
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:کنه  یم کیرنگش رو بار یعسل يو بعد چشم ها ندازهیسرمون م يدرخت باال يبه سرشاخه ها ینگاه متفکر

تا خونه مامان زهره چند ساعت راهه ؟  نجایاز ا  -

! ساعت  کیچهارم از  کییعنیربع  هی! ... میراه يربع تو هیمیبر یبا تاکس  -

 چمیزنه و باز مردد و متفکر سوال پ یلبخند م... کنم  ینم دایپ رییتغ نیا يبرا یلیدل چیاما ه نمیب یم نایآو يچشم ها يرو تو طنتیش برق

:کنه  یم

خونه ساعت پنج شده ؟  میتا برس یعنی  -

چطور مگه ؟ ... گذره  یهم از پنج م یکم هی... زمیآره عز  -

خونه ؟  میبر! ... من گشنمه ... یچیه  -

رو به  فمیک يتو تییسکویمانده ب یباق... شم  یم رهیانداخته خ هیصورت معصومش سا يکه رو یو خوشحال تیهاله رضا نیو گنگ به ا جیگ

.میکن یها حرکت م یتاکس ستگاهیدم و هر دو به طرف ا یدستش م

اوج گرما بالفاصله بعد از ناهار دلش  يامروز تو... دهیم هیسرش رو به دستم تک نایو آو شمیجابجا م ینه چندان راحت تاکس هیصندل يرو

 هیشدن و دلم  نیسنگ يپاهام بدجور... کودکانه بودم  يها یوقت کش نیپارك رو کرده بود و من چهارساعت تمام شاهد ا يتو يباز يهوا

متعجب از ... کنه  یمخودش ذوق  يزنه و خودش برا یبه وضوح بشکن م نایروزهامون ، آو نیپشت در خونه ا... خواد  یم هساعت میچرت ن

زهره  ییانگار بعد از رفتن ما زندا... کنم  یو بعد از فشار دادن دکمه زنگ در رو باز م ندازمیرو به در م دینوظهور کل يها یسرخوش نیا

باصفا  اطیح نیا يتو یزندگ يزنه و بو یزنه و گلدان ها جابجا شدن و آب حوض لب پر م یهمه جا برق م... رو آب و جارو کرده  اطیح

!زنه  یموج م

... شده  نیترمه تزئ هیزیآشپزخونه که حاال درست وسط سالن جا خوش کرده و با روم يتو زیم يگرده رو یورود به سالن چشمهام م با

 یسک... شدن  يقرمز بسته بند يکه با کاغذ کادو یبزرگ و کوچک يو روشن و کادوها دیسف يبا شمع ها یشکل بزرگ و شکالت یقلب کیک

:زنه  یاز پشت سر صدام م

!نژال   -

و  زنیر یم رونیاتاق ها ب ياز تو نیزنه و بعد همه حاضر یسامان لبخند م... ارهیم رونمیب ندیشوك خوشا نیگردم و نور فلش از ا یم بر

خنده و گونه بابا سامان  یم... کنه  یآغوش سامان جا م يدوه و خودش رو تو یم نایآو... شه  یسوت و دست و هلهله به هوا بلند م يصدا

:هبوس یرو م

! خواد  یم يگفتم بازم دلم باز یخونه من الک میهر وقت مامانم گفت بر... تونستم نگهش دارم ؟  نیدید  -
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نه و من هنوز ک یسامان دستش رو دور شانه هام حلقه م... شه  یچرخه و پر غرور از قربان صدقه حضار بهره مند م یدست به دست م نایآو

! متولد شدم  يروز نیهمچ هیافتاده که  ادمیغروب تازه  کیگن و من امروز نزد یم کیتبر یهمگ... هاج و واجم  یکم

 یدرخشان رو فوت م يحرام بشه ، شعله ها ینیپاراف ياشک ها نیاز ا کیک هیروکش شکالت نکهیکنن و قبل از ا یچکه م دیسف يها شمع

ذوقم  يمادر و پدرم تو هیخال يو باز هم جا تیجمع يچرخونم تو یچشم م... خوب  يروزها نیتداوم ا يهست آرزو کنم برا ادمیکنم و 

!زنه  یم

اشک هام بشورم ، مثل اکثر اوقات  هیجشن رو با شور هینیریش نکهیفهمه و قبل از ا یو سمانه م شهیم يابر اهمیس يچشم ها آسمون

و  کیتولد گرفته تا مدل ک يو از کادوها زنهیخوشبخت رو به چهره م شهینقاب اون دلقک هم... کنه  یم گرانید هیشاد يخودش رو فدا

! کنه  یمزاح و خنده م هیشوهر خودش رو ما هیبخار یب یحت ونایسامان و آو هیهمدست

خندن تا  یم نقدریکنه و جمع ا یم دیتقل دنشونیکنه و بعد از مدل رقص یم دنیرو وادار به رقص انسالشیم يها ییدا یهمه حت کیبه  کی

! شهیم یهمه باران يو چشم ها زهیر یم رونیاشکشون ب

!هیچ يکتر نیکه مناسبت ا میدون یرنگه و فقط خودم و خودش م یو آب یدو نفره لعاب هیکتر هیسمانه  يکادو

:کنه  یحواله صورتم م یزنه و چشمک یبهت و تعجب جمع لبخند م به

! ؟ هیبابت چ یدون یم گهیدت که دخو  -

:چسبونم  یرنگ رو به گونه راستم م یآب هیزنم و کتر یاز حس خوب آرامش پلک م پر

! ممنونم خواهرشوهر ... خوشگله  یلیخ  -

تلق تلق  يدم و صدا یرو تکان م يمثل خودش کتر... ارهیرو در م يتکان دادن کتر يکنه و با دست هاش ادا یرو باز م ششین سمانه

 رونیانگشتر رو ب... خوره  یدرونش به چشمم م يبایو ز فیظر هیکنم و برق انگشتر یدرش رو باز م... چهیپ یگوشم م يتو يزیکردن چ

دور گردن آرش و پر مهر به  ندازهیسمانه دست م... شمیم رهیو ساده خ دیدور تا دور حلقه سف انیو منظم برل زیر يها نیکشم و به نگ یم

:کنه  یمن و سامان نگاه م

!کهیکوچ هیادگاریهی  -

:زنم  یو آروم لب م زمیر ینگاهم م يمحبتم رو تو تمام

!سمانه  یمون یمثل خواهرم م  -

:زنه  یخنده و مثل خودم لب م یم ينخود

! گلستانه يا سهیک يبسته چا هیعقدتون  يدر عوض کادو! ... کوفت   -

:گذاره  یکشه سر به سرم م یم رونیدست هام ب يکه سارگل رو از تو نطوریو جهان هم ستمیا یرنگم م یآب نیکوچه کنار ماش يتو

! یپاك بکن کرشمیو در و پ شهیش نتیبا آست هیکم مونده جلو چشم بق... نکن  گاشین ينطوریجان من ا  -
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! بده  هیهد نینفر بهم ماش هیروز  هیدمید یتو خوابم نم! ... نکن جهان  تیاذ  -

دونه اونم به افتخار  هیفقط  شیکمپان نویا يانگار نیماش نیبه ا يزل زد يجور هی... بدرقه مهمونات  يمثال االن اومد! ... نگو  یچیه سیه  -

! تو زده 

از خونه چه خبر ؟   -

باشه ؟ یخواست یم يچه خبر  -

حالشون خوبه ؟  -

؟  ینگرانشون  -

!نبودنشون هزار درد ... درده  هیبودنشون ... تونم بهشون فکر نکنم  ینم  -

دلم براشون تنگ شده ؟  یکن یم باور

:زنه  یمانده حرفش رو م یتند تند باق نیشدن نازن کیزنه و قبل از نزد یپوزخند م جهان

!نیدور از شتر بخواب و خواب آشفته نب  -

!تونمینم  -

نژال ؟  يکم دار یمگه چ  -

!ستین یکه مجال فیو ح زنمیپلک م ناباور

 نکهیمن از ا يخدا... کنم  یگلوش پنهان م بکیس ریکشم و صورتم رو ز یم هیرو به ر شییمویدندان ل ریخم يآغوش همسرم ، بو يتو

!گذاشتم ممنونم  میمرد زندگ نیعاشق تر نهیسرم رو به س ایدن يجا نیامن تر يتو نجایاالن ، ا

 رابیاز محبت هر دوشون س یناراحت چیه یروزها دو تا پدر داره و ب نیو نقص سامان ، ا بیع یب تیمن به لطف شخص ينایآو نکهیا از

!ممنونم  شهیم

من برق  زنهیاون رو مامان زهره صدا م نایتا آسمون با گالب خانم و روجا خانم تفاوت داره و هر بار که آو نیزهره زم ییزندا نکهیا از

!، ممنونم  نمیب یچشم هاش م يرو تو تیرضا

 يخودم و دخترم رو بهمون برگردوند هیسالمت نکهیبهره مند بشم ، از ا زانمیمحبت عز يتونم با همه وجودم از گرما یروزها م نیا نکهیا از

!لرزه هم ممنونم  یهزار بار نم يروز میکانون زندگ نکهی، از ا

من ... از دست دادن محبت پدر و مادرم نبود  هیکدامشون برام به سخت چیاما ه... رو از دست دادم  زهایچ یلیوقت ها خ یلیخ میزندگ يتو

 هیزندگ... میحقارت اون ازدواج اجبار... سرانجامم  یدرس و دانشگاه ب... ضمیپر از تبع هیو نوجوان یبچگ... رو فراموش کردم  زیهمه چ

!پدرم شده بود  هیو سنگدل رضایعل هیهوس ران يگناهم که فدا یدختر ب هیپرانتز يداشتم و پاها هک یسخت

اگه  یحت شهیاما هم... من به بار نشستن  يهام ، حاال به لطف تو و حضور سامان برا يحسرت هام ، همه غم و غصه هام ، همه صبور همه

! کنه  یم ینیقلبم سنگ يپدرانه حاج محمود و روجا خانم رو هیباشم ، حسرت مهر مادرانه و بزرگ یکره خاک يزن رو نیخوشبخت تر
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!دور بندازه ؟ شیقلب و ذهن و زندگ يتونه پدر و مادرش رو از تو یم يدختر کدوم

 یلب اله ریخواب بره ، ز باز هم به نکهیکشه و قبل از ا یم قینفس عم... خواب هم حواسش هست  يتو یو حت زنهیم یچرخ مین سامان

!و اعتقادش  مانیزنم به ا یگه و من لبخند م یشکر م

  

  

... شم  یرو رد م ادهیکنار پ يجو ياز رو یکنم و به سخت یبلند م نیعقب ماش هیصندل يشده رو به زحمت از رو چیبزرگ و کادو پ يتابلو

دور تا دور اتاق انتظار به قول ... رسمیم يکردن دوازده تا پله کم ارتفاع به در ورود یهمون طبقه اول قرار گرفته و با ط يمطب سامان تو

انتخاب نکردم  یسر زدن به دکتر صولت يرو برا یکنم وقت خوب یبا خودم فکر م... و همراهانشون نشستن  مارهایتا گوش ب گوشمعروف 

!

و نگاهمون به هم گره  رهیگ یسرش رو باال م ینرفتم که منش رونیاز قاب در بهنوز ... کنم  یو عقب گرد م زنمیم يفکر لبخند محو نیا با

:کنه  یم خکوبمیکنم که صداش م یصداتر قصد فرار م یو ب شمینوك پنجه هام بلند م يو رو شهیناخودآگاه لبخندم پهن تر م... خوره  یم

!زمیعز دییبفرما  -

:کنم  ینگاه م تیکشم و به جمع یرو جلوتر م شالم

!امیم گهیروز د هی  -

:دهیشده ادامه م کیبار يکنه با چشم ها یرو باز م زشیم يکه دفتر رو نطوریهم

؟  نینوبت داشت  -

!هستن  تیاولو يتو مارایب... خب سرشون شلوغه  یول... من فقط اومده بودم ازشون تشکر کنم  یعنی! ... نه   -

:کنه  یکنار خودش اشاره م هیو با لبخند به صندل شنیابروهاش از هم دور م کدفعهی

! ها بفرستمتون داخل  ضیمر نیتا ب نجایا دییبفرما  -

با چند تا پرونده  یمنش یقبل ضیاومدن مر رونیبه محض ب... نمیش یم زشیکنار م هیصندل يرو یو با دودل شمیم ریقول سمانه گردن گ به

:ادیلبخند به حرف م يو رو به من بدون ذره ا ادیم رونیب تیبعد با جد قهیو چند دق شهیداخل اتاق سامان م يبعد ضیو مر

! نیبکن دایچند لحظه اذن حضور پ نیتون یگفتن اول کادوتون رو ببرم خدمتشون اگه مقبول افتاد شما م یواال دکتر صولت  -

 یدلم ه يتو... ذهنم همه با هم هنگ کرده باشن  يانگار چرخ دنده ها... کنم  ینگاه م یتفاوت منش یحالت و ب یدهان باز به صورت ب با

! گفت ؟ یاالن چ نیا! ... گفت ؟ یکنم چ یتکرار م

 یمنش... رمیم یکنم و به طرف در خروج یرها م واریتابلو رو کنار د... شمیاز سر جام بلند م تیرسه و با عصبان یخون به مغزم م کدفعهی

:چسبه  یلباسم رو م نیو آست دوهیماز پشت سرم 

! بابا شکر خوردم ... غلط کردم ! ... تو رو خدا  یخانم صولت يوا  -
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:رهیگ یزنه و دستم رو م یقهقهه م... به طرفش  گردمیو گنگ برم جیگ

 یکم هیخواستم  نیرفت یدر م نیو داشت نینکرد یخودتونو معرف دمید... گذاشتن شناختمتون  زشونیم يکه دکتر رو یعکس يمن از رو  -

! منتظرتون هستن ... داخل اتاقشون  میبر دییبفرما! ... دکتر سر به سرتون بذارم  هیبا هماهنگ

تخت  يکه رو يرمردیبه محض ورود سامان و پ... شمیوارد اتاق م گرانیکنجکاو و پرسشگر د ينگاه ها ریکنم و ز یرو فوت م نفسم

 یاون ها رو به آرامش دعوت م ستیمرغ ن يشباهت به بال بال زدن ها یدستش که ب يبا تکان ها یو منش شنینشسته از خنده منفجر م

:کنه  یمشتاق براندازم م يبا چشم ها... کنم  یبه سامان نگاه م ردهگره خو يبا ابروها... کنه 

باال  شیچند تا پله آورد نیبا خودت از ا ينده چطورگفت فقط مو یم... برام هم قد و قواره خودت  يکادو آورد هیگفت  یم یخانم منش  -

پس کادوت کو ؟ هوم ؟ کادوت کو خانومم ؟ ... 

!کنم  یخنده رو حواله م هیبه سمت منش یچشم غره درشت و مرغوب نباریو من ا رهیم سهیباز هم از خنده ر رمردیپ

:زنه  ینگاهم بکنه حرف م نکهیخودش بدون ا هیپره و با همون لحن داش مشت یم هیچهارپا ياز رو پسرك

؟  زونهیهنوزم نام ایخوب شد  یآبج  -

:کنم  یپشت لبهام رو مهار م خنده

!دستت درد نکنه ... خوبه   -

 ریده و ز یجا م راهنشیپ بیج يکه چند تا اسکناس تا خورده رو تو نمیب یکنه و از گوشه چشم م یبدرقش م يتا دم در ورود سامان

:ده  یبه دوش و جعبه ابزار به دست باز با لحن مخصوص به خودش جواب م هیگه و پسرك چهارپا یم ییزهایشش چگو

! نوکرم   -

کنه  یم نییبنده و ابروهاش رو باال و پا یدر رو م طنتیسامان با ش... دم  یم یکنم و همانطور نشسته به کمرم کش و قوس یساعت نگاه م به

:

! داره  یمخصوص هیانرژ هییگن هر مکان یم  -

:زنم  یچنگ م زیم يرو از رو فمیو ک نمیش یم صاف

! از بچم خبر ندارم  نجامیاالن چهار ساعته ا... شده  رمید یلیمن خ  -

:ادیزنه و به طرفم م یم یچشمک سامان

!دهیچیرو دراورده و مثل عمامه دور سرشون پ تییو زن دا ییاون طفلک زبون بسته تا حاال هزار بار روده دا... بچت  يبرا رمیبم يوا  -
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:دارم  یسامان قدم بر م ریشم و بر خالف مس یسر جام بلند م از

! ایخودت ب نیتو هم با ماش... رم  یخودم م نیمن با ماش  -

 نیگم کاش ا یبا خودم م... شمیم ریحجم آغوشش اس يتنه درخت تو هیو من وسط اتاق مثل  ادیفرود م میقدم کیيجست تو کیبا

:دم  یگردنم فشار م يو سرم رو تو رمیگ یگر م... داشت  یو جلد دکتر مابانش همخوان افهیذره با اون ق کیحرکاتش 

؟  یکن یم کاریسامان چ  -

:زنهیکنار گوشم حرف م يزیآم طنتیکشه با لحن ش یکنار اتاق م نهیکه منو به سمت تخت معا نطوریهم

قلبتو بشنوم ، نبضتو  يمن الاقل صدا ایب! ... رهیگ یم تیزیتومن ازت حق و ستیب میمنش يدوباره برگرد يبخوا رونیب يدر بر نیاز ا  -

! ینداشته باش ینکرده مشکل يوقت خدا هی... زبونتو چک بکنم  ریز ي، دما رمیبگ

! وونهیسامان ولم کن د  -

! آخ اون ادبتو به قربون   -

زنه و لبه تخت  یرو به گوشش م یگوش... قلبم رو چک بکنه  يخواد صدا یکشم و انگار واقعا م یتخت دراز م يفشار دست سامان رو با

کنم  یسکوت م يچند لحظه ا... گذارهیم نمیس يرو رو یصفحه گرد و سرد گوش... بچگانه رو نداره  طنتیچهرش اون ش گهید... نهیش یم

 رهیرنگارنگش که حاال خ يها هیزنم به عنب یمونم و زل م یحرکت م یمثل مسخ شده ها ب... شنوم  یرمش رو مگ ينفس ها يو فقط صدا

لبخند کمرنگ و  هیلب هاش  يرو... کشن  یم ریپرده کدام خاطرات گذشته رو دارن به تصو ستیکنار تخت و معلوم ن وارید يشدن رو

:زنم  یصداش م یو نرم فیضع يبا صدا... رو ندارن  اهمیس يها شمبا چ یآشت الیموندگار شده و چشم هاش خ نیریش

! سامان   -

! جونم   -

؟  یکن یفکر م یبه چ  -

! به تو   -

:کنه  ی، گوش چپش رو آزاد م شهیم رهیصورتم خ يدزده و تو یم وارینگاهش رو از د نباریا... کنم  یهم سکوت م باز

! برام حرف بزن نژال   -

؟ بگم  یچ  -

! کنه بگو  یهم که ناراحتت م ییزایاز چ یبعدش اگه دوست داشت! ... کنه  یبگو که خوشحالت م ییزایاز چ  -

؟  يبشنو یتون یم ينطوریا  -

دروغ  اییزده بش جانیتازه هر وقت ه) زنه  یم يلبخند مرموز! ( قلبتو  يشنوم هم صدا یخودتو م يهمزمان هم صدا ينطوریا... اوهوم   -

! فهمم  یتپش قلبت م ياز رو! ... فهمم  یم یبگ
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کنه من  یم یمثل سمانه سع یچقدر خوبه که سامان هم گاه... رمیگ یخو م تشیبعد شخص نیخندم و امروز کم کم دارم به ا یته دل م از

! رو بخندونه 

 یپوست صورتش م ریحس خوب آرامش رو به وضوح ز دنیدو... کشم  یو روشنش م يقهوه ا يموها يکنم و تو یراستم رو بلند م دست

:بدم  نیبهش آدرنال ینوبت منه که امروز کم دیشا... نمیب

! کنه  یخوشحالم م يبد مویمهر... خوام  یم مویمهر  -

:زنه  یصورتم دو دو م يگرد شده و متعجبش تو يها چشم

! ها ؟  -

! گم  یهمون چهارده تا سکه رو م  -

! وضع قلبت از مغزت بهتره انگار  ییخدا. ..نژال ؟   -

! کنه بگو  یخوشحالت م یهر چ یخودت گفت  -

:فتمیو من به خنده م نهیچ یلب بر م مظلومانه

مادر  ریاز ش هیگفت پول مهر یم یب یب... ذره خرج داره  هیبکنم که  يکار هیخواد  یدلم م یدون یم... بکنم  يکار هیخوام باهاش  یم  -

! کارو انجام بدم  نیخوام با پول همون سکه ها ا یمنم م... حالل تره 

......تویمهر ستیالزم ن... دم  یخودم خرجشو م... قربونت برم  هیخب چه کار  -

!الزمه ... نه سامان   -

 زیچند دست م میدوست دارم با پول مهر... مداد ا تهیکم اریرسه بذارم در اخت یم یبه سن قانون نایکه آو یخوام اون خونه باغ رو تا زمان یم

از محوطه بزرگ  یبخش هیپوشوندن  يچادر بزرگ برا هیدمیشا... یصوت ستمیس هیو  سهیر یکم هیبا ... و ظرف و ظروف بخرم  یو صندل

 نیا يتو يزیهر چ اییعقد و عروس هیاز اونجا به عنوان محل برگزار یهر فصل يتونن تو یکه تحت پوشش هستن م ییاونا ينطوریا... باغ 

!ها استفاده بکنن  هیما

:کشه  یم مینیرو به نوك ب شینیکنه و نوك ب یخودش رو خم م سامان

! شه  یهم شاد م نایآو يدل بابا ينطوریحتما ا! .. بانو  یکن یم یکار قشنگ  -

شه ؟  یخوشحال م یکن یتو فکر م... دونم  ینم  -

؟  کیمکان هیمهندس... دانشگاه تهران قبول شده ؟  یدونست یم... اوهوم   -

؟  یدون یتو از کجا م  -

! بهم گفت  شیچند وقت پ... پرسه  یرو م نایزنه حال آو یبار زنگ م هیچند روز   -

:بوسه  یرو م مینیسامان نوك ب... شه  یذهنم اکو وار تکرار م يتو یو اون کلمه مهندس شهیچروك م اریاخت یب صورتم

! خونه خوشحال باش  یم یداره مهندس نایآو يبابا نکهیبه خاطر ا! ... خوشحال باش نژال   -
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:کنم  یم دشییزنم و با باز و بسته کردن پلک هام تا یم لبخند

!سامان   -

جونم ؟  -

؟  یشیخجالت زده نم پلهیمدرکم د نیمن آخر یول یخودت پزشک متخصص نکهیتو از ا  -

!یمن يآرزو يتو منتها... کالم بهت بگم راحتت کنم نژال  کی  -

! خودمون  هیسر خونه و زندگ میو بر میریبگ یعروس يمنتظرم زودتر اجازه بد! ... هم خودتو ، هم دختر مهربونتو ! ... دارم نژال  دوست

:شفافش  يچشمها يزنم تو یدم و از اون فاصله کوتاه زل م یرو قورت م بغضم

کنه ؟  یناراحتم م یچ یبدون يخوا یهنوزم م  -

!دلم  زیبگو عز  -

رو که  ییزایمدت کوتاه همه اون چ نیهم يسامان تو و خونوادت تو... بشم  الشیخ یتونم ب یاما نم... اما ... هست  يادیدونم توقع ز یم  -

! نیخوردم بهم داد یعمر حسرتش رو م کیمن 

! و آرامش  تیامن... یحام... پدر ... مادر ... خواهر ... عشق  ...محبت ... غرور ... نفس  عزت

 یدلم م یول... کشم حرفمو بزنم سامان  یخجالت م... روحم مرده بود ... وقت بود که مرده بودم  یلیبه خدا خ... نیمنو زنده کرد شماها

! ... دوست داره  یلیکنم که خدا خ یمن حس م... که به دست تو باز نشه  ستین يگره ا چیانگار ه... یبکن يکار یبتون دیشا... یخواد بدون

مثل خودتون دل منم ... شد  فیخار و خف يخونه ما شب خواستگار يبابات چطور تو شیکه چند سال پ دمیخودم د يمن با چشما انسام

 یلیعزت و آبروش برام خ... حکم پدرمو داره  گهیله دروح ا ییدا... اتفاق تکرار بشه  نیخواد ا یدلم نم گهیخدا شاهده که د... شکست 

پدر و مادرمم  هیسا نکهیمن هم يبرا... نیرو بکن تونیسع گهیبار د هیخواد  یدلم م یول... عوض نشده  ادیمحمود ز اباکه ب یدون یم... مهمه 

! کنه  یم تیباشه کفا مونیمجلس عروس يتو

! سرخ نگه داشتم  یلیدل خوش کردم و صورتمو با س یپدر و مادر مجلس نیعمره به هم هیمن

:رهیگ یستبرش م نهیشه و سامان صورتم رو به س یم ریسراز اشکم

! فقط چند روز بهم فرصت بده ، دختر عمه روجا   -

! برادرش عالقه داره  کدانهییکیچقدر مامان روجا به پسر  ادیم ادمیو تازه انگار به  شنیهام آروم م نفس

صورتش  يرو یمیزخم قد يجا... کنم  یخواب آلود نگاه م ينایآو يموها يلرزانش البال يو به حرکت دست ها نمیشیمهتاب م کنار

!چقدر سوزش داره  دیفهم شهیابروهاش م نیاز گره ب... قرمز و ملتهب شده  يبدجور
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:گذارم  یزانوهاش م يرو نایرو کنار سر آو دستم

سوزه ؟  یم یلیخ  -

! وگرنه االن راحت کپه مرگمو گذاشته بودم ... یدرمان زریل يبرا يمنو به زور فرستاد... توئه  ریهمش تقص  -

هات کمرنگ تر شدن ،  هیبخ يچقدر جا ینیخودت بب یوقت... شهیاز فردا التهابش کم م یگذره ول یامشب سخت م... شهیدرست م  -

!يبعد يجلسه ها يبرا یشیمشتاق م

!افتاده  ادمییانگار دوباره همه چ... تونم بخوابم  یاصال نم... تب کرده صورتم   -

!استرس دارم ... منم حالم بده   -

؟  نجایا يحاال چرا اومد  -

به خاطر  یول... کنه  یدونست رفتنشون معجزه نم یخودش م ییجورا هیهم انگار  ییدا... نبود  یدلش راض ییزن دا... دونم مهتاب  ینم  -

 شونیاگه بعد از امشب بازم منو بخوان و بابا محمود فرار... نجایاومدم ا... خونه و منتظر بمونم  يتو نمیتحمل نداشتم بش... امان رفتن س

!دنبالم  انیباشه ، م دهندا

:دوزه  یچشمهام م يرو تو قشیزنه و نگاه عم یلبخند م مهتاب

...........و  يقبال ازدواج کرد ستیبراش مهم ن نکهیا ییخدا یول... نژال  ادیبدت ن! ... خواد  یمثل سامان تو رو نم یشکیه  -

تو  رهیم ادمیاصال  نمیب یمحبت سامان و خونوادشون رو م ییوقتا هییعنی... یداشت یگم عجب شانس یبا خودم م ییوقتا هیمن ... یدون یم

! يشد یو چ يبود یک

پدرش بارها تا حد مرگ کتک خورده و دست  يدست و پا ریکه ز يدونه دختر یمهتاب هم م یحت... لرزن  یکنم و لب هام م یم بغض

!خوب رو نداره  هیزندگ هیاقتیشوهر معتاد هست ، ل هیشده  یمال

برم  یو پناه م رمیگ یمع و جورش وضو مآشپزخانه ج يتو... شمیاشکم بچکه از سر جام بلند م نکهیو قبل از ا دارمیبر م زیدو زانو خ يرو

!که االن مهتاب وارثش شده  يصغر یب یبه سجاده ب

 ی، قدم م شیخونه نقل کیخونم و به دنبال صدا تا بالکن کوچک و تار ینماز م... نهیشیگوشم م يهق هق مهتاب تو يبندم و صدا یم قامت

.زنم 

 یم يو هر کار نمیش یباز هم کنارش م... زنه  یو از ته دل زار م يفلز يزده به نرده ها هیخودش جمع شده و تک يبچه تو هیمثل  مهتاب

!باشم  ریتونم از دستش دلگ یکنم نم

:ادیزانوهاش بلند بکنه به حرف م يسرش رو از رو نکهیا بدون

دو تا پسرهاش اومده بودن منو ... داره  یبازار حجره فرش فروش يمرد پنجاه و شش ساله که تو هی... خواستگار داشتم  هیشیهفته پ  -

گردو  هیاالن اندازه ... از معدشو دراوردن  یبخش هیشیچند سال پ... گفتن سرطان معده داشته  یم... بکنن  يباباشون خواستگار يبرا
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 تیگفتن نها یم... باشم  یکه راض رسهیبهم م ينقدریگفتن ا یم... بخوره  يزیچ هیبار  هیساعت  کیهر  دینوزاد با هیمثل ... معده داره 

تا چند سال  ستیشده اصال معلوم ن فیضع یلیگفتن خ یم... لقمه آب و غذاشو آماده بکنم  هیبار  هیساعت  کیکه هر  نهیتوقع باباشون ا

! زنده بمونه  گهید

:کنم  یرو دور شانه هاش حلقه م دستم

؟  یختیبه هم ر نقدریمهتاب چرا ا  -

که از خودش  يبده به مرد لتیتحو یمثل گوشت قربون یکه برادرت دو دست يمثل من نبود یول يدیکش ادیز یسخت... یفهم یتو نم  -

!نامردتر وجود نداره 

! سوزوند بازم شرف داشت به عمو حامدت  یم گرتویج شیو نئشگ يهم که معتاد بود و خمار یهمون وقت رضایعل یحت نژال

!ها ؟ تو بگو ... بودن نژال ؟  سهیکه خوشبختن قد ییمگه همه اونا... دمیند ریوقت خ چیدونم چرا ه ینم

! چشمم خوشحال تره برات  یکیچشمم از اون  نیا یب یبه ارواح خاك ب... نه به قرآن ... حسودم  ینکن فکر

؟  یکش یم رونیاز آب ب متویو گل یکن یم یزندگ يفهمم چقدر برات سخته تک و تنها دار ینم يفکر کرد... دونم  یم  -

! از صفر شروع کنم  دیبا... سر خط  دمیسن و سال رس نیتو ا! ... نژال   -

! یسیو از نو بنو یصرفه همه رو پاره بکن یو پر از غلط غولوطن ، که م اهیس یقبل يصفحه ها نقدریا ییوقتا هی  -

 یو م یساخت یخونه اون کفتار م يکه تو هیهزار برابر بهتر از زمان... آرامش داره  یلیخ يکه دار يساده ا هیخونه و زندگ نینظر من ا به

! یسوخت

! بکنه  يکار چیخوره و خان داداش محمودشم نتونسته براش ه یفکر کن که االن گوشه زندان داره آب خنک م نیا به

! هنوز زنده بود  یب یکاش ب... نژال  هیبد درد ییتنها  -

اما ... میرو دار يصغر یب یب يهوا يامشب هردومون بدجور... خونم  یو کنار گوشش زمزمه وار ولعصر م رمیگ یبغلم م يرو تو سرش

!پشت سرمونه  شهیهم یب یب يدونم که دعا یمن خوب م

به محض باز کردن در اتاق با ... کنم  یمهتاب نگاه م هیخال يبه جا... پرم  یاز ته دلش از خواب م يو خنده ها نایآو غیج يبا صدا صبح

هر دو دستم  اریاخت یب... دوه  یپوستم م ریز يندیخوشا يحس خوب و گرما هیمهتاب ،  يدست ها يتو میلبخند سامان و ظرف حل دنید

!زنم به صورت آرام و مهربانش  یمشتاق زل م يکنم و با چشم ها یمشت م نمیس يرو رو

 هیقیرو به کالس موس نایو آو میکن یکشه تا از مهتاب خداحافظ یطول م یساعت کی... کنم  یم يخود خورو من مدام  میخور یم صبحانه

.روح اله رو درك بکنم  ییطول بکشه تا بتونم روح بزرگ دا دیدونه که چقدر با یو فقط خدا م... میکودکان بسپار

که از آب حوض  نمیب یرو م ییدا... سامان مامان روجا هم حضور داره  يکه طبق گفته ها رهیم ادمیخونه پر از محبتشون انگار  اطیح يتو

روح اله رو  ییدا يرنگ دست ها یکنن ، کنار حوض آب یسالن براندازم م يها شهیکه از پشت ش ییتوجه به چشم ها یب... رهیگ یوضو م
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 شهیپدرانه تر از هم ییزنه و دا یهر دومون حلقه م يچشم ها ياونقدر گرم و خاضعانه که اشک تو... بوسم  یوجود م مامو با ت رمیگ یم

! کشه  یسرم دست م يرو

!خودم تمرکز کنم  دنینفس کش يو رو نمیگوشه بش هیکنم راه گلوم بعد از مدت ها باز شده و چقدر دوست دارم  یم احساس

! نهیشیدونم چرا لبخندش به دلم نم یو نم نمیب یها م شم و مامان روجا رو بعد از مدت ی، دوش به دوش سامان وارد خونه م ییاشاره دا با

 یزن... مادرم رو دوست ندارم  گهیاما انگار که د واریداده به مخده کنار د هیهمانطور با وقار و با گردن افراشته نشسته و تک شهیمثل هم... 

که  یزن روزگار بود ، زن نیو پر عشوه تر نیباتریرم زدر نظ شهیزد و هم یاز محبتش له له م يذره ا ينه چندان دور دلم برا ییکه روزها

دار  یمعن يپر از رمز و راز و سکوت ها يحاج محمود رو به نگاه ها يحضورش نعره ها يتونست با جادو یبت من بود چون م شهیهم

! مبدل بکنه 

بودم و چقدر در حسرت  دهیهام کش هیرو به ر راهنشیپ ریعطر دلپذ يو نامحسوس بو یواشکیوقت ها  یلیهام خ یکودک يکه تو یزن

 یلیکنه و من براش خ یمن با همه مادرها فرق م يسوخته بودم و فکر کرده بودم مامان روجا ییییییآ... مادرانش سوخته بودم  ينوازش ها

! آغوش مادرانش رو ندارم  رزشا یکه حت زمیکم و ناچ

 هیهر وقت مثل  یکه از بچگ یو ساده پوش فیزن ظر! ... ادیب شیزهره خانم پ يتونه پا به پا یذهن و قلبم نم يتو گهیزن د نیهم حاال

من و دست  يبرا شیچشم داشت کنار سفره زندگ چیه یبلندم کرد ، با دست هاش مرمتم کرد و ب نیزم يعروسک دورم انداختن ، از رو

! سمانه و سامان  ي، زانو به زانو دجا باز کر میخال يها

خلوت مادرانه و دخترانه  نیو من چقدر از ا شهیم یدور و اطرافمون خال یکه به چشم بر هم زدن نمیب یکنم و م یاحساس سالم م یو ب سرد

!زارمیب

:همه اعتماد به نفس رو از کجا به چنگ آورده  نیدونم ا یکنه و من نم یرو مرتب م شیبنفش و نقره ا هیروجا روسر مامان

بابات به ... ستین یچیته دل پدر و مادر ه یدون یخوب م... يدختر هیتو ... نیاریو از دل بابات در ب نیایمنتظر بودم ب شیوقت پ یلیخ  -

از دلش  شبیاما خب داداشم د نیکرد شیمدت کم محل نیا... بشه  ادهیپ طونیاشاره الزم بود تا از خر ش هیفقط  یول اوردیخودش نم يرو

و حرفتونم از سر زبون دوست و آشنا و فک و  نیریمراسم بگ نیتون یراحت م الیاالن با خ گهید! ... شد  ریبه خ ختم یدراورد و همه چ

! فتهیم لیفام

:باالتر نباشه  يحد هیکنم تا صدام از  یرو م میو تمام سع رمیگ یم گر

به  يازیازدواج دومش ن يزن مطلقه برا هیگهیمملکت عرف و شرع و قانون م نیا يزن مطلقه هستم و تو هیکه من  ارمیب ادتونیبهتره   -

! نداره  يا گهیهر آقا باالسر د ایاجازه پدرش 
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گه بدون اجازه پدر و  یو م ستیگفت که نژال حالش خوب ن یم یپس داداشم چ! ... ؟ نجامیکه من ا یستیخوشحال ن ادمیز نکهیمثل ا  -

کنم ؟  یمادرم ازدواج نم

 یقبل هیو خانوادش اون خواستگار ییاز دل دا دیبا شبیکه د نییشما نی، ا دیکنم که چطور عقلتون نرس یفکر م نیدارم به ا... نیدون یم  -

! نیاوردیرو در م

... نیچشمهاتونو باز کن! ... حاج محمود بذاره  يعقده ها گید ریز زمیاون حامد خدا نشناس نبود که بتونه ه نباریالبته ا... تکرار شده  خیتار

 يها نیروح اله همون زم ییدا شبید یول... مادرشه  هیسر جهاز شهیبچه که از حاال تا هم هیزن مطلقه هستم با  هیمن ... میتعارف ندار

دوست و آشنا باال  يو سرتون رو جلو نیمراسم باد به دماغتون بنداز يتو نیتو و شوهرت بتون نکهیرو پشت قباله من انداخته واسه ا ییکذا

! نیریبگ

تا  نینیشیم نطوریدونستم هم یاما به خدا اگه م... نیمکدر نباش میخواست ییمن و دا... فقط به خاطر شما بوده  شبیمراسم د... روجا  مامان

! نیاز اخالقش سوئ استفاده بکن ينطوریا ذاشتمیوقت نم چی، ه رهیرو برام در نظر بگ یقبل هیهمون مهر

:کشه  یو با صورت برافروخته چادرش رو به سرش م شهیروجا بلند م مامان

! هست  گهید زیچ هیپدر و مادر آدم  يدیهنوز نفهم... بزرگ شده  کلتیفقط ه  -

:ارهیتلخم دل خودمم به درد م پوزخند

!نداره  يریتاث گهیاگه به وقت و به موقع به آدم نرسه ، د.. .مونه  یمثل دارو م زهایچ یبعض  -

! یفراموش بکن یتون یوقت نم چیه گهید... مغزت  يتو شهیلحظه به لحظش ثبت م یبچگ تو

جهان و  یحت... دیفهم یم یب یب... دیفهم یعمه م... از تو  ریبه غ دنیفهم یهمه م... گرفت  یبغضم م يدیبوس یمنو نم نکهیاز ا یزمان هی

 يشوهرت برات تو یول يدیفهم یم شهیکه هم يحرف هات ثابت کرد يبعد ها البال! ... يدیفهم یاما تو نم... دنیفهم یناصر و رضا هم م

!بود  تیاولو

! چون حاج محمود منو دوست نداشت  يداد یبه دلم نم دل

:رهیگ یاشکش رو م يپر روسر با

چشمم به  شهیعادت کرده بودم هم گهید... دست و بال بابات بزرگ شدم  ریز... بچه سال بودم که شوهرم دادن ... نه پدر داشتم نه مادر  -

! سادمیجاها به خاطر تو ، تو روش وا یلیبازم خ یول! ... از خودم اراده نداشتم ... دهنش باشه 

حرف ها  یدونم که تند رفتم اما ، بعض یم... کنه  یقه راهش رو کج مرسه و با قربان و صد یسر م ییبه طرف در سالن که زن دا فتهیم راه

! جلوشون رو گرفت  شهینم گهیکنن د یسر باز م یدمل چرک هیمثل  یوقت
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:گذارهیگوشم م يکه خم شده سرشرو تو نطوریو هم بندهیرو به دور مچم م دیسف ياز طال ینیدستبند سنگ ییدا زن

دختر ؟  يکرد حاللم

بوسه و  یو گونه راستم رو م یشانیبا لبخند پ... زنم  یبه صورت مهربانش زل م اهمیدرشت و س يگزم و با چشم ها یم اریاخت یرو ب لبم

:کنه  یلب زمزمه م ریز رهیفاصله بگ نکهیقبل از ا

! یبخت باش دیسف یاله  -

بنده و  یبا طرح فروهر به گردن سامان م یمتیو گرون ق نیگمامان روجا گلوبند سن... کنم  ینگاه م شینما نیو به ا نمیش یمجسمه م مثل

 يرو انیبرل يها نیبتونه برق نگ لمبرداریو حواسش هست که ف چهیپ یرو به دور مچ سامان م یجهان به اشاره حاج محمود ساعت رولکس

!نهیصفحه ساعت رو بب

! شهیم شتریو ب شتریب ایو ر یهمه دو رنگ نیخوره و تنفرم از ا یم چیپ شتری، دل و روده من ب گذارنیسنگ تمام م شتریچه ب هر

 دنیبا د یگاه به گاه... شهیتر م نیجوه و سرم لحظه به لحظه سنگ یمغزم رو م يساقه ها انهیخفت بار مثل مور هیاون عقد و عروس ادی

امشب دو تا عروس رو  يانگار که عمه مهدخت برا... ادیدرخشه لبخند به لبم م یمثل فرشته کوچولو ها م دیاون لباس تور سف يکه تو نایآو

، دلم  شهیگرم و پر قدرت سامان فشرده م يپنجه ها انیده و دستم که م یباشه ، دخترکم مثل قرص ماه نور به چشمم م هکرد شیآرا

! شینما نیبه آخر ا شهیقرص م

موشکافانه و  ينگاه ها دنیبا د... و آدم هاش که سال ها از عمرم تلف شد بابت لق لقه دهانشون  ایشده از دن ریدلم س بیروزها عج نیا و

، خودم رو به  زانمیکنم با نگاه کردن به عز یم یو سع رمیگ یآشکارشون ، حالت تهوع م يهم غمزه ها یو گاه یمصنوع يلبخند ها

.آرامش برسونم 

خواست  یبه تن نکرده بودم و از رسم و رسومات بهره مند نشده بودم ، اما دلم م یعروس دیوقت لباس سف چیه میقبل هیزندگ يتو نکهیا با

،  دمشونید یکه سال به سال نم ییها لیفام بیو غر بیعج ينگاه ها ریشد و ز یبرگزار م یساده و خودمان هیمهمان هیبا  دمیجد هیزندگ

!باخت  یشدن رنگ نم ییعروس دا وتو حال ینیریش

! تک پسرش رو برگزار بکنه  هیخودش مراسم داماد لیزهره آرزو داشت و سامان اجازه داد مادرش باب م ییکه زن دا فیح اما

کرد و  ییرایپذ همانانینحو ممکن از م نیبابت دختر نبودن عروسش ، به بهتر یناراحت يبود که زهره خانم بدون ذره ا نیریچقدر ش و

 زیر زیو ر میدیها رو د یلیکرد که من و سامان به چشم شوکه شدن خ یو تک به تک با همه احوالپرس زیبه م زیم اونقدر شاد و سرحال

! میدیخند

، به طرفمون  زنهیشده لبالب م هیهد هیمخمل يشده و از پاکت ها و جعبه ها نیتزئ میمر يکه با گل ها یجشن سمانه با سبد بزرگ اواخر

:کنه  یگوش سامان زمزمه م ریو ز ادیم

رو ببرم خونه خودم ؟  نایامشب من آو... میبد لیتاالر رو تحو دیرن و با یمهمونا م گهیساعت د میتا ن  -

:ادیرنگش به حرف م دیفر شده و تل سف يبه موها رهیگرده و خ یم نایبه دنبال آو تیجمع انینافذش م يبا چشم ها وسامان
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! کنارم نباشه آرامش ندارم ! ... فا نداره بدون دخترم خونه ص  -

و  شهیصورتش خم م يها سرم رو یخاله خانباج تیتوجه به جمع یکالم سامان هستم که ب ریتحت تاث نقدریزنه و من ا یلبخند م سمانه

! ارمیکنار استخوان فک خوشتراش و معطرش فرود م ییبوسه رو جا نیاول

:کنه  یو خجالت زدم رو شکار م يو نگاه فرار رهیگ یدست هاش م انیلرزه کمرم رو م یکه از شوق م ییبهت زده با صدا سامان

!ستیجواب دادن ن ينامحرم جا تیجمع نیا ونیکه م فیح  -

 یب... از زن بودنم سرمستم  میزندگ يبار تو نیاول يبرا یول... شده  ختهیآم فمیضع يهمه ناز با نگاه و صدا نیدونم چطور ا ینم خودمم

:رنگش  یصورت يبه لب ها زنمیپروا زل م

سامان ؟   -

جانم ؟   -

! رو تمام بکنه و پشت در خونه تو سفارشمو بهت بکنه  ششیخواد حاج محمود نما یامشب دلم نم  -

:رو دوست دارم  ییکهربا يچشم ها نیا طنتیو من چقدر ش زنهیم لبخند

! م دزدمت خانوم یم  -

 ادشیکنه و تازه انگار  یپر از قوتو رو باز م شهیسر و صدا در ش یکه چطور ب نمیب یرو م نایآو فیظر يبسته دست ها مهین يپلک ها يال از

 يقدم ها يسمانه و صدا دنیکش سیه يو بعد صدا رسهیدر به گوشم م يلوال فیضع يصدا... نداره  یخوردنش قاشق يافتاده که برا

که  نطوریکنه و هم یم میرو کف دست هر سه نفرشون تقس شهیش اتیکه سمانه با لبخند محتو نمیب یشنوم و م یرو م نیشتابزده محمد ام

! ستندیباز و نگاه خندانم ن يخندن و اصال متوجه چشم ها یم زیر زیهم ر يبرا سندیل یکف دست هاشون رو با زبان م

چشم  دنیچرخونم و با د یسر م... شنیاز کنارم دور م نیپاورچ نیکنن و پاورچ یم سهیماست هاشون رو ک یمامان زهره ، همگ دنیرس با

 گهیفقط سه هفته د... نمیش یم اطیچرخم و با احت یپهلو م يرو... فتمیدرشت شده مامان زهره و کمر قوز کرده سمانه به قهقهه م يها

.میرو به آغوش بکش مونیدوست داشتن يچولوآرمان کو میو سامان بتون منکشه تا  یطول م

:ادیکنه با لذت به حرف م یرو پاك م نیکه دور دهان محمد ام نطوریو مامان زهره هم ننیش یخوشحال و خندان دور رختخوابم م یهمگ

! ها  يرو من درست کردم تو بخور نایقربونت برم ا  -

و من مثل هر روز مفاصل ورم کرده و دردناکم رو به  شهیسامان اتاق خلوت م دنیبا رس... کنم  ینگاهش م یخندم و با قدرشناس یم

کف  دهیتک به تک خطوط نازك و در هم تن انیکه از م یاز محبت شهیو همه بدنم گرم م سپارمیماهر و مهربان همسرم م يسرانگشت ها

! رسه  یقلبم م هکنه و ب یدست هاش تراوش م

:دم  یآغوشم فشار م يرنگ رو تو ییمویبزرگ و لکشه و من بالش  یدراز م کنارم
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! زدیکلمه هم حرف نم کیروز  يتو یقبال گاه ادیم ادمییوقت رهیگ یم شیدلم آت! ... شهیزبون تر م نیریهر روز ش نایآو  -

! کالس رقص نوشتم  ياسمشو برا روزید  -

! سامان ؟  -

! بره و تجربه کنه  میبگذار میگرفت میمنو پدرشم تصم... اصرار داشت  یلیخ  -

؟  ستیبچه هشت ساله زود ن هیيبرا  -

دوست  شتریب کیمناستیکالس رقص رو از کالس ژ گهیزنه و م یچشم هام زل م يتو یوقت... فهمه نژال  یجلوتر از سنش م یلیخ نایآو  -

! تونم باهاش مخالفت بکنم  یداره ، من نم

!نیکن یلوسش م نیدار  -

:ده  یو حرکت لبهاش غلغلکم م رهیگ یگوشم رو به دندان م الله

بابا و من هم گاه  یعل یگ یگفت به پدرش م نایآو... مفتخر فرمودن  دیما رو به القاب جد تیاوج عصبان يتو شیبانو چند روز پ دمیشن  -

! کنم  یم دایبه گاه به ساماندون ارتقا درجه پ

:کنم  یفرو م بالش يتو شتریخندم و سرم رو ب یم

! ادیبابا و ساماندون به زبونم م یعل اریاخت یگه باباهاش از من مهربون ترن ب یاما هر وقت م... که نه  شهیهم  -

نابود  تشونیسوزونه و خالق یبچه ها رو م هیسن ، انرژ نیهم يپدر و مادرها تو يبکن و نکن ها نیازا یلیخ... نژال  ریبهش سخت نگ  -

!شهیم

که بابت طالق من و پدرش نثارش شده ، دخترکم رو از اون طرف  يشتریترسم توجه ب یم! ... بشه  تیفقط دوست دارم درست ترب من  -

! بام بندازه 

! داره  یروشن ندهیآ نایمطمئن باش آو! ... محبت حساب و کتاب نداره نژال   -

 يروزها نیتر بیو عج نیاز بدتر یکیرو باردار شدم  نایآو دمیکه فهميروز... رسم  یآغوشش به آرامش م يگرما يو تو زنمیم لبخند

 نیاول ينگه داشتن دخترم ، برا يبه دست خداست و من مصمم شدم برا یکه آوار زلزله بهم ثابت کرد مرگ و زندگ يروز... بود  میزندگ

.رو درك کردم  زهمعج میزندگ يبار تو

و  شیپرانتز يپاها دنیبا د شهیو هم امیکردم بتونم از عهده تحمل مراحل درمانش بر ب یوقت فکرش رو نم چیاومد ه ایبه دن نایآو یوقت

! رمیم یغصه م نیبار ا ریکردم باالخره ز یپر سوزش ، حس م يها هیتنه گچ گرفته شده و گر مین

! ببره  ادیترسم منو از  یم یبه هر دوشون وابسته شده که گاه يبهره بود و حاال طور یبود که دخترکم از محبت پدرش ب يروز
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تلخ گذشته من ،  هیققنوس جوان تر و شاداب تر ، حاال تمام ثمره زندگ هیبه  شهیم لیتبد شیسوزه و تمام ثمره زندگ یکه م یققنوس مثل

! من و سامان رقم زد  يرو برا یو آرامش واقع یختو انگار به برکت وجود پاك و معصومش بود که خداوند خوشب... ناستیوجود دخترم آو

 شهیمحض بود و هم قتیچون قول خدا حق... بود و شاد بودم  دیته دلم نور ام دمید یم بتیگفت هر وقت غم داشتم و مص یم شهیهم یب یب

!بود  شیدر پ شیو آسا ی، راحت یبعد از هر سخت

نام خداوند رحمتگر مهربان به

اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ بِسمِ

ایم ات را نگشادهبراى تو سینه آیا

أَلَم  كردص لَک نَشْرَح

تو برنداشتیم ] دوش[بار گرانت را از  و

عنک وِزرك  ووضَعنَا

پشت تو را شکست ] گویى[که ] بارى[

أَنقَض ظَهرَك  الَّذي

نامت را براى تو بلند گردانیدیم  و

لَک ذکْرَك  ورفَعنَا

با دشوارى آسانى است ] بدان که[پس

مع الْعسرِ یسرًا  فَإِنَّ

با دشوارى آسانى است  آرى

مع الْعسرِ یسرًا  إِنَّ

یافتى به طاعت درکوش چون فراغت پس

فَرَغْت فَانصب  فَإِذَا

با اشتیاق به سوى پروردگارت روى آور  و

  ربک فَارغَبوإِلَى

  92بهمن : پایان

  93فروردین : انتشار

  

  http://www.forum.98ia.com/member164291.html  :نویسنده

    http://www.forum.98ia.com/member121122.html      :  طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member9963.html        :ناظر
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