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 «بسمه تعالی»

و به ساعت نگاه کردم.ساعت  دادمینشسته بودم و آروم آروم تکونش م ییننو یصندل یرو

کاره  مهین یکه لباسا ییهفته، دور تا دورم پر از طرح هامِ،پر از پارچه، پر از مانکن ها

 تنشونه.

 یزدم:به همه ثابت م بینگاه کردم.کنار لپ تاپه،هنوز اوستا نشدم،به خودم نه نمیدورب به

 نباشم... "آال"نیاگه مثل قبل هم یحت شنیهام تموم نم تیکنم که موفق

 یاست.وقت دهیخونه پوش یها نهیصورتمه...تموم آ یرو صورتم گذاشتم،روبند رو دست

 گرانید ایهم اون روبند رو صورتمه...همه جا...به خاطر اون  ست،بازیخونه ن"سردار"

 به خاطر خودمه. ستین

اجازه بدم که دکتر  تونستمیپروستات،نم نهیمعا یرفته بودم برا:» گفت  ییبار دا هی

 «...آخرم پاشدم اومدمدمیکش یام کنه، خجالت م نهیمعا

دکتر هم  یکنیحس م ینیخودت نب یچشاتو ببند وقت یدفعه رفت نیگفتم: ا ییدا به

 .یزنیگول م یزیاز نظر غر نتت،مغزتویبینم

 .نهیبینم یکس نمیمن،خودم صورتمو نب تیشده حکا نیا

...موهام آشفته و بلند دورم دمید یکه روبروش بودم خودمو م یدر تراس ی شهیش از

مصرف ... با شش ماه د،ابروهامیو سف یا نهیهنوز صافه،با همون پوست آ میشونیخته،پیر

 ریتقص دیهم ابروهام حاال نازک شده،چشمام...شا ختیر یلیکردن دارو،هم موهام خ

کنه و رنگ  یم رییکه با هر تمِ لباس تغ یبیبا اون رنگ عج یریمتغ هیقرن نیچشمامه! ا

بشه تا جادو کنه... عکس  شیآرا هیو درشت که کاف دهیکش یسبزِ،اون چشما یخاصش آب

... یشال و روسر یپوستر ها یبودم،رو دهیلنز د یبرند ها غاتیاز تبل یلیخ یچشمامو رو
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خودم بود،همراه  یشخص یِکه طراح ییبود... لباس عروسا نگیو شغل قالب خودم که مدل

 سطح کشور...و االن! یها شگاهیآرا نیمختلف عروسِ معروف تر یها شیآرا

 دهیکش یبود،ابروها یعیام مطمئن بودم،تمام صورتم طب افهی... غرور... چقدر به قغرور

 !خاص یپهن،اون چشما

 

 ینیب هیشد، یاونم متفاوت م شینداشت،با آرا یکار یبودن ول یکه معمول ییها مژه

گردنم  یچشم تا انتها ریمونده! از ز یمتناسب درشت... االن چ یو گونه ها کیکوچ

 یممکنه،بدنم دچار شکستگ یچطور دونهینم یله شد،کس یاون تصادف لعنت یتو قایدق

توسط  یدچار سوختگ یچشمم و تا گردنم عالوه بر شکستگ ریو زخم شده باشه اما از ز

 یدرمان یتنفس،صورتم بسوزه و داروها یبرا ژنیاکس یهم بشم. که جا ژنیدستگاه اکس

 مونده...!؟ یبه صورتم عفونت وارد کنند و حاال از من چ

همه ماه تالش  نیمانع راه رفتن من نشد بعد ا نیده،اید یجد بیکمرم آس ی مهره

 و برق و... یوتراپیزیتونستم راه برم،بعد اون همه عمل،ف

ورزش  دیمواظب باشم،نبا دیمراعات کنم،با دینرفته،با نیاز ب بیبرگشت اما آس امحسّ

 ادیز دیانجام بدم نبا دینبا ادیز یتحرک یاستخر راه برم،ورزش ها یتو تونمیکنم.فقط م

بار  هی قهیدوخت لباسام هر چند دق یوزن بلند کنم... برا لویدو ک یحت یباال ای ستمیبا

 شمیو دوباره مشغول م دمیمخصوصو انجام م ینرمش ها یکم رمیشم راه م یبلند م

 ...شهیحس م یاز پاهام ب یکیاد،یم ادیکه فشار ز یگاه

ردار... سردار که خودشم بال رو سردار سرم آورد... س نیقبل نشدم و ا ی "آال" گهید من

 سه روز تو کما بود اما فقط شونه راستش در رفته بود.
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 نیمن مچاله شد اما ماش نیرانا بود و ماش نمیبود و من ماش یشاس کیاون  نیماش چون

. اگر کمربند بسته بود، سرش از بغل نینه ماش دید یجد بیاون هامر بود، نه خودش آس

. اما من عمال دکترا رفتیهوا باز بشه، کما هم نم ی سهیک نکهیقبل ا خوردینم شهیتو ش

 میهو نام کیبودم، شش ماه مداوم و  مارستانیب یم تویجمعم کردن، هفت ماه و ن

 ...شد.یتراپ ویزیماه ها هم صرف ف ی هیو بق یهرازگاه

اتاق باهمون  یمنو همون اول از پادرآورد و رفتم باال دم پنجره  کباریفقط  نایا یهمه  اما

 عصا که خودمو پرت کنم.

تو اتاق نبود...  چکسیبد بود... ه یلیاز پاهام حس نداشت، حالم خ یکی یموقع حت اون

 یلیخ کنهیم یکه خودکش یکس»افتادم یجمله ا هی ادیخودمو بندازم  خواستمیم یوقت

 «نداره!!!؟ دل و جرات مبارزه با مشکالتو یگرفته، چطور مویتصم نیدل و جرات داره که ا

. ستادیاز حرکت نا شیزندگ یکه تمام بدنش سوخته ول یها افتادم؛اون مانکن یلیخ ادی

 .کنندیم یو زندگ دنیاما ادامه م نیپاش دیاس یکه قربان ییدخترا ادی

ادامه بدن  دیمن با هیشب ییمدرسه سوختن و با صورت ها یکه تو یکیکوچ یبچه ها ادی

 افتادم... دنیادامه م یو قو

و  ارنیدرب شهیهس که نم یصورتش تومور یافتادم که تو یشگریزومبا و آرا یمرب ادی

من بود... و اونا به همه ثابت  هیرفته و فقط چشماش سالمند... شب نیکل صورتش ازب

چرا من نتونم؟ از  دن؛یادامه م یراهشونو نگرفته و اونا قو یادامه  یکه چهره جلو کننیم

رفت، نتونست تحمل  شییبایطفلک، اون همه ز یخودمو بکشم که بگن آخ زارم،یترحم ب

من بخاطر استعدادام و تالشم بوده  تیکه موفق کنمیاجازه بدم... به همه ثابت م دیکنه، نبا

 یلیمردا رو درآوردم...خ ی هی... من مغرور بودم... چقدر دل شکوندم، چقدر گرمییباینه ز

و من چوب تک تک حرف ها و کارامو  بودنمن ن ییبایزهارو مسخره کرده بودم چون به 

 خوردم...
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بود. ازم  دهیعرب منو د یشاهزاده  هیقرار داشتم دو هفته بعد تصادف بود اون قرار...  هی

 ... ومن... مغرورتر شده بودم...میتا باهم مالقات کن رانیا ومدیکرده بود، م یخواستگار

 ...یسال و اند کی نیتمام ا ی... به اندازه کنمیداستانو دوره م نیچقدر ا دم،یکش ینفس

زن وارد کنه؛  کینقص عضو داشتم و طبق قانون عامل اگر مرد باشه و نقص عضو به  من

 میتصم کی تِینها نیقانونو اجرا کردم! ا نیباهاش ازدواج کنه؛ من ا دیاگه زن بخواد با

تخت  یبهشون گفتم که چهار ماه بود رو یوقت نوی... اکردیباهام ازدواج م دیبود و سردار با

تختم وا رفت، مادرش شوکه بمن  یمبل روبرو یرو د،یبودم... سردار رنگش پر مارستانیب

 !؟ینگاه کردو گفت:چ

 .دهیم حیبراتون توض لمی:وکگفتم

 یبودم اون موقع... ازهمه شاک یعالم شاک یکرده بودم...از همه  تیهم شکا مارستانیازب

 بودم...

 شویرو دوست داشت و من داشتم ورق زندگ یکیبود.  یاول سردار عصبان یها هفته

پول داد و من  شنهادی... هفته ها بعد بهم پدادمیم رییداده بود، تغ رییهمونطور که اون تغ

 عبارت بهش گفتم: کی

 شیپوالت به درد آت یعنی... یمنو بهم برگردون یزندگ یتونینم یوقت ریبرو با پوالت بم-

 ...خورهیزدن م

 کنه... شنهادیرو پ یکه مبلغ باالتر گمیم ینطوریا کردیم فکر

دوستش که همکارشم  نیتر یمی،صمیبودنم بود با مجتب یبستر یششم بود، آخرا ماه

 میگفتیم "سُل"خواهرم که همه بهش  "سُالله"اومده بود.  دیچک سف هیبود اومده بود با 

 بود. شمیهم پ

 درآورد و گفت: دویاون چک سف بشیاز ج سردار
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 یخوایهر قدر که م سی... بنودهیچک سف-

 سردار فقط نگاه کردم، نگام کردو گفت: به

 کنمیمن قبول م یسیهرقدر بنو-

 برداشتم و سالله با ترس گفت:آال! زیم یچاقو از رو هی

 ندارم یکار سایوا-

 ریرو طرف سردار گرفتم و گفتم :بگ چاقو

 ینگاه کرد که با دهن باز و شوکه به چاقو یباتعجب نگام کرد و برگشت به مجتب سردار

 رشیو گفتم:بگ کردیدستم نگاه م یتو

 ؟یچ ی:براسردار

... تا راحت شم، چون نجایا قایدق«قلبم اشاره کردم و گفتم یرو به»نجایا یبزن خوامیم-

 زنده ام تو هر روز یوقت

بار  هی یکشیمنو م نمیبب نهیآ یو حس کنم،توکه خودم یوقت قه،هریساعت،هر دق هر

 بکش راحتم کن.

 ریگفتم:بگ یبا اخم نگام کرد و دستور سردار

 ...دهیچک سف نیگفت:چرت و پرت نگو،ا تیبا عصبان سردار

کردم و پرت کردم  زشیر زیگفتم:مرده شور پولتو ببرن.چکو ازش گرفتم و ر تیعصبان با

 .یتو صورتشو گفتم:مرخص
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 یکه اول ادا شناسمیم یلیدم،خید یلیمضاعف گفت:من امثال تورو خ یتیبا عصبان سردار

که مال وضعمون  یدیاما طمع پول تموم جونشونو گرفته،تو فهم ارنیراهبه ها رو در م

 ...یبا ازدواج به خواسته هات برس یخوایم یستین یراض یچیخوبه االن به ه

 برداشتم طرفش پرت کردم.. زویکنار م ظرف

... بانداژ صورتمو باز نیمنو بب یو با حرص گفتم: عوض واریداد و خورد به د یجاخال

برداشتم عکس خودم  زیم یاز رو مویکردن،گوش یشوکه نگام م یکردم،سردار و مجتب

 تختم طرفش و گفتم:رو  روش بود،انداختم 

منو  تیلعنت یبا پوال«به عکس اشاره کردم» که بودم، یاون هیخودم کن.شب هیمنو شب-

اون موقع هنوز »بهم برگردون که بتونم مثل آدم راه برم  مویخودم کن،سالمت هیشب

 ریبهم برگردون.منو س مویزندگ تیبااون پول لعنت« نگرفته بودم یو برق درمان یوتراپیزیف

که تو ازم  ممییبایز یپول پول کنم.من گشنه  یستم که هیبزرگ کردن.مثل تو گشنه ن

مدل صورت بودم،مدل  هیپول؟من  یگیرفته تو م نیصورتم از ب.هفتاد درصد یگرفت

 ؟یفهمیم سازنیرنگ چشمم لنز م ی... از رویشیآرا

... برو خدا اریبده،برو برام جادوگر ب نیدرد منو تسک تونهینم ؟پولتیفهمیم« زدم: غیج»

 یگیم یلب گفت:چ ریآرنج سردارو گرفت و ز یکه صورتمو بهم برگردونه...مجتب اریرو ب

 «سردار رو با خودش برد.»میبر ای!؟بیمرد حساب

آال، اگر ازدواج کردم  نیا نم،یاتاق کارم راه رفتم، االن من ا یرو پس زدم... تو گذشته

 دیاز دست داد حاال با ییبایبهم بگه بدبخت صورتشو به اون ز یکس خواستمیچون نم

کرده  یغلط هیحقو بهم داده. سردار اون شب  نیباباش، حقم بود، قانون ا یخونه  نهیبش

 .کنه نترلک نویبودکه نتونست ماش

دارم، اگر پدرش هم پشت  ادیتصادفو خوب به  یکرده بود، من لحظه  یغلط هیحتما  

 یپرونده ثبت نشه؛ اون در حق من بد یزدن که تو یکلک هیدرخواست منو گرفت حتما 
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. کنمیباهاش بد هم رفتار نم یندارم... حت یکار ازدواج حق منه... به سردار نیکرد... ا

نخواستم  هیبوده... من مهر ینطوریمشترک هم یدوماه زندگ نیا یهم خونمه! ط هیشب

 م.تاما چند تا شرط داش

پس زدن  اون حقِ یخنده داره که ول»نداره نیحق طالق بامنه،دوم حق عدم تمک اول

و  یمن ثبتش کردم، سوم حق امرونه یاگرچه درقانون هست ول نیمنو نداشت و ا

 برگرده به اون خونه. دیمن نداره ،چهارم هر جا هست ده شب با یبرا یکار تیممنوع

 بار قبل عقد اومد سراغم... هیزدم.  ی.. خونه... پوزخندخونه

ساده، جالبه که خونواده  ییطال نگیر هیدستمه...  یاون تو یدستم نگاه کردم حلقه  به

بازار که چند سال دست به دست  یطالفروش یحجره  نیسردار جواهرسازن، بزرگتر ی

 نازکه... یِنگیانگشتر ر هیدست من  یخونواده اشِ اما تو یگشته، برا

من  یعذاب بده، برا تونهیکرده منو م فکرنه... نازک؛ سردار  مینه، ضخ نیپهن نه، سنگ 

 یاهدافم از هر ضلعش نصف یارزه... وقت یمخداهم ن نیمن پولشون به نفر یمهم نبود، برا

 به پول فکرکنم!؟ تونمیم ی! چطوردهیپر

 ختهیر یبار خونه امون  به اتاقم، بازم فقط چشمام، فقط ابروها نیروز قبل عقد بود، ا دو

 از صورتم مونده! نی... تنها همیشونیشده... پ

من نگاش  یکرد،ولینگامم نم ،یکینه عل ینشست، نه سالم یصندل یکنارم رو اومد

عقد کنم االن  گریاگر پارسال بود، اگر قرار بود دوروز د دیافتادم که شا نیا ادی. کردمیم

 ... دمیدی... داشتم تدارک مکردمیم دیداشتم خر ندهیبا همسر ا

 میگفت:آال من اومدم باهم حرف بزن ریسر به ز سردار

 .یکرد دایحرف مشترک پ-
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رو زمزمه  یزیچ هیلب  ریتنها نگاش کردم و ز توروخدا متلک ننداز گوش کن .-

من  یبخوا یهر کار یبخوا یمحکم رو هم گذاشت و گفت : آال تو هر چ کرد،چشماشویم

 اِال ازدواج باتو . کنمیم

با وحشت سر بلند کردو خونسرد تر »بسوزون ...  دیخونسرد گفتم:صورتتو با اس یلیخ

 درصد پوستت سالم بمونه.... یکه س یچشم تا گردن جور یگود ری:از ز« گفتم

 . خوامیم نویشوکه نگام کرد و گفتم :من ا سردار

 ؟!!! یگیم یچ-سردار

که  ی،جوریتخت بخواب یکه شش ماه رو ی،جوریبشکون دیکمرتم با یدو مهره اصل-

 ... یدارینه در خواب بلکه تو ب ینیهرروز از ترس فلج شدن کابوس بب

 ینطوری؟!تلخ بود؟ سخت بود؟ من سال گذشته ا هیاز جا بلند شدو گفتم :چ سردار

 کردم. یزندگ

 دوست دارم ... ویکیمن - سردار

... قهقه زدم. اول با تعجب بعد با خشم بعد باترس نگام کرد  دمیخنده ... خند ریزدم ز پق

 . رونیدست زدم... به دستام نگاه کردو گفتم :باشه گمشو ب

 آال ، من عاشق پانته آ...- سردار

 زمزمه کردم :گورتو گم کن . اروم

 به گذشته اش برگرده . تونهیپانته آ نم- سردار

در  یروم گفتم : چرا دارآقدم عقب رفت ، کی، سردار  اطیجا بلند شدم ،اروم با احت از

 ... سای؟ وا یریم

 من بهش قول ازدواج داده بودم ... - سردار
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 یکه از فشار دستم م یجور کینگام کرد ، فکشو محکم گرفتم ، دیمقابلش با ترد رفتم

 روهم گفتم: یبا دندونا دیلرز

 ؟یدوست دخترت یِتو رخت خواب یاز دست دادم تو نگران موی،من زندگ یعوض کهیمرت-

 دهیکه وام یاون دختر یعشقتون ،گور بابا ی،گور بابا یزنیمن از عالقه و عشق حرف م با

 ... یکه توبعدش عقدش کن

 اخم و حرص دستمو پس زدو گفت : با

 . یزنیحرف مفت م میدر مورد من و زندگ یکه دار یهست یساکت شو تو ک-

 ؟! میمن ک-

که اونو با اون جثه برگردونم  نی،تصور ا واریدست چرخوندمش طرف د هیگرفتم با  قشوی

 بزرگ بود . یتابلو کی وارید هیبرگشت ،رو یخنده داره ول کمی واریبه طرف د

متناسب که البته با  ینی،ب یطوس یاب ی،چشما یپهن و قهوه ا یچهره ام ،ابرو ها از

 نییبرگشته به طرف پا یکم نییدرشت که لب پا یعیطب ینقص شده بود ،لبا یب شیارا

 صاف ... یمشک یگرد ،موها ی،چونه ا

 «به صورتم اشاره کردم» یکرد ینطوری... تو منو ا نمی،من ا نمیحرص گفتم : من ا با

 و گفت : دیکش نییمنو با حرص پا دست

 مقصره . مارستانمیب-

،صورتم فکم گونه ام ،دندونام همه شکسته بود چون تو با  یتو صورتمو قبال له کرده بود-

با  نمیماش یهوام کار نکرد چون تو تو ی سهیصاف تو صورت من ، ک یاومد نتیماش

 .... یبود نتیماش
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فرستمت هرجا ،هر  یباال گرف و گفت :باشه ... باشه آال ... من م میبه حالت تسل دستاشو

 اش باشه . نهیکه هز رتا عملت کنند ،هر چند عمل هرچقد یگیکه م یکشور

 . یکنیم نکارویدستت درد نکنه توروخدا ا یگفتم : وا یذوق تصنع با

 گفتم تینگام کرد با عصبان دیبا ترد سردار

کردم ، با دهن  یقلب ستیداشتم بار آخر ا یهوشیبار ب 18مغز من تا امروز  یمردک ب-

چشمام ن اما از چپ کرد دیدیالبته اون که دهن منو نم»گفتم :هر چند تا عمل  یکج

 «که ادا در آوردم دیصدام فهم رییتغ

 . کنمیقرون خرجت نم هیرمت یگف:من اگه بگ تیعصبان با

ن ،جم کن بده به اون عشقت بره خارج شوهر کنه ، نک کنمیجمع کن بابا خرجت نم-

 ( دوس دارم openاونا) 

 گفتم : ستادمیاش با حرص ا نهیبه س نهیدست بلند کرد دست به کمر س سردار

روم باز شه منم بزنمت  دیبزن شا ی؟بزن ، بزن ؛تو قبال منو له کرد یبزن یخوایم هیچ-

 راحتت کنم

 ال اله اال اهلل- سردار

 خدا پرسته ؟! یاهلل ؟!!! عجب پسر حاج ال اله اال-

آال دهنت و ببند، دهنتو ببند،حداقل حرمت خونه پدرتو نگه دار که من نزنم -سردار

 نییپا ادیدکورت ب

دکور کجامه ، چون تو  قای؟!دکور؟!دکووووور؟! منظورت دق نییپا ادیب میخنده گفتم :چ با

  ؟ یبا دکور کجا کار دار نییپا یقبال صورتمو آورد
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دستاشو به هم  ی،پنجه  تتو اتاق راه رف یبود ،عصب یاما عصب گرفتیداشت خندش م»

داده بود  یطب یلصند کینشستم ،بابا  زمیقفل کرده بود پشت گردنش،رفتم پشت م

 «کردن. یساخته بودن ، شروع کردم به طراح

کردم ، سردار برگشت با تعجب نگام بهش  یرو پل یکیموز هی کردمیم یطراح یوقت

 ندادم ،به کارم ادامه دادم .... تیاهم

 نه ؟ یحرص گفت : خوشحال با

 ته قابلمه مادر بزرگم بشم هیآره آرزوم بود شب-

مرده رو ببرن جز بابام که  یبا تعجب نگام کردو با حرص گفتم :مرده شور هرچ سردار

گرد  یخورده تر با چشما هکّی، بد بخت ،سردار  کنند ، بد بخت تیفقط اومدن زنا رو اذ

هارو  یلیخ تمی،من با صورتم با غرورم با موفق نینگام کرد و گفتم : مغرور بد بخت منو بب

چرا، که بگه ...  یدونیغرور رو گرفت م یهمون بان قایدق ؟خدایدیشکوندم له کردم د

 :« با حرص مضاعف تر گفتم»،  یچی، ه یسین یچیتو ه«: داد زدم»

 هیرو که تو هم شب یروز نمیبیبا پول بابات به من پز نده که دارم م!!! یستین یچیتو ه

 . یمن بد بخت

 . یواریچهار د هیتو  برمتیبا حرص گف :م سردار

رشد  دیاز درون با تهادب کرده که تو مغزم رف یببر ،منُ جور یخواست یهر قبرستون-

 کنم .

 کیزدو گفت : آره از درون ،رشد کن ،رشد کن چون بعد عقد من  یپوز خند سردار

 .کنمیخرج نم ختتیر یقرونم برا

 رهی؛آخ آخ خدا پولو ازت بگ یکشیباال دادم و گفتم: بهتر نکن ؛خودتم با من زجر م شونه

 ؛بد بخت رسهیم یمنم منمت به چ نمیبب
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 :هان ؟تکون دادم و گفتم  یبا حرص نگام کرد و سر سردار

دلم  یمن که با هر ک یکن یکار یتونی،بد بخت تو بعد عقد نم ییبدبخت تو - سردار

 . رمیبخواد م

دلت  ی، تو هر غلط ستمیاتفاق هم هرزه نبودم ،بازم ن نیباال دادمو گفتم :من قبل ا شونه

 .بکن خوادیم

شش هفتا قدم  بایتقر نکهیرو برداشت با حرص بلند کرد ،با ا یاطیبزرگ خ یچیق سردار

 در اتاق باز شدو مامانم وا رفته گفت: تازم فاصله داش

 خاک بر سرم .-

 رو گذاشت وگذاشت  رفت ... یچیخورده مامانو نگاه کرد و بعد ق کهیاول  سردار

نگاه  اطیتراس داشتم به ح شهیها رو پس زدم برگشتم به زمان حال ، از پشت ش گذشته

 آوردتم کردیم

اتاق  یتو اموی، من دن شمیم تیدو خوابه ، فک کرد من اذ هیمتر شصت یخونه  نیا تو

 ... نمیبا مدادمو کاغذام با چرخمو با دور ب سازمیخودم م

 ... مهینه و ن کهیساعت نگاه کردم نزد به

به من زنگ بزن ،  ومدی،باباش گفته بود ن تگرفی، خنده ام م ادیتا ده م یول ادیتر نم زود

سگ   نیبود ... سردار هم از باباش ع ادیمومن بود و دودوتا چهار تاش ز یلیخ یحاج نب

 خود سگ . نیع نیع دیترسیم

من با  دمیرسیم یبه خونه و زندگ کردمیشامم درست م یشامو انداختم من حت سفره

 نداشتم یسردار دشمن
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،من  شیبود من فقط تقاصش کردم به خاطر تخط اوردهیاز عمدو قصد پدرمو در ن اونم

 هی متخواسی. نممتدونسیاون در درون خودم ؛ خودمو مقصر م شترازینبودم ب ریانتقام گ

 یدلش برام نسوزه کس یکه کس دارمیازدواجو نگه م نیبذارم، من ا یعمر سر ناسازگار

 نگه مغروره بدبخت کالهش افتاد ته معرکه ...

من  دیاما به مرور فهم مذاریم یسر ناسازگار رمیگیمن انتقام م کردیاوال فک م سردار

 نمیبیلب تابم م یمورد عالقمو تو یلمایف یمن حت دیفهم نویزود ا میلی، خ میعاد یلیخ

 .رمیگ یقرون ازش نم کی ی، حت

مشترکمون  یتا اون روز که شصتو هفت روز از زندگ یحت کردیخونه رو خودش م دیخر

تواتاقم  ی،من حت میبهم نداشت میقرون نداده بود ، نگرفته بودم کار کی یحت ترفیم

 ... زدمیحرف م شتریاونم تو اتاقش ،سر شام من ب دمیخوابیم

 ای شدیهمراهم م یچا یابر دیاوقاتم تنها شا یسکوت تلخ داشت و گاه کیاما سردار  

 نگاه بهم کردو گفتم : مین هیانداخت اومد تو خونه ،  دیمشابه اون کل یزیچ

 .یسالم ،خسته نباش -

با اعتراض گفتم :عه! عه! چرا اون کفشو  هیلنگه کفشش گل هی دمیتکون دادو د یسر

 تو ؟! یآورد

 گفت : یو سردار شاک رونیبرداشتم انداختم ب یلنگه رو از تو جا کفش یجلو  رفتم

 یساختمون ب نیتو گل ا تباز کنم پام رف نگویبشم تا در پارک ادهینکن بابا ، اومدم پ-

 شم در رو باز کنم . ادهیپ دیهم نداره با دار موتیدر ر هیصاحب 

 شد . یچ یدیاوخ اوخ د-

 نیا ونهیلیچند م یدونی، م برنیکفشو م انیم رونیدست به کمر گفت: نوچ ، نذار ب سردار

 کفش .
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 لنگ ؟ موریت برهیلنگه کفشو م هی یک-

به  نهیو س گرد یخودش گفتم ،با چشما هیمن شب هیتو جاکفش اریبشورش بعد ب ببر

 تمسخرمو خوند با حرص نگام کردو گفتم : طنتویاز تو چشام ش نشیس

 «:از کنارش رد شدمو گفتم»ام بود خوب. هیزیجه یجاکفش-

 من بشورم ؟ -سردار

 . شکنهیببر کلفته خونه بابات بشوره تو ناخنات م لونینه بنداز تو نا-

 داد زد : آال. تیبا عصبان سردار

 ؟ یزنیمگه داد م یهان ؟کر-

خنده ام  دمی. کوچکمون افتاد و از نگاش برقو دهیناهار خور زیاپن نگاش به م یجلو اومد

 «!شکمو» تگرفیم

 ونویزیآوردم ، تلو میرفت ، رفت تو اتاقش ،ساالدو آوردم و ترش ادشیغرش  دیرو د غذا

 ،نشستم گف :اُاَ! نمی، عقب عقب اومدم بش دهینشون م الیداره سر دمیروشن کردم ، د

 . میبسم اهلل الرحمان الرح«:اون نشستم ، خندم گرفتو گفتم هیرو پا دمید برگشتم»

 جن عمته.- سردار

 بهت شک کرد . دیبا هوی یشیتو که ظاهر م یاون که عجوج مجوج بود ول-

نشستمو  یصندل یرو.»خودشو حفظ کنه  خواستیهم گذاشت ،انگار م یلباشو رو سردار

 «:گفتم

 ؟یشوریدستتو نم-
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 ریغذا بخور بم فیبشقاب گذاشت و گفتم:نشور، بادست کث یشده قاشق چنگالو تو یعاص

 ...شهیتو که ادعات م یاصال.ول

برگشت به  کنه،یداره نگام م دمیصحنه اش شدم، فهم هیافتاد محو  الیبه سر چشمم»

 نگاه کرد وبلند گفت :نُچ. ونیزیتلو

 .دیبوسیت زنه رو مبود که مرده داش لمیف یجا هی قایجا بلند شد، دق از

 گفتم: بلند

 العفو العفو العفو... یاله ه،یوالتوب ال یاستغفراهلل رب-

 آال ساکت شو - سردار

 کرده ها، خاک توسرش رفته با کمرنگه. انتیمرده به زنش خ-

ادعا  ومدیکرد، خوشم م ونیزینگاه به تلو هیاومد  سیخ یاز آشپزخونه بادستا سردار

بود اما باال سرش  ونیزیچشمم به تلو شد؛ینداره اما توجهش جلب م یتوجه کردیم

 پاک کردم. دوباره گفت:نُچ! زویم ی شهیش یآب رو یو قطره ها ستادمیا

ملخه،  ههی!! چقدر الغره. نگاه کن سردار شبیگفتم:اَ دمویبرداشتم براش پلو کش بشقابشو

 ها هستند، نگاه پاشو... یملخ خاک نیاز

 .یبا غذا رو بکش مردم از گرسنگنُچ، با-سردار

 بودم و گفتم: ستادهیو همون طور کنارش دست به کمر ا دمیکش خورشت

 ...نهیآخ آخ زنش برسه بب-

 .ستیباال سر من نا- سردار

 ...ای... بدو بدو بسیس-
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 بکنه. تونهیم یچه غلط نهیمثال زنش بب - سردار

خنده و  رینگام کردو پِق زدم زسردار شوکه »شب تو خواب ناقصش کنه. پخ پخ ببُرَتش-

 «نگاهش رو ازم گرفت. یشاک

 .چسبهیغذا م نیصبح درست کردم با ا ،یِبادمجون کباب یترش نیو گفتم : ا نشستم

 لمیرو برداشت، توجهم به ف یترش یکنه کاسه  ینگاهم کنه و توجه نکهیبدون ا سردار

 باز جلب شد که زنش اومد افتاد رو سر دوست دختر مَرده...

 گفتم: جانیدست زدمو ازجا بلند شدمو با ه باذوق

بلند  کرد،یخورده نگام م هکّیدهن پر  با...»نی... جون من ببنی... ببنیول سردار بب یا-

دمش گرم. آهان.. بزن...  ن،یبب« : گفتم ونویزیشدم چونه اشو گرفتم و برگردوندم طرف تلو

 . مردا نقطه ضعف دارن...ستیبلد ن نیا نیبب

 :نکن بابا! عه!« و گفت دیدستمو از چونه اش کش »

 گفت : ینگاه کردم و سردار بعد چند لمویف ستادمویا همونطور

 آال؟-

 هووم؟-

 !ستادهینُچ! باال سرمن ا-

 بده. هیترش نیکردمو گفت: از ا نگاش

 گفتم: جانیباه

 ؟ینه بگو حال کرد ؟ینه حال کرد-

 شده گفت: یعاص
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 !یزنیآال چقدر حرف م - سردار

 یپینه مثل تو نوچ نوچ کنم مثله اسک-

 نچ نچ نچ..«:نگام کرد و کاسه رو گرفتم و گفتم یشاک سردار»

 داد زد : آال! یشاک ارم،یب ینچ نچ کردم و رفتم تو آشپزخونه تا ترش کیتمیر

 .ارمیتراس آشپزخونه ب برم از تو دیکن با فیتعر نیبب-

منو  یتراس آبرو رهیباز داره م یبا روبند و مو یزنم کننی!؟ همه فکر میزد: اونطور داد

 ببره...

 اَهَه...-

چادر  ابونیمنو خونوادمو حفظ کن، تو خ یآبرو ،یکنیم یگفت: گفتم هرغلط یشاک

 تو تراس! رهیباز داره م یبعدبا روبند و مو ذارهیم

 لب گفتم : شروع شد. ریز

خودمو برداشتم  یچا وانیل ختم،یر یحرف نزدم، بعدشم ظرفارو شستم، چا گهید باهاش

گوشم  یتو یفر دزاستارت زدم، هن دویجد الیسر هی دنیو رفتم هاردمو آوردم و د

که واسه مجالت  ییمقاله ها یبرا داشتمینت برم یو گاه دمیدیم لمویم فتگذاشتم و داش

بود  کیمتال یلپ تاپ که مشک ید یدور ال س یاکه از لبه ه نوشتمیم یو فرهنگ یهنر

 قایدق یناهارخور زیدم آشپزخونه، م ستاده،یسردار پشت سرم ا دمیو انعکاس نور داشت، د

در  لمیحساس ف یجا دیتا رس کنهیو نگاه م الیآشپزخونه بود و داره سر یکنار در ورود

 گفت : عـــه! اریاخت یجور که سردار ب هیلپ تاپو بستم، 

خودشو جمع و جور کرد و آروم گفت  عیمضحک نگاش کردم، سر یخنده  هیبا  برگشتم

 ...زمیخودم بر یبرا گهید یچا هی:اومدم 



19 
 

 رفت. یاشاره کرد و به سمت کتر شیبه استکان خال رو

رفتار  ینطوریعمر هم هی یتونیتو که نم ن،یبب نیبش ایندارم ب ی:من مشکلگفتم

کن  دایپ رو یکه نرفته حق طالق بامنه، پس راه ادتیراحت رفتار کن چون  ،حداقلیکن

 .یبد نیکه خودتو تسک

. نفسمو حبس دیکش ریزنگ خورد. از جا بلند شدم کمرم ت لمیلپ تاپو باز کردم و موبا در

 نزنم... غیکردم ج

نفسمو چند بار از دهنم خارج کردم... و سردار از آشپزخونه  ز،یجک زده بود به م دستمو

 گفت : یعصب

:خوبم... خوبم... خوبم « لب گفتم ریز دیلرزیزانوهام از درد م»شده؟داره... نیگوشِت سنگ-

 آال خوبم

 آال! -سردار

 ...یایب شهیسردار م-

 نیبغلمو قبل زم ریز شه،ینور م یقشنگ نور عل نیشد گفتم االن بخورم زم یخال زانوم

رفته عرق شده بود. مچ دست سردارو محکم گ سیخوردن از پشت گرفت؛ از درد تنم خ

 بودم

 کنم؟ کاریبا هول گفت : چ سردار

 کمکم کن دراز بکشم.-

 جا!؟ نیهم - سردار

 .المونیو یباال یطبقه  یاتاقا ینه تو-
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آروم کمکم کرد تا دراز بکشم و گفت:چرا  نیکرد و همون جا رو زم یباز نوچ سردار

 شد؟ ینطوریا

 بلند شدم. هویوقته نشستم  یلیخ-

 داروهات کجان؟ - سردار

 تو عمرش، رفت داروهامو آورد دهیند ضیکه تا حاال مر نینگاه کردم زرد شده بود، ا بهش

 ؟یدیقرص خوردمو گفتم:دکتر استرانج د دوتا

 سرم نشسته بود شوکه گفت : هان؟ یهمون طور دو زانو باال سردار

به  نکهیافته، راه ا یاز کار م کنهیکه باهاش عمل م شیکه دست اصل هیدکتر هیداستان -

و قدرتش بدست  کنهیم دایکنه رو با افکارش پ میبدنش دستور بده و سلول ها رو ترم

 .دنیعلمو آموزش م نیا ایدن یاز جاها یلیها مقاله درموردش نوشتن که خ یلیخ اره،یم

 ؟ینیآموزش بب یبر هیچ - سردار

 .نیکنند که بلدند هم یفقط باور م نندیب یرو آموزش نم یزینه... آدما چ-

 تکون داد و از جا بلند شد و گفتم: نیبه طرف یسر دارسر

 .اریبرو بالش و مالفه ب-

 رو تختت! یرینم - سردار

 .تونمینه نم-

. سیکرده! ه کارتینشستن ساده چ هی نیبب ،یرفت تو اتاقم، آال... ناقص شد سردار

 یکیروز  هیکه  نهیهدف ا نیبازم... چشمامو بستم و گفتم : مهم تر یخودمو نم س،منیه
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آال تو  یتونیثابت بشم... توام م دیکنم. من با یمثل هم قو طیخودم تو شرا هیرو شب

 ...یتونی... تو میتونیم

 نیرو خاموش کرد و چراغارو هم هم ونیزیبالشت و مالفمو آورد و خودش هم تلو سردار

 .کردمیبه سقف نگاه م یکیتار یاتاق. تو یطور و رفت تو

 هیمرض"بود  یپاش دیاس یِکه قربان دمیرو د یعکس دختر نستاگرامیا یروز تو هی

قلبم بهش افتخار  ی. توکردیم تیعکسشو که فعال دمیجاها د یلیفعال بود، خ "یمیابراه

 نکهیبود. از ا یمرد بود اما هنوز مستقل و قو هیخشونت  یزن بود که قربان هی. کردمیم

 الگو بود... هیو نخوت  ییبایمن با اون همه ز ی. براکردمیهم جنس من بود حس قدرت م

 یادامه... اول از همه برا یبرا زهیانگ هیها بشم  یلیخ یاون باشم... برا هیشب خوادیم دلم

. مثل االن نسبت به شهیروون تر م ی... آال باالخره همه چ"یخودباور"  یعنی نیخودم، ا

بودم... خودم خواستم که  دیناام یلی. خحالم بدتر بود.. یلی... اون روزا خشیچهارده ماه پ

 هیبرگردن فقط خودشونه. اگر  دیکه بعد ترکش با یبه خودم برگردم... آدما به تنها کس

 هرجور شده به خودش برگرده. دیرد باکآدم خودشو ترک 

سطح صاف،  یکردم. آروم رو یرو ادهیپ کمیربع به هفت رفتم  هیاول صبح، ساعت   صبح

نبودن،  شتریدو نفر ب یکیبودم که  ییصف نونوا یساعت... تو مین یال قهیدق ستیو تنها ب

 نایا یحاج یاز خونه  دمیرو د مهیسل

نگاه کرد و بدو بدو  ابونویور اون وره خ نیا عیسر د،یسر بلند کرد تا منو د رون،یب اومد

 اومد طرفم.

 مهیسل یحاج یخونه  یِواحد خبر کنه،یگفتم :بدو بدو زنِ سردار االن فرار م آروم

 گزارش. یآماده  یخدمتکار حاج

 سالم خانوم.-
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 ؟یسالم خوب-

تو  -اقا سردار خوبه؟ کجاست؟  ن؟یقربون چشمو ابروتون ،چه خبر شما خوب - مهیلس

 رخت خواب.

 !یو گفت:وااا دیو خند دیلبشو گز مهیسل

 .یاریشش صبح بره آب ستیجان، کشاورز که ن مهیسل گهیهفت صبح خوابه د-

 .میرب بار گذاشت نایحاج اقا ا یخونه  شبید - همیسل

 از تو تراس. دمی! بله دیعنی دیپخت د؟یبار گذاشت -

 یاومد برا ییچه چشم و ابرو.»دیعروس خانمم هم بذار یحاج خانوم گفت برا - مهیسل

 «عروس خانوم گفتن

 نکن ادیداغشو ز ازیو گفتم:پ دمیخند

گفت  کیو باز  چشمو ابرو اومدن گفت: به جون خانوم کوچ جانیه باه میسل

 «خانومم عروس»یبرا

 مگه؟ ادیاز شهال بدت م ک؟یخنده گفتم : جون خودت. چرا خانوم کوچ با

. استفاده گهیو گفت: خاک بر سرم نه واهلل... دوستش دارم. قسم خوردم د دیلب گز مهیسل

 گمایربو م ؟یدار

 .میخودت من راض یبه اسم من بردار برا یخوا یگفتم:م دمویخند

 باز لبشو تا کجا به دندون گرفت و گفت:به جوونِ... مهیسل

 قسم نخور بابا! نصف نصف خب؟ مهیسل -

 گفت :خب، آخه دوتا دبه است. عیسر مهیسل
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 ...یشد فیتو ح مهیخنده و گفتم: سل ریز زدم

 گفت: مهیجلو دوتا سنگک گرفتم و سل رفتم

 .خورهیم ادیآقا سردار صبحونه ز ریآره دوتا بگ -

 گفتم: دمویخند

 سالم برسون. خوره؟یکم م یآقا سردار کِ-

 ؟یحاج یخونه  نیاینم - مهیسل

 .امیسردار بگه م ام،یمن که تنها نم-

 ها. کنهیخانم بزرگ امشب دعوت م - مهیسل

 رفت. زشیسورپرا یباز جلوتر خبر داد یوااا یگفتم:ا باخنده

 هیرفته، خوبه  ادشیسردار زن گرفته مارو  نیا گفتیداشت م یگفتما. ول دینگ - مهیسل

هم گفت خب فردا شب زنگ بزن به عروس خانم دعوت کن،  ی. حاجمیکوچه فاصله دار

 دعوت کرد. دیامروزه جوونا رو با

 خداحافظ. نمتیبیباشه شب م«:گفتم دمویخند»ها.  یواو جا نذار هی مهیسل یوااا-

 ادیب خوادیزنگ زده م یکیشهال خانوم  یبگم، برا نویرفت ا ادمی ستایوا - مهیسل

 .یخواستگار

 .یحاج یخونه  یگفتم:خداحافظ واحد خبر دمویخند

 .دادیو خبر م زدیحرف م گهید یکیداشت با  مهیقدم هم دور نشده بودم که سل هی هنوز

 براش درنظر گرفته... نویا یمومنه، خود حاج یلیخ گه،یعروس حاج زرگره د -
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تا  ه،یازدواج منو سردار چ ی هیقض دونستنینم یحاج لیها و فام یکدوم از دورو بر چیه

 نیاز صورتم ازب یمیو ن ستمیکه من محجبه ن دونستنیکه خدمتکارهاشون هم نم یحد

 پوشش رو دارم. نیرفته که ا

که حاج آقا خواسته بود  هیزیچ نیعلت ازدواج رو نفهمند. ا دیفهمند اما شا یزود م ای رید

 نذاشته بودم. نیو چون ازم خواهش کرده بود روشو زم

 ...دارشوی... سردار... سردار بیخونه رو باز کردم و صدا زدم : سَر در

 تو اتاقش خواب آلود داد زد :آال... از

 .من زدم یبه اون راه... ول ی... آروم خندمو جمع کردم، چقدر سخته خودتو بزندمیخند

 یزخم یصورتشو با ناخون جور خوادیشنوم و دلم م یاتاق م یاالن که صداشو از تو مثل

 هیتصادف بود.. توج هی نیکه ا کنمیم هیکنم که هرگز جاش پاک نشه اما... اما... توج

 حالو بهم داد...  نیکه غرورم ا کنمیم

مجله رو زدم که باز  یها لیمیکردم و ا یتو لپ تاپ پل یکیموز هی... پوشونمیخشممو م

 ...زمیبر یبشه تا چا

 

 یزنیدوراتو م یریم

 من شیپ یگردیبرم بازم

 اتاقش خواب آلود داد زد :آال... از

 بگو یخوایم یهرچ بگو

 برو یخوایم هرجا
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 بمون یخوایم یباهرک

 یپریکه هرز م ییتو ،یدید

 یکه قلبمو بشکن یزنیم یهر در به

 باختم مویمن برم که زندگ آخه

 ساختم تویزندگ تا

بلند با  طنت،یبا اخم نگام کرد و با ش رونیاومد ب ختهیبهم ر یآلود از اتاق با موها خواب

 خواننده خوندم:

 یزنیدوراتو م یریم

 من شیپ یگردیبرم بازم

 آال. سرطان اعصاب... یتو سرطان - سردار

 MSاون اسمش -

 اشتباه کردن. اسمش آالس... - سردار

 ادیگفت به سردار بگو زود ب یحاج -

 ؟یدیرو کجا د یتو حاج - سردار

تازه دم... آخ آخ کو  ینون تازه و چا نی... شوهـــر! ببهیو پدر شوهر یعروس گهید -

 .یدیدینم ینطوریا یخوابم زندگ یتو تو اقت؟یل

 .دمید یآره واقعا تو کابوسم نم - سردار

 .دمید یتو کابوس م هیکاش منم شب-
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 رفت. ییموند و بعد به طرف دستشو یهمونطور هیدوثان یکیانداخت.  ریو به زسرش سردار

 مثبتو داره... ینکته  هی نیاز کارش شرمنده است، حداقل ا خوبه

ها نگاه کردم، دوتا از مقاله هام برگشت خورده بود که اصالح کنم. به متن نگاه  لیمیا به

 کردم و دست به کمر گفتم :

 زدن! هیبرخورد، اصالح ونیآقا یابشد به ق یسمیباز مقاله فمن-

 برداشتم. سُالله بود. مویزنگ خورد. گوش لمیموبا

 که نکردم؟ دارتیآال... سالم ب -

 . چه خبر؟دارمینه ب ؟یسالم خوب-

 .میتا قرارداد ببند نهیبب ادیشو گرفتم،گفتم خواهرم ب یجا رو برا هیباالخره  - سالله

 چند؟-

 ده شب، پونزده.-

 زدم: ده شب پونزده؟!!! چه خبره مگه سر گردنه است؟ غیج

 .میخوایبنام م یمحله  م،یخوایم ویده شب، ما و یبرا دنینم هیآال کرا - سالله

 .انیتو کانال اعالم کنم همه م ،یسل خوامیبنام نم یمن محله -

 محلش مهمه. زنم،یم یعموم غاتیمن دارم تبل - سالله

 هم بدم مگه من سر گنجم خواهرم؟ ییرایپول پذ دیمن با یسل-

 پنج... ستویب گفتیمن انقدر چونه زدم مردم، م - سالله

 .نمیرو بده بب اروی یشماره -
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رو به خاطر  اروی یآخر که با صاحب ملک صحبت کرد ی! تو دفعه ستیممکن ن - سالله

 هتک حرمت بازداشت کردن.

 گفتم: ستادمویدستمو به کمرم زدم، رو به تراس ا هی

بدم که  ییرایجان من پونزده جا بدم،کم کم ده تومن پول مانکن بدم، ده تومن پذ یسل-

 هام. هیبه کل رسهیکار م

 باز بزرگش کرد. - سالله

 خرج کنم ستیب خوامیمن ته تهش م -

 ان؟یملت دارن از کجاها م یدونیخرج کنم. م خوامی!؟ بگو نمستیب - سالله

 من ندارم. انیاز هرجا ب -

 از... از... سردار.... - سالله

 زدم:سالله... غیج

 .میپولشو درآورد میما سه تا قرارداد ببند ریقرض بگ - سالله

تو گوشت فرو کن  نویا رمیگیاما ازش پول نم ندازمیشو رو راه نم نیشده ا:گفتم  باحرص

 .ینگ گهیکه د

 به سالله گفتم.: کنهیآشپزخونه نشسته داره نگام م زیم یصندل یسردار رو دمید برگشتم

 .یسل زنمیبعدا باهات حرف م-

 باشه. - سالله

برداشتم و زنگ زدم  موی،گوشیفکر یریمقابلش گذاشتم و با درگ شویو چا ختمیر یچا

 گذاشتم. غامیو پ ریگ غامیعکاسم و رفت رو پ یاز همکارا یکیبه 
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جا جور کن.  هیمن  یبرا خوام،یجا م هیمن  م،یافتاد ریپاشو بابا، پاشو گ ؟یسالم. خواب-

سالن  هیباالتر، باالترو سالله تو دست داره،  یده تومن. ده ها، نر تاینها خوامیده شب جا م

 دایدوقوز آباد پ یموند آخر، نر یهرچ دمیباشه، بگو فقط پنج اول م ادتی خوامیبلند م

 خبر بده. ودترها؛ ز یکن

باشه...  دیبا یکیفکر کن...  االی ؟یزنگ بزنم؟ به ک یبه سرم گرفتم و گفتم : به ک دستمو

 ...یکی... یکی

حساب کتابم  اوردم،ینشستم و گفتم :کم ن یصندل یرو ؟یپول کم آورد - سردار

 .خورهینم

 .گهیهمونه د نیا - سردار

 چاره دارم. ،یچاره ندار یعنیکم آوردن  -

 ؟یخوایچقدر م - سردار

 تماسم نگاه کردمو سردار گفت : ستینگاه کردم و به ل یشاک بهش

 تو هست. بگو حلش کنم. یاما برا ستین یمن ده پونزده تومن مبلغ یبرا -

 خودت نگه دار. یتر نگاش کردم و گفتم: پولتو برا یشاک

ها رو گرفتم و بعد چند تا بوق  یدیاز تول یکی یهم فقط نگام کرد و شماره  سردار

 برداشتن و گفتم :

 کمال زاده هستند؟ یتم، آقاهس یسالم من همت -

 شماره همراهشونو بدم؟ دییخوایم اوردن،ین فینه هنوز تشر ،یسالم خانوم همت - یمنش

 .ستین یبله اگر مشکل -
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 .کردندیاز شما صحبت م روزیاتفاقا د شونینه ا - یمنش

 د؟یکنیلطف دارن... شماره رو لطف م شونیزدم و گفتم : ا یتلخ پوزخند

 کردم و گفتم : یشماره رو زدم و خداحافظ عیلپ تاپ باز کردم و سر یصفحه رو هی

مردک حرف بزنه!؟ پوووف... از جا بلند شدم و زنگ زدم به سالله و گفتم  نیبا ا یحاال ک-

: 

 ؟یزنیکمال زاده رو بدم زنگ م یشماره  یسل-

 گفت: من غلط بکنم با اون حرف بزنم. غیبا ج سالله

رشوه هم بده بگو  هیتازه وسطاش  میخوایکه، زنگ بزن بگو جا م نداره یسالله جونم کار-

 .فیدرصد تخف ستیهر کار رو بپسنده رو طرح ها ب

 شاخ بشه؟ یخوایدرصد!؟ م ستیدرصد!؟ مردک سودجو ب ستیگفت :ب غیبا ج سالله

 .ومدنین رونیمن ب یبکنم!؟ تابستون اومده ، طرح ها یپس من چه غلط-

 زنم. یمن زنگ نم - سالله

 ها... دهیکرد و گفتم:حاال همه رو درسته قورت م یهم خداحافظ یتند

 .زنمیبود، حاال ده زنگ م قهیدق ستیساعت نگاه کردم، هشت و ب به

 نشستم و گفتم : یصندل یرو خورد،یبه سردار افتاد، داشت فقط م نگام

 زنه ؟ یهم م نای، خونه ا وارید شنیکیاپل یتو-

 ده روز . ینه برا یفروش و اجاره ؟ اره ول یبرا - سردار

 داره ، ده روز ده تومن کمه واقعا ؟ یخب چه فرق -
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 . ریرو بگ یقبل یبه من نگاه کرد و گفت :همون جا سردار

 شهینم -

 چرا ؟! - سردار

 ، اونجا مسئله داره گهید شهینم -

 ؟! یچه مسئله ا-سردار

 . یاتبابا،مسئله منکر گهیگفتم:مسئله د شده یعاص

حتما بگم  دیبا گه،باباجانیجورش کن د خوامیسر درگم نگام کرد ؛ گفتم : خدا جام سردار

 .یشنویو م ینیبیم یتو که خودت دار

 رفت مسجد و امام زاده حرف زد؟ دیبا ه؟حتمایزد وگفتم : چ یپوزخند سردار

براش  شبید یشونه باال داد.از جا بلند شدم. و ظرف غذاشو برداشتم و از غذا سردار

 و سردار گفت : ختمیر

 فکراتو بکن من پول دارم .... -

 گفتم : من از تو پول خواستم؟ یشاک

برو منت  ،یخوایگفت : بدبخت دلم سوخت برات ، به درک که پول نم یهم شاک سردار

به  دیدینه خواهرت و پاس م یبهش زنگ بزن یتونیرو بکش که نه خودت م گهید یکی

 هم .

 . یآمار گرفتآهان خوبه خوب -

با عقل ناقصت به  انتویخودتو اطراف یعقل ناقصت متأسفم. همه زندگ یواقعا برا- سردار

 . یومدیو هنوزم سر عقل ن یفنا داد
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 نگاش کردم و گفتم : یشاک

بلند بلند حرف  یبا خودت دار یهست یبه فنا داده؟! با ک یبه فنا داده؟ هان؟ ک یک -

 ؟یزنیم

 تو افتادم . ریگفت :آره با خودمم با خود احمقمم که گ یشاک سردار

نقطه ، از جا  نیبحثو به هم رسونهیم یانیفقط نگاش کردم ،سر هر جر واریدادم به د هیتک

 بلند شد ،پوزخند تلخ زدم و گفتم : تیبا عصبان

اما برنگشت طرفم فقط تو  ستادیا» گهیهست که م یمقوله ا کی یروان شناس  کیتو -

که خودشون  ییصفت ها قایدق کنندیم نیکه به هم توه ییبا صفت ها آدما«ستادیجاش ا

 گهید زیهر چ ایدوست دارن که باشن  ای ترسنیم ای رشنیناخودآگاهشون درگ ریدر ضم

.... 

تو افتاده منم،من . تو که به قول خودت با  ری، اون که گ ییکه به فنا داد جفتمونو تو اون

 ، منم که سوختم من ... یمونیم یایم یریم یبخوا یهر ک

 اتاقم یکه بلند شدم و محکم پسش زدم از سر راه بره کنار ، رفتم تو ازجا

 ییها تیکه چه موقع ادین ادمیارم،ین ادیکه گذشته رو به  زنمی،زور م زنمیزور م دارم

من  یاومده و برا نیو ا ستنین گهیکنارم باشنُ د شدیم ییندارم ، چه کسا گهیداشتم و د

که من به خود کلمه و فهم  ییعقال یناقص العقل ، اگر تو بابا گهیشده شاخ،اون به من م

 ... کنمیعقل شک م

به چهار بار از جا  بیرق،  دنیطرح کش کی یکردم . برا امویتو اتاق خودم و طراح نشستم

 و دوباره نشستم ... دمیبلند شدم راه رفتم ، دراز کش

بود . از  رونیهم ب خچالی یتو یرفته بود ، ظرفا سین دمی، د رونیاز اتاق اومدم ب باالخره

 از فرم خارج نشده  ! خورهیداخلش غذا برداشته بود برده بود .خوبه انقدر  م
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 دیکمال زاده زنگ بزنم ؟ با نیبه ا ی. چطور ییجمع  کردم و گذاشتم تو ظرفشو ظرفارو

 انقدر دست دست نکنم گهی... پس بزنم دگهیباالخره زنگ بزنم د

 گرفتم تا بوق نخورد قطع کردم و گفتم: شمارش

 حرف بزنم... تونمینم یوااا

... ستینداره حرف بزن آدم خوار که ن یگذاشتم و گفتم : آال جون کار زیرو م سرمو

 ....ریبگ ریجا... جا... بگ خوام،یکــاش آدم خوار بووووود.... من جا م

 گفتم: یه گرفتم تا بوق نخورد دوباره قطع کردم و با زاربلند کردم و دوباره شمار سر

نه  ست؟یبذارم بلک ل عی... سرکنهیمنو خفه م فتهیبابا االن شماره ام ب ز،یمردک ه یوا-

 اه... گهیاست... زنگ بزن د عیضا

 باره گرفتم شماره رو بوق خورد، انسان باش مثل آدم حرف بزن. سه

 الو؟-

 هستم. یکمالزاده، من همت یالو سالم آقا -

 گفت:آال جان سالم! دویخند

 صدا گفتم :شروع شد! مصرتر گفتم: یگرد کردم و ب چشمامو

 نیداره... از ا ادیمشابه ز میلیهستم. نه که فام یمن کدوم خانوم همت نیدیچه زود فهم-

 جهت گفتم.

 ؟یمن شما رو نشناسم! چه خبرا؟ خوب شهیعه! مگه م -زاده  کمال

 خانواده خوب هستند؟ د؟یهست یممنون شما خوب -
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 یلیخ ،یی. دختر تو کجادمیخوبم خوبم. االن که بهتر هم شدم صدات رو شن -زاده  کمال

 . امروز چطوره؟ ساعت پنج...نمتیقرار بذار بب هی دمت،یوقته ند

 داشتم. یدرخواست هیمن  د،یکمال زاده، اجازه بد یآقا... آقا -

 !هیسرکار عل دییااانم؟ شما امر بفرماجانم؟ ج -زاده  کمال

که بشه  د؟یده روز، شما جا سراغ دار یبرا خوامیجا م هیشو  ی. من براکنمیخواهش م-

 بلند داشته باشه یراهرو هی نهیکَت والک هم گذاشت؟ منظورم ا

 ؟یافتاده زنگ زد ریکارت گ طونیش یو گفت :ا دیزاده خند کمال

و ماشاهلل آدم دورو برتون  دیسرشناس و زرنگ یلیفکر کردم شما که خ دیدونینه... م -

 .دیکمکم کن دیتونیحتما م ادهیز

 ...کنمیسنگم شده برات جور م ریشک نکن که من از ز زمیآره، تو عز -زاده  کمال

 عه دست... -

 زاده بلندتر گفت:تو جووون بخواه... اما... اما آال جون... کمال

که دعوت منو  نیشرط داره خوشکل خانوم، اونم ا هینگاه کردم. گفت: طرف هیرفته به  وا

 شام. یایو ب یریبپذ

 شلوغه. یلیکمال زاده من سرم االن خ یآقا-

 نشدا! نیزاده :اَاَاَ ! آال جون ا کمال

 .دمیشما رو شام م ستمیس یمن کل بچه ها دیکن یشما جا به من معرف -

 هی ؟یدار کاریمن چ ستمیشام با تو بخورم، به س خوامیدختر جون من م -زاده  کمال

 .کیرومانت یشام دو نفره 
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 د؟یجا سراغ دار یبشه و گفتم:حاال جد ظرو هم گذاشتم تا آرامشم حف چشامو

 !ییجا سراغ دارم، چه جااا -زاده  کمال

 ؟ رنیگیده شب چقدر م یبرا -

 !شمیناراحت م یلیعه! آال! حرف پولو نزنااا! خ -زاده  کمال

 دییحساب حسابِ کا کا برادر ، بفرما میحرفا دار نیاز ا یعنی مینه نه ، منو شما دار-

 چقدره.

 من خودم طرف حسابم .- کمالزاده

 شماست ؟ یآلمان برا-

 من و اون نداره . یول ییِبنده خدا کی یبرا ستیمن ن یبرا - کمالزاده

 ! دیشما انگار باهم ندار«:با خنده گفتم»بابا  یا -

 .یندازیم کهیت طونیش یگفت: ا دویخند زادهکمال

 ، احترامتون واجبِ. دیبرادر بزرگ من هست یشما جا کنمینه ، من جسارت نم -

 الخصوص آال . یعل ستمیکس ن چیمن داداش ه- کمالزاده

 !«گهید یبه همه چشم دار یزیبس که ه از»

 . رمیسنتونو فاکتور بگ خواستمیم د،یپدر من یچه بد !باشه جا-

ها!بابا من همش چهلو چهار  یکنیناراحتم م یشوخ یشوخ یآال جون دار -کمالزاده

 سالمه !

 اِ!-
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 . گمیبار دارم به تو م نیمن اول شهیباورش نم یآره بابا جوونم ؛ کس - کمالزاده

 .دید یحاالآدرسو م گمینم یدستتون درد نکنه منم به کس -

 اره رستوران هزارو ... - کمالزاده

 خوامیآدرسه اون جائه رو منه نه ،  -

 مینیبیم میریبعد شام م -کمالزاده

 دعوتم یینه من امشب جا -

 خوب فرداشب ... یلیبابا! خ یا - کمالزاده

 سرم شلوغه . یلی؛ االن من خ گهید میریحاال بعدشو م -

 ؟ شهی؟! خوشگل هم انقد بد قلق م یآال تو چرا انقد بد قلق- کمالزاده

 . سماینومن منتظرم آدرسو ب -

فعال  زمیعز رمیگیدارم باهات تماس م یپشت خط کیآخ آخ آال جون من - کمالزاده

 !«یکچلتو من ... استغفراهلل... ورررررر ،ورررررر وااا یاون کله  یقطع کرد ، کله .»

 گفتم : نمیشماره رو بب نکهیرو برداشتم و بدون ا یخونه به صدا در اومد گوش تلفن

 ؟ دییبله بفرما-

 !«گن؟یچرا اسممو نم انیمادر سردار بود ا.»عروس خانوم -

 جانم ، سالم حاج خانوم .-

 . یمن ی؟!بگو مادر توهم بچه  یگیم هیاِوا مادر حاج خانوم چ-

 چشم .-
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ده بار  یحاج نیمونده به من،ا یمنو زود شوهر دادن بچه بزرگ دارم وگرنه حاج خانوم-

زنگ زده داره ... » امیب ادیحاج خانوم خوشم نم گنیزن گفتم به من م ایمکه گفت ب ترف

 بله مادر .«: بگو خنده ام گرفت و گفتم نوی! ابردتینم ی!حاج کنهی. مفیتعر یچ

 ؟ یکردیکار م یمادر چ«: گفت دویمادر سردار خند»خانوم  نیشه

 . کردمیم یداشتم ..داشتم طراح -

 واریسرمو بکوبم به د تخواسیمدلم »برا من بدوز... میلباس راحت کیمادر -خانوم نیشه

 گهید نیک نایا ایبدوز !!! خدا یلباس راحت گهیمن طراح لباس شب و لباس عروس... ام م

 «؟!

 چشم مادر!-

 تنگ دوس نداره. یگشاد باش ها... حاج نیبب -خانوم  نیشه

 عه! تنگ دوست ندارن؟-

 .رونیب زنهیطبقه طبقه م هیچ گهینه مادر، نه که من چاق شدم، م -خانوم  نیشه

 .یمادل کلم،یتوبود ه نیجوون بودم ع گه،یگفت:راست م دویخند

 رو از کجا آورد!؟ ی... مادلرهی!؟؟ لبامو روهم فشردم خندم نگیمادل-

 بود. یاون زمان که عمل نبود، مادرزاد -خانوم  نیشه

که البته  دمیترسی! البته منم عمل نکردم مادرجان، از عمل مدیبود کی!؟ فابریمادر زاد -

 .گهیسرم اومد د دمیترسیم یاز هرچ

 برات. رمیمن بم یاله -خانوم  نیشه

 خدانکنه.-
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 رب پختم، برات دوتا دبه گذاشتم. شبید -خانوم  نیشه

 نیهمچ یدوره زمونه ک نیا یاخه مادر تو «!چارهیب مه،یسل چارهیب»! ؟نیشما پخت -

 .دیشی! خسته مکنهیم یکار

 فقط تو غذا رب دست ساز منو دوست داره. یحاج -خانوم  نیشه

فقط حرف بزنه و من بخندم، کال زن  دساعت خوش بو هیخانوم شب نیهش نیکه ا یوا

 یبار نیاول ادمهی. خوردیبچه راحت تر گول م هیبود، طفلک از  یا لهیپ لهیش یساده و ب

فت :حاال به شهال گ واشیبرگشت  مارستانیاومد و اومده بودن ب شیکه حرف ازدواج پ

 کنه؟یم کاریچ ؟یچ یعنی نگیمدل

 من مدلم. گهیم رهیگیم یاز خودش سلف کنهیو اونجاشو عمل م نجایا یچیه - شهال

دوتا  یکیو  دی. بعدا که آلبوم کارامو دمینطوریکرد من ا یفکر م یبنده خدا هم تا ک نیا

من بودو  یشصت درصدش لباسا یرو که باال یاسالم یژورنال لباس ها دیاز شو ها رو د

بود که لباسام تو تن  نگیمدل میکار یها طهیاز ح یکیمن فقط  دینشونش دادم تازه فهم

 !شدهیو عرضه م گرفتنیو عکس م شدیخودم پرو م

 ما یخونه  نیایعروس خانوم، حاج آقا گفتن امشب شام ب -خانوم  نیشه

 اِوا! دستتون درد نکنه -

 ها یایمادر زودتر ب -خانوم  نیشه

 چشم ادیسردار ب-

 کنه. صیتر ترخ عیرو سر دیآقا س گمیم یحاج زنمیزنگ م -خانوم  نیشه

 ه؟یک دیآقا س-

 .گهیوااا! سردار د -خانوم  نیشه
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 بودم. دهی! نشندیگیآهان. به سردار م -

محمد  ی! اللهم صل علهیسردار بچم از دو طرف جدش محمد گهیآره د -خانوم  نیشه

 وآل محمد عجل فرجهم.

 بله! اِم.. خوش بحالش... خوش به سعادتش-

 .یهست ییطباطبا دیزن س زمیو خوش به سعادت تو... تو عز -خانوم  نیشه

 بله خداروشکر.-

 . خداحافظ.نمتیبیخب پس مادر شب م -خانوم  نیشه

 خداحافظ مادر جون-

 امیچپ، ب یکه خودمو بزنم به عل یردک ییایباالسرم نگاه کردم و گفتم:منو وارد چه دن به

 هم مقابلم...  ینطوریا یخونواده  هیبشم.  یو مذهب یظاهر یو بندها دیوارد ق

 کمکم کن! کمکم کن! ستم،ی!؟ من بلد نیکنیم کاریچ یدار

 شهیکافر م ای. رسهیبه دو راه م فتهیاتفاق م یکی یزندگ یتو یصفر وقت ینقطه  دیدونیم

 خدا ای

زنده موندنم و... به خدا  یداشتم برا ازین ی... کم آورده بودم به انرژ دمی، من ترس ارهیم رو

 کنم . افتیدر دیو کمک و ام یرو اوردم ، تا ازش انرژ

 یجلو باز و موها یمانتو کیتنگ با  نیلگ با ج کی ینعیشدم ، قبال حاضر شدنم  حاضر

که تنها چشمام  هیو شالو پوش یچادر لبنان کی ی؛ همون شلوار ول یعنیبازو شال حاال 

 کنم ؛ شیبازم آرا خواستیمعلومند دلم م

بودنم و به قول سردار  یبودم اما االن به خاطر چادر شیبا آرا شهیمثل اون موقع ها هم 

 .داشتم یم یشیآرا چیه دینبا یحاج یحفظ  آبرو یبرا
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 زایچ یلی، خ کردیم میراض کمیانگار م دیکشیچشمام م یکم مداد تو کیفقط  یگاه اما

 .کرد رییوسط در موردم تغ نیا

که بتونم راه  ادیبپوشم که به کمرم فشار ن یکفش طب دیپاشنه بلند با یکفشا یجا حاال

 برم .

خودشون و  یکه سر کوچه  دمیرو د یحاج نیماش دم،یافتادم به سر کوچه که رس راه

وقت روز از کجا اومده  نیا یحاج دمیبود انگار حاال تو چشمم کش دهینگه داشت ، منو د

 ؟!

که االن زن  یچشممو با لبه شالم پاک کردم و گفتم : آال تو شانس داشت یتو یسر

 قماش ... نینه ا یعرب بود یهمون شاهزاده 

 عروس خانوم ...-

 اِوا ! سالم حاج آقا .-

 ؟ یریسالم کجا م-

 . رمیضرِ برم بگلباسا حا نمیکه باهام قرار داد داشت برم بب یبرم مزون دیبا -

 رسونمت . یمن م نیتکون داد و گفت : بش یسر یحاج

 .دی،شما حتما کار دار رمینه خودم م -

شهر  یزپرت یها یسوار تاکس یه یتونیبا اون کمرت نم ست،تویمن کارم مهم ن -یحاج

 . یبش

 آخر مزاحم ... -

تر از ظن خودم نه  عینشستم ، البته سر عینگاه کرد که  سر یجور کی یمنو شاک یحاج

 . یواقع یسرعت العمل به معن
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که از خنده رو  یلبخند یدارم حاج هیروشن بود خوبه پوش ویلوکس راد نیاون ماش یتو

 خوادی. رو مDark horse- katy perry کیاالن موز نیماش نی، ا نهیبیصورتمه رو نم

 داره. سی.ب کیکه کل موز

که من سوار باشم و  شهی، نم شیو راحت شیمبلمان داخل یعنی نیماش نیا -یحاج

 سوار بشه . یعروسم تاکس

 نگاه کردمو گفتم :دست شما دردنکنه . یحاج به

 کنه؟یسردار خوب رفتار م- یحاج

 انداختم و گفتم : بله . ریخورده اول نگاش کردن و بعد سرمو به ز هکّی

 . مونهیم رتیوجدانم درگ شهی، هم ینیبب یشتریب بیآس ذارمیمن نم- یحاج

صاف  یلکه معلوم نشه چرا اون مد یپسرت کرد یپرونده  یبرا یکار کیپس  آهان»

 دمیمن رس یول یبرس جهینت نیمن ! حال وجدان درد گرفته !  سخته به ا نیاومد تو ماش

. 

 هیجا خوندم اصال قض کی! گذرندیم یبچه از همه چ یکه برا نیپدر و مادر تنها موجودات

 میبوده که حضرت ابراه نی)ع( ا لی( و حضرت اسماعع) میراهقربان و حضرت اب دیع

شدن  یشد خدا از قربان میتسل یکنه و وقت یهاشو ، قربان یعالقه هاشو ، وابستگ

 نبود ... میگذشت ... اما حاج آقا که حضرت ابراه لیاسماع

شب پسر ناز دونه اش تو  کی یرفته که حت دشیخرم خالف عقاآهمه اعتقاد  نیبا ا 

 بازداشت نباشه ...

بغل  نهیآ؟! به خودم از  دیکش یآال چ فهمهیم ینگاه کردم ،ک رونیو به ب دمیکش ینفس

 کردمیمن بودن... به خودم که نگاه م ییبایز ییطرف خودم نگاه کردم ، چشمام تنها دارا
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 هیاون پوش ریز نیبب نهیاگر چشماش ا کردندیهمه فکر م دیمعما بودم ، شا کی هیشب

 شده بود .. بیتخر ینیداغون ، ب یه. پوستیاون پوش ری؟! اما ز هیچ

 ختشیفک و چونه بهم ر یتصادف و شکستگ یبد تر از اون پارگ ومیکه گاز هل ییو لبها 

 یباش یو زندان یدرد بکش مارستانیب یروز تو یصدو هشتادو خرده ا یعنی... شش ماه 

هم  گهید ی مونده ی... و صدو هشتاد روز باق یدیگناه ، با رنج و با نا ام یحبس ب یعنی

اگر مامان و بابام  دی... شایی، البته که نه به تنها یگذشته باش یروز ها میدر حال ترم

 از پَر قنداقمه ! نداد زهیمبارزه کنم ، البته به خودم انگ تونستمینبودن ، نم

 ره؟یشرط منو بپذکه  نیشما سردار رو مجبور کرد -

 .رهیسردار موظف بود بپذ - یحاج

بوده، شما اگه  میصد در صد اصال بگ ایبود  یامر م نیا یبرا یمسلما اگه قانون-

 .شدینم یعمل قانون نیا د،یخواستینم

 دو پهلو بشنوم. یمن عادت ندارم حرفا - یحاج

 دلتون برام سوخت؟-

 کردم عدالت برپا بشه. یمن سع - یحاج

 عدالت؟ یعنی نیباهام ازدواج کنه؛ ا نکهیسردار رو ببخشم به شرط امن -

 .یمسلما تو به گردن سردار با بخششت حق دار- یحاج

نکردن  تیشکا یبخشش من فقط برا کردیکه اعالم م یسکوت تلخ کردم. سکوت هی-

 .یاعتبار داره نه دل یقانون

من  ،یافتاد که تو عروس من بش یاتفاق نم نیهرگز ا یعروس خانم، اگر حت - یحاج

 چرا؟ یدونیمثل تو داشته باشم. م یدوست داشتم عروس
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 نگاه کردمو گفتم:نه! یحاج به

هم خودتو باال نگه  طیشرا نیاز بدتر یبلد ،یچون تو ساختن دوباره رو بلد - یحاج

دخترامن.  هیخانمن شب نیشه هی. نبودن. شبستنیتو ن هیدورو برمن شب یها ،زنیدار

 ؟یچ یعنی یدونیم

 که قدم بردارند. رهیگیپرو بالشونو م ریمرد ز هی یعنی-

 خودمون باشه. نینظر ب نیا خوامیم - یحاج

 چرا!؟-

به روبرو نگاه کرد و گفت:چون تو دختر آقا  دویکش یبهم کردو نفس ینگاه مین یحاج

 اهلل. یحاج نب الیو اونا عهد و ع یارسطو هست

 میمستق ریاما نگام نکرد. غ کردینگاهمو حس م نکهینگاه کردم با ا یبه حاج فقط

 گفت: میدیمن جنبه ندارن. سرمقصد که رس یگفت:زن و بچه 

 دارم. یحرف مهم یایعروس خانوم، امشب حتما ب-

 چشم حاج آقا.-

 و گفت: دیساختمون مزون رو د یقدو قواره  نیماش یجلو ی شهیخم کرد از ش سرشو

 ؟یایتا ب ستمیبا یخوایم

 حاج آقا.نه  -

 کشه؟یطول م ادیکارت ز-

 دوساعت یکی بایتقر-
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 ادیبگو سردار رو مرخص کنم ب کشهیساعتش نگاه کرد و گفت:اگه تا چهار طول م به

 دنبالت.

پسره رو بچسبونه به من.سردار هم  خوادیمهربون کردم... طفلک به زور م ینگاه یحاج به

 کنه؟ کاریکه تو هپروته... پانته آ رو چ

 گفتم : عیگذر کرد. وسر واشینامحسوس و  یلیحس حسادت خ هیدلم  ته

 .گردمیبا سالله برم شهینه کارم زود تموم م-

 بستم و گفتم :خداحافظ نویتکون دادو در ماش یسر یحاج

 نگام کنه دنده رو جا به جا کرد و گفت: نکهیبدون ا یحاج

 چشاتو پاک کن بعد برو تو... خداحافظ... ریز

 ، چشام... ی!!! وااایکرد... واااا حرکت

 شهیساختمون از ش یچشمم حتما... رفتم جلو ریبود ز ختهیام گرفته بود.. مداد ر خنده

کنه زده کال  یآال مثال اومده الپوشون گه،یآره د دمیساختمون د یرفلکس در ورود ی

 داده. رییصورت مسئله رو تغ

 .کنهیم یباز لمیمنم ف یظاهر و پوشش جلو نیبا ا کنهیم شیآرا گهیمَرده م حاال

و و حساب و کتاب سربلند  یحرف و کار و طرح و بده بستون مال یداخل مزون کل رفتم

مونده بود و حوضش  یساعت پنج عصره.سالله هم ساعت سه رفته بود و عل دمیکردم. د

 که!

 روب!وقت برم که شده هشت غ نیسر شهر تا اون سر شهر ا نیکنم! ؟از ا کاریچ

ربع بعد زنگ زدم اشغال بود...  هی... صبر کردم زدیسردار رو گرفتم اشغال م ی شماره

به شش عصر و مطمئن  دیاشغال... اشغال... نشون به اون نشون که ساعت پنح عصر رس
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. حتما با اون زنه است،چشامو با دهیو جواب نم نهیب یبودم که داره پشت خط منو م

 حرص رو هم گذاشتم و گفتم:

؟مگه نگفته بود... راه تو مجزاست...  یدونست یمگه نم ه؟یآال...آال...آروم باش، خب چ-

و  یدونست یتوقع داشت.خودتو نباز. تو م دیکه نبا یبندیآدم اعتبارو معرفت و پا نیاز

 یرفع ترحم کنار توئه که مردم نگن ناقص شد خونه  یآدم فقط برا نیو ا یانتخاب کرد

 به خاطر حرف مردم... دمیخر ابباباش موند... من عذ

مجبور شدم به  د،یکشیم ریکمرم ت کیشدم، وسط راه و تراف یگرفتم و خودم راه آژانس

داخل  فموی.کنمیبش ادیتونم ز یراننده بگم من تصادف کردم و کمرم رو عمل کردم و نم

 راه برم. کمیمن  دینگه دار جا هی یفرار کنم ول خوامینم نیتا مطمئن باش ذارمیم نیماش

 !هیچه حرف نیخانوم ا - راننده

 یصورتتم که نم کنما،یگفت انگار دارم تعارف م یلحن هیجمله رو گفت، با  نیا یجور هی

 !یفرار نکن نمیب

تومن درآوردم دادم  ی... سشمارنیو محجبه بودن هم تلخ م ایملت حجب و ح نی، ا ایب

که  دمیمن جلوتر پولتونو م د؟یممکنه ، نگه دار ر،یمس ینجایپولتون تا ا نیبهش و گفتم:ا

 .دینباش هیکرا ینگران فرارم برا

 نزدم. یعه! خانوم من که حرف - راننده

 چشماتون حرف زدن. یشما نه ول-

رو گرفته بودم  واریاز درد کنار د کردن،یشدم، پاهام گز گز م ادهیبا حرص پ نیماش از

مغازه  هیعرق کرده بود. نه از گرما، بلکه از درد، کنار در  تنمو دیلرزیزانوم م ن،ینخورم زم

 رو گرفتم. 
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لرزوند،  یدر مغازه رو م یا شهیش یتنم که از درد کمرم بود، دستم لبه  یاز لرزه 

 مغازه و گفت: یبود اومد جلو یساز نتیکاب یمغازه  هیصاحب مغازه که 

 خانوم حالتون خوبه؟-

 ارم؟یب یدم که گفت : صندلجور محتاجانه نگاش کر هی

 دیببخش-

 ارمیم یاآلن صندل-

 رونیخودش آورد و ب زیرو از پشت م یبود! صندل نیفروش ا نتیراننده و کاب فرق

 خواهر! نیگذاشتو گفت : بش

 لب گفتم: ریز "خواهر" یآن دلم گرم شد به اون کلمه  هی

 .مردمیخدا بهت عمر بده، داشتم از درد م-

 !؟دییخوایمغازه گفت :آب م صاحب

 ...ارمیفقط نگاه کردم و گفت: االن م بهش

 خانومه... تماسش رو باز کردم و گفت : نیشه دمیزنگ خورد نگاه کردم د میگوش

 عروس خانوم...-

 حاج... مادر سالم...-

 د؟ییسالم مادر، کجا -خانوم  نیشه

آژانس  یزنگ زدم سردار اما همش اشغال بود، مجبور د،یمن کارم طول کش دیببخش-

 گرفتم.
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و  رانیروز ا هی ،ی... از اون حال افتضاح محتاجیبغض بد از ناتوان هیکرده بودم...  بغض

 دیخانوم نگران و باترد نی. شهکنمیم یضعفم چوقول یپام بود حاال دارم برا ریتوران ز

 گفت :

 لرزه؟یشده!؟ چراصدات م یخب... خب چ-

 کمرم وسط راه... لم،یآورده، منم که عل ارهیابوط نیماش هی هیآژانس نیا-

 خانوم هول زده گفت : نیشه هیگر ریز زدم

 ...ی... حاجینکن... حاج هیمادر گر-

 رو حاج آقا گرفت و گفت: یگوش

 د؟ییعروس خانوم، کجا-

 .تونمیشدم، خواستم راه برم، نم ادهیپ نیحاج آقا از ماش-

نگام  نطوریداره هم ستادهیآب به دست کنار ا وانیصاحب مغازه ل دمیکردم د سربلند

 داد نشستم یمغازه، صاحب مغازش صندل هیبغضمو قورت دادم و گفتم : دم  کنه،یم

 .امیآدرسو بده ب - یحاج

 ...دییایشما ن ینه حاج-

بسازم اونورش  یسردار هی ام،یگفت : آدرسو بده، همون جا باش خودم م یشاک یحاج

 .دایناپ

 گفت: عیسر دیشن یرو م یحاج یانگار صدا م؟ییکردم به صاحب مغازه بگم کجا سربلند

 .قایدق مییاندرزگو، سر اندرزگو-

 رفته؟ هیگفتم و گفت:راننده آژانس یحاج به
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 .ستادهیوا ینه پولشو دادم ول -

 هم به سردار زنگ نزن. گهید رسونم،یبگو بره من خودمو م - یحاج

 چشم.-

همون جا. صاحب  رفتمیآروم راه م ینشستم و گاه یم ینس رفت و من گاهآژا راننده

 .کردیم چمیسوال پ ومدینداشت م یمغازه هم هر وقت مشتر

 «چند وقته!!؟ - ن؟یهم کرد یتراپ ویزیف -ها!  هالبته جسارت ن؟یتصادف کرد خانوم»

هم  یاومد، اومدن حاج یکرد... تا باالخره حاج یدکتر معرف یسر هیتز هم داد،  یسر هی

تو سن و سال سردار بود وسط حرفش  باًیتقر یبود که صاحب مغازه که پسر ینطوریا

 افتاد و گفت: ابونیچشمش به خ

 تو تهران دو نفر دارن. نویماش نیاوه اوه ا-

 نگاه کردم و گفتم: ابونیدو نفر هم برد. به اونطرف خ اسم

 ظاهرا سه نفر دارن.-

:اصال من آمار دارما هیدوم ایکه گفتم  هیاول ای اروی نیمغازه با اصرار گفت :نه نه ا صاحب

 .گمیم

 اومد طرفمون و پسره باهول آروم گفت : یحاج

 منه، خدا بهم رو کرده. یعه عه انگار مشتر-

 نگاهمو ازش گرفتم. عیسر یتعجب و خنده پسره رو نگاه کردم ول با

 خانوم!با لحن نگران گفت: آال  یحاج
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!؟ یعنیاست  انهیشد به آال خانوم! االن لحن دلجو لی... اُو... اُو... باالخره عروس خانوم تبداُو

 از جا آروم بلند شدمو گفتم سالم حاج آقا...

دستم به  یبار بود که حت نیاول نیسالم خانوم... دستشو طرفم دراز کرد و ا - یحاج

 خورد! یپدرشوهرم م

 یزیچ نیماجرا باشم همچ نیا ریدرگ نکهینه؟ اما وجود داره! منم قبل ا هیبیعج داستان

 یداستان زندگ نیمحضه و ا تیجوک... اما اآلن واقع کی هیبلوف بود.شب کیبرام مثل 

 منه.

 بود... کیگفت:آروم آروم... تراف یکف دستشو ساعدشو گرفتم و حاج یدودست

 حاج آقا. دیببخش-

 د؟یسربلند کرد و گفت:شما به عروسم کمک کرد هوی... امخو یمن ازت معذرت م - یحاج

 ...شونیبله ا -

 .کردیرو نگاه م یبود و منو حاج ستادهیمغازه هاج و واج وا صاحب

 .رسمیعروسمو سوار کنم اآلن خدمت شما م دیگفت:بذار یحاج

 مغازه :عروستون؟ صاحب

شد تازه  دهینگاش کردم، بهم نگاه کرد و بعد نگاهش از چشمم به دستم کش برگشتم

 قدم عقب رفت و گفت : بله بله...! هی! دیدستم د یحلقه رو تو

مردم  ی!!؟ همه هیخبر یعنی میهم صحبت بود یساعت هی!؟ فکر کرد گهیم یچ گهید نیا

 یچی... هدمیکرد! شا یالیخ هیهم  نیساده لوحه که ا نقدریا دی. شاستنیهم ن هیکه شب

 و فقط تصور منه! ستین

 گفت: ینشستم و حاج یکمک حاج به
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 تشکر کنم. هیمن -

 حاج آقا.-

 داشتم. ازیدنبالم بهتون ن دیاومد یسپاس گزار گفتم: مرس ینگام کرد و با نگاه یحاج

 .میکنیاالن صحبت م امیبا افسوس تکون داد و گفت:بذار ب یسر یحاج

سردار زده :  دمینگاه کردم د یگوش یاومد به صفحه  جیمس هی میگوش یرفت. برا یحاج

 ه؟یچ

حد  نیلباس رو به سوز نشستم، در ا یزمستون ب یسرما یتو ابونیب برّ یکردم تو حس

 ،یرو به عنوان همکالس گهیآدم د هیآدم  هیممکنه  دیدونیاز حرکتش. م دیتنم لرز

 ...ای هیهمکار،همسا

 یالبد براش اتفاق کنهیخودش فکر م شیبهش اون همه زنگ زده پ یفقط بشناسه و وقت 

 یچ نمیداره، زنگ بزنم... زنگ بزنم بب یکار مهم هی ایبه من زنگ زده  مهه نیافتاده که ا

 من نبود....شوهرم بود.  ی هیهمسا ای... سردار همکار گهیم یشده چ

من زده  یها امیتا ابد انداخته بعد در جواب پ میاز زندگ یمیکه منو از ن یشوهر من کس

راه رو انتخاب کردم .  نیخودم ا م،تا بغضمو قورت بد دمیکش یزدم، نفس ی... پوزخندهیچ

. . 

... گردهیبه خودشون بر م ایدن نیتو هم ره،ینم یدور یآدما جا یرفتارها گهیم شهیهم بابا

 کنه؟یپسرشو پر م یداره جا .زدینگاه کردم داشت با صاحب مغازه حرف م یبه حاج

برگشت  ی...حاجکنهیاز درون داره کنترلم م یانرژ هیدونم  یآال؟ نم یصبور یچطور

 و سوار شد و گفت: نیطرف ماش

 مارستان؟یببرمت ب یخوایم -
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 برم خونه دراز بکشم. دینه خوبم فقط با-

 بهتره... ینجوریرو خوابوند و گفت: ا یصندل یحاج

زبونمو  یقلبم از سردار جلو یتو نهیتم ازش تشکر کنم. کتونس یکردم، نم نگاش

 آروم گفت: ی. حاجگرفتیم

کردم، مثقال مثقال... سوت سوت... وزن مال خودمو مردمو  نیسبک سنگ یلیمن خ -

سال ها گذشتم  می. از درسم گذشتم از زندگادین میزندگ یحساب کردم که مال حروم تو

 اسم پدرم به من برسه. یرو بخورم. که تو چهل سالگ یکه خاک کف کارگاه طال ساز

 ونیاسم و رسم از هما نیهم یبرسه. برا من. به سبب تالشم به یبلکه سبب ینه نسب 

اومد و  ینون هیشد که  ی... چیکجا.. ک دونمی... نمدیبرادر بزرگم گذشت و به من رس

 به»نجایخار درست ا هیه شد غ،یت هیسردار تنها پسر من اون لقمه رو خورد و االن شده 

 رهیگیدرد م ادیباال ب خوادینفسمم که م«:گلوش اشاره کرد و گفت

 .شتریخود گرفتارم ب یسوخت. اما برا یم یحاج یبرا دلم

 زنگ نزد؟ - یحاج

 "هیچ"داده که ،  امیپ -

 !؟هینگاه بهم کرد و گفت: چ مین هی یحاج

 بار زنگ زده بودم. جدهیهفده ه یآخه باال-

 به محل و گفتم: میدینزد. رس یحرف ریمس یبه تاسف تکون داد و تا انتها یسر یحاج

 حاج آقا من برم خونمون...-

اما امروز تو  یایبا سردار اونجا ب شهیما، من دوست دارم هم یخونه  یاینه م - یحاج

 و بعد سردار. یایم
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 لباس عوض کنم من سرکار بودم. دیآخه با-

 .ستین بهیغر یخونه  - یحاج

 یساده  یلیدر خ هیخودشون، مش صفر )باغبونشون( در خونه رو باز کرد،  یخونه  برد

 یباغ پر از درختا یخونه باغ بزرگ بود که همه جا هیپشت در  یبود ول یشمیسبز 

 و حوض و...بود. اهیو گل و گ یمیتنومند بلند قد

 یخونه  هیال نبود! نبود! نه! اص یمقابل خونه نگه داشت، عمارت امپراطور نویماش یحاج

 .نیبود. هم یمیچهل ساخته بزرگ قد یس

 !ی! حاجیخانوم اومد تو تراس و صدا زد: حاج نیشه

 .ستین یزیخانوم چ نیشه -آقا  حاج

بودم گفت  نیشده بود و من هنوز تو ماش ادهیکه پ یآقا سرشو خم کرد و در حال حاج

 کمکت... امیب نی:عروس خانوم بش

 .شمیم ادهیمن آروم آروم پ دییحاج آقا شما بفرما خوادینم -

 امیب نیبش -آقا  حاج

 «جنب نخور! نیآال بش یعنی یلحن آروم و تحکم نیا»

 و گفت:آال! نییپهن و بلند تراس اومد پا یخانوم از پله ها نیشه

 «خطاب کرده رییخانوم هم تغ نیشه»

 ؟یدار یسیباز کرد و گفت:با من رو دروا نویآقا در ماش حاج

 خورده نگاهش کردم و گفتم:بله!؟ هکّی

 .کنمیمن بغلت م یراه بر یتونیاگه نم -آقا  حاج
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 حد محبت به خرج بده! نیتا ا کردمیخورده تر حاج آقا رو نگاه کردم! فکر نم کهی

 .دیراه برم خجالتم ند تونمینه حاج آقا م-

لبمو به  کرد،یق مق ذُسوخت، ذُ یگذاشتم، کمرم م نییگرفتم آروم پاهامو پا آرنجشو

 :گفتیخانوم کنار حاج آقا م نیدندون گرفته بودم، تنم از درد گر گرفت، شه

 ...یوا ی... ایوا ی... ایاعلی... یاعلی-

 خانوم! نیگفت:شه یآقا شاک حاج

 هم اومد تو تراس و گفت: نیریساکت شد و ش هوی نیشه

 کمک؟ امیحاج بابا ، ب-

 خانم ... نیرینه ش-آقا  حاج

نگاش کردم ، محتاج و  ی،با ناتوان دیلرزیم یحاج یرو پله گذاشتم ، دستام تو دستا اموپ

 ، من هواتو دارم . یتونیو نگاهمو خوندو گفت :م فیضع

پام جمع  ریو چادرمو از ز نییمونده تا فاصله اش به منو پر کردو اومد پا یپله ها نیریش

 کرد و گفت :

 هان؟ دینیبش کمی دییخوایحاج بابا م-

 نشسته بود. یلیدراز بکشه، تا من برسم و قبلش خ دینه با -آقا  حاج

 ؟ یگفته تو کار کن یمادر ک -خانوم  نیشه

کار کنم تا ... تا  دیکس ... خودم .. .با چی... ه چیگفتم : ه دهیلب با هِن هِن و نفس بر ریز

 ... رمینم شتریب نی.. از ا

 ... کردمیحاج آقا رو حس م یو پر معنا نیسنگ نگاه
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 و گفت: یحاج شیاومد پ مهیدر بود سالم کرد،سل یبه خونه شهال جلو میدیرس

 . نیجا درست کن رو زم کی-

و  یدرست کرد و به کمک حاج یدر ورود کیجا همون جا ، نزد کی دییدو مهیسل

 بود گفت : ستادهیو شهال همون طور که باال سرم ا دمیخانوم ، دراز کش نیشه

 ؟ نیزم یشده ؟! خورد یچ-

 کمرم خورد شده ینه تصادف کردم مهره ها-

جور رفتار  کیخواست.  یم نوی، هم دیچیسکوت محض تو فضا  پ هیاحمق !  دختره»

 «:اروم گفت نیری،ش فتادهین یانگار اتفاق کنهیم

 ؟ یخوایآب م-

 ؟یقرص دار«: تکون دادو گفت یسر نیریش»لطفا ؟  شهیم -

 . فمهیآره تو ...ک-

 «:زنگ خورد و رو به من گفت میبرداشت تا دارومو برداره که گوش فویک نیریش»

 داداشِ.-

اون سر سالن رفتمو  یقد یحاج اقا نگاه کردم ، دست به کمر به طرف پنجره ها به

 «:گفت یسردار شاک»گرفتم و تماسو باز کردم تا گفتم :الو ؟  نیریرو از ش یگوش

. یرفت ی،حتما گذاشت میدعوت شون مادرم زنگ نزده بگه خونه ینعی؟  ییمعلومه کجا -

 میهان ؟ االن ساعت نه شبه ، شام دعوت یزدیبابات ؟ راه به راه هم زنگ م یخونه 

 ...؟یظرفا رو بشور یبر یخوایم

 گفت : نیریکنارم دو زانو نشسته بود نگاه کردم و ش نطوریکه هم نیریش به
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 ؟! و گهیوا !!! داستان م-

دوتا  نیحوصله نگاه ازم گرفت و رفت نشست رو مبل ، چقد ا یشهال نگاه کردم ، ب به»

 !«خورده داره  شهیخواهر فرق داشتن، اون شهال ش

 بگم ؟ یذاریم -

 هان ؟بگو - سردار

 خونه باباتم من .-

 خودتو ؟ یکرد نیریآن سکوت کرد بعد گفت:مثال ش کی سردار

 . کنمیونه بمونم مورچه مآره صبح دوش شهد خرما گرفتم گفتم خ-

 چقدر ... یشیکه تو با مزه م یوا- سردار

 خدافظ . ی؟ انگار ندار یندار یکار -

 نیفقط نگام کرد و شه نیریو ش نیریندادم حرف بزنه قطع کردم و دادم به ش امان»

 «:آب اومد و گفت وانیل کیخانوم. با 

 . گهیحتما د یکار کرد یلیامروز خ -

که آژانس  ینیوسط کار استراحتم کردم اما ، ماش ارمیفشار ب یلینبود که خ یکارم طور-

جا مداوم  کیساعت  کی تونمیبود ،من نم نیسنگ کمیداغون بود تراف یلیفرستاده خ

 . یاون صندل ی،اونم رو نمیبش

 و ماساژور داشته باشه . یهاش طب یکه صندل نیماش کی، با  ریبگ یراننده شخص- شهال

 هم ندن معلومه خواهر سردارِ.DNAشهال فقط نگاه کردم،  به

 ؟ یکاراتو خونه انجام بد شهینم- نیریش
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 . دمیدیرو م یینها یکارا دی،با دمیخونه انجام م -

 . ینیخونه تون بب ارنیب ارن،یاونا نم-نیریش

 . ستنینوکر بابام که ن زمینه عز-

 . شنیپول بده نوکرت م - شهال

 شهال ! -آقا  حاج

 . شهینوکرت م یبد یاالن پول به هرک - شهال

نوکر  وینوکرم کنم ،داشته باشم هم هر ک ویشهال جون من پول مفت ندارم که هر ک -

 . دیرو خر یهر نوکر شهیکنم ،نوکر هم حرمت داره با پول نم یخودم نم

 داشت گفت : یونیپا در م تیکه کال شخص نیریش

 ؟منظور لباساست . نهیطرح هارو بب تونهیخواهرت نم گمیم زهیچ -

 . دوختمی، قبال خودم م ستین اطینخونده ، خ یاون که طراح-

 ؟ یمن بدوز یلباس شب برا کی یبلد- شهال

 ... خوامیم یگفت :اتفاقا منم بهش گفتم لباس تو خونه ا دویخند نیشه

 «:شده گفت یبه من نگاه کرد و عاص نیریش»مادر!!  - نیریش

 !د؟یدیلباس سفارش م دیبه دراز افتاده شماها  دار دختره دراز -

 زدو گفت : یآقا پوز خند حاج

 ... مهی؟سل مهیآخه لباس کم آوردن ؛ سل-

 اومدو گفت :بله آقا . مهیسل
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 سفره رو بنداز . -آقا  حاج

 . یحاج ومدیسردار که ن دیس -خانوم  نیشه

 موقع کجا بود ؟ نیتا ا -آقا  حاج

 حتما منتظر آال بود.- شهال

 بعد االن زنگ زده ؟ -آقا  حاج

قدم راهه  ستیسر جمع ب نجایشونه باال داد و حاج آقا گفت : خونه باشه تا ا شهال

 ،قدماشو تند تر برداره برسه شام .

 کمک کرد قرصامو خوردم و گفت : نیریش

 ؟! گهید دنی، بهش م ینیخونه تو بب ارهیب رهیبره لباسا رو بگ یکیاگه  -

 بره . یداشته باشه دوباره برگشت بخوره اون نم رادیاگه ا یول تونهیآره ، سالله م-

 . برمیمن م- نیریش

 . کیمسافت تراف ،یایب ی، بر ستیکار شما ن زمیخورده نگاش کردمو گفتم : نه عز کهی

 هی،تازه وقت  کنهیم یکه مش صفر رانندگ کنمینم ی، تازه من رانندگ کارمیمن ب- نیریش

 کار رو بکنم. نیا تونمیمن همش خونه ام ، م شم،یسرگرم م شهیروزم پر م

 حاج آقا و سردار ناراحت بشن . دیشا -

به من  کاری؟! حاج بابا و سردار چ یزنیکه م هیچه حرف نی!ا یگفت: واااا دویخند نیریش

 دارن .

 بهم نگاه کردو گفت: نیریباز زنگ خورد و ش میگوش

 کمالزاده . یزد-
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 سرو کله بزنه ، ولش کن قطع کن صداشو. نیبا ا ی! ک یوااا -

 . ایخارج نیمثل هم یعنی یذاریسوال بکنم ؟ شو م کی- نیریش

 و گفتم: دمیخند

و مانتو  یاون فصل از لباس مجلس ،یمن درهم برا زنندیم یحاال اونا سر یول گهیآره د -

 فیکفش و ک یداخل ید هابرن ی، گاه یتاپ و مدل شالو روسر یو پالتو گرفته تا حت

 .کنندیهم شراکت م یداخل یها یدیتول نیهم

 با لباسا ؟ رنیکه راه م یبود نایهم وِ! خودتم جز هیچه کار شاد - نیریش

 من مانکن نبودم ، مدل بودم . -

کرم مرطوب کننده ...    غیتبل کی شایابرو هاشو باال دادو گفت:اره !چند روز پ نیریش

برم به مامانم کمک «: گفت عیافتاده سر ینبود چه اتفاق ادشیساکت شد ، انگار  هوی»

 رو مبل ... ذارمیم فتویکنم ... ک

 حاج خانوم . -آقا  حاج

 ... دمیمن خواب دیبله ؟! ببخش -

 ؟! ادیزنگ بزنم دکتر ب یخوایراحت باش ، م -آقا حاج

شده بود   گهیدرد د نیا یدرد داشتم هنوز ول»!؟   یچه بهتر»بهترم ممنون.  یلینه خ -

 ...«از من  یجزئ

 گفت : یو حاج میبهم نگاه کرد یاومد ومنو حاج نیماش یصدا

 . خورندیمبل م یآال خانومو بکش رو ی، غذا مهیسل -

 بکشم؟ هم زرشک پلو هس هم دلمه کلم. یچشم آقا ، خانوم چ -مهیسل
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 . مهیسل هیچه سوال نیاز هردو بکش ، ا -آقا  حاج

 نه حاج آقا من شبا ... -

خورده نگام کرد ، با  کهیخونه باز شد و سردار تا اومد حرف بزنه نگاش به من افتاد ،  در

 حرف زدم بهش ، آروم زمزمه کرد : ایدن ایهمون چشم با همون نگاه دن

 شده ؟! یچ-

 آقا از رو مبل بلند شدو گفت: حاج

 . ینپرسو جو ک یهنوز وقت دار-

 در خونه رو بست و گفت : سردار

 ؟ یدیخواب نجایچرا ا«: به من باز نگاه کرد و گفت...»سالم حاج آقا سالم مادر  -

 «:تر اروم گفت کیسردار اومد نزد»اونور گرم بود گفتم دم در بخوابم خنکه  -

 شده ؟ یچ  ار،یدر ن یمسخره باز-

 خفه گفتم :سردار ، زرده تخم مرغو زرد چوبه و نمک . یصدا با

 نگام کرد و گفت :خب؟ جیگ سردار

فک  میساعتو ن کیبه چونت ، آخه  یدرست کنه ببند مهیچونه خوبه ، بگو سل یبرا-

 .گهید یبکن دیبا تشیبالخره تقو ستین یزدن کارهر کس

 چت شده ؟ گمینوچ !م - سردار

، با  یجواب نداد یایزنگ زدم تو ب یاز دستم در رفت ، هر چ نمیرفتم طرحامو بب-

 کیموندم ، کمرم وسط تراف کیتو تراف میساعتون کیداغون بود  نشیآژانس اومدم، ماش

 جواب کرد ...
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 ؟ یاومد یبا ک - سردار

 اومد دنبالم . یحاج -

 ؟ ادیب یحاج ی؟! زنگ زد یخورده گفت :با حاج کهی سردار

 مامانت زنگ زد ؛پرسو جو کردن ..من زنگ نزدم  -

 .ریبگ لیتحو فتویشام بخور، بعد شام تکل ایگفت : سردار ب زیآقا از سر م حاج

 . کشمتیآروم گفت :آال م سردار

اونم دوزرده  یبرات تو تخم کرد دادمیم رونیرو بند دارم وگرنه زبونمو تا حلقم ب فیح-

 ه باشه .دست بزن داشت یکه حاج شاهللی؟ ا یکشیبعد منو م

 . ی، شورمون کرد زیبسه مزه نر - سردار

 . شهیمزه دار نم یکوفت چیبا ه یتلخ -

 خفه و آروم گفتم : یبا اخم بهم نگاه کردو با صدا سردار

 نیزم نهیکه بش ابونیزنت تو خ یگذاشت برا یدلش سوخت صندل بهیمرد نامحرم و غر-

سر  نیاز ا یداده ،حاج ادتی یکه حاج یرتیبه اون غ نینخوره،کالهتو باال تر بذار ،آفر

پدر ؛ برو موس  نیا فیتورو پر کنه ،ح یاومد که جا یچطور  ستیشهر تا اونجا معلوم ن

 موس دوس دخترتو بکن .

 خفه گفت : یدار با حرص و صدا سر

 «:دوباره نشست و گفتم»سردار «:اومد بلند شه گفتم.»ساکت شو بابا  -

که تا حاال حس نکرده  دیکش ریت ییجا هیط دردام ؛ امروز اما وس دمیکش ادیدرد ز امروز

 بودم.
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 یدونیدلم ؛ دلم درد گرفت ازت م«: لرزون گفتم ینگام کرد و با صدا دیبا ترد سردار»

 چشام پر اشک شد»چرا ؟

گفتم محتاجم  ی، به حاج یکرد لمیتو ذل یکرد لمی:تو عل« با بغض گفتم دمشیدیم تار

امروز کم  اوردمیجا کم ن چیوقت ه چیپام بود ،ه ریکل شهر ز شهی... من هم ایدارم ب ازین

بغلت »که گفت ی، حاج یبالو شکوند نیچون تو ا یریبالمو بگ ریآوردم ، حقم بود تو ز

؟ مردم پله هارو باال اومدم که به خودم  یفهمیسردار م مردم«یرراه ب یتونیکنم اگه نم

 که بابات بغلم کنه . ستمین یثابت کنم چالق قطع

 جمع بود ، رشیزانوش ز یزانوش تو بغلش بود و  هیانداخته بود  ریسر به ز سردار

بغض دار و لرزون و خفه ،  یانگشت شصتشو به دندون گرفته بود. با همون صدا پشتِ

 آروم گفتم :

 «:بهم نگاه کردو اروم گفت.»قشنگ به هدف خورد  رتیبرو شامتو بخور امروزم ت-

 شده ! یچ دونستمیمزخرف نگو من که نم -

 ابونیگربه شَل تو خ هیجو معرفت داشته باش ،آدم  هی؟   یکه بدون یتو جواب داد -

از مرز سردار اون  شیهم گذاشتم که شکستگ یلبامو محکم رو دیبغضم ترک... » نهیبیم

 «ورتر نره.

خانوم صداش کرد  نیکرد و دوباره. پشت شصتشو به دندون گرفت و شه یباز نوچ سردار

 و سردار گفت:

 . دیمادر شما بخور امیم-

 پاک کردم و گفتم :برو غذاتو بخور. اشکامو

 ؟ یخوریتو چرا نم- سردار
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 . نمیبلند شم رو مبل بش دیبا -

خودمو  تونمینم یاونطور ری. دو طرفمُ بگ ریورمو نگ هیبازمو گرفت و گفتم : ریز سردار

 کنترل کنم .

 ؟ یو کار کنگفته ت یک -سردار

 «:کردو گفت ینوچ»نون خور تو بشم ؟  هیچ -

 نداره اَه . یتو تموم یخودیحرف ب -

 . کنمیدستتو بنداز دور گردنم من بلندت م«:کرد نشستم و گفت کمکم»

 تا سردار بلندم کنه گفت: دمیترسیدرد م از

 سردته؟ ؟یلرزیچرا م-

شد، درد دارم تو  اهیمغزت س شهیم اهیس شکنهیاستخوون که م نیسردار مغزت ع یعنی-

 .لرزمیکه من سردم بشه... از درد م شهیسردش م یتابستون ک یچله 

 ...مارستانینچ! کو چادرت، ببرم ب - سردار

آخ آخ شوهر دلسوز و فداکارم اومده ...  الزم نکرده، برم دکتر مسکن بزنند، کورتن بزنن  -

 .یشیبگن خوب م

که دراز  ییاز مبل تا جا ی. فاصله چندانرفتینفسم م د،یکشیم ریکمرم ت داشتمیبرم قدم

 یبود، نفس زنان، از درد و ناتوان یصخره نورد هیمن شب یبودم نبود اما برا دهیکش

 سردار چسبونده و آروم گفتم: ی نهیبه س مویشونیپ

 ...ستایوا-

 ؟ی؛ قرصاتو خورد باشه، عجله نکن - سردار
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 .کنهینم یباال کار ندازمیم زیمرده شوره قرصامو ببرن انگار اسمارت-

 کرد. خیغذا  - شهال

 به اونور کار نداشته باش. فتهیشما بخور از دهنت ن -آقا  حاج

 سردار بود گفتم: ی نهیرو س میشونیخفه همونطور که پ یصدا با

بدوام برم بوسه بزنم به فرق سرش که  خوادیتو پر خواهرت دلم م زنهیم یآخ که حاج-

 از دهنش. بارهینقل و نبات م

صاف کرد و  یا نهیصدا. س یب یول دیخند دمیسردار فهم ی نهیس کیکوچ یلرزه  از

 کشت. شیپ دنیدو ا،یگفت : تو تا مبل ب

پشتم بالشت گذاشت و  اره،یرو صدا زد که بالشت ب مهیقدم برداشتم و سردار، سل دوباره

 گفت: خوبه؟

 .طهیرفته. به اون سلجنسش بده.به خواهرش  یتکون دادم، ذاتش خوبه ول یسر

 .یصدام کن کار داشت-

 .یونیپا درم امیم زدتیداشت م ینکن، حاج ییدلجو نقدریباشه ا -

 هم خنده اش گرفته گفت: هیکه انگار هم عصبان یلحن هیبا یول یشاک سردار

 ؟یالل گمیمن م یجواب ند-

 بود، آروم زمزمه کردم. ستادهیامو باز کردم هنوز ا هیندادم. پوش جوابشو

 منو. ینیدوست ندارم بب ست،ینا -

 ینفس کوتاه هیغرور عزادار. سردار  هیغرور شکست خورده...  هی یکرد! صدا رییتغ صدام

 ...ومدیقاشق و چنگال م یو رفت... تو فضا فقط صدا دیکش
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 ارم؟یگفت: آال جون ب نیریزنگ خورد و ش میگوش

 ...ارمیمن م -سردار

 .زنمیغذاتو بخور، بعدا زنگ م خواد،ینم-

خانوم رفتن تو اتاق، سردار کنار من نشسته بود و با اخم  نیو شه یو حاج میخورد غذا

 هم تو آشپزخونه بود باخنده گفتم: نیری. شهال هم تو اتاقش بود، شکردینگاه م ونیزیتلو

 .مینیخودشونو بب میاومده بود قهیسردار!؟ حاال دو دق-

 رفتن نماز بخونند. نایم انوچ! مادر - سردار

 عه! جماعت.-

 .خونهیمادرم پشت حاج بابا م -سردار

 ش کمه ها.باوا ثادربرو جماعت بخون. فُ ؟یخونیتو چرا نم -

 کرد شفات داد. یخدا فرج دیشا ؟یخونیمنکر هم شد، تو نم رینوچ، نک - سردار

 صورتم برگشته باشه؟ هویشدم  داریصبح ب یعنی-

 که واجب تره. یزی... چگمیم توینگام کرد و گفت :سالمت سردار

 مهم تره. شونییبایزن ها ز یسردار نگاه کردم و آروم گفتم: برا به

همه زن  نیوگرنه ا شهیم یدو روز بعد عاد افهیو ق ختیمردا اون ر یبرا یول - سردار

 کردن! انتیخوشگل که شوهرشون خ

 خاک تو سر مردا.-

 !تیترب یعه! ب -سردار



64 
 

 چتونه!؟ ها؟-

 .یسینویم یچ گهید دمیبا مردا؛ د یتو چته؟ چپ- سردار

 ؟یخونیمنو م یخورده گفتم:تو مقاله  کهی

 خونده بود، گفت اسم آال رو زده، برام خوند. ینگاه کرد و گفت: مجتب ونیزیبه تلو سردار

 سردار. شهیم میواقعا بهت حسود-

 باز رو هم گذاشت نخنده. لباشو

 ؟یانقدر خوش شانس یبدشانس نیچرا در ع:آخه تو گفتم

 ؟یزنیحرف م نقدریخنده گفت :چرا تو ا ریز زدیکه هر آن م ینگام کرد و با صورت برگشت

 آخه زن کدبانو، هنرمند، دانا، مهربون....-

 کنترل شده گفت : ساکت بابا... یبا خنده ا سردار

 سردار-

 یکه اتاقشون بود م ییمون، جاحاج آقا که از پشت سر یصدا تیجفتمون از جد ی شونه

 ؟یو سردار از جا بلند شد و گفت: جانم حاج دیاومد، پر

 تو اتاقم کارت دارم. ایب -آقا  حاج

 بگم ببخشتت؟ یخوایگفتم :م آروم

 لب گفت:ساکت شو آال. ریز سردار

 م،یاوال بود م،یستیچرا از هم متنفر ن م؟؟یکن ینم یرفت تو اتاق، چرا لجباز سردار

نابود کرده،  مویاون زندگ دونمیم م،ینیشیاالن کنار هم م م،یستیامسال ن م،یپارسال بود

 !؟میبردم اما چرا کنار هم نیاز ب اهاشویرو دونهیم
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 کنم،ی. تو قلبم حسش مکنهیو نفرتو کنترل م نهیداره اون ک ییروین هی یانرژ هی انگار

 نهیبه اون ک یکه ربط هیکس هیبرام شب شتریب نمیبیسردارو م یاما وقت گمیامو م نهیک

 نداره!

کمال زاده است. به سقف نگاه کردم و  دمیبار برداشتم د نیباز زنگ خورد، ا میگوش

 زمیتماسو باز کردم و گفت:سالم عز

 د؟یسالم حال شما؟ خوب هست-

 دن؟یمعرفتن؟ تماس جواب نم یقربونت برم، چه خبر؟ چرا خوشکال ب-

 ...گمیاممم... م«! بهم دهیردم جا نمبگم ازدواج ک»امممم،-

 جاااان... -

 چلغوز. یدرنده  زیبزنم درد بابامممم مردک ه غیج خوادیم دلم

 شد؟ یجا چ-

 !؟طونیش یچ یگفت:جا برا باخنده

 !؟د،هانیگیم یکه چ دیگفتم:متوجه هست یخورده به روبرو نگاه کردم و شاک کهی

 کردم. یبابا آال جون شوخ یا-

 .شهیم یاحترام یمن جنبه ندارم، ب د،ینکن یعباس با من شوختو رو حضرت -

 ... بابا دلم تنگ شده برات...گهیعه عه آال... آال... دختر بد نشو د-

 ...شهیبدتر از هم زد،یحرف م یداشتم وقت یحس بد هی

 نه؟ ای دیدار خوامیشو م یجناب کمال زاده، جا برا -

 ...دمیجواب.... نم.... یریتا دعوت منو نپذ -زاده  کمال
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 باشه ممنون از کمکتون.-

! راه ووونی. اوکازونیجا داره اوکاز نیبب کنه،یعه عه دختر بدو نگا داره قطع م -زاده  کمال

 !یمتر ستیب یرو

 خب چند!؟-

 فردا شب. ایتو!؟ شما ب یباز حرف پول رو زد -زاده  کمال

 .امیب تونمیمن نم -

 ها... یکنیم یبد قلق -زاده  کمال

 که گفتم. نیاومد:هم یداد حاج یصدا

تونم  یاآلن نم رمیگیکمال زاده بعدا تماس م یگفتم: آقا عیاز صداش، سر دیهام پر شونه

 صحبت کنم فعال خداحافظ.

 شده!؟ یاومد و گفت:چ نیریرو قطع کردم و ش یگوش

 دونم! ینم-

 .شدینم یحاج بابا که از سردار عصبان- نیریش

 !؟یعنیسر امروزه -

 هست؟ یشونه باال داد و گفت:شو ک نیریش

 جا ندارم. ست،یفعال معلوم ن-

 ؟یچ ی: جانیریش

 داشته باشه. cat walk یبلندبرا یراهرو هیکه  show یجا برا-
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 ...walk-cat رن؟یکه راه م نی:هااان!؟ همنیریش

 catاسم اون راهرو رو گذاشتن  رنیچون زن ها مثل گربه خرامان خرامان راه م یعنی-

walk. 

 شه؟ینم دای:آهااان. چه جالب... خب االن پنیریش

 خوب. یمنطقه  هیده شب و تو  یبرا خوامی... گرونه؛ من حدودا ده تومن میهست ول-

 .رمیگی: خب من جا رو منیریش

 ؟یسراغ دار-

 .رمیگیجا رو م کنم،یم داینه پ - نیریش

 ؟یکنیم دایاز کجا پ-

 بنگاه. - نیریش

 دارم. ونیلیمن فقط ده م کنند،یتو پاچه ات م ینه اونطور -

 که. یکن نهیهز خوادیبابا تو نم - نیریش

 .شهینم ینطوریجون ا نیریعه! نه ش-

 کمک کنم. خوامیچرا؟ من م - نیریش

 کار منه. نیا نیرینه، نه، ش -

خونه خسته شدم.  نیسرگرم بشم، از ا خوامیآال من م شه؟ینم ک،یخب منم شر - نیریش

 نگاه کردن... لمیاز ف یاز آشپز

 ...یزیچ یخب برو کالس زبان-
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 .رونیب امیتو منم ب یبذار به بهونه  ،یهست یخونه؟ تو دختر زرنگ نمیکه باز بش - نیریش

 ...خوامینکن. نم نهیتو هز یول ایخب ب-

نه عکاسم... بذار  اطمیدارم، چون من نه طراحم نه خ یحس سربار یاونطور - نیریش

 گذار باشم. هیحداقل سرما

 انداختم و گفتم: رینگاه کردم و آروم سر به ز نیریش به

من  ؟یکنیدرکم م نیرینخوام ش یمن با خودم عهد کردم از سردار و خونواده اش کمک-

 بخاطر پول نخواستم که زن سردار بشم.

حاج بابا بفهمه تو  دم؛یرو م شنهادیپ نیداره من بخاطر خودم دارم ا یچه ربط - نیریش

 .دهیاجازه م یهست

 !؟دهیاجازه م-

 که! یدونیم ره،یحاج بابا سخت گ - نیریش

 !؟دهیم ری! گدونمینه نم -

ببره  ادیفر بنه... صَ یگرد ابونیخونه کار نه... درس نه... خ نیاووووف... بش - نیریش

 ...ارهیب

 عه!!!-

 .کنمیخواهش م ریشانسو نگ نیا - نیریش

سالشه از بس  جدهیساله. اما انگار ه یدختر س هینگاه کردم. دلم براش سوخت.  نیریش به

 نازکشم برنداشته! یابروها ریز یاز هر نظر بکر مونده. حت

 همه پول و نعمت، حبس در خانه دارن! نیا ایحبسشون کرده!؟  ب ن؟چرایمگه زندان خب
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 خب؟ ،یریگدرصد ازمون ب دیبا یتکون دادم و گفتم: باشه ول یسر

 ندارم. ازیو گفت: من که ن دیخند نیریش

 ی هیمثل بق یریدرصد بگ دیو با ی. تو اسپانسرمیکن یکار نم یقبول نکن گه،ینه د -

 اسپانسرا.

 .ریخب... قبول خانوم مد لهیخ - نیریش

 باشه. دیبا یچطور یکه بدون فرستمیکن. من نمونه جارو برات عکساشو م دایجا رو پ-

 خوبه. یلیخ ینطوریآره ا - نیریش

 .میگفت: بپوش بر یو عصب ینگاش کردم و شاک دی. با تردرونیاز اتاق اومد ب سردار

 آوردم. وهیداداش م - نیریش

 . بجنب آال.یآبج میخور ینم - سردار

 وا! گهید شمیتونم بجنبم. دارم بلند م یعه! من که نم-

 اومد و گفت: رونیهم از اتاق ب یمن اخم و صورت برافروخته و حاج هی

 عروس خانوم...-

 .دینگ یزیو بالحن کنترل شده گفت:حاج آقا! شما لطفا چ یشاک سردار

 شده!؟ یچ -

 .اریچادر آال کو؟ ب نیریش - سردار

 و به من نگاه کرد. گفتم: رونیخانوم نگران از اتاق اومد ب نیشه

 شده!؟ یزیچ-
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 گفت: نه! یخانوم دهن باز کرد سردار تحکم نیشه تا

بود و  ی! چون لبناندمینگه، چادرمو پوش یچیخانوم که ه نیآقا اشاره کرد به شه حاج

 .یدنیپوش

 .یبرداشت و گفت:برو... خداحافظ همگ فویک شهیبرعکس هم سردار

تر شده به یلی. خامیتو مشتم گرفتم و ساعد سرداررو محکم گرفتم که بتونم راه ب چادرمو

 !؟یاریدر م یشده!؟ چرا سِکرت باز یو به سردار گفتم :خب چ میشد نیبودم... سوار ماش

 خونه حاال. میبر - سردار

 شما هم آره. دهیفهم ینکنه حاج ه؟یواااا چ-

شدم که حرف زدم و سردار  مونیبار پش نیاول ینگام کرد که برا یجور شاک هی سردار

 !؟یگفت: من چ

 پانته آ رو! هیقض-

 فقط ممکنه از طرف تو بفهمه. یحاج - سردار

 زدم و رومو برگردوندم و گفت:دهن تو چفت داشته باشه ... یپوزخند

 نده واسم. حینداره، توض یتو به من ربط یگفتم : زندگ ظیحرص و غ با

بودم.  دهیام خونه کرد که تا حاال سر و کله اشو ند نهیتو س یحرص هیساکت شد،  سردار

 کمکت. امیخاموش کنه گفت:م نویماش نکهیقبل ا خونه. میدیرس

 .امیخودم از پس خودم بر ب دیبهترم، با تونم،یخودم م -
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منو گرفت که دوست داشتم  یحرص هیشدم، سردار هم گذاشت رفت باال،  ادهیپ نیماش از

 یب یرو خار نشسته بود ؟یبر ییبگم نه بدو یمنتظر بود»بدوام برم بزنم تو سرش بگم

 «وجدان؟

صدا داره  یو ب ونیزینشسته جلو تلو دمیآروم آروم برم باال، رفتم د دیطول کش یک تا

 .کنهیرو نگاه م ستانیفوتبال ناکجا آباد با ن

آب  وانیل هیمن اومدم باال. رفتم تو آشپزخونه  دی. چون اصال نفهمکردینگاهم نم البته

 بخورم.

 جا بلند شد از

باال،  ادیساعته داره م شیشد!؟ ش یپشت سرش بود و گفت:نچ، چ قایدق آشپزخونه

 باشه بشه قوز باال قوز. فتادهین

 اسکول! ییطرف در وگفتم: قوز باال قوز تو رفت

 تو دارم؟ یبرا یگفتم:من چه قوز یخورده برگشت نگام کرد و شاک کهی

 باال؟ یاومد یک- سردار

. من که با یجیهم گ ،یشبِ روشن کور که هم با نور و چراغ تو ییقوز باال قوز تو-

سرت کجا خورده  ستیمعلوم ن کنم؛تویدارم خودمو جمع و جور م یکه تو کرد یتخصص

 ده،یخون به مغزت نرس یکه عوارضش االن مشخص شده؛ اون سه روز که تو کما بود

 شده. اهیمغزت س

 کرد وبه طرف اتاقش رفت و گفتم :چته!؟ ینوچ سردار

 شه؟یتو اتاق گفت :آال تو رو خدا حرف نزن، م از

 .ینطوریافته ا یاخه فشارت م یکنینچ نچ م یدار یادیچته!؟ز گمیم-
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 دهیتو دستش بود، نپوش شرتشینگام کرد، ت یو شاک رونیو از اتاق اومد ب دمیخند خودم

 بود گفتم: اوُ...اَ...!

 خونه امه. ه؟یگفت: چ یشاک

 سند زد؟ یعه؟ حاج-

 کنماینوحه اش م خونه،یکبکت خروس م یادیوار گفت:آال ز دیتر وتهد یشاک

 سبک!؟ میرو چه به تنظ یمِخْراجِ کار-

 من که آب از سرم گذشته. ن،ینگاش کردم و با حرص گفت:بب طنتیش با

 .نهیتو سنگ یخبره برا چارهیو خنده سر تکون داد و گفت: ب جانیه با

 نگاش کردم و گفتم: هان!؟ دیترد با

 .میریبگ یعروس گهیم یحاج - سردار

 م؟یریبگ ویدهن سردار نگاه کردم و گفتم: ک تو

 .میریبگ دیجشن با ،یگفته عروس یحاج ار،یدر ن یگفت : آال! مسخره باز یعصب سردار

 .کنهیحرص نگاش کردم و گفتم: به بابات بگو اُرد ناشتا نده، رودل م با

 با اخم گفت: آال درست حرف بزنا! سردار

شماها؟ مگه من  ایمن  زنه؟یدرست حرف نم یدو رگه گفتم: ک یحرص و صدا با

 د؟ینشونم بد هبه هم دیایدلقکتونم که ب

 م،یحرف درآوردن، دوماهه عقد کرد لیبازارو کوچه و محل و فام گهیم یحاج - سردار

 .مینگرفت یعروس

 ! حرف درآوردن!یآخ-
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 کنم. ینم یکس یودمو مضحکه گفتم : درآوردن که درآوردن. من خ یحرص و عصب با

 گفته. یحاج گمیگفت:م یهم عصب سردار

 خدا؟ ه؟یک یگفته که گفته... حاج یزدم: حاج غیج

 .رهیگیرو م یعروس یعنیبگه  یحاج ؟یفهمیکرد و گفت: نم یدست به کمر نوچ سردار

. دینگاهش از هم پاش تیّمدن خت،یفرور خت،یبرداشتم، نگاه سردار از چشام فرو ر روبندمو

 آن صورتشو جمع کرد. هی

به  یرسیم یریگی!؟بدت اومد!؟ از چشما که نگاهو مهیلرزون گفتم: چ یحرص و صدا با

اوووو ». که همه بگنیخوایم نویآره ؟ ا ام؟یب ینطورینه؟ ا شهیگونه ها دل آدم جا به جا م

به صفت زنه نگاه کرده، چهره اش مهم نبوده. آره؟ تو هم که  هیسردار چقدر پسر خوب

بگن  ،یکنن و بگن مَرد فیملت ازت تعر نکهیجذابه؟ ا تبرا ؛یخوب یعاشق صفت ها

 !؟ هااان؟یمعرفت دار

 زدم:هااان؟؟ غیج

انگار خشک شده بود، ماه ها بود که انقدر  کردینگاه م رهیباز بهم خ یفقط با چشما سردار

 بود. دهیاز روبه رو منو ند قایبه رو، دقواضح از رو

 .یکرد مینطوریبدت اومد؟ تو ا ه؟یگفتم : چ غیو ج باحرص

 .یکـــرد ــــشینطوریزدم: تو ا غیشدم و هولش دادم و ج کشیپا و کمر نزد باهمون

 .دادمیآرنجمو آروم گرفت، خوب شد گرفت چون داشتم تعادلمو از دست م ریز

که همه  یقاتل من، قاتل صورتم، جسمم، تو قاتل آرزوهام ،یتو قاتل ؟یریّزدم: تو خ غیج

 ...میکشته شدن، قاتل سالمت

 ...شی... با آراشیآروم گفت: با آرا سردار
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 نیو گرون تر نیبهتر ؟یدیتوالتمو د زیم یرو ش؟یدورگه گفتم:با آرا یگرفته  یصدا با

 شیپ یصاحب مرده حت نیا یکدومش تونست منو آال کنه که ب مه،یو گر یشیلوازم آرا

 آل هستم... آل. ستم،یآال ن گهیاالن د«روبندمو نشون دادم»تو باشم

 آروم تر گفت :باشه... آروم باش. سردار

 .نیمبل اشاره کرد و گفت:بش به

 یاونطور نکهیگرفتتم، از ا عی. تعادلمو از دست دادم. سردیکشیم ریزدم اما کمرم ت پسش

 شد... یحالم بدتر از هر لحظه م دادم،یمو از دست متعادل حرکت یضعف داشتم حت

 زدم: غیج هیخواستم پسش بزنم، محکم تر نگهم داشت، با گر یو عصب غیحرص و ج با

 ؟یمنو دلقک کن یخوایم ؟یبه مردم نشون بد نویا یخوایم یمنو از خودم گرفت-

تو، دست ازم  ی!؟ از دروغ... منو کشتدیخسته نشد ایهمه بهم ترحم کنند؟ از ر یخوایم

 بکش...

اش و صدام قطع شد و آروم  نهیبه س دیجور که دهنم چسب هیمحکم نگهم داشت  سردار

 ... بسه...سیگفت: باشه... ه

نفس بلند و زجر آور  هی ،یاریوسطش نفس کم م هوی. ازون مدال که کردمیهق م هق

و سردار از سر  پر شده بود نمونیب میعظ یبود که اون فاصله  ی... تنها لحظه ایکشیم

 کنه و زنشو آروم کنه. یعذاب وجدان قصد کرده بود شوهر

 ؟ینزن یخوایامو بردارم، گفت: م هیکنارش زدم که پوش آروم

 ...ینزن یکن... نزن یحرص گفتم : برو واسه ننت دلسوز با

 هیهام شب نهینخورم، تمام ک نیرو گرفته بودم که زم واریطرف اتاقم رفتم، کنار د به

 بودن و پر از خشم بودم، دهیترک یک چرکرَوکُ
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 یهر دختر یبشم... آرزو هیجور تخل هیکنم،  یخال یزیچ هیخواست خشممو رو  یم دلم

عروس  نیباتریمرگ زنده باشم... ز هی یآماده  دیآرزو با نیا یاجرا یو من برا شهیعروس

 ؟یشدم، اما حاال چ یسال م

 یعروس د،یمدل عروس عالم و آدم شدم. به خودم که رس دم،یعمر لباس عروس پوش هی 

 تنم کنم... اهیرخت س دیکه شد با مخود

باشم با رژ قرمز... با تاج  یعروس مو مشک هی خواستی... دلم ماهامی... روآرزوهام

اومد،  نییپا شهیدر تراس و کل ش ی شهی... آباژورو برداشتم پرت کردم طرف شیپرنسس

 زدم... غیج

تو اتاق، اتومو برداشتم اونم پرت  دیسردار دو شدم،یداشتم از حرص و خشم منفجر م 

شد، پشتم تخت  یزانوم خال ریجور که از درد ز هی دیکش وحشتناک ریت هیکردم، کمرم 

 غیج دمشی... سردار اومد، تادنیبود، اما ازم دور بود، تعادلمو از دست دادم خوردم زم

 ...ونری... برو برونیزدم:برو ب

 بودم ازش:بسه، گفتم بسه... دهیبودم و نشن دهیکه هرگز ند یداد هیداد زد،  هی سردار

 بغل جفت دستامو گرفت و بلندم کرد و با هق هق گفتم: ریاز روبروم ز اومد

 ولم کن...-

 دراز بکش... ،ینگو، شورشو درآورد یچیو محکم گفت:گفتم بسه، ه یجد

 ...ی... آی:آگفتمیم هیبا گر کردمیم هیدرد گر از

 ؟یخواستیم نویخوب شد؟ هم - سردار

 نیگفت: بب تیبا عصبان ومد،یاز اتاقش م شیگوش ینگاش کردم، صدا سیخ یچشما با

 .یکال فلج بش زنمتیآال م یتکون بخور'زد! برگشت نگام کرد و گفت  یچه گند
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 خفه شو-

االن  ز،یه ات نکنم، آبرورکه خف کنمیدارم مراعاتتو م ،یکه بتمرگ زنمتیبه خدا م - سردار

 ..گنیکل ساختمون م

 ...ستیگفتم: برام مهم ن باحرص

 خم شد طرفمو گفت: یخشم نگام کرد و کم با

 شناسند... یواسه من مهمه، من اعتبار دارم؛ تورو با من م-

 ...ریحال گفتم: برو بم باهمون

 یلحن عصب یآروم ول یزنگ در اومد و با صدا یبا خشم و تعصب نگام کرد، صدا سردار

چه  ،یتو چه عذاب میدر، خوب شد؟ هان؟ همه بدونند که ما افتاد یاومدن جلو ایگفت: ب

 م؟یدار یمشکل

با تو، باوجدانم، با  رم،یدرگ ؟منمیسوزیم ی؟ مگه تو تنها دار یهوار هوار به همه بگ دیبا 

اوضاع رو  تونمیو نم کنهیکه عاشقشم و منو درک نم یکه کشته شدن، با زن ییآرزوها

 با روانم، رمیهندل کنم، بادلم درگ

ام، فکر  یاونو بذارم کنار، پر از دو راه ذارهیتو رو بذارم کنار نه دلم م ذارهینه وجدانم م 

چون من  کشمیعذاب م شتریمن ب ؟یراه بر یتونینم یوقت شمینم تیمن اذ یکرد

ها رو  نهیآ ی. وقتمشیرو صورتته من هم خفه م هیتو گرما اون پوش یمقصرم، وقت

 .یکشیرنج م یکه دار فهممیمنم م یپوشونیم

 زد تو سر خودش و گفت: من مقصرم... من مقصرم... یچهار بار عصب سه

 نمونیجون همون طور کنار تختم پشت کرده به من نشست، سکوت ب یحال و ب یب

 ....آروم گفت:دادیجوالن م
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... آال من دیرس یمورچه هم نم هینگرفته بودم،آزارم به  ریگربه هم ز هیتا حاال  یمن حت-

 میاومد یوقت ،یکه باهام خوب تا کرد یدونیکه م فهممیم  یدونیداغون تر از توام، تو م

 هیتو هم  یها ییها و انتقام جو یطرف، بد قلق هیسقف فکر کردم تموم عذاب ها  هی ریز

 ...ا... امادیطرف م

تونم رو حرف  یخوام عذابت بدم، نم یاتفاق بود نه قصد و غرض... نم هی نایا یدیتو فهم 

 هیدورگه گفتم: با  یرو از دست بدم. با صدا یتونم حاج یحرف بزنم  چون من نم یحاج

 ؟یدیاز دست م "نه"

 .شمیکنه نابود م کوتیخشم نگام کرد و گفت : منو با با

 .یپُست و اسم و رسم صیتو حر-

 .نمید و گفت :آره، آره من احرص سرشو تکون دا با

 حرص گفتم : خاک تو سرت خب. با

 ی. باحرص گفتم: از بچگمیبا چشمامون باهم حرف بزن میکرد. انگار عادت کرده بود نگام

 ؟یخودت باز کن یجا برا یعرضه نداشت ،یزنیتموم طرح هاو جواهرو تو م ی. دارییاونجا

 ،یِنب دی. اسمم پسر حاج سستمیمن اونجا سردار ن ،یشناس یتو بازار رو نم - سردار

 .کنهیدر بهم پشت م ینگهبان جلو یحت کوت،یبگه سردار با یحاج ؟یفهمیم

 کوت؟یاز ترس با  ؟یعقدم کرد یاز ترس حاج-

 نگام کرد وگفتم: ترسو! فقط

 بخوابم. تونستمینم - سردار

 بخوابم... ذاشتیدت نمکردم و گفت: خواب تصادف و صورت تو و در یاخم یسردرگم از

 که... مارستانیب یدروغ نگو... پس چرا اومد -
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 بره. خواستیخفه و آروم گفت : چون پانته آ م یبا صدا یداد زد ول سردار

 جاش. یخطش زدم! تو اومد عیسر "بره شاهللیا"جمله عبور کرد  نیلحظه ا هیدلم  تو

 چرا نرفت؟-

خورده  کهیسردار هم  یکه حت یاز کجا اومد؟ سوال نیخودم از سوالم تعجب کردم. ا یحت

 دمیخونه خر هیداد و پشتش بهم شد و گفت:  هینگام کرد و بعد دوباره برگشت و تک

 براش.

 برگشت نگام کرد و گفت: عه! یبلند کردم با کف دست محکم زدم وسط سرش. شاک سر

 خاک تو سرت سردار.-

 رو نگه دار. یادب! چته!؟ خجالت بکش حداقل حرمت بزرگتر یب -سردار

 یدیخونه خر ،یکیبازم کوچ یشصت سالم بزرگتر باش یدو سه سال؟ اصل که ندار-

 خب. خوادیپولت تو رو م یگفت باشه؟ احمق برا

 .میبا اخم گفت: من و پانته آ ده ساله با هم سردار

 چند سالش بود اون موقع؟ . اونیبا پانته آ هست یبعد تو از هفده سالگ -

 پونزده. - سردار

 ه؟یگفت: چ یحرص نگاش کردم و سردار شاک با

 ؟یدیخنگ، چند خر رهیگیباج م یطور نیخب پس فردا ازت هم -

 ؟یدار کاریبا اخم گفت: تو چ سردار

تو  "ف" گهیم یکی یهست ی! تو بازاریساله ساده لوح جدهیهفده ه یپسرا نیسردار ع -

 ...یفرحزادو بر دیبا
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 دهنشو بستم... نیخونه و ماش هیبا  دونمیخودم م ؟یفهمیعاشقشم م-

 که. یچشمم دور شو، همه تخما رو کرد ی!!؟ پاشو از جلویدیخر نمیماش-

 ها! ینگ یهم فشار داد که نخنده و بعد گفت: آال به حاج یلباشو باز رو سردار

 یدونی. میخریم یرینگم م یبخر به حاج من یخونه هم برا هیکه اآلن بگم  یانقدر ابله-

 بار آورده. یخونه و حبس، اطالعات یبچه هاشو تو یحاج ه؟یچ

 ؟یتو تا حاال عاشق شد -سردار

 قدر خودم عاشقش نبودم. دونستم،یرو قدر خودم نم ینه نشدم. من کس-

 عرب... یشاهزاده  هیخورده نگام کرد و گفتم : قبل تو قرار بود  کهی سردار

 خنگ! اریخودتو در ب ی. زدم تو سرش و گفتم : مرگ ادادمیادامو درآورد خند سردار

 ؟یبلد یعرب؟ عرب یآخه تو رو چه به شاهزاده  - سردار

 برقصم. یبلدم عرب ینه ول-

 ؟یکرده بود دایو سردار گفت : اونو از کجا پ دمیخند

 .میکردیمکاتبه م یسیانگل نستاگرام،یکرده بود، ا دایاون منو پ-

 گفت؟یاز کجا معلوم راست م - دارسر

 .فرستادیم liveخب  -

 کارا؟ نیاوهو! عربا و ا - سردار

 هم اومد. رانیبار ا هی-
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عربا  گفتیم م،یاومد گفت:برن فکر کن یتر نگام کرد و گفتم: بابا خوشش نم یجد سردار

که آورده بود  ییها هیهد یبرم، حت رانی. دوست نداشت از انندیب یبرده م هیزن ها رو شب

 الماس بود. زیر نهیس هیهم پس فرستادم. 

 الماس؟ - سردار

بابا پس داد  ان،یبرل شیالماس داشت و بق نینگام کرد و گفتم: به خدا دو تا نگ باخنده

 .میریگی. رشوه که نممیدیجواب م میکن یگفت ما فکر م

 خب؟ - سردار

 .یتیتو در اولو میگفت گهید نم،یتو ماش ی. تو اومدگهید یچیه-

 !وونهیو سردار گفت : د دمیخند

 کنند؟یکرده، اتو رو پرت م کاریچ نیبا سر اشاره کرد و گفت: بب شهیش به

 اتوم شکسته؟ -

 ؟یتو سر کس خورهیم رونیب یکنیپرت م یگینم - سردار

 رو نکشته باشم. یکس نیپاشو بب -

شبا خوابم  گهیشد؟ م ینطوریاز جا بلند شد... پسر ساده لوح مهربون... چرا ا سردار

... کنمیمن درک م گهی. ممهیدوست اجبار هیکنم... شب یبد قلق دهیترسیاحمق...م بردهینم

 اتفاق ناگوار رو... اتفاق...

 !ستیآباژوره هم ن - سردار

 برده حتما. ینمک-
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با پوزخند نگاه کرد و خواستم جا به جا بشم از درد صورتمو جمع کردم و سردار  سردار

 ت: بدتر شد؟گف

 ؟یآمپول بزن یبلد-

 نه. - سردار

 .رمیمیمن امشب آمپول نزنم م دم،یم ادتینداره که من  یکار -

 نه بگم. یبه حاج تونمیآال... من نم - سردار

اتاق  یرو تو "نه ها"تخت. نشست و گفت:آال، من  یاخم و خشم نگاش کردم و اومد پا با

 گفتم.

 نه. گمیمن م-

 به تو کار نداره، منو بدبخت نکن... یآال! حاج - سردار

 بشم؟ یصورت چه عروس نیاخم نگاش کردم و گفتم : آخه... من با ا با

 .ارهیحرف از کجاش درم یوا رفته نگام کرد و گفتم : حاج سردار

!؟ هوووم؟ میعروس امیب یحرف مردم، من چطور ینگام کرد و گفتم: گور بابا یشاک سردار

 پشت پرده باشم، خواهرم اداره کنه. دیمن شو دارم اما خودم با

 .امینم یچمچاره، مادرتو واسطه کن من عروس-

 .کنهیلج م یبابا... حاج یا - سردار

 ...اریاز آمپوالمو ب یکیبرو -

 برو بابا، من تا حاال آمپول نزدم که. - سردار

 .دمیم ادتیترسو،  -
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 اورژانس. زنمیزنگ م کنم،یفلجت م زنمیم - سردار

 ...اریبرو بابا، بچه سوسول، آمپولو ب ایاوووورژانس! ب -

 یشده بود. انقدر ناله  دیگچ سف نیاون آمپولو بزنه جون منو گرفت، رنگ خودشم ع تا

 شدم هنوز حالم بد بود... داریباباشو زد که من خوابم برده از ناله هاش. صبح که ب

شب بابا  د،یبه اونا هم رس یکه آخرم زنگ زدم مامان و سالله اومدن، حرف عروس انقدر

 تر شد. دیرو گفت و بابا هم حرف منو زد و سردار ناام یهم اومد و سردار به بابا همه چ

 سردار نبود. دنیو نه شن یجز حرف عروس یسه روز خبر دو

 یحاج لیمنو تحو یحرفا یرو درواس یبابا هم رفته بودو بابا هم ب یآقا تا مغازه  حاج

چه  دونمی... نم میریبگ یاِال و بال عروس دیهم مغرور تر گفته بود با یداده بود ،حاج

 بود. یاصرار

 ... میتا به توافق برس نیخونه ما جمع بش دیهفته هم حاج آقا گفت: همه با آخر

از  یسردار تا حد یبرم ول خواستمیحرفشو به ما قالب کنه ؟ من که نم یعنیبود؟ یچ

 به التماس کردن شده بود لیاز اصرار کردن گذشت و تبد گهیکه د دیترسیباباش م

 شدم که برم حرفامو بزنم یدلم براش سوخت راه آخرسرم

 هیبلندو مچ دار ،  یها نیتنم بود ، کمردارو برش دار ، با آست یالجورد یآب رهنیپ هی

سرم کردم و با همون شال رو بند درست کردم و سردار اومد تو اتاقم و صدام  دیشال سف

 زد.

، نگاهش فرق  دمیفهم مینگام کرد و من با حس زنونگ رهیآن خ هینگاهش کردم  برگشتم

، از اون  مونهیاش م رهیکه خاصِ و خ یمرد رو زن هی هیرگیباره، خ نیکه تحس یداره، مدل

 ست دارند شوهرشون نگاهشون کنه .که زن ها دو ییاز اون جنسا
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 «:سکوت کرد. گفتم...» یآروم گفت :آب سردار

 ؟! یچ -

 ؟ ی؟حاضر یچیه - سردار

 اوهوم -

 «:بودن حاج آقا گفت دهیخوانواده ام رس میدیرس ی، وقت میافتاد راه»

 آقا ارسطو . یاز ما دوره تا خونه  شتریشما ب یانگار خونه -

 رو صورتش بود ، آروم گفتم: فیظر یلبخند هیبا  شهیبابام نگاه گردم ، هم به

 بود تا ما .  شتریرفتنشون ب یپا-

 کردیباال نگاه کرد انگار از افق نگام م یبا سر یکردو حاج آقا منو جد یتک سرفه ا سردار

شد و انگشت اشارشو آروم و نا محسوس  نهی، سالله که رو به روم نشسته بود دست به س

 گذاشت . شینیرو ب

 و نگاهش گفت: گوریدر ف رییاقا بدون تغ حاج

 اومدن . ی؛ از راه دور اریسردار و عروسم شربت ب یبرا مهیسل-

 مقدمه گفتم : یجاش جابجا شد ،ب تو سردار

 ؟ کنهیمنو درک م یک -

 «:به سردار نگاه کردمو گفتم»آال. -سردار

کنه،عروس  دییرفمو تاباشه که ح یصحبتم به ک یرو نمیبب خوامی، م کنمیدارم سوال م -

 برجسته اش ... یلبخندش ، گونه ها یعنیو صورت  ییبایز یعنی

 کم نداره. ییبایعروس من از ز -آقا  حاج
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 دمی،آرنجمو از دستش کش نییپا دیجا بلند شدم با حرص ،سردار آرنجمو گرفت کش از

 و گفتم : رونیب

 حاج آقا؟! دیکنیم تمی؟! چرا اذ دیمنو خوار کن دییخوایم -

 ... نیبلند شد و آروم گفت:بش سردار

 هی، چرا با  یکاف یاتفاق منو خورد کرده به اندازه  نیدارم ، غرور دارم ، ا تیمن شخص-

 خودمو نقل دهن مردم کنم؟حاج آقا با شما هستم . دیمضحک با یعروس

 بسه آال  ... - سردار

 . کنمیسردار دارم با پدرت صحبت م -

 گرفته بشه . دیبا یعروس نیا -آقا حاج

 منم . شهیم تی؟اونکه اونجا اذ یچرا ؟به خاطر اعتبار شما ؟ پس من چ-

بهتون گفتم ؟ گفتم اگه قراره دخترم  یچ دیحاج آقا ، من روز اول به خاطر دار -بابا

 ی، چون آال برا نهیروز عذاب بب کی یول کنمیم منصرفش ازدواج نی؛ من از ا نهیبب یعذاب

 .میشخص خودش ارزش قائل یاعضاست که برا نیاز مهم تر یکین خونه ما تو او

 آقا ارسطو . دونمیمن ارزش آال خانومو م-آقا  حاج

 «:و حاج آقارو صدا زد و گفت دیجلو کش شویروسر مامان»

شده، چرا آقا  یکه همه در موردش پچ پچ کنند ، بگن عروس چ یعروس ادیآال ب -مامان

 یکه برا دهینبا نیا ؛یِدیدختر رو انتخاب کرده ؟ بگن حتما پشت ماجرا نبا نیسردار ا

 وسط ! ادیبچه من م یآبرو یپا یول ستیمرد عار ن
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بود  یازدواج اجبار نیاحترام قائلم ، ا یلیشما خ یوگفتم :مامان ، حاج آقا من برا نشستم

 یحرمت منو م دارند، چرا یحرمت نگه م یباهم نسبت دارند،واقع یهمه واقع یول

 نو؟! ؟من تازه ذره ذره خودمو جمع کردم ، از هم بپاشم دوباره؟ از دیشکون

بود که چونه اش  نییآقا فقط نگام کرد، برگشتم به سردار نگاه کردم ، سرش انقد پا حاج

 یبزنم بگم ! خاک توسرت الل یپس گردن خواستیاش ، دلم م نهیبود به س دهیچسب

 ؟!خب حرف بزن.

 یبرگشت و حاج یسردار هم مثل من به طرف حاج» میریگیم یرو قاط یعروس-آقا  حاج

 «:گفت

، خونواده شما که  ادیبا حجابش م شمیعروس یعروسِ من ،به خاطر من مومن شده ،تو-

شما ندارند،  یو باور ها دیبا عقا یخاندان فرق نیخونواده ،ا نیمنم جز ا لیراحتند، فام

 نه ولنگه باز . کردیانتخاب م«اشاره به من » ینطوریعروس ا«اهلل ینب»که  دونندیهمه م

گرفته بشه ؛ در ضمن متلکتون قشنگ  یعروس یِبا خنده گفت : خوب چه اجبار سالله

لب  ریصاف کرد آروم ز یا نهیبه سالله نگاه کردم و سردار س»خورد تو صورت من ! 

 :کوفت .« گفتم

 آقا از جا بلند شد و گفت : حاج

که به  لرزونهیخاندانُ م کیحرف تنه  هی ی، گاه دیدون یهست که شما نم ییزایچ هی -

 ... رسهیها هم م ندهیآ

 حرف نشده من گور بابام؟! خوادیلب گفتم :چه خود خواهه ، م ریز آروم

 آروم تکون دادم . میبه طرف یمامان نگاه کردم و سر به

 با غصه نگام کرد و حاج آقا گفت : مامان
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انداختم و به دستم نگاه  ریبه ز سرمو»یننداز نیمنو زم یخواهش کنم رو خوامیمن م-

 «کردم

 کنهیخواهش م یوقت«نه»تو روش نگاه کنم بگم ی... چطور خوامیرو نم یعروس نیا من

 کردندیبود همه هم منو نگاه م یو سخت دیشد ی؛رو درواس

 یانگار م«خوام ینه نم» یبلند بگ شهیآدما نم یبه بعض دیدیمن جواب آخر رو بدم ، د که

 کنندیم لیتبد« آره»رو به «نه»شدنته. چون باالخره اون  عیضا ینه گفتن تو به معن یدون

. 

 حال من بود . تیحکا نیا

؛  زذیحرف م شهیبه اطراف نگاه کرد؛ نگام به بابا گره خورده ، بابا راحت هم مستأصل

 راحت گفت :

 فکر کن بعد جواب آخرو بده . یخوایتوئه ؛ اگر مآال جان ، نظر منو مادرت و سالله نظر -

 است . گهید یدو هفته  ی،عروس دیفکر کردن ندار یبرا یوقت ادیز -آقا  حاج

که فقط من  یلب طور ریآوردم باال و زدم رو پام و سردار آروم ز یراستم رو کم دست

 بشنوم گفت :

 خواهش کرده .... یحاج-

 نگام کرد و مث خودش آروم گفتم : یسردار نگاه کردم ، شاک به

 .یکنیغش م یاونور یبه توچه وعده داده که دار -

 .یبود ینگاه نکن ؛ تو خودت ناراض یتر نگام کرد ، گفتم : هان شاک یشاک

ضعف دستور صادر  هیاز ناح نکهیمشکل ا میمن نقطه ضعفم بابامه ، هنوزم ناراض- سردار

 شده.
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 با حرص آروم و نامحسوس تکون دادمو گفتم : یسر

 هیزورگو و  یخور و بابا یزبونِ تو سر یب ی؟ کالف اقبالم افتاده دست تو هیچ یدونیم -

 .شیبا خود خواه بافهیبابات م ای تییدستو پا یبا ب یبافیتو م ایدنده ات ، 

 «:جا تا با حرص بلند شدم حاج آقا بلند گفت از»

 دیخر تیعروس یما برا«:نگاه کردم و گفت نیاش نکردم به زمنگ...»عروس خانوم -

 دیبردت خر یخانوم و دخترا م نیسردار با مادر و خواهرت و شه یخوایم یهر چ مینکرد

 . یکن

 . خوامینم یزیگفتم : ممنون حاج آقا من چ قاطع

زرگر کم از  ییِطباطبا ی: عروس حاج نب توارانه گف دیتهد دیبرم محکم تر ...شا اومدم

 .ستیعرب ن یشاهزاده  یعروس 

خورده منو نگاه  کهیو با حرص نگاه کردم ،  یبه سردار شاک یحاج یکردم جا سربلند

 .نزدم یمن حرف ینعی یجور هیکرد 

با اتمام جمله حاج آقا نگاه از سردار گرفتم »بده .  یکه  خبر ستیسردار الزم ن -آقا  حاج

 «افتاد میو به حاج آقا نگاه کردم تازه دوزار

! اما من  میچطور دختر دهیو ... رو در مورد من در آورده ، فهم یو بررس قیرفته تحق پس

 ؟! هیمدل بودم چرا با من راض کی

 دیمخالف عقا یمدل بودن شغلبکن، درسته که  یتونیم کاریچ گهینباشه ؟! د یراض مثال

دختر  اون دونهینم یکس گهیمرده ، د یمیقد یاز نظر اون آال گهیحاج آقاست اما ... د

 همون عروس حاج آقاست !

 تکون دادم و گفتم : ینشستم و سر سرجام
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اهلل  ینب دیشما حاج س« : کردم و شونه هامو باال دادمو گفتم یبا حلقه ام باز»بله  -

 اگر ... یرفت حت یم یپسرتون به هر کس دینبا دیزرگر هست ییطباطبا

 آال ! - سردار

سر بلند کردم به حاج آقا نگاه .»اون آدم باشه  یاگر مقصر و قاتل زندگ یدادم : حت ادامه

پشتش  رهیپسرم نم دیکه با چک سف یدختر«: کردم و معقول نگام کرد و اروم گفت

نگرفته  دیو بزرگه که چشمشو چک سف رِیانقدر س ای هشتریدنبال پول ب ایداره  نهیدوتا گز

. 

 ... دیخورده گفت : حاج بابا من چک سف کهی سردار

 بلند کرد و گفت: یدوسانت یکیصبر کن  یآقا دستشو به معن حاج

 بکشه و من نفهمم . دیمن ذره ذره مال جمع نکردم که پسرم چک سف -

نگام کرد به پدر و مادر خودم نگاه کردم نه پول  یبه سردار نگاه کرد و شاک دمویخند

، راحت  کشندیراحت نفس م دیعمر زحمت کش یدارند همه  یدارند نه اسم و رسم خاص

خونواده  یجز حبس برا یزیمنم منم... چ یآرامش .... پول ، اسم ، رسم ... کل یعنی نیا

 ! اوردهیاش ن

 هوشینکنه سردار و ب ستین دیولدارا بعپ نی!از ا دهیبابائه فهم دهیتو خفا چک کش پسره

 کردن و تو چشمش

 کرده . یجاساز نیدورب

 رسه . یکن ، پارچه ها فردا م یآقا ؛ از جا بلند شد و گفت :لباس عروستو طراح حاج

 لب گفتم :پارچه رو هم خودش انتخاب کرده . ریز
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... پدر  دییخانوم بفرما نیخانوم ، شه نی؛ آقا ارسطو، پرو اریناهارو ب مهیسل -آقا  حاج

 گفتم : کردیمادرامون بلند شدن و رو به سردار که با اخم به فرش نگاه م

تر نگام کرد و  قیشد و دق ییسردار بهم نگاه کردو تو جاش جابه جا»مارو چرا نگفت؟  -

 «:گفت

 در خلقتت موندم ! االن مهمه که مارو نگفت ؟!-

 من عروس خانوووومم هاااا . -

 «:و سردار با تعجب نگام کرد و گفت دمیخند»

 هرشب تموم شد ؟ ی؟!جرو بحثا انیحرص خوردنا،لج کردنات تموم شد؟حله االن جر-

نه  یمعمول یمشک یپهن ، چشما یصورتش ، ابرو ها ءبه جز ءسردار نگاه کردم جز به

مردونه ، به فرم صورت  ییایتالیا ینیکوتاه ، ب ی، مژه ها یدرشت ، نه خمار ، نه رنگ ادیز

 ابرو هاشو برنداشته ! ریکه ز نیحداقل ا ای!  ستین یعمل نکهی، حداقل ا ومدیدرشتش م

 باشه و ابرو برداره و دماغ عمل کنه؟ دختراش برنداشتن ! یت داره! پسر نبأجر یک

 کیدار بود ،چونه اش از فکش مجزا بود ،  هینبود اما زاو یاستخون ینعیپر بود، صورتش

 گرد ! یونه چ

دارن ، اما اون برعکس بود ...و  یونطیق یی! مردا معموال لبا بیخوش ترک یی... و... لباو

 مرتب ! زویداشت و تم فیرد یچون دندونا ومدیعضو به چشم م نیا شتریب دی...شا

و بعد  هیچ یتکون داد به معن یسردار سر.»صورت بود  یمن کارم توجه به اجزا خب

 «:گفت

پنج در پنج «:تر نگام کرد و گفت قیسردار دق»داده ؛  ادیقانون  یروان شناسم بهم  -

،  یبد رشییتغ یتونینم یکنیبهش فکر نم یات تو حت ندهیکه پنج سال آ یموضوع یعنی
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فکر کن ، چون موضوع مهم بود روزها براش وقت  قهیفقط پنج دق ستیبرات مهم ن

رفته پارچه لباس عروسم  ،یِحل نشدن یو مسئله  ماتو اون مع یگذاشتم اما سردار ،بابا

 .سفارش داده

؛ حاال  یوسط عروس ارهیم ذارهیمرد منو رو کولش م نی،ا هیعروس گهیدو هفته د گهیم 

...  یبابات الل یچون تو جلو کنمیم تیهوار... خودمو اذ غی... ج خوامیبگم نه ، بگم نم یه

 الل ها ..

و  یحرف بزن یتونینم گمیواقعا دارم م کنمینم نیتوه«:کرد و گفتم یظیاخم غل سردار»

منم  رسه،یحاج آقاست ، زورم بهش نم یستیو طرف من تو ن زنهیتو حرف م یحاج آقا جا

 ستیو آدمش حاج آقا ن خوادیآدم م یکنم و ندونم لج باز یکه لج باز ستمیساله ن ستیب

. 

تخت مشغول وزن  یتو یادیز یکه روز ها میساله ا ارچه ستویب کیحداقل که من  

ببازم  گشمید ی مهین خوامینم میاز زندگ یمیبودم ؛ االن با از دست دادن ن یزندگ یِکش

  .یفهم یفهمند تو نم یفقط امثال من م نویسردار ا یدونی؛ م

که چند سال از عمرشون  فهمندیحرف منو پدرت ،پدرم ، مادرامون م فهمهیخواهرم نم

 نداشت . یارزش یاز دست رفت وقت یالک ییچه روزا گنیو االن تو خلوتشون م رفته

اگه  دیشده بود. اروم زمزمه کردم ، شا یصورت سردار نگاه کردم نگاهش خاکستر به

 سردار»یگرفتینم یعروس یامپراطور نیبا ا ماگر برا کردمیدوسال قبل بود خون به پا م

 «: انداخت وگفتم رینگاهش به ز

که  یا گهیهر قبرستون د ای ایتالیا ایداد و از فرانسه  یپارچه ها رو سفارش نم یاگه حاج

 رو ندارم ... لهیسردار من اون دل ی!ول ییِایرو

 صدا کردو گفت : یاز طرف ناهار خور نیریش
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 کرد. خی!غذا  گهید دییایب-

... نگاهشو از  جا بلند شدم ، دستمو طرفش دراز کردم به دستم نگاه کرد... نگاه ... نگاه از

 ... رهیکردم که دستمو بگ دییدستم گرفت به چشمام نگاه کرد با سر تا

، حداقل  کشهیراحت بخونم ، اونم داره عذاب م تونستمیهاشو م یریو درگ یسر در گم 

اون داره و هردو  یندارم ول ییبایداره مثل من که ز نمیوجدان ندارم اما اون ا یمن عذا

 ! میباخت مونویزندگ

 یپوزخند هیپوش ریکه فقط از جا بلند بشه و بعد رهاش کنه،ز یگرفت ،اما در حد دستمو

 به خودم بود تا به اون. شتریکه انگار ب یتلخ زدم ،پوزخند

 ادیرفت ومن پشت سرش راه رفتم ،چرا دستمو طرفش دراز کردم انقدر بدم م جلوتر

 !کنمیم یالک یدلسوز

 آال! ییتو یاصل یقربان خوبه

 آال عقب بکش... یرو برا یر صندلسردا_

جمله رو گفت همه  نیا یحاج آقاست چقدر مستبد و تحکم دمیبلند کردم د سر

شده رو  یپشت کنده کار یسراشون طرف سردار برگشت ،سردار از جا بلند شد و صندل

 ، دیعقب کش

 نهیش یبه دل من م بیهات عج ییزورگو یحاج آقا بعض ی،آیخوا یاالن تو باباتو  م آها

نشستم با نگاهم از حاج آقا تشکر کردم  یصندل یرو یریگ یچون حال پسرک نونورتو م

 گفت: رهینگاه ازم بگ نکهیتکون دادو بدون ا یبه آروم یو حاج آقا سر

 خانمت غذا بکش. یبرا نیسردار بنش-
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بابات  دیادب ،با یشه ؟!ادب شو سردار ب ی،آخ حاج آقا آخه انقدر پدر شوهر هم دلبر م آخ

 تو جمع خجالتت بده .

 بکشم ؟ یچ_سردار

خندشو گرفته بود.با بد  یبه زور جلو نگاه کردم ،چشمم به سالله افتاد زیم یغذاها به

:از اون  نهیسالله رو بب یمقابل سالله اشاره کردم که سردار خنده  یبه غذا یجنس

 خوام . یخوراک م

 کنارم بود آروم زمزمه کرد برام و گفت: بابا

 چرا بابا جون ؟ یدون یکنه ،م تیاز شوهرش حما دیبا یطیزن تو هر شرا هی_

 ،مخصوصا اول راه . رندیگ یم ادیچون مردا از زن ها «:بابا نگاه کردم و گفت به»

 . نمیبش یخوا ینم یزیچ_ سردار

 کنترلش کرده بود ،آروم گفتم : یبه سخت یبود ول یسردار نگاه کردم،عصب به

 جان . ممنونم ...سردار_

بود که  یبچه ا هیدرجه اخمش بازتر شده بود ،شب هیو نشست ،نگاش کردم ، دیکش ینفس

بچه رو  نیجان گفتن بهش ،خلق ا هیبا  یکیکنن.و اون وسط  یم یهمه باهاش بد رفتار

 .دهیم رییتغ

رو برداشتم و گفتم  یترش یامتحان کنم ،کاسه  شتریبه جونم افتاد که ب یشتریب وسوسه

: 

 .یدوست دار ی؟تو ترش زمیتو هم بر یبرا_

 ی!براش کمشهیلجوج رام م یکرد ،بچه  کیبشقابشو بهم نزد ینگاه بهم کرد و کم مین هی

 گفتم : طنتیازش خورد و با لحن ش کمیگذاشتم ، یترش
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 مگه نه ؟ گستید زیچ هیمن  یها یترش یول_

 ،دوس دارم یزیر یتوش م یزیچ هیاوهوم ،_سردار

 نگاه کوتاه کنه اما با جواب من نگاهش کامل بهم برگشت. مین هی اومد

 .کنمیپس بازم برات درست م_

 ی،اداتو م یاریدر م ییهر ادا نهیتو آ یدیاست،د نهیآ هیلبخند زدم ،سردار شب دیدینم

 ...؟ینیب

کمبودات هست  یسر هی نهیآ نی،پشت ا دمیفهم نویا هویماهه زنشم و اون لحظه  سه

 !رهیگ یمحبت و توجه رو نم یپول و ثروت و مکنت که جا نیکمبود توجه!ا دی!شا

اگه به پانته آ انقدر  دی!شاترسهیبهش کم نشه، م یکه توجه حاج خوادیم شهیهم سردار

بهش محبت نکنه همون طور  یزن چیه گهید ترسهیکه م نهیهم یباج داده که بمونه برا

 کنم ... یکه من بد خلق دیترس یکه خودش گفت م

و درشتن ،ترس رفتن ،نداشتن،از دست دادن ،رها شدن ،رها  زیر یها پراز ترس ها انسان

ترسا رو  نیبلده که ا شتریب یکیکمتر  یکیفقط  ستیمطلق ن یکس قو چیکردن...ه

 کنترل کنه...

 .دادیبود که منو تراش م ییها یو بلند یمن پر از پست یزندگ

بسازه که قبال نبودم ...همون توجه  یزیا ازم چخدا هدف گرفته منو ت کردمیم حس

اما  دمید یرو نم یخود خواه کرده بود که جز خودم کس ی...قبال غرورم منو تا حدگرانید

کمبود  نکهیا یهاشون برا تیشخص کنم،بهیحاال که مهلت غرورمو ندارم ،به آدما توجه م

 ! یزیشور انگ یخودمو بتونم با شناخت اونا جبران کنم !چه معادله 

****** 
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دامن بلند  نیبلنده،انقدر دنباله داره که مسخره شده ،با اون روبند ا یادیدامنش ز_سالله

 مسخرش کرده ...

 من لباس عروس دنباله دار دوست دارم ._

 ؟یتون ی،اآلن م یتو پشت بازم دوست داشت_سالله

،خب سالله  دیکن یدعوا م دیاالن دوساعته دار دیزن یبابا چرا انقدر چونه م یا_یمجتب

 . شونندیخانم عروس ا

 من حرف نزنم ؟ یعنی:سالله

 خورده به من نگاه کردو گفت: کهی یمجتب

 دوست داره بدوزه . یهرچ دیبذار گمیگفتم؟م نویمن ا-

 . کنندیخنگه همه مسخره م نیخب ا_سالله

بود ،کوسن رو مبلو برداشتم با  یمن اخم تو گوش هیسردار نگاه کردم که سرش با  به

 چته؟ وونهیرو پرت کرد و گفت :د یکه گوش دیجور ترس هیحرص پرت کردم طرفش،

 جز تو؟ دنیهمه نظر م_

 گفت : نیریخورده به من نگاه کردو ش کهی

 یاما به نظر منم اگر دنبالش کمتر باشه راحت تر م ارمیاز مد سردر نم ادیآال جان من ز_

 . یراه بر یتون

 !د؟یگیبهم م نویا دیدار یصبح عروس_

 گفت: تیاز جا بلند و با عصبان سردار
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هفت صبح سرو کله  دیجور دار هینداره ، ایداره که اون لباس دنباله داره  یتیچه اهم_

 مهمه . یلیخ یعروس نیانگار که ا دیزنیم

چنان  هیاز ثان یگرفت،چشام تو کسر شی،طرف چپ آت نهیس یاز تو یزیکردم چ حس

 شد. یدوباره پر م دادیشدن نم یپراز اشک شد که امان خال

زدم و هولش دادم و با حرص و  نشیطرف سردار با حرص جفت کف دستامو به س رفتم

 گفتم : غیلرزون و ج یصدا

 ،تویکه تو زشتش کرد ییزشته ،آال ی،آال ستی!چون عروس پانته آ نهیآره ...آره الک_

 منه ... یآرزو نیمنه ،ا یسوخته  یآرزو نی،ایکرد شینطوریا

 .لباسو با چنگ کندم یرو یتمومه تورا کردیوحشت زده و شوکه نگام م یبا چشما سردار

 یافتادن و همه شوکه و هاج و واج نگام م یسو م کیکش هر کدوم به  ادیفر داشیمروار

 کرد.

 دورگه گفتم: یسردار زدمو با صدا ی نهیلباسو به س یرو ناتییتز یمونده  باز

باز هم  یکنیم ی،حاال که با جسدم زندگ یازت متنفرم،ازت متنفرم قاتل...تو منو کشت_

 که دلت خنک بشه... یزنیم شیمنو آت

 خش دار گفتم : یبا صدا دیبار یم شیاشک ازشون آت یکه جا ییچشا با

 به همه صورت خوشگلشو نشون بده ... اریکنسله برو عشقتو ب یعروس_

 برداشتم و به طرف در رفتم... فمویک لباسو جمع کردم و نییپا

،قرار بود لباسو  نیریوسالله وش ی،هفت صبح منو سردار و مجتب میسالله بود هیآتل یتو

و سردار بعد  یداشت  ،از همون جا مجتب رادی،لباس ا میبپوش هیکاراشو تو همون آتل

 و... نیو ماش شگاهیرسوندن ما برن آرا
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هام ازم شعله گرفتن ،تحملم  نهیبهم زدم ...باز ک ویجز ما نبود...همه چ یکس هیآتل تو

 طاق شد...

 هی،به صحت که همه به طرفم برگشتن ، گمیت مأکه پا گذاشتم به جر ابونیخ یتو

 .رهیراه م ابونیخ وصبح داره ت میعروس هفت ون هیروبند !!! هیعروس با 

که روسرم بود از  یشال یبود که من روبندم رو صورتم بود ول نجایا هیاعجاب قض تازه

 مهیبود ،ن ختهیدورم ر شونیبه سردار شل شده بود و موهام پر میتهاجم یحرکت ها

 دیکشیم ریکردم ،کمرم ت یهق م کرد،هقیخنک م سمویخ یمهرماه ،چشما

و بخورم شو بکشه  یترمز دست هویرفتم .،معلوم نبود کجا کمرم  یتند راه م داشتم

 ... هیمخف نیبلند گفت :دورب یکی. دمیشن یها رو  م نیماش ی...صدانیزم

 ؟! یصبح عروس فرار میگفت :هفت و ن گهید یکی

خواست خدا رو به روم  یبزنم ،دلم م غیخواست ج ی،دلم م دیچرخ یدور سرم م ابونیخ

 .کردیم خشیشد و توب یظاهر م

 رفت تو گوشتم... یفشردم که انگار داشت م یبه کف دستم م یاز حرص جور ناخونامو

 یتو عروس افهیو ق ختیر نیتو کوتاه اومدم ،من مگه دلقکم که با ا یبه خاطر بابا من

کنه،عقده هاشو سر منه از همه جا خورده  یچت م کهی!کله سحر داره با اون زنام؟یب یقاط

 کنه ... یم یخال

 زدن،نگه داشته بودن، دنبالم راه افتاده بودن یزدن ،حرف م یها بوق م نیماش

 اومد که گفت:برو آقا...آقا برو...برادر من برو... یمجتب یصدا اول

 زدم. غیطرفم ج دوئهیسردار داره م دمید برگشتم

 برو گمشو ...برو گمشو ..._
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 آال..._سردار

 . یزدم :گمشو عوض غیپرت کردم طرفش و ج فمویک

 ...گمیم ستایبرداشت و گفت:وا فمویش،کا نهیصاف خورد تو س فمیک

 حرص به جلو حرکت کردم و گفتم : با

بخاطر تو  دیچرا با ام،منی،من چرا کوتاه م یعوض کهیبابات بکشتت مرت دمی؟م ستمیوا_

 ...کنمیم یمن چرا سازگار یبکنم تو منو نابود کرد یهر کار

 .دیتا آرنجمو گرفت،برگشتم محکم با حرص زدم تو گوشش ،برق سه فازش پر سردار

 طرفش دراز کردم و گفتم: دمویچکم گذاشت وانگشت تهد یجا یرو دستشو

منو از  ،تویآشغال هیعوض هیرفتارت ،منم که آدمم،تو  یبرا یلیس نیبمونه ،ا ادتی نویا_

 ه،منی،دلقک باز هیمسخره باز هی یعروس نیزنم ا ی،منم که داد م یساقط کرد یزندگ

 فتیبرات بپزم اون سرش نامعلوم...چراغ بردار ب یآش هینداره... یتیمن اهم یبرا گمیم

 دنبالم ...

 لحظه ... هیآال!من _سردار

 زدم: داد

 ،برو گمشو ... کهینکره اتو نشنوم مرت یصدا سیه_

بردم،سردار اومد طرفم دستمو آورد باال دست  نیماش هی یراهم ادامه دادم واستادم برا به

 و گفت : نییپا

 عه !آال..._
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و  ستادی. مقابلم ا میندار یصنم گهیدادمو با حرص گفتم :درد بابام ،گفتم گمشو ،د هولش

 لحنشو آروم کنه گفت: کردیم یآروم ،سع

 . دیببخش_سردار

تو و باباتم ؟بابات منو مجبور کنه  یبرو کشکتو دوغ کن بچه ننه،مگه من مسخره _

داره اون  تیاهم زیچ هیتو  یداره؟برا یتیکه چه اهم یمن قد قد کن یعروس بشم تو برا

 ...ییهر جا ی کهیزن

 اووو،بهت اجازه ..._

 بلندتر زدم: غیج

 یبرده  هیکه اجازه بخوام ازت  یباش ی؟تو ک یدیبابا ،تو اجازه نم نمیدهنتو ببند بب_

 اون زنه،هان؟هان؟ ایکنه  یبابات کنترلت م ایاحمق که 

 دیفهم هییاونم هر جا«: حرص و لج گفتم با»یبدت اومد،بسوز مونده قدر من بسوز

 جاش تو آشغاالست . گهید یکی ریکه به عمد بره ز یفاحشه است ،زن

 طرف خودش ،منم محکم هولش دادمو داد زد: دیمحکم دستمو گرفت کش سردار

 ...یبکن دیبا کاریگم چ یبهت م ،منیبر یخوایکه م یکن یجا م یتو ب_

 ...اریشما؟!برو باباتو ب دیبه کمر شدم و گفتم :تو؟ببخش دست

 یتکرار م یدم،ه یجوابشو نم یشعور ،هر چ یکنما ب یآدمت م رمیگ یآال م_ سردار

 .ینفهم که دق نکن کنمیکنه،دارم مراعاتتو م

 کردم و گفتم: زیر چشمامو

 .دمینشونت م ؟دقویتو کرد یدو زرده ا ؟تخمینکنم؟دق چ یکه چ_
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از  نیخورد،خوردم زم چیتعادلمو از دست دادم پام پ دیاومدم باز برم آرنجمو محکم کش تا

 .نیکنار لگنم خوردم زم

 اومد جلو گفت :سردار! یمجتب

 ..االیآرنجمو گرفت گفت :پاشو پاشو  سردار

 لم کن..کمک...کمک مردم...زدم: و غیکردم به زدنش،داد زد،ج وعرش

 یزدم و سردار جلو غی!بدتر جوونهیگرد نگام کرد و گفت :آال نکن!د یبا چشا سردار

 سردار. یگفت: بدبخت شد یدهنمو گرفت و مجتب

 داد زد :آال !آال الل شو تو رو حضرت عباس. سردار

 .امینم یمحکم گاز گرفتم از درد داد زد و گفتم :من تو عروس  دستشو

 گفت :مگه دست توئه. تیبا عصبان سردار

 ...اااااامی،یام،نمیمن نم_

 پاشو ...پاشو..._سردار

 .ابونیآال خانوم نکن زشته تو خ_یمجتب

 که بلند نشم داد زد: نیرو زم دمیاومد بلندم کنه ،خودمو کش سردار

 ...یکن یبدبختم م رهیگی!پاشو االن کمرت م ینکن روان_

کرد،سردار  یبدبخت ملتو رد م یتبج،م کردنینگا م لمیسحر داشتن ف یانگار کله  مردم

 شالمو سرم گذاشت و گفت:آال گوه خوردم پاشو...

 ... فهمونمیمن بهت م یول یچ یعنیگوه خوردن  یدینه تو نفهم_

 ...اااامیزدم: نم غیج
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 ...ابونیتو رو خدا ،نشسته وسط خ ایسالله خانوم ب_ یمجتب

 زدم :رنگ نزن به خواهرم. غیزنه ج یداره حرف م یبا گوش یمجتب دمید

 زدم: غیبلندم کرد،دست و پازدم ج سردار

 ...دزد ...دزد...موهاشو گرفتم. نیبذارتم زم_

 زد:آالاااا داد

 خدا ...سردار... ای_یمحتب

 زدم : غیدن،جییدو یداشتن م ابونیاز سر خ نیریو ش سالله

 ... امینم ی...من عروس دییای،ن دییاین_

 کنم... یآدم متو رو _سردار

 ...یمونیتوم یتو شتر یتو خر یستیتو آدم ن_

 زد خنده و سردار با حرص گفت: یمجتب

 کن... یآره بلبل زبون_

 امینم_

 ...یکنیجا م ی:تو بدادزد

 .یوحش یآال«:دوشش بودم،با مشت سه چهار تا زدم پشتش داد زد یرو»

 .کنمایم یزی،آبرور نیبزارم زم_

 ؟ دیکن یم کاریچ دیبرسرم ،دارخاک بر سرم ،خاک _سالله

 ...امی...نم امینم یمن عروس_
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 .یزنگ بزن به حاج یمجتب_سردار

 . یکرد یآره آره زنگ بزن بگم تو چه غلط_

 ... ابونیوسط خ یاومد ،تویکلمه گفتم تو لباستو پاره کرد هیمن  _سردار

 ؟ دیمگه بچه ا دیبس کن_سالله

 سالله زنگ بزن به بابات ..._سردار

 ؟یدار کاریمنو چ یگردن سردار و گرفتم با حرص فشار دادم و گفتم :بابا برگشتم

 هویدستمو از گردن سردار جدا کردن و سردار  نیریرهام کرد ،سالله و ش یحس خفگ از

 ساکت شد. ابونیآن خ هیزد که  یداد هینعره زد ... هی

 آال!_

 !ستادیقلبم ا شیدآن از بلن هیبود ... لیاسمم بوق همون صور اسراف انگار

 شد ... یکرد ...چقدر بد عصبان ینم ینطورینبود!ا ینطوریوحشت نگاش کردم ،ا با

 بس کن،بس کن ..._

 یوحشت زده نگاش م یزد ...با چشما یکرد به خودشو زدن محکم تو سرش م شروع

 بس کن ... یکردم وگفتن:بس کن لعنت

 گفت:نکن داداش نزن خودتو ... هیبا گر نیریش

کاش اون شب به  یکنه ،ا یغلط کردم گه خوردم ول نم دیببخش گمیم یهرچ_ سردار

شدم که هر روز منو با کاراتون  یمردم از دست تو و اون زن راحت م یزدم م یم وارید

 ،خسته شدم ...اه ! دی،خستم کرد دیشکُ یصدبار م
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همه شده بود سرخ و برافروخته ،خون جدول نشست ، صورتش رنگ  یهمون جا لبه  در

 آرنجمو  گرفت و با بغض گفتم : ری،سالله آروم ز میکرد یفقط نگاهش م

 ... یتو...تو گفت_

 نگام کرد و گفت :بس کن آال یشاک سردار

 یروسرم،دلم م دیجدول نشستم ،تا نشستم برداشت شالمو محکم کش یلبه  رفتم

 شاله مهمه! نیوسط ا نیخواست بزنم تو دهنش حاال ا

 راه رفت و بعد گفت : کمی یمجتب

 ؟!شندره شده ؟ میکن کاریلباسو چ_

 . میروشو بردار ناتییهمه تز میمجبور_سالله

 ...میساعت هشت ون_ نیریش

 ؟ میبخر میلباس بر هی شهینم_یمجتب

 ... نهیبب نیرفته پارچه سفارش داده که تو تن ا یتز نده ،حاج یگفت:مجتب یعصب سردار

 بغض گفتم: با

 درخته ،من آالم ... نیا_

 .ترکونمشایم واریتو د کوبمیکلمو م شمیبلند م_سردار

 لب گفت :مرده شور چشماتو ببرن ریبغض نگاش کردم و ز با

خط  هیکن تا پف کنه  هیاونم انقدر گر رونهیچشمش ب هی نمینکن بب هیگر«:گفت بلندتر»

 بمونه .

 گرفته. ادیفقط صداشو  یعربده بزن،از مرد یاریدلمو بدست ب نکهیا یتوئه جا ریتقص-



103 
 

 بوست کنم . ابونیکنم ؟تو خ کاریگفت :چ یشاک سردار

 . یکنیم هیتخل گهیجا د هیتو بوستو -

 صبر بده به من . ایال اله اال اهلل ،ال اله اال اهلل ،خدا-سردار

 . میریبه سرمون بگ دیبا یلگِ بینیم چه،ب میبر دیپاش-سالله

 دیرو مبل خواب شونیکی، شگاهیبرن آرا نکهیا یجا ی،سردار مجتب هیآتل میبرگشت

 یاون موشا نیو سالله هم ع نیریافتاده ،منو ش یانگار نه انگار اتفاق یرو صندل شونیکی،

 .میکرد یم میلباسو ترم میداشت ندرالیس یتو

 لباس ساده ساده! هیپرکار من شده  لباس

 .هیگر ریزدم ز یها یها دمیتا پوش لباسو

؟کمرت  هیطرفم گفت:چ دییو سردار دو دنیوحشت زده از خواب پر یو مجتب سردار

 گرفت؟هان؟...

 و بلند . دیشده ،سف انگومیلباس خواب  هیلباسم شب-

 یجلو یرو چپ چپ نگاه کرد و مجتب یزد و سالله برگشت مجتب ریپق خنده ز یمجتب

 دهنشو گرفت و سردار گفت :

 !بد نشده که !چرا انقد تنگه -

 کفن اآلن هی،شب یفهم یاز مد و لباس عروس م یتو چ-

 چرا انقد باالتنه اش تنگه ! نیا گمیم-سردار

 هیخواد باالتنه اش گشاد باشه شب ی!مگهیم یچ نیبه سالله نگاه کردم و گفتم :بب هیگر با

 تومون سنباد بشه .
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 تن باشه. یاندازه  دیبابا لباس عروس با گهید گهیراست م- یمجتب

 ؟ هیچ نیاندازه نه انقد تنگ ا-سردار

 «:گفت نیریلباس اشاره کرد و ش نهیس به»

 به سرمونا ! میریبعدش گل بگ دیکنه با یپاره م نمیداداش االن ا_

 !اِاِلباس مونده بود گفتم :اِ ینگاش به باال تنه  نطوریهم سردار

 تا مهمونه ! ستی...،من که شوهرتم ،اونجا هشتصد و باِاِ_سردار

دار  نینگ ینیکیبا ب خوانیکنه،دختر خاله هام م یقنداق کرده رو نگاه نم ینترس کس-

 . انیب

 واقعا ؟!!!- یمجتب

 کردن هرو نگا یمجتب یو سردار برگشتن شاک سالله

 دمیخب ترس هیگفت:چ یمجتب

 :بنام استغفر اهلل ! گفتم

 یجلوه  ینطوری، ا میکنیعوضش آال سرپوش و روبند تو زرق و برق دار درست م-سالله

 .شهیم ادیلباس ز

ان  هیعرب که با پوش یشمعدون سه شاخه هم رو سرم بذارم کپ رقاص ها هیآره خوبه -

 بشم .

 فقط چرت و پرت بگو.-سردار

 . اری،آال لباسو درب شگاهیآرا دیبر دییایشماها ب- سالله

 . شگاهیآرا یبر دیتو مگه نبا-سردار
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 بلدم دوتا چشمو خط بکشم. گهیخودم دبه سردار نگاه کردم و گفتم : یشاک

 .میکرد فیباهاشون رفت ،جاشون مامان اومد ،کل اتفاقا رو تعر نمیریرفتن ،ش نایا سردار

من سازش بود،جنگ مدار  یباهام حرف زد و آروم ترم کرد ،خصلت خانواده  یکل

 گرفته بودم ... ادی،از اونا  گهید رمینبودن،منم به خونواده ام م

کرم  یبلند ،صورتمو کل ی،مژه ها یاسموک هیسا هیکردم ، شیکردم چشامو آرا شروع

 دار بود. یکلفت زر ریحر هیام  هیزده بودم چون پوش میگر

بود ،تا چشمم  دیدار و مروار لیسرم با تور اکل هیصورتم از پشتش مشخص بود ،پوش هیسا

کوتاه و بلند  یبلند چند رج دیمروار هیلباس  یبود که رو نیبود...تز سالله ا دیمروار

 بندازم که تاج و تورم ست بشه...

سردار که با  یزنگ اومد و بعد صدا یبود .صدا ومدهیاز آب در ن یبد زیکار ،چ تینها

 زد ... یمامان حرف م

 صورتم ،آروم گفتم :بد شدم؟ یبه چشمام موند ،تنها عضو باز مانده  رهیداخل خ اومد

خوبه  یلیخ نایلباست وتاجت ا یعنیگفت:نه نه ...چشمات ...خارج شد و  یخوردگ کهی از

 از اولشم بهتر شد . نی!ا

 بلوف نزن! گهید-

 دوست دارم . شتریب نویمن ا گمیم ینه جد_سردار

 .کننیمردم مسخره م_

 کرد و گفتم:کرواتت کو؟ یاخم سردار

 .ادیبدش م یکه !حاج زنمینم_سردار



106 
 

 وا!!!_

 اومدن ... نایبردار ا لمیف_سردار

 «:گفتم یچادر تو دستش بود شاک دمیدستشو د تازه»

 زنمت سردار. یبخدا م_

 خورده گفت :عه! کهی سردار

 تا کجا بلنده. ناموی؟آست هیچادر چ_

 ؟!!! ابونیتو خ یایبا اون لباس تنگ ب_سردار

 روزنه نداره . هیسردار!لباسم االن  ی،به خدا،جنون دار دیا وونهیشماهاد_

 هیکنه تا  یجلب م شتریفردو ب هی یلباس توجه  نی؟!ا یفهمیتنگه ،تنگه م یول_سردار

 باز کوتاه !من مردم! قهیلباس 

 تو مرد..._

 !گهیآال ...آال آقا سردار راست م-مامان

 بزارم . دیتو باغم چادر با-

 . نمیبرگرد بب-سردار

 خدا ااا ایخدا ااا، اینوچ -

تورش  نیکردن خواهرا !نگاه کن چقدر تنگه ،ا یخدا ،خدا نکن آال ،لباس طراح-سردار

 شه؟ ینم بلندتر

 ...ادیلباست ب یتور بلند رو هی...البته آال فکر خوبمیتور اضافه دار_سالله
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 بشه دهیآره باسنش پوش_سردار

 :«حرص سردار رو نگاه کردم و گفت  با»

ارک اهلل تب گهیم یحاج یدیپوش دبلن نیبسته و آست قهیاآلن  ی؟!تو فکر کرد هیچ-

 . نیده درجه از هر طرف تنگ کرد دی؟!برداشت

 سانت نه درجه !-

 ...یهر کوفت-سردار

 کرد . قیخانوم هم حرف منو تصد نیکرد و گفت :پرو ینگاه مین هیمامان  به

 و گفتم: گهیسمت د هیزنگ خورد و رفت  شیبه سردار نگاه کردم و گوش یشاک

 . نینه ،حاال بب یگی،م ادیم شهیم یجن رهیاون زنه هستا،اآلن م-

 شد .  کیخوب بود،لباست کالس یلیتز تور بلندش خ یول-سالله

تو اقبال آال دسته  مینیوجب چه صد وجب ،بر هیآب از سر من گذشت چه  گهیآره د-

 ! یجمع

 ! هیچه حرف نیا یعه!آال با ادب باش تو دختر- مامان

 با خنده گفت :دختر رو خوب اومد! سالله

 مزدوج شدم . شیکش هی گه،بایدونند د یراهبه ام همه مآره من -

 شهیکه با زبون رام م یمرد نیداشته باش ،ا استیبزار کنار ، س اتویباز وونهیتو د-مامان

چرا زن  یدون یشه ،بکشونش طرف خودت نزار بره طرف اون زنه،م یبا محبت خام م

 دوم موفق ترند ؟ یها
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کنند تا مرده رو  یمحبت م شتریعشوه دارند،ب شتریب زنیر یزبون م شتریچون معموال ب

جدا  ای یریطالق بگ یخوا ی،م تهیزندگ نی،ایجدا کنن:تو انتخابش کرد ولاز زن ا

 بطرف خودت برگردون . توی؟زندگیبش

 خمار کردمو گفتم: چشامو

 عشقم ..چقدر دلم امروز برات تنگ شده قربون قد و باالت برم . ینطوریمثال ا-

 یگفتار درمان یبر دی؟بایدیزد مامان شن یم شیو گفت :انقدر نگفته ش دیخند سالله

 خواهر

که از  یسردار داره با اخم دمیکرد و برگشتم د یسر بلند کرد و تک سرفه ا سالله

 زنان گفتم: نهیک کردینگام م بیبود،دست به ج یفکر یریدرگ

 چه زود تموم شد؟-

شش ساعت نبود .بلند و کشدار گفت:آال  ریلب گفتم:رکورد ز ریکرد و آروم ز ینوچ سردار

! 

 نگو . یچیه سیآروم گفت :ه سالله

 شنوه ! یبشنوه قشنگ م دینبا ویهر چ-

 ملت عالفند . نییپا-سردار

 تورشو االن وصل کنم تمومه !سردار چادر و به مامان داد و گفت :-سالله

 باال. ایمن بگم ب-

 دسته گلم کو؟-
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کرد و  رینگاه بهم کرد اما باز نگاهش کامل برگشت بهم و تو چشمام گ مین هی سردار

 گفتم:الوووو.

 آال!_مامان

 .نهیانداخت گفت :تو ماش ریسر به ز سردار

 ؟ یگرفت یارغوان_

 رفت گفت:بله. یکه م یدرحال سردار

 ست بشه ،قبال ... دیبا رنگ ناخنم با_

هم با  ستاد،مامانیموهام هم  ا یروسالله  یاما برنگشت به طرفم،دستا ستادیا سردار

حسرت نگام کرد و گفتم: دوست داشتم رنگ رژم همرنگ گل و ناخنم باشه،رنگ گل 

 موهام بازمه باشه.. یسرم که رو یرو یها

 عروس سال بشم . نیخواستم خاص تر یبشه!م نطوریکردم ا یبغض گفتم:فکر نم هی با

شونش  یبودم از جلو دشید هیشد به پشت سرش که من در زاو لیمتما یکم سردا

 .نگام کردو رفت نیغمگ

شن تو  یدوتا چشم همه جادو م نیاز پشت سرم بغلم کرد و گفت :هنوز با هم سالله

 !یعروس سال نیخاص تر

وقت فراموش نکن دختر  چیه نویا میهم منو تو آغوش گرفت و گفت :ما پشتت مامان

 نازم...

 ذاشت و سالله گفت :سرم گ یرو باز کرد رو ریچادر حر مامان

 .رمیعکس بگ هی ستایجا وا نیهم_
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 یتو کالس ها یرو آکادم یخونده بود ،منم عکاس یآورد ،سالله عکاس نشویدورب عیسر

و دوخت خونده بودم و  یمن طراح میور هردو مکمل هم بودج هیگرفته بودم  ادیمختلف 

 گرفته بود... ادیاز من  ویسالله طراح

 نکهیگرفت ،سردار سالله رو صدا زد و سالله بدون ا یمختلف عکسو م یها هیاز زاو سالله

 نگاش کنه گفت :

که همکار سالله بودو اسمش ماکان بود وسالله  یبردار اصل لمی...ف اریسردار گل و ب-

 گفت و سردار گفت : لمویف هیصداکردو زاو

 ؟ میر یمگه باغ نم-

 یتو لویکامل شد و وسا یبردار لمیف میتخصص ماست ...ت گهید نایسردار جون ا-سالله

!چند تا عکس  دیکن یپخش کردن وسالله گفت :نور خوبه ،بچه ها صحنه رو خال هیآتل

 خوام... یم یژورنال

همون  دیجماعتو گرد  واهلل ،بلند اومد ت ایبا   یسالله رو نگاه کرد و مجتب یشاک سردار

 و گفت: ستادیجا ا

خورده منو نگا کرد و دوباره سالم کردو گفتم سالم !چرا دوبار  کهی یعه !چه خبره؟!مجتب-

 . کنهیدوبار سالم م

 . دیآال خانم ماشا اهلل چقدر عوض شد- یمجتب

 . ندازنیم کهیآدم ت یرو وت گهیدست شما درد نکنه د-

 خورده به سالله نگاه کردو بعد روبه سردار گفت : کهی یمجتب

 .گمیبه خدا م-

 مبل نشست و سالله گفت : شده رو یعاص سردار
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 گاگاست ! یدیپا ل هیخواهرم -

 آره خودشم.-

 با خنده گفت:گاگا؟! یمجتب

 .ارنیزنگ بزن غذا ب هی! یمجتب-سردار

 گفت :عه! یسردار رو گرفت و سردار شاک چم سالله

نوچ و  یبعد کل گوریگفت و سردار سر هر ف یم روها شنیز.پو نمیبب ستایپاشو وا سالله

 .دادینگاه...انجام م

جا ولو  هی یعکس تموم بشه ساعت سه بود ،همه بعد چند ساعت عکاس هیاول یکارا تا

 که ماکان با خنده گفت : خوردنیشده بودن ناهار م

پشتم به همه بود  بایکه تقر یجور هیسردار نشسته بودم  یباورت نشه آال روبرو دیشا_

هنوز رو صورتشه واز  ظشیسردار نگاه کردم اون اخم غلکه راحت تر بتونم غذا بخورم .به 

 ؟ یبرگشتم پشت سرمو گفتم :چ ادیهم ظاهرا اصال خوشش نم میت نیصبح باز نشده از ا

 ماکان فرو برده بود گفت: هیکه سرشو تو گوش سالله

 دوساعت . یخورده اونم تو کیو پنج هزار تا ال ی!!!!آال عکست سهییییی_

 ...عکسه

کرد  یبه طرف ماکان و سالله نگاه م یعکس ؟! برگشتم طرف سردار شاک کدوم-سردار

تر گفت :کدوم عکسو  یکه تو دستش بود و پرت کرد تو جعبه و شاک ییتزایپ ی کهی،ت

 ؟ دیگیم

 ...یکدوم عکس ؟!معلومه عکس عروس-ماکان
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 یعکس آال رو پخش کن دیبه شما گفت اجازه دار یاز جا بلند شد و داد زد :کس سردار

 بخوره . کیکه حاال ال

 دختر معلومه... نیبا خنده گفت :مگه عکسش بازه،کال دوتا چشم از ا ماکان

 ؟ یر کنشِ یگفت اجازه دار یک گمیم مرتر گفت:من دا یعصب سردار

 ؟ هیبه من نگاه کرد و گفت:فاز شوهرت چ ماکان

 خورده به سردار نگاه کردم. کهیداد بلند زد:با من صحبت کن .وارفته و  هی سردار

 سردار!!!!-

 و گفت : دیآرنجشو گرفتم ،آرنجشو کش ادیب زیاومد از پشت م سردار

 بده من... ویگوش

 ...دونهی،آال م میعکس زد جمونیپ یفهمه زن توعه!ما برا یم یبابا؟ک گهیم یچ-ماکان

 ...دمیبا منه،من اجازه م ارشی،آال اخت یعکس زد خودیشما ب-سردار

 . میخب بزار صحبت کن لهیلحظه صبر کن ،خ هیسردار جان -سالله

 و آروم گفت: یسالله کرد و شاک کیگوششو نزد سردار

 گمیآروم گفت:من م یبا تن صدا یول یو عصب م؟شمردهی!صحبت کنم؟یکار کن یچ-

سالله خانوم ؟هان ؟صحبت در  یچه صحبت میصحبت کن یگ ی،م دیعکسشو چرا گذاشت

 ؟ یمورد چ

 ،دوتا چشم معلومه. یکن یم ینطوریچرا ا-سالله

 نعره است : ستیداد ن ای ادیتو صورت نعره،نعره ها :منظورم فر سردار

 اون دوتا چشم ،عکس زن منه که االن همه جاپخش شده.-
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!چرا سر سالله ؟یگیم یو گفت چ دیآرنج سردار رو کش یسردار!!چته؟!مجتب- یمجتب

نداره!!سالله با شوک و بغض  یکه عربده کش نیا میکن ی؟نذارن؟پاک م یزن یخانوم دادم

 منم که . . . کردیبه سردار نگاه م

 سردار!!چته؟!- یمجتب

 یزن ی!چرا سر سالله خانوم دادم؟یگیم یچ«:و گفت دیآرنج سردار رو کش یمجتب»

 نداره!! یکه عربده کش نیا میکن ی؟نذارن؟پاک م

 یطور نیکه انگار خشک شده بودم، هم کرد،منمیبا شوک و بغض به سردار نگاه م سالله

کردم. قشنگ معلومه که دلش پره،  یاش نگاه م یمنطق ریغ یبه سردار و کارا رهیخ

 کنه. هیسر هر بهونه خودش رو تخل خوادیم ه،یعصب

کنم، سردار که  یم یسالله خانم، من عذر خواه«: اومد طرف سالله و گفت یمجتب»

 نداره... یمنظور

 من آالم؟ یبا بغض گفت: فکر کرد سالله

 هیصدا  یب»دیکشش ند د،یسالله خانم... سالله خانم تو رو خدا صلوات بفرست - یمجتب

 من بابام سرم داد نزده تا حاال...«: گفت یبه سالله گفت و سالله با بغض به مجتب زیچ

 همون باباتون شماها رو لوس کرده. - سردار

 ...وونهینه؟ د یتو خوب - سالله

 ...یبود یگفت: با ک ینشونده بودش بلند شد و شاک یکه مجتب ییباز از جا سردار

 کی... ما سی، ه سیبا من بود اصال، اهـِــه! ه گه،ید نیبابا بش یبلند گفت: ا یمجتب

آقا ماکان برادر من اون عکس رو پاک  م؟یچه طرز رفتاره که با هم دار نیا میخانواده ا

 ... بفرما...نیکن شر بخوابه... سالله خانم بفرما بش
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 ...دیخونسرد باش دییبفرما«:  داد بهش و گفت ختیسالله ر یآب هم برا وانیل هی»

از  زیر زیچه اومد به چشمم که داره ر ی! اون وسط مجتبگمیرو م ینگاه... مجتب اون»

 «کنه یم ییسالله دل جو

 یمن شاک نکهیا یچشه!؟ جا نی! اکنهیبا اخم داره نگام م دمیطرف سردار، د برگشتم

 !هیباشم سر خواهرم داد زده اون شاک

 لب گفت : ریمن نشست و ز کینزد شیقبل یجاش بلند شد اومد سر جا از

 .رندیبگ کیال رندیعکس بگ کیچل کیچل د،یدور هم جمع کرد یچار تا بچه قرت-

 گرفت. یم یعکاس نداشت وگرنه حاجکف بازار طال -

. من سرم االن مواد مذابه، بترکه چیمن نپ یسر بلند کرد و گفت :امروز به پا یشاک سردار

 سوزونه. یزنه زبونم و کارم، همه رو م یفواره م

بود، حتما پانته آ خط و نشون براش  ریفکرش درگ کرد،یم یکردم با غذاش باز نگاش

 یبرا اریرو در ن رتایبا غ یادا یکن یدلتو خال یخوایم : مزدم و گفت یپوزخند ده،یکش

 من.

 عشق. یعنی رتیشه، غ یم ریسرشو بلند کرد و گفتم: اخه سوء تعب یشاک

 جا بلند شدم... از

شده بود،  وونهیچون باز دعوا شد، چون سردار واقعا د م،یباغ فقط ده تا عکس گرفت یتو

 از ما رو، گرفت و شکوند... گرفتیرو که داشت عکس م گهیعکاس د هی نیدورب

سردار! آخه از دوتا چشم  فهمهیم نویعرفه لباس من! مگه ا ریبابا غ بهیملت عج یبرا خب

 !ادیدر ب خوادیم یچ
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دف و کِل از هر طرف  یکه سر و تهش مشخص نبود، صدا یباغ م،یباغ شد یراه خالصه

 اومد. حاج آقا صد تا دف زن گرفته بود. صد تا!!! یباغ م

 کو؟ ارکستر کو؟ یج یحضرت ابوالفضله؟ د یسفره «:به سردار گفتم برگشتم»

 ره؟یگ یم یج ید ی؟؟؟!! حاج یج ید - سردار

 با دف؟ یپس عروس-

 !!!هیانگار پارت ،یج ید گهیزد و گفت : م یپوزخند سردار

بزرگ گرد با  یزای!؟ مدیریگیم یعروس دیوا رفتم! خب مگه مرض دار یاول عروس همون

 وه،یم ،ینیریبلند و گل بود، ظرف ش هیکه پر از شمع پا ستالیبزرگ کر یها یونشمعد

 نه حال خوش... میتمام و کمال اما نه دل خوش داشت یو... عروس یدنینوش

 م،یعقد رفت گاهی. به جامیبسنده کرد زیکردن با مهمونا رو فقط به چند تا م کیو عل سالم

 یها لمیگرفتن و ف یکه م ییاز عکس هااز تعجب مردم، از پچ پچ شون.  میبگذر

 یکه م یاز حرص میبگذر ره،یتونست جلوشون رو بگ یسردار نم گهیمتفاوتشون که د

مختلف بودم و خدا  یها شنیکیاپل یهمه  ی سوژهبار من  نیخوردم چون تا چند وقت ا

 .شهیم یبذارن و چ خوانیم ییدونه چه کامنت ها یم

اما  میکرد افتیسردار در لیکردم و از فام یکه که من فکرش رو نم ییها هیاز هد میبگذر

 نداشت. یو ارزش یمعن چیبرام ه

 قتیحق ایمن  یایکردم. اما رو یم ینیبود که من فقط توش نقش آفر شینما کی هیشب

لحظه همه سکوت  هیسر عقد داد! که  یکه حاج یمن نبود... مخصوصا اون جواهر یزندگ

 یدونند جواهر اصل یبه مردم نگاه کردم که نم زیر نهیس دنید یکردن، من جا

 الماس...! و نینه چهار تا نگ شونه،یصورتشونه، سالمت
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سردار نه! باغ قشنگ به دو  لیفام یمن افتاده ول یبرا یدونستن چه اتفاق یمن م لیفام 

تا  صدیس ستیمن بودن، دو لیفام زیشده بود. پنج شش تا م میتقس ینا مساو ی مهین

 حاج آقا... یو آشنا لیفام زیم

 دهیراحت من که همه لباس شب پوش لیشده بودن، فام میها به سه دسته تقس مهمون

سوم که ما  یخودش بود و عده  یخونواده  هیبودن، به قول حاج آقا خاندانش، که شب

 دو گروه بودن. نیا نیب

 یقصند و خوش گذرونگرفتن با همون دف هم بر میمن زن و مرد تصم یها لیفام طرف

به  یتکون هیگرفتن بلند بشن  میحاج آقا فقط مرداشون تصم لیفام یکنند، جوونا

 شدینم یکار گهیگرفتن انقدر بخورن تا بترکن! چون د میهم تصم هیخودشون بدن بق

 کرد!

 یاز چ دونستمیباغ، که من نم هیبردار لمیف یبردار داشت فقط برا لمیده تا ف یعروس باغ

 داشت عقدمون بود... یبردار لمیف یکه جاذبه  یزی. تنها چرنیبگ لمیخواستن ف یم

ما هم بود. با اون لباس ها و  یها لیفام زیپنج و شش تا م یتو یبعد یجاذبه  البته

خودم  یور رو جلب کنند، عروس نیا یها یداشتن نظر پسر حاج یهاشون که سع شیآرا

 سال بود. یها یعروس نیتر بیمستند و از عج هیخودم شب یبرا

کردم.  یخودش نبود. منم بدتر از اون فقط به دور و برم نگاه م یکال تو حال و هوا سردار

 یمیقد یکیموز یشدن... گاه یجدا م عیسر یشدن ول یم یکی ایاون ور ایور نیا یگاه

 کردن... یم یاومد و خواننده رو همراه یهمه آشنا م یدف زن ها برا یبا خواننده 

به سردار نگاه کردم و گفتم : حوصله ام سر رفت، کمرم درد گرفته از بس  شتمبرگ

 نشستم.

 .میپاشو راه بر - سردار
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 .گمیحرص گفتم : حوصله ام سر رفته م با

 کنم !؟ کاریچ - سردار

 !؟هیمسخره ا یچه عروس نیا-

کرد. معلوم شد شو مَن اومده  یاز پشت بلندگو اومد و خودشو معرف یمرد هی یصدا

 کنند... یکار نیریک بگه ملت بخندن و دار و دسته اش شوج

شده که ماه رمضون ها  ینگ شادجُ هی. شبمیرو کم داشت نیحوصله گفتم : فقط هم یب

 .کنهیپخش م ونیزیتلو

 بگو. یبه حاج ؟یگیبا حرص و آروم گفت: چرا به من م سردار

 بزن و برقص. یعنی یبرگردوندم و گفتم : عروس سرمو

 ؟یناراحت یخودتو اون وسط تو مردا بلول یآهان چون لخت نکرد - سردار

 .یقدر خودتو نزن به نفهم نینگاش کردم و گفتم : حرف دهنت رو بفهم. ا تیعصبان با

 یاکه ظاهرا بر یمسخره ا یشدم و با حرص به برنامه  نهیرو نداد و دست به س جوابم

 نگاه کردم. دندیخند یمردم بدم نبود که م

چنان  missisدستش نگاه کردم زده بود  یتو یسردار زنگ خورد، به گوش یگوش

 ?!missisزدم که سردار نگام کرد و گفتم:  یپوزخند صدا دار

 missiبراش کمه  my loveاخم کرد و گفتم : بزن  سردار

 کنه ها! جوابشو بده. یقهر م و گفتم: بشیتماس رو بست و گذاشت تو ج سردار

 هم گفت : یرو یبا حرص و با دندونا سردار

 خودت خفه شو. یآال به خاطر سالمت -
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به  یچشمم هم دار یجلو یمنو ازم گرفت یحرص گفتم : ازت متنفرم سردار، تو زندگ با

 ....یدیادامه م فتیکث یرابطه 

خواد  یاز جا بلند شد و ازم دور شد. با حرص و نفس زنان نگاش کردم دلم م هوی سردار

 ...هیچ هیبزنم همه بفهمند قض غیج یعروس نیوسط هم

 عروس خانم!-

 سردار نشست. یحاج آقاست، اومد جا دمیبلند کردم، د سر

 انداختم و گفت : هنوز با اون زنه است؟ ریاخم سر به ز با

زدم و گفت:من پدرم.  یو به حاج آقا نگاه کردم و پوزخند آرومخورده سر بلند کردم  کهی

 فهمم بچه ام خطا بره. یم

 .دیدون یم دونهیسردار نم-

 دادم. ماتومیدونم، قبال بهش اُلت یزده که من نم یسردار خودش رو به نفهم-آقا حاج

 انتیجز خ کنندیرو تحمل م یانداختم و حاج آقا گفت : زن ها همه چ ریاخم سر به ز با

 نباشن. شونیاگر عاشق مرد زندگ یرو. حت

 .ستیمن مهم ن یو گزنده گفتم: برا تند

 .یباش فیقدر ضع نیا ادیلحنم سکوت کرد و آروم گفت: بهت نم یآقا با تلخ حاج

 بلند کردم و نگاش کردم. سر

باعث  یو چ یک ،یآماده باش هست شهیهم یسرباز ها هیابروش رو داد باال و گفت: شب هی

 .یبش میشده تسل

 ؟! یچ میتسل -
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 !!گهیزن د هی -آقا  حاج

 پر از حرف و منظور حاج آقا جا موند، آروم گفت: یتو چشما نگاهم

توئه. اسم  یبرا یزندگ نیا اهاتیرو یچه ب اهات،یصورت، چه با رو یچه با صورت، چه ب-

 یامپراطور نیمن، ا ینوه  یشناسنامه  یتو ادیسرداره. اسم تو م یشناسنامه  یتو تو

اون زن  یبرا یتو قائلم ول یبرا یین هائَنره که من چه پو ادتی نویتو و بچه اته ا یبرا

 دفاع کن.  گاهتیاز جا ستیمن مهم ن یبرا یکه بگ نیا یستم، جایارزش قائل ن یزیپش

که  یا یبشونش سر زندگ« عمل نیبا دست اشاره کرد به هم» ریشوهرت رو بگ ی قهی

 .دیخودتون انتخابش کرد

 شده! هیاون حام هیکردم. باز شب یحاج آقا ملتمسانه نگاه م یچشما تو

 تونم. یگفتم : نم آروم

 یخوا یکس نداره، من پشت توام، م چیکه ه یدار ی! تو اراده ایتون یم -آقا  حاج

 کنم؟ دشیتهد

 ادامه بده. یواشکیعقب بکشه بعد  دیخوام با تهد ینه! نه! نم-

سر جاش  نهیش یم یبوده، وقت نیهم یتا االن اقدام نکردم برا یدیآهان! اگر د -آقا  حاج

من ساده اند،  یبچه ها یساده است، همه  ست،ین یزنش بشونتش. سردار آدم سخت هی

قدر تو  نیفقط حالل و حروم ا اد،یب نینذاشتم گرگ بشن که پشتشون ناله و نفر

نشن، از رو  یکار خودشون باشه و محتاج کس توگوششون خوندم که خطا نرن، سرشون 

 .شهیهم اون زن هنوز تو زندگ یسادگ

به دستم نگاه کردم، پر از انگشتر نبود... فقط حلقه ام تو دستم، مشت کردم و »اون زن...-

 «:با غرور شکسته گفتم
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 داره که من ندارم. یصورت-

 یفراموش کارند وگرنه همه  ره. اصال مرد ها یم ادشونیمردا صورت رو زود  -آقا  حاج

چون مرده فراموش کرده که زنه  دن؟ید انتیشبخت بودن. چرا خوخ ایدن یبایز یزن ها

 . مسمومش کردن.باستیز

 !؟یخورده گفتم : چ کهی

 !تو دستت ریبگ !زنونه ات، وابسته اش کن یبا محبت، با فن ها !مسمومش کن -آقا  حاج

نه مثل االن ده قدم عقب ترش، شونه به  ستیلش بازن...نه مقاب !زن شو براش !دون بپاش

پام برسه  یدون یگرم بشه ،من شصتو سه سالمه آال ... م شیشونه اش باش. بذار به زندگ

 گم؟ یم یخونه چ

 گر نگاش کردم و گفت : پرسش

 ایخوان  یمادر م شهیچرا ؟ چون مردا هم یدون ی؛ م "خانوم  نیشه"کنم  یم اصد-

 نیا رانیا ی. مردها ستنین یطور نیا ایدن یمرد ها یزنشون؛ همه  ایمادر خودشون 

 ؟ گمیم یچ یریگیمنه م هیپسر من شب نیطور نیا یسنت ی، مردا نیطور

 نیکن ، بب یکن،با اون خوش گذرون یبا شوهرت جوون«: آروم تکون دادم و گفت یسر»

 پسر رو سمتش کشونده . نیاون زن ا یِچ

 حاج آقا نگاه کردم و گفتم : به

 ؟! یکه اون داره رو من نداشته باشم چ یاگه اون-

دست  یلیدستم گذاشت و گفت :خ یاش هم رو گهیآقا دست منو گرفت و دست د حاج

مطمئن کرد و از جا بلند شد و رفت و منو با  یبهم نگاه!»! یلیخودتو ، خ یریگیکم م

 «فکر تنها گذاشت ییایدن
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که  یدلم اون طور یاومد تو یو خوش تیحس رضا هی،   گشتیسرم م یتو حرفاش

من  دیکه شا تهس یزیچ هیصاحب ادامه نسل نه اون زن ... اما  ییگفت تو یم یحاج

که قبال دور و  ییاون مردا یخواد سردار مثل همه  یوقت صاحبش نشم ... دلم م چیه

رفتار  یلب کنن ، همون طورج خودشونکردن تا توجه منو به  یم یبرم بودن و هر کار

 کنه ... 

زنده  شینما هیشب ابونیخ یسرم داد زده ... تو دمیکه تو عمرم شن ییامروز قد تموم دادا

 ... میمردم بود یبرا

 بشه . یطور نیا میکردم زندگ ینم فکر

رج به رج  یو نسب یسبب لیکه از سر شناس تا فام ییسر و ته و مهمون ها یباغ ب به

مجلس بود ...  یکه تو یفاتیو تشر ییراینگاه کردم . به پذ دنیرقص یم اینشسته بودن 

 ... ستیمن ن یها ایرو هیدختر از دوره.اما اصال شب هی یآرزو هیشب یهمه چ

خرد  شیگوش ید یاومد نشست کنارم ، نگاش کردم به دستش نگاه کردم ، ال س سردار

 کرد،انگاریشده بود ، نگاهمو از دستش گرفتم وبه صورتش نگاه کردم. به رو به رو نگاه م

دستش  یکنه...دستم رو رو یبزنم که عقده هاش رو سر من خال یحرف هیمنتظر بود 

حال اون از من هم بدتره !  دیدستش بود...شا تهشکس هیکه گوش یگرفتم ، همون دست

 .زهیر یهاش به هم م دیابش رو با حرفاش ، با تهدبند اعص هیداره  یکیهنوز 

 ؛به دستامون کرد نگاه

تونه دوباره  یم مرغیس یدون یازش گرفتم و به رو به رو نگاه کردم و گفتم : سردار م نگاه

 خودش رو متولد کنه؟

 نیو از ب شهیخاکستر م یکرد. گفتم: وقت یکردم و هنوز داشت به دستمون نگاه م نگاش

 شه. ی، دوباره از خاکسترش متولد م رهیم
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 ینه من جا یمن ینه تو جا یما دو تا نبود.حت یکس جا چینگاه کرد و گفتم : ه بهم

 .میرو بدتر کن طیشرا ای میبساز دیبا ای م،یدار یمشترک یزایچ یلیتوام .اما خ

 یزانوش گذاشت و چنگش رو تو یو آرنجش رو رو دیدستم کش ریرو از ز دستش

 گفتم :،و کردموهاش فر

 تونه بسوزونه. یرو م ایزبونه بکشه چقدر دن ششیآت؛کنم اگر از دل یفکر م یگاه-

 هیشب«: بده ، سرش رو برگردوند و نگام کرد و گفت گورشیبه ف یرییکه تغ نیا بدون»

 ؟ی. تو با من خوشحالیخواست نوی! آال تو ایا لهیو قب یخون بس قوم هی هیآتش بسه ! شب

 «رهیدردم بگ شتریکه ب دهیدلم رو فشار م یزخم ها یکردم.حس کردم داره رو نگاهش»

 

سقف  هی ریباهاش ز یچ یبرا ؟ینیرو بب تیقاتل زندگ یچ یزمزمه کرد: هر روز برا

 هی رونی...من ،منم.... من اون بیی. تو ،تومیشیوقت ما نم چیه یدون ی.تو میکن یزندگ

که به تو  نیبدون ا دنی... به من مردم حق میشد بدتو حبس ا یمجزا دارم ول یزندگ

 ی!؟ میمشکالم. تو چ یدونن من بان یداره. نم یمشکل هیخب زنش  گنیفکر کنند .م

 !؟گهیمرد د هیسراغ  یبر یتون

گفتم :  دیبار یاشک و بغض م لیکه خشک بود، اما ازش از درون س ییغرور و چشم ها با

رو بند. با همون  نیچشم ها... با هم نیبا هم »کنم. فیچند تا مرد رو برات رد یخوا یم

 ،چندتا ؟«که خودمو بکنم نیکه شما مجبورم کرد یقنداق

 شتریو با حرص ب دیچشماش دو یتو یاغی هی نیشوکه نگام کرد و بعد حرص ع اول

 گفتم :
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شناسند منو با خودم ،  ی، تو رو با بابات م ی. فکر نکن سر ستمیکس کمتر ن چیمن از ه-

 یمرد سردار ، به عقبه  هیمرد ،  هی هیزن بهت بچسبه،من کاف هیتا  یکنیتو پول خرج م

 امروز تو رو هم جادو کرد ! یو تا چشم که حتدهم به  هینگاه کنه بق تمیو موفق یشغل

.  هی. محلش ندادم . فکر کرده ک دیلرز یبلند شدم ، صدام کرد . صداش از حرص م ازجا

، اون باباته که چند تا صفت نیستیکس  چیاقا سردار زرگر ، تو ه یستیکس ن چیتو ه

 شده مال . یداره اون مالش هم تو شصت سالگ

 من هستم . یکس نبود مثل تو . ول چیچهار سالش بود اونم ه ستویب یوقت 

 اما اسم من تنگهِ میباهم ندار ینسبت نیگفت : بب یاز پشت سرم اومد که م صداش

 یمن باز یکه با آبرو یاریرو راحت به زبونت ب گهیمرد د هیاسم  زارمیاسمته فک نکن م

 زنم تو دهنت. یوگرنه آال ، م میهست ی. وسط عروس یکن

کوب شد و مشت کردم ، آماده بودم بزنم  خیجور نگاش کردم که تو جاش م هی برگشتم

 تو دهنش به زور خودمو کنترل کردم ...

اومد طرفمون،نه سردار از من چشم برداشت نه من از سردار و مامان هول زده  مامان»

 «:گفت

 ؟آال! آال! دیکن یم کاریبچه ها چ-

کنم  یکنم . به جون مامان بابام گورتو م یسردار، گورتو م«: رو هم گفتم یدندونا با»

 شیسوسجا میکه بابات و اون ت کنمیزنده زنده خاکت م یجور هی،یر مفت بزن.اگه زِ

 کنه.ن دایقبرت رو پ

 آال ! خاک بر سرم ... -مامان

 یپسرا هیمن شب یو فکر کرد یکن یم دیتو که منو با مردا تهد بغل گور من گورِ -سردار

 بزرگ کردن ... یو تعصب مردونگ رتیدورو برتم، ما رو با غ
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.  میبوته بزرگ شد ریکوچه و ز یکه ما تو نهیدهنش،منظورش ا یبرم جلو بزنم تو اومدم

 آال! آال.... آال زشته مادر ... آقا سردار ...«: مامان جلومو گرفت و هول زده گفت»

 که ... دیخانوم بهش بفهمون نیپرو - سردار

 ن .تواَ یو هفت نسل بعد خودت که از تخم و ترکه  ییفهمه تو یاون که نم -

 کنن . یدارن نگاه م! مردم  یآال زشته...وسط عروس! خاک بر سر من - مامان

 !مردم یگور بابا -

 عروس خانوم ! سردار ! -

 «:و حاج آقا گفت میخارج شد ی. از حالت تدافع میدو به حاج آقا نگاه کرد هر»

 شیمهموناتون نما یو زنده برا دیبش لمیف تونیخونم براتون که وسط عروس یروضه م-

 !؟دیاجرا کن

 گفت: سردار ! دینگاش کردم و حاج آقا با تاک شتریبا حرص نگام کرد ، با حرص ب سردار

 کنه. یزنبور م یلونه  یجا چوب تو نیداره ا یکیچرا همش سردار ؟ یحاج- سردار

 .میبر ایآال.ب میبر ایب -مامان

که مرد نشه  یکه بزرگ نشه پسر ینداره که دختر یو گفت: فرق دیکش ینفس مامان

 یان و آبرو یوسط مجلس عروس ننیب یو نم فتنیدوتا سرباز که به جون هم م شنیم

 !!!خودشون و خونواده هاشون

بودن  یکه سردار و حاج یتا دستمو گرفت و من رو برگردوند به جهت مخالف مامان»

 .یکرد کاریبگو صبح چ«: سردار گفت
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ناقاره ات  یکن، تو بگو پشت برنامه ها فیحرص برگشتم گفتم: من گفتم ، تو تعر با

 .یریگیروضه م خونهیم

 ."خوب شد" یعنیتکون دادم  دییسردار رفت با حرص سر تا رنگ

 یدیو زبون دراز کش یسر تق شد نقدیتو ا یآرنجم رو محکم تر گرفت و گفت : ک مامان

 ؟

 به تنگم خورده . شعوریب هیکه  یاز وقت -

و سردار  یتو خواست ومدینگهم داشت و گفت : آال !منو نگاه کن ! سردار دنبال تو ن مامان

 مجبور شد .

 زد به من. ینم-

لج  یطور نیافتاد . اون وقتم ا یتو م یاتفاق برا نیو ا یممکن بود تو به اون بزن- مامان

 ؟ یکردیم یباز

 . میش یمن و تو ما نم گهیکنم اون به من م یم مویمامان من زندگ -

 ه متنفر .کن که عاشق ما شدن با تو باشه ن یکار هی،  گهیمعلومه که م- مامان

 ساقط کرده . یبکنم اون منو از زندگ یکار هیچرا همش من  -

نه  یفهم یحکمته که نه تو م هیاتفاق  نیکه پشت ا نهیا یدونیکه نم یزیآال چ- مامان

 . دیکن یهر لحظه اوضاع رو بد تر م دیسردار فقط دار

 االن موس موس کنه ... دیگردن سرداره . اون با یگناه اصل گمیمن م-

 تو ؟ یرفتارا نیبا ا - مامان

 ذاره . یخوام. بسازم اون نم یمن م -
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 ؟ یتو عاقل - مامان

 !!آره معلومه  -

پس صبرکن ، معقول باش و به وقتش انتظار و توقع داشته باش ، سردار عاشق و  - مامان

بدتر به  بِی. نه که آسدیبه هم زمان بد دیفقط با یکنون تیتو نبوده با وضع یدل باخته 

 . دیهم بزن

 توام ! یگفتم : مامان من بچه  یشاک

 ؛میبر ای،بهت هزار بار گفتم ب مگیم نارویدارم ا یبش تیخوام تو اذ یآال ! چون نم - مامان

 ... امی، ازدواج کردم نم کنمینه من ازدواج م یتو گفت

، با  زنهیرف مهم داره با اون ح یو حاج کنهیداره نگام م دمیبه طرف سردار ، د برگشتم

 ما دوتا بود . نینگاه ها انگار زبون ب نی، ا میکرد دیرو تهد گهیچشم همد

 شام شد... وقت

 نوع غذا بود ... یس یباال دیسر به فلک کش یعروس نیا ینظر من اسراف تو از

 سردار کم مونده بود منم بخوره ! یکه از حرص فقط تونستم نوشابه بخورم ول من

 کشنیباغ کرد ، گوسفند نه ها ، سه تا گاو ! آخه گاو ؟! گاو م رو همون دمِ یقربون یحاج

 ناسوریاش دا کدونهی یکیعروس  یشده بود وگرنه برا ضها منقر ناسوری؟ خوبه نسل دا

 . کشتیم

 گفتن : لیفام ی، دخترا میبش نیسوار ماش میاومد

 آال دست گلتو پرت کن. -

اون مثل  یبندازم برا لتونیتو فام ادیبدت م یبه سردار نگاه کردمو گفتم : از ک برگشتم

 من بدبخت بشه
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 . رهیبگ هیکه سا شاهللیکرد،برگشتم و گفت :ا ینوچ سردار

 ؟ یکرده که تو بنده اون یروبه روم بود آروم گفت : خدا چه گناه سردار

 . گهید دهیتو رو آفر-

 نیرینگرفت ، ش نیریخوبه ش شیآخ«:ذوق و خنده گفتمپرت کردم ، شهال گرفت با گلو»

 راحت شد . المیتوئه ؛ خ یشهال لنگه  یگناه داره ول

 نه . ایخونه  یزنده برس یتونیم نینوچ ! ال اله اال اهلل ،بب - سردار

بود ،  نیماش یدنبالمون بودن ، سکوت محض تو نایماش م،ی؛ حرکت کرد میشد سوار

ها  شهیدل من شعر خونده ، ش یحرفا یگذاشت که انگار خواننده از رو یکیموز هیسردار 

 یسردارهم مثل من بود  ول دیشا دیفهم یمارو نم یحسو حاله اون لحظه  یباال بود کس

 شعر و اهنگ بود : نیهم نیمن ع حالِ

 ییتنها نیاز ا امان

 که ییایمثل در شدم

 ییساحلش تو چرخهیطرف م هر

 نمیبیم سرابتو

 نهیقلب هر آ تو

 ییتو مقابلش

، حس کردم اشکه دلمه! دلم، که داره از  دهیچشم چک یاشکم از کاسه »- نیمنو بب خدا

  «باره یچشم م

 ستیمن ن یایرو یزندگ نیا
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 ستیمن ن یجا نجا،یا دونمیم

 نیمنو بب خدا

 برگردون به شب هام امویرو

 مویزندگ من

 خوامیتو م از

 . نیخدا منو بب ن،یمنو بب خدا

 " نیخدامنو بب - نیفرزاد فرز "

 

انداخته ، امشب که  یدست چپ سردار نگاه کردم ، حلقه رو بعد سه ماه و اند به

 بود ... مونیعروس

 ینیسکوتش !»سر نگاه کردم و گفتم :سردار  پشتِ بوق زنِ ینایبغل به ماش ی نهیآ از

 «:، زمزمه کردم دهیداره گوش م

 هی... برو  نندیجا که آخر خط مونو نب هیجا که مارو نرسونند خونه ،  هیجا ،  هیبرو  -

دور  یاز همه چ قهیشه چند دقببلند که  یجا هیهمه همهمه  نیساکت ، بعد ا یجا

 . میباش

باال  نیهم گذاشتم ... سرعت ماش ی،چشامو رو دمیشن یهاشونو م غیسوت و ج یصدا

 تلخ گفت : یلحن جدبستن کمربندش اومد ، آروم با یرفت ، صدا

 .ستین یمن اعتبار یکمربندت رو ببند ،به رانندگ -

 اعتبار بودن... یمن اون هاهم ب یها اینبود ؛ مثل رو یمثل غرور من که بهش اعتبار -
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 لب گفت : ریزمزمه کرد و ز سردار

 نبود . یمثل قدرت و ثروت من به اونم اعتبار -

 اعتبار ! یب یایدن-

 اعتبار . یب یایتر تکرار کرد : دن آروم

که هم  میهست یخواهرو برادر هی، شب میستین بایرق هی، شب میستیزن و شوهرا ن هیشب

،  انی، آخر کنار هم م کنندی، قهر م کنندی، باهم لج م زنندیسن و سال همند تو سر هم م

 ... مییاونا هی... شب زنندیهمو م رآبی، ز دنیبه حرف هم گوش م کنند،یم دیحرف همو تائ

پامون بود و مهر ماه خنکاشو به صورتمون  ریکه شهر ز یینقطه شهر ، جا نیباال تر میرفت

، کتشو  کردینشستم ، بهم نگاه م نیماش نییزد ، تورمو در آوردم ، با همون لباس پا یم

 در آورد و اونم نشست کنارم ...

 نطوریگردنمم هم یدایلو پامون ، مروارتند ج یریرو درآوردم و پرت کردم به سراز تاجم

 متنفر شدم . یاز عروس

شد ، سردار فقط  دیپر از مروار نیاز نخش در رفتن ، زم داشی، مروار دمیکش گردنبندو

انداختم ، پامو دراز کردم ، هنوز داشت نگام  رونیبا حرص گردنبند رو ب کردیباغم نگام م

 .کرد ، اون سر پوشمو باز کردم  یم

،  کردموهام شورش  نیباد ب ختیدورم ر شونیسرم بود موهام پر یشال شل رو نیع

 صورتم بود ،زمزمه کردم : یام هنوز رو هیپوش

؛  میستیکه ما اونجا ن ستین ادشونی یشهر همون مردم اند ، حت نیبه شهر نگاه کن ، ا -

 . نیاونجارو بب
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خشک بود  یش قرمز بود ولنگاش کردم ، چشما» کنمیکرد :دارم به خودم نگاه م نجوا

 ؟ میکینزد یچطور میانقد دور یوقت میهم هیچقدر شب«

سر  دیکه با یی، تموم اون داد ها میبزن غیج ایدادمو گفتم :ب هیتک نیماش یبه بدنه  سرمو

 میاون سر هم زد یکه جا ییهاداداون  یو اقبالمون ... همه  ی، سر زندگ میزد یم هیبق

  .تر شد قیو زخمامون عم

عزا ،  ام یبود و برا یهمه عروس یدلمون سبک بشه امشب برا دیشا میجا بزن نیهم ایب 

چقد سخت بود که اون وسط   دینفهم یو تو ؛ سردار ! فقط منو تو.. کس دمیمن فهم نویا

 ایخودمون و آرزوها و رو هیشب یچی... چقدر سخت بود که ه مینکرد ونیو ش هاتیه

 هامون نبود...

،  دمیکش غیج دم،یکش غیج...»اونا نبود خدا  هیشب یچیشهر نگاه کردم و گفتم : ه هی

 میدیکش غیج ادویفر رانقد«مردونه سردار بود ... ادیفر یبعد غیو همراه ج دمیکش غیج

 ... میکه خسته شد

 ؟ یریجا بلند شدم و سردار گفت :کجا م از

 بذارم ... کیموز هی خوامیتو داشبرد ، م میگوش -

نبودم  یگاریبرداشتم ، س گارمیداره،س گاریپاکت س هیسردار  دمیبردارم د مویگوش اومدم

خواستمُ گذاشتم و  یکه م یکیاما امتحان کرده بودم ؛ برگشتم سر جام نشستم و موز

هم خودم روشن کردم و با خواننده  یکیبه اون دادم  گاریس هیبزنه  یسردار تا اومد حرف

 بلده : کویسردار هم موز دمیفهم عدبه ب ییجا هیخوندم از 

 که دارمو اصال دوس ندارم یحس

 احساس دوست نداشتنتو نیهم

 شهیببخشمت نم کنمیم یکار هر
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 عاشقم شو ایباز ب شهیم نگو

 : میباهم داد زد دیبه اوج اهنگ رس ی، وقت میزدی، پک م کردیزمزمه م باهام

هردو  ادیعشق از  نی... ا ادیتو نم یصدا امی... تو دن رهیبرگشتنت د ی... برا رهی... د رهید»

 «رهیمون م

بره  ادمونیکه  میچپ بزن یعل یخودمونو به کوچه  میخواست یانگار م میهم نگاه کرد به

،  گاری، شب ، س کی... موز می، مثل هم باش میباش دهیجا باهم هم عق هی میخواست ی، م

 ... مشینس زوییهمند کنار هم نشستند، پا هیدوتا دل شکسته ، دونفر که قاتل زندگ

اذان اومد و  یشد ، صدا یکه کم کم صبح داشت م میکارمون ادامه داد نیا انقدربه

 فردا اومد ... سردار گفت:، میتمومش کرد

 ... می، پاشو بر دمیکه د یهست یآدم نیتر وونهیگفت :تو د دویتلخ خند

آدم معتقد  هیشد  یباعث م یچ دونمی، نمخونه ،سردار رفت نماز بخونه  میبرگشت یوقت

کنم نباشه ، اونم زنش  یکه من فکر م یِمابه حر دیبشه شا دهیکش یمنف یرابطه  هیبه 

اومد ، از «اهلل اکبر»قامت بستنش با کلمه  یتر... صدا شتر،تلخیگرفت،ب یباشه ، دلم م

 یخوند و گوش م یکه م یینگاش کردم ، تک تک کلمه ها ستادمیا وارمید یکنار گوشه 

 بهم داد، یکردم چه حس آرامش

خواست منم بخونم ، اون  یکرد ... دلم م یتر، قطع یدارم ، رسم ازیآرامش ن نیبه ا یلیخ

تا  ستادمیخوند ا یخواستم ... وضو گرفتم اومدم باال سرش که داشت تشهد م یحسِ رو م

 سالم نمازو بده ، نگام گرد و گفت:

 ، کمرته؟ یدیچرا نخواب -

 بود؟ هیزیجه وِمامانم جا نماز نداده ؛ جز یخوام نماز بخونم ول ینه م -
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 است ؟ هیزیجه وِفقط نگام کرد و گفتم : هان ؟ جا نماز جز سردار

 .یِشخص لوازمِ وِخسته تر و آروم گفت : جز سردار

 ؟یِنماز بخونم ؟ چون شخص ینماد یعنی -

، فردا  اریاون خونه است ، برو چادرتو ب یماآد ی، برا ی؛ شخص ستین یخصوص - سردار

 یرینه ، از مادرت نگ«:دستمو مقابلش گرفتم و گفتم. » رمیگیجا نماز م هیاز مادرم  رمیم

 دوزم . یبخر م یپارچه چادر هی ای یبخر یکی شهی، نم یکیها ! برو بخر 

 خرم. یتکون دادو گفت : م یسر سردار

 . رهیگیادم دلش م اههی؛ س یجا نماز بابات نخر هی، شب ایبخر یصورت -

 تکون داد و گفتم :وا ! نیبه طرف یخنده و سر ریزد ز سردار

 بخر ! یصورت گهی؟! م گذرهیم یتو سر تو چ - سردار

 خونده نخونده همونجا خوابم برد... نماز

 ... گهید هیک نیچشامو باز کنم ، ا تونستمینم یشدم ول داریب فونیزنگ آ یصدا با

 ؟ آال ! یشنویزنگ رو نم ی، صدا دهیآال !!! نگاه کجا خواب-

 اَه !-

خودشونو  نایا«: گفت تیگذاشت و با عصبان فونیآ»؟!  ی؟ سالم مادر ... چ هیک- سردار

 و کِل...اومد. یل یل یل یل یراه پله صدا یچپ ؟! تو یزدن به کوچه عل

به  یگرد نگاه کرد ، سردار عصبان یبا چشما»شده ؟!  یوحشت بلند شدم و گفتم :چ با

 شده ؟! یسردار چ«:طرف اتاق رفت و صداش کردم

 . یاستخوون ترکوند شبیپختن ، د یگفت : برات کاچ رونیاز اتاق اومد ب یشاک سردار
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 ترکوندم ؟! رسمتونه ... یچ -

 ...تیترب یب«: گذاشت رفت و گفتم»گفت : برو بابا... یعصب سردار

و کادو  ینیریو ش وهیو م یکاچ گید هیکوره با  یاَره و اوره و شمس خاله و عمه و مادرو

خورده نشسته بودم ؛ خوبه اون چادره رو آورده  کهیاومدن تو منم وسط اتاق سر جا نماز 

 ... ستیما ن یجا نماز تو خونه  هی دنیفهم یبودم وگرنه م

 بود . یپا تخت اسمش

 یتو زنا میاونا داشتن ... از اون رسما که زنونه است، هر ک میرسما که ما نداشت نیا از

 ... دنیفهم یزنم سر پا تخت یم هیدونست من چرا  پوش ینم کشونینزد لیفام

و  ونیو عمو هما یکه سردار و حاج یتا اون وقت دیتا ساعت پنج عصر طول کش یتخت پا

 یموندن ؛ به سردار کارد ماومدن و زنا رفتن و اونا همراه مادر و خواهر سردار  یمجتب

 اومد . یزدن خونش در نم

 لشیفک و فام یهم دونه دونه کادو ها نینگاه کنه ، شه یکس افهیکرد به ق یبلند نم سر

 ... دادینشون م ونیرو به حاج آقا و عمو هما

،  دیشن ی؛ نم کردنی، همه نگاش م دیشن یزنگ خورد ، اونقد تو فکر بود که نم شیگوش

 فرش ، من صداش زدم : یبا اخم زل زده بود به طرح ها

 ببرم ؟ یچ«: از جاش بلند شد و گفت عیسرشو باال آورد ، سر!»سردار -

 کردم و آروم گفتم : یکوتاه به حاج یخورده و با ترحم نگاش کردم ، نگاه کهی

 خورد . یزنگ م تیگوش یچیه -

 رمیبگ دیشکسته وقت نکردم جد می:گوش"گفت یهیآروم توج"!!  میلب گفت: گوش ریز

 ادیصداش در نم
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 شده . نیگوشت سنگ دیبا خنده گفت : شا یمجتب

تو هپروت !انگار  گهیکه سردار رفته د گهیم یاون زنه داره چ ستی، معلوم ن ختمیر یچا

 اونجاس هنوز ؟! ایو رفت زنگ بزنه  ختمیر یبه گل نشسته ، چا یکشت هی

است ده سال  هیور قض هی؛ اون دختره هم  شهیداشت که جدا م دیام یقبل عروس دیشا

ور  نیمن نو ظهور اومدم ؛ از ا هویبعد  رتشیگ یم رهیباهاش بوده ، مونده که سردار م

 ؟!من خود خواه بودم ... ینگاه نکردم، پس دل اون چ هیقض

 کنم اونم گناه داشت ! یکه دارم فکرشو م االن

خواستم  یانتخاب حق من بود؛ نم نی؟ ا هیشدم !حق با ک یم ی؟!پس من چ یمن چ اما

بگن  لیفام نکهیمهره سوخته نگاه کنند که غرورم منو سوزونده ! از ا هی هیهمه بهم شب

که خودت  یدیبو م فیپ فی: پ یاومد طرفت گفت یو هر ک یگذاشت رادیانقد رو همه ا

 ...انیکه مردا سراغت نم یشد یاالن کس

 امی!خود خواه دمیفکر من جهان سومِ نه مملکتم !پانته آ رو اونوقت ندجهان سوم ! آره  

 یبا اسم حق روش گذاشتم و خود خواه نیکرده بود ، ا رییادامه دار بود فقط موضعش تغ

 ! دهیخر نیکردم ؛ سردار براش خونه و ماش

تک عروس حاج زرگر  یکنه ؟ مگه وعده  یدل شکسته رو پر م یجا نیخونه و ماش مگه

 یکنه که مامان و حاج نب یکس هیدل منو کم کنه ... مگه تونست منو شب شیتونست آت

 ! گهیانتظار دارن؟... من به پانته آ بد کردم د

 یسر بزنگاه که م یمهمون یجوشا نیع رونیبزنه ب خوادیم میزندگ یکجا نیا دونهیم خدا

 بشه ... ادیسر بزنگاه هو یهمون طور نمیا رون،یزنه ب
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که تعادلمو از دست دادم ،  دیکش ریآشپزخونه کمرم چنان ت دمِ یچا ینیبا س دمیرس تا

 شد یزانوم خال ریاز درد ز

 شییرو نتونستم کنترل کنم که چا ینی! س دنیبلند کش غیخانوم و دوتا دختر ج نیشه

گرفتم ، از  دیرو پام ، سردار انصافا فرز تر از همه بود پر کمی ختیرو دستم ر کمی زهینر

 نه پامو ... کردمیدرد کمر نه سوزش دستم رو حس م

 خانوم دلواپس گفت :خاک به سرم خاک به سرم بچه سوخت ... نیشه

نخورم ، سردار از پشت گرفتتم و گفت :  نیدستم سفت گرفته بودم فقط زم هیبا  اُپِنُ

 کن اُپِنُ ... گرفتم ، گرفتمت ول

اونا  یو انداختم و جلو ارمیب یچا ینیس هیتو گلوم بود که نتونستم  نیبغض سنگ هی

 ی... با همون صدا گهیعرضه شده بودم ! عرضه کار رو ندارم د یخجالت زده شده بودم ، ب

 ختیها ر ییلرزون گفتم : چا

 کنم . یاشکال نداره جمع م- سردار

 «:بود گفت دهیکه مثل همه با وحشت از جا پرهمایون عمو »همه استکان ها شکست  -

 . دیاستکان ها نذار هیشکستگ یسردار، عمو مواظب باش پاتون رو رو-

 .دیلرز یدست سردار رو گرفته بودم دستم م مچ

بار بعد اون همه وقت از  نیاول یحس کردم برا»آروم گفت :اشکال نداره آال ...  سردار

 کهیبارِ که انقدر به من نزد نیبارِ ، اول نیتا اون شب، اول میدیکه همو د یلحظه ا نیاول

 خواد منو آروم کنه ... یفهمه با حرفاش م یکه حال منو م

 تروخدا ... دیببخ... ببخش«: کردم گفتم یکه کنترل م یهمون بغض با
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، سردار ببر اتاقتون بخوابه  ی، تو که کار نکرد میرو ببخش یمادر چ- نیشه

 ! نوی!!! ا "اتاقمووووون"

چپ ساکنه اصال  یعل یسردار قشنگ وسطِ کوچه  آورده االنم اتاقمون ، مادرِ یکاچ صبح

 ، صاحب کوچه است !

 ؟! اگرنه ... یراه بر یتون ی... م ایاستکانو کنار زدو گفت :آروم ب کهیبا پاش ت سردار

کمکم کن ، «: گفتم دیشن یکه فقط سردار م یطور هیلب  ریز»تونم ...  یتونم م یم -

 ... رمیم یدارم از خجالت م

 .نیکه ... همه خود ستین یزیمن گفت : چ یهم با همون لحن و تُن صدا سردار

دختر موفق ،  یببر یچا ینیس هی یچون پر اشک بود ... عرضه ندار دیدیتار م چشام

 عالمه دهر حاال برو منم منم کن ...

 تکنم ... سردار برد به اتاق خودش ، مامانشم داش تیبر سر دست و پا چلفت خاک

 . ومدیم نطوریهم

 من به آال ... دیاونا رو جمع کن شهیزحمت م یگفت :مادر ب سردار

 . میکن یآره آره تو به آال جون برس منو بچه ها جمع م - نیشه

«: خورده نگام کرد ،در اتاقو بست و گفت کهی... سردار  دیبغضم ترک رونیرفت ب مامانش»

 ؟!!!! هی؟!!! چ هیچ

 ، چالق شدم ، عرضه ندارم ... ارمیب یچا ینیس هیگفتم : نتونستم  هیگر با

! چرا خودتو سر زنش  ی! مگه از قصد انداخت وونهیشوکه نگام کرد و گفت : د سردار

 رو ببر . ییچا ایمن که جلو چشمت بودم بگو سردار ب یکنیم

 «:سردار با حرص گفت.» گنیسردار نگاه کردمو گفتم : االن خواهرات پشتم حرف م به
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تو  یچا ینیس یدرباره  نندیبش کارنیمن ب ی، خواهرا رهینوچ ، مغزش به کجا م - سردار

 سوزه ... یحرف بزنند ؛ نگاه نگاه دستت م

 سوزه ... یدلم م«: نه تکون دادم و گفتم یسر به معن هیگر با»

 یحرف م ادیمردم ز یعرضگ ی، خودم در مورد ب رونیکرد از اتاق رفت ب ینوچ سردار

فالن کنه ،  هینتونست  یدید:»گفتم  یم کردیپشت م ارویتا  گمیم مویزدم ، همون قد

 «رو ندارن. یچیمردم عرضه ه یدید

ازش خجالت  ختیآن قلبم فرو ر هیاومد و جورابو از پام در آورد  خی سهیبا ک سردار

 پام گذاشت و گفت : یرو رو سهی، ک دمیکش

 آال ببرم درمونگاه .-

 پاک کردم و گفتم : تاول زده؟ اشکمو

 نزنه . گمینه قرمزِ م - سردار

کرد و  ینوچ یسردار عصب»خوره  یداره زنگ م تیاز هال گفت : داداااش ، گوش شهال

 برو جواب بده ، خودم نگه....«: گفتم

 یآروم گفت :الزم نکرده تو دراز بکش خودم نگه م یبا صدا تیبا همون عصبان سردار

 دارم .

مادر «: گفت یخانوم بود ، سردار شاک نیباز شد ، شه هویآوردم باال ، در اتاق  دستمو»

بودآ، با  یتو اما سردار شاک ادینم ی! جز خانوما کسدمی!زهرمون آب شد من که نترس

 همون شکوه گفت : در بزن مادر من .

 ؟ ی،بزن دیبگم پماد دار خواستمیکردو گفت : م یخانوم با خنده کارشو ماس مال نیشه



138 
 

 نیپام بود ، هم یرو خی کیکوچ یبسته  یخانوم رو دست سردار که رو نیشه چشم»

 «مچو پنجه پائه! کینزد نیهم ستیپام ن یمونده بود ! حاال خوبه باال یطور 

 داداش ؟ یمجتب -سردار

 ؟از هال گفت :جان  یمجت

 . ریبگ یپماد سوختگ هیبپر  - سردار

 چشم چشم ... - یمجتب

 دوا درمون . میسوخته ببر یلیآقا از همون حال گفت : سردار اگه خ حاج

هست  دمیمف دیبچه سف«: آروم تر گفت»قرمزه ، حاال تاول نزنه  ینه حاج - نیشه

 .گهیپوستش حساسه د

گذاشتم،کمرت خوبه  خی زنهیبه دستم بعد به سردار نگاه کردم و سردار گفت : نه نم نگران

 ؟!

 ... هوی دیکش ریآره همون موقع ت -

 عه ! کمرت بود ! - نیشه

 رمیمن بم یاله«: تکون دادو گفت یخانوم سر نیشده منو نگاه کرد و شه یعاص سردار»

 مادر .

 خدانکنه ... -

 . یشده عوض کن سیلباساش کجاس سردار ، خ- نیشه

الل شدم و در  عیجور که انگار فحش بد دادم ، سر هی دیلب گز نیشه»گفتم : نه ...  بلند

 آال اونوره! یمادر ! مادر نگرد بابا! لباسا«: شده گفت یکمدو باز کرد و سردار عاص
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 ... نوریا اری؟! نه ب یعه ! چرا اونور گذاشت -نیشه

 نجایا ستیسردار الزم ن یمسک یلوازم اسک نیا«: رو باز کردو گفت گهیکمد د هی در»

 من جا به جا کنم؟... یخوا ی، م نجایا اریباشه ، لباساتو ب

 کاراست؟! نیمادر ! مادر من اآلن وقت ا - سردار

 من جابه جا کنم . کنهیکمرش درد م گمینه م - نیشه

 کنم شما نگران نباش . یکنم ، من م یمن جابه جا م - سردار

 . یکن یخدارو شکر کمک م یمادر قربون قدو باالت بره به بابات نرفت -نیشه

 گفت : نیشده منو نگاه کرد و شه یعاص سردار

 . ارمیبرم لباس ب -

 چیاونجا ه مهیسل ده؛یمادرم خودش انجام م رو نه که کارا«:و سردار گفت رونیب رفت»

 ام نرفتم .من به باب نیهم یکاره است برا

 نیا هیخورده ! شب کهیآن  هیسردار نگاه کرد ... »سوزه یم نجایبردم جلو گفتم : ا دستمو

شن،بعد کف دستشم  یلوس تر م نایا کشهیخورن بابائه ناز م یم نیدختر بچه ها که زم

 اونا شده بودم. نیبهم برس ! ع شتریب یعنیسوزه، یهم م نجایا گهیم دهینشون م

 یپسره با تموم بد نیلبخند محو اومد رو صورتش،ا هیفکرو که که  نیسردار هم هم حتما

 ..رهیگ ی، مهربونه ها ! نرفت جواب تلفن هم بده ... االن اون دختره حرصش م یو تلخ

 ینوچ بلند هی د،سرداریبار منم شونه هام پر نیجور که ا هیدوباره چهار طاق باز شد  در

 گفت و مادرش گفت:

 تو. امینم گهیلباساش د نمیا ایحواس ندارم ؛ ب دیمادر ببخشاِوا -
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گفت  یبه سردار نگاه کردمو سردار به من ، دوباره درِ باز شد و سردار عصب رونیب رفت»

 !«مادر 

 رفت بدم . ادمیپماد آورد  یجان جان ؟ مادر مجتب -نیشه

 بابا! یتخت و گفت : در مادر در ا نییزد به پا سردار

 پمادو رو تخت گذاشت و رفت و گفتم : خانوم نیشه

 گناه داره ! داد نزن ! -

 ای، ب ندازهیتو ، اَه ! آدمو به عذاب وجدانم م ادیم نیهمچ هوی رهیبابا آدم برقش م - سردار

 خوب شد؟

 ؟ یچ-

ما  نیب یچیه یکنم که چرا داد زدم سرش وقت یم یخود خور یحاال تا ک - سردار

 نبوده بنده خدا اومد تو اتاق.

 ؟! یخود خور -

 یخوایپماد بزنم ، م ای... بگهید کنمیم یآره اخالق گند منه همش خود خور - سردار

 نشه . دهیبزنم به لباست مال عدیلباس عوض کن 

 کجا ؟ -

 کجا ؟! یگفت : چ جیگ سردار

 کجا عوض کنم ؟ گمیم-

 گردم ... یمن ... من بر م اینگام کرد و گفت : وسط ها.... نوچ ! ب یشاک سردار

 که ما.. یدونیسردار ! م -
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 نده ... حیمن توض یشده برگشت گفت : آره بابا آره تو برا یعاص سردار

کاره از تنم در اومد ، خودمو کش  مهیلباس ن نیبلند شدم مثال لباس عوض کنم، تا ا آروم

، نفسم رفت از حال نفسم سردار برگشت  دیکش ری، کمرم مجدد ت ارمیاشو در ب هیدادم بق

 ؟! هیچ هیو گفت : چ

 سردار ... یآ یکمر ... کمر ... آ -

 خواد واسه من تو... ینم نیبابا بش نیبش«: سردار رو محکم گرفتم و گفتم ساعد»

رفته بودم بلوز سردار واز درد تو چنگم گ یکه از درد چشامو بسته بودم ، فقط جلو خودم

سردار  دمیکرده ! چشم باز کردم د ریبکشه ، چرا سوزنش گ رونیکه اون لباسو از سرم ب

 ! ایح یکال چشمش بهم خشک شد با پشت دست زدم تو شکمش و گفتم : ب

 ؟! یخورده نگام کردو گفت: چ کهی

 دست آزادم تنمو حائل کردم و گفتم : با

 ؟ یکنیم کاریبه من !چ یلباسمو تنم کن ... زل زد -

 گفت : یتراس افتاد و شاک یقد یخم شد لباسمو برداره چشمش به درو پنجره ها سردار

 خدا ازت نگذره آال ! یا -

 وا !!! -

 جا چرا پرده نداره ! نیزهر مار ا-سردار  -

 بود مامانم گرفته ... کیپرده اش کوچ -

 ! شهیش یجلو یرو به روئه با تن لخت نشست نیگفت : خونه ا یعصب سردار
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 یساختمونا که پشتشونه ک نی! آروم ! ا یص بلوزمو تنم کرد و گفتم : آرمقابلم با ح اومد

 ! نهیبیم

کرده بود تو لباس با مشت آروم زدم بهش و با  ریموهام گ.» رتیغ یب یعوض هی - سردار

 «:گفتم هیگال

 سردار... یموهامو کند -

 ...تو دست نزن تو دست نزن ... نمیبب ستایگفت : وا یعصب سردار

 ...میریم میآقا از پشت در ، در زد و گفت :سردار، بابا جان ما دار حاج

 عه... - سردار

 دیستیوا یها نگاه کرد و آروم گفت : خدا لعنتت نکنه،حاج شهیبره باز برگشت به ش اومد

 لحظه... هی

اگر الزمه ببر دکتر  ده،ید بینه بابا جان تو به خانمت برس، طفلک آس -آقا  حاج

 .ینکن یها....کوتاه

 .یچشم حاج - سردار

 ی.... میفتیتخت رو نگه دار ن یکردن و سردار با حرص گفت: باال یهم خداحافظ هیبق

 !؟ینیبش یتون

 آره... موهام... -

 بخرم... مالفه ها کو؟ خوادیصاحاب چند متر پارچه م یب یپنجره  نیا - سردار

 !؟؟ یمالفه بزن -

 از اتاق خوابمون؟ نندیبب لمینه پس، ف - سردار
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آخر چسبانش  ریمن اون ضم یبرا یمکانه ول هیهمه  ینه؟ برا هیخوابمون! اسم جالب اتاق

 هیخونه،  میریم یو با خوشحال  میش یخوره و آزاد م یزنگ آخر مدرسه است که م هیشب

 ی. خنده ام مزدیغر م یزنه و ه یمالفه در آورد. من رو ول کرده داره مالفه به پنجره م

 گرفت.

 که دوستش نداره!؟ یکس شه سرِ یم یرتیغ ی! آخه چطورلبهکاراش برام جا 

سوخت، از  یکرد و م یق مق ذُکردم، کمرم ذُ ینگاش م یطور نیهم دم،یکش دراز

 زد. یسردار غر م د،یبار یچشمام م یاشکم از گوشه  یدردش ه

شد که خوابم  یچ دمی... نفهم نداختیکف دستم بود و سوزش دستم رو م خی ی سهیک

 برد...

اومد. اتاق نا  ینماز خوندن سردار م یشدم اوووووه! صبح نه سحر! صدا داریب صبح

در  یزد. ال یتراس به داخل م یاز باال ینگاه کردم، نور کم وارشیآشناست! به در و د

 داد. یمالفه رو تکون م میتراس باز بود. نس

 هال !؟ یرفته تو ای؟  دهیاتاق خواب نی! اتاق سردار... اومده هم شبید

نور  هیآن  هیجا بوده!  نیهم هست! هم گهیبالشت د هیزنشم!  به بغلم نگاه کردم  من

از  ی!؟ اما روم نشد حتیاز خودم بپرسم چرا خوشحال شد خواستمیدلم... م یاومد تو

 سالم نمازش اومد، یخودم سوال بکنم! صدا

 یزندگ ،یزندگ نیخونما... قضاشو !؟  نمازخون شدم مگه! اگه ا یدلم گفتم: فردا قضا م تو

 خونم! یخونم! م یبشه م

 مردم! یزندگ هیخواست خب! شب یم یزندگ دلم

خوابه؟ در تراس رو بست و  یم ادیچشمام رو بستم. واقعا م عی. سردمیپاشو شن یصدا

 زمزمه کرد:



144 
 

 ده!نوچ سر -

زنم!  یاش هم با نوچ نوچه !؟ دوباره گفت: پتو کجاست !؟ آلـ... نوچ دارم اونو صدا م زمزمه

 !نیکه با ا ادی.... اووووه دم منایا نایا

 یهمه  هی! شبدهیتخت... اومد! اومد! کنار من خواب یدر تراس رو باز کرد و اومد رو دوباره

 خوابن!؟ یکه کنار زنشون م ایدن یزن و شوهرا

گرم  ی! پتویزنه مرد حساب یم خیگذشت و دوباره نجوا کرد : نوچ... خب  قهیدو دق یکی

 جیسالله مس یاآلن پاشم برا نیخواد هم ی! دلم ممیپتو هم هست هی ریاومد روم، االن ز

 !کمهیبزنم خبر بدم که چه قدر نزد

مونه!؟  یم ادشیکرد! شوهرم بود...  یافتاد که نگام م ادمیشنوم...  ینفساش رو م یصدا

 ...دمیخواب یجا م نیشد من ا یم یبهونه ا هیکاش هر شب 

شدم، انگار  داریب یحس خفگ هیقدر با خودم حرف زدم که خوابم برد دوباره! با  نیا

 دم،یاز خواب پر ــهیییییییییی... یکردن با صدا یداشتن خفه ام م

گفتم:  یبغلش.... با خفگ ریه زو قد و قواره منو قشنگ بقچه کرد کلیسردار با اون ه دمید

 سردار... سردار....

 زدم : غیج

 سردااااار -

خورده با چشم  کهیو نفسم اومد باال،  دیعقب کش عیسر د،یو تا من رو د دیخواب پر از

 !؟یو گفت : آال خوب دمیبلند بلند کش یگرد نگام کرد و نفس ها یها

 خفه... خفه شدم... -

 ...یا زهیم زهی! توام ردیبد خوابم ببخش من
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 بالشم نه!؟ یفکر کرد-

 : نه پانته آ درشت تره... سردار

چنگ انداخت به قلبم. انگار حسادت از تنم  یکیگرد نگاش کردم،حس کردم  یچشما با

 گه؟یزن د هیعبور کرد. 

... بغلم کرده بود!؟ بغلم کرده رونیاز اتاق رفت ب عیرو خورد و از جا بلند شد و سر حرفش

که به  ی... زل زدم به مالفه اکنهی... پانته آ رو بغل میدیبغلش بودم آال، آال... دبود... 

 که کنارم بود نگاه کردم... یپنجره زده بود، به بالش

منه.  یبرا یشرط یمنه. حت یبرا یاجبار یهامو مشت کردم... شوهر منه. حت پنجه

 ...ی... حتیحت

 ریتو رو... سرم رو به ز ینه پانته آ ، جا یاون رو گرفت یزدم : تو جا بیخودم نه به

که  هیمن حرف بزنه. تنها کس شیخوام از اون زن پ یانداختم، من حقم رو گرفتم، نم

 بهم توجه کنه، تنها کس! میزندگ یگذشته  یخوام مثل مردا یاالن م

 ست،یقرمز ن گهیبود... آب شده بود. به پام نگاه کردم، د نیزم ینگاه کردم... رو خیک پ به

توجه اش به من باشه!  تمومِ دینگاهش به تنم افتادم... با ادینگاه کردم  زیم یبه لباسم رو

 بود... نیکه اون لحظه داشتم ا یحس

خوام بازم خود خواه باشم و  یفکر کنم، م یخوام وجدان یفکر کنم. نم یخوام منطق ینم

 منم منم کنم...

**** 

 اد؟یها، زنگ بزنم ماکان ب هیعوض اروی نینشستم و سالله گفت : ا یصندل یرو

 .هیش عوضدماکان؟ اون خو-
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 !؟نایتو قماش شوهرت ا یرفت هیخورد. نگام کرد و گفت: چ کهی سالله

 اون عکسا هنوز رو سرمه. شرّ -

 .نهیشد و گفت : چته!؟ ما کارمون ا ییتو جاش جا به جا سالله

از  دیکرد چون برداشت امتیسردار باز ق شبیعوض شده، د میسالله بفهم االن من زندگ -

 .دیگذاشت تون جیمن تو پ یعکس ها

 کرده؟ دایرو از کجا پ تیبود! سا تیکه! تو سا مینذاشت نستایتو ا - سالله

کنه. هر  یم دایموذمار پ ی. اون مجتبنهینب نیا یخوا یباباش خود پائاروئه بعد م اروی -

 ترسه. یز اعتبارش مسردار خونده ا سمینو یکه من م یمقاله ا

 ان؟ یاسیمگه س ؟یطال فروش چه اعتبار گهید - سالله

 اومد... نیریش سیه -

 دیدار کیچون سر و صدا و موز گهیم ارویبچه ها...  زهیشد و گفت : چ کینزد نیریش

 کنند. یم تیها شکا هیهمسا

 ...خوادیغلط کرده بابا م -

 نیجان شما بش نیریکردم و گفتم : ش یدرشت و گرد شد! تک سرفه ا نیریش یچشما

 کنم... یمن خودم صحبت م

 تو حرف نزن. - سالله

 چرا؟ -

 خواد نونمون رو آجر کنه... یبابا، م نیبش - سالله

 قر بده. شتریرو مرتب کرد و از جا بلند شد و گفتم : آهان ب شالش
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 ....یب یعوض ارویو گفتم:  دیخند نیرینگام کرد و ش یشاک سالله

گه عروسمون  یان اآلن م زهیهم پاستور نایشه فحش داد که! ا ینم نیریش یبابا، جلو یا

 .هیدونیچاله م

 نیریکنه، ش یقبل راض متیرو با ق ارویخواست  یبا لبخند و خنده و صحبت م سالله

 .دمیاشکال نداره من باالتر م گم،یگفت : آال جون م

داره  اروی دهیککش پر دهیرو د نیماش ،یشما با آقا صفر اومد زمی!؟ نه عز یچ گهید -

 کنه. یم یدندون گرد

 با تعجب گفت: عه!؟ نیریش

صد بار گفتم سر  ؟یدینفهم یعنیعه!  گهیداشت تو کمد؟ م یکجا نگه م یرو حاج نایا

 ...رشیزده ز ارویحاال  میدکور زد م،یجا کرد ی نهیهمه هز نیشو، ا ادهیکوچه پ

 ...دینگ یطور نیبلند تر گفت : نه تو رو خدا ا سالله

 هان ... ؟ یگیم یجا با من حرف بزن، چ نیا ایآقا؟ ب هیگفتم : چ تیعصبان با

 آال! - سالله

باباش رو  نیماش ؟یدیتا حاال ند یآئود ه؟یچ نمیجا بب نیا ایجا بلند شدم و گفتم : ب از

مرد  یهان؟ قرارداد بست یکن یجا تو پاچه امون م کیرو  تیحتما مرغ دون ینیبب

زنم پشت قرارداد. من  یم تیطرف زنه از تو گنجه در اومدن؟ شکا یفکر کرد ،یحساب

 کرده؟ هان؟ تیشکا هیجا، کدوم همسا نیا یکردم برا نهیهز

من جسارت نکردم که شما  یخانم همت«: بود گفت "یرجب" لشیملک که فام صاحب»

 .یکن یهوار هوار م یدار

 ...گمیوا رفت و مرده گفت: من م یصندل نیاول یرو به سرش گرفت و رو دستش سالله
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دم ، برو  ینم رییبرم، جامم تغ ی نمالمن فرحزاد رو رفتم، نرخ با "ف" یشما گفت -

 کن. تیشکا

 .دیراه بر اطیتو ح دیخوا یم دیخورده نگام کرد و گفت : شما نگفت کهیو  یشاک یرجب

 ...ارهیمن بهونه م یدونه برا ی!؟ هنوز اسمش رو نممیراه بر-

 اصال اسبابتون رو ملک منه... دیداد زد : جمع کن یرجب

 .یمونیرو بده بابت پش ونمیلیقرارداد نوشتم، ده م یپا یمونیملک توئه، من پش -

 امضا نکردم... یمونیخورده گفت : من پش کهی یرجب

 ...یکن یتو چشم من نگاه م -

 ...ایالو داداش سالم ب - نیریش

 !؟یزنینگاه کردم و گفتم : به سردار چرا زنگ م نیریخورده به ش کهی برگشتم

 .میدهن به دهن بش دیما که با مرد جماعت نبا - نیریش

 حرف بزنه؟ ادیچرا !؟ مگه من اللم که سردار ب -

 بابا! آال! یبابا! ا یا - سالله

که برم  امین بر«یاشاره به رجب»ال قبا هی نی... من از پس اادیچرا سردار ب نم،ینه بذار بب -

 که. ابونیخ یلنگ بفروشم تو

 داد زد : خانوم حرف دهنت رو بفهم... یرجب

 تو.... یگیم یزدم : چ غیهجوم بردم طرفش و ج یجور هیبغلم و  ریرو زدم ز چادرم

دو سه قدم رفت عقب و با شوک نگام کرد و سالله جلوم رو گرفت و آروم گفت  یرجب که

 مرده شور اخالق سگت رو ببرن آال... ی: ا



149 
 

 ...سیزنگ بزنه به پل یکیزدم :  داد

 جا... نی: خانوم نکن من آبرو دارم ایرجب

من تا به همه نگم تو  ؟یو با حرص گفتم : آبرو دار رونیمانکن ها اومده بودن ب ی همه

 یبرا یدو روز مونده به استارت کار، دار یقرارداد بست ستم،یاز بابام ن یهست یادیچه ش

 ..نیریش ن؟یری... شنمیولم کن سالله بب ؟یاریمن بهونه م

 گفتم : یبه سالله شاک ست،ین نیریش دمید برگشتم

 کو !؟ نیا -

 شم. یمن با زن جماعت دهن به دهن نم ادیبرو بگو شوهرت ب - یرجب

 یدارم م یدهن کج دیفهم یچشمم و صدام م یکه از رو یدست به کمر و دهن کج با

 ام؟یکنم گفتم: برم با شوهرم ب

 ایب یخور ینترس کتک نم ه؟یچ ام؟یزدم : من خودم شوهرِ شوهرمم. برم با شوهرم ب داد

 جلو عقب عقب نرو ...

 : برو بابا.... یرجب

 بره؟ هان؟ ولم کن سالله... یک -

 .گهی. اَه... گوش کن دیریم یم رهیگ یآال، آال... اَه... آال االن کمرت م - سالله

 تو کوچه. ندازمیرو م لتیبار و بند - یرجب

 چه غلطا! -

 زد : آال! غیج سالله

 .هی. اجاره نامه مگه الکمیقرارداد دار د؟یترس یم یزهر مار! از چ -
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 من پدر پدرسوخته ها رو درآوردم... نیو گفتم : بب یکردم به رجب ور

 ...یداد زد : حرف دهنت رو بفهم زن حساب یرجب

من  یتو جلو امتم،یتر گفتم : نه گوش کن. شلوغش نکن من خودم شور محشرگر ق بلند

الف  هی... من ... من پدر پدر سوخته ها رو در آوردم چه برسه به تو  اریدر ن یشلوغ باز

 پول دار رو... یبچه 

 یکینبود وسط  داشیپ نیریعت هم شسا هی نیع دیساعت طول کش هیخوندن  یکُر نیا

 خوندم بود که... یکه من داشتم م ییها یاز کُر

 عروس خانم ! -

 رو به روم بود . . . سالله

 کو سرم رو بکوبم روش. واری! رفته باباش رو آورده! دیگفتم : واااا آروم

 وگفت : سالم حاج آقا. دیشالش رو جلو کش سالله

 کنه. ینگام م یحاج آقا داره جد دمید برگشتم

 گفتم : سالم حاج آقا آرو

نگام کرد و  یکرد و بعد رو من زوم کرد و شاک یتازه از در اومد تو. به جمع نگاه سردار

 شده؟ یحاج آقا رو به من گفت : چ

 طرف حساب... یحاج - یرجب

و  "ساکت باش" یرو نگاه کنه دستش رو باال گرفت به معن یکه رجب نیآقا بدون ا حاج

 نگاه کرد و گفتم :به من 
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تومن که قرار شده آخر  هی یبا روز میداد شیپ ونیلیپنجاه م م،یقرارداد بست شیروز پ ده

آوردم... امروز اومده  لیجا، مانکن گرفتم، وسا نیدکور زدم ا ونیلیمن فقط ده م م،یکار بد

من پس  اطه؟یتو ح cat walk دیکنند. شما چرا نگفت یم تیها شکا هیگه همسا یم

 که مبلغو باال ببرم... ارهیبهونه م ارهدارم آقا د "شو"فردا 

 د؟یقرارداد بست -آقا  حاج

 ...نیریهم داره، ش یمونیبله پش -

 یعرضه اش ها! آال! باز شروع کرد یبرم بزنم تو سر ب رون،یاز پشت سردار اومد ب نیریش

 نبود! باز خرده گرفتن شروع شد؟ یکاف یشد لیزشت و شَل و عل

گفت  یقرار داد رو داد به حاج آقا و حاج آقا و سردار به قرار داد نگاه کردن و رجب نیریش

 کنم... یوقت با زن معامله نم چی: حاج آقا من ه

 رن. یبار نم ریزنا ز یاریدر م یآخه بامبول -

کنار، رومو با حرص ازش برگردوندم و حاج آقا  امینوچ کرد و با نگاش اشاره کرد ب سردار

 !؟یگفت : چرا به من نگفت

 حرف بزنم : یبا حاج زیکردم آروم و مسالمت آم یسع

من  د،یخودتون رو دار یشغل یدردسر ها یکاف یکار منه، شما به اندازه  نیآقا ا حا

کرده باشه، من  یخواست کار یهم اومد چون م نیری. شامیکارام بر ب از پسِ دیخودم با

 نداشتم... یقصد پنهان کار

با هر  دیبه طرف من حرف زد و گفت : تو نبا یکرد ول یجد ینگاه یآقا به رجب حاج

 بکنند. تتیکه اذ یت داشته باشعاشرم یبا هر ک ،یرو به رو بش یمسئله ا

 ...یسقلمه بهم زد و حاج آقا گفت : شما آقا هی سالله
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 هستم. یگفت : رجب یغرور ساختگقدم اومد جلو و با  هی یرجب

 ...ایآقا : شما با من ب حاج

 حاج آقا. -

 رونیب اطیصبر کن باال برد و از ح یگشت دستش رو به معن یکه بر م یدر حال یحاج

خفه  یبا صدا یآرنج منو گرفت و شاک ریهم به دنبالش. سردار اومد جلو و ز یرفت و رجب

. یکن یکل کل م یمرد دار هیمحل با  یرو سرت مثل قلدرا یصدات رو انداخت«: گفت

 ... یاصال دار یهمه سردارند. تو به چه حق یفکر کرد

 شغل منه ... نیاش گذاشت و آروم گفتم :سردار ول کن دستمو... ا نهیدستمو رو س کف

 و جذبه خشک گفت: دیبا تأک سردار

تو چشماش نگاه  یشاک»اجازه بدم  کنه که من یم دایادامه پ یتو وقت ،شغلیمن ، زنِ تو

که فقط خودمون  یزیچ...« تر نگام کرد بازهم مباحثه و مجادله چشمامون  یکردم ، شاک

 رونی، آرنجمو خواستم از دستش بکشم ب ریهمو کجا تقد میکن یم دیکجا تهد میفهم یم

 ضمن عقدِ... رطمحکم تر گرفت و گفتم :ش

تو رو از  یکه صدا یخونه ، شغل واریبا حرص گفت : شرط ضمن عقدتو بزن رو د سردار

 یش یو تو م کنهیشنوم و با کس و ناکس هم ..... م یصد متر فاصله من از پشت در م

 . ستیاز نظر من شغل ن دونیالت چاله م

 خودت نگه دار . یآروم گفتم :نظرتو برا یصدا با

 شیرو کافه نما نجایا یکاف یکنند؛ آال به اندازه  ینگاه م بچه ها ! مانکن ها دارن - سالله

 کرده .

 سالله رو نگاه کردم و گفتم : یشاک برگشتم
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 رو که حق منه بهم بدن. یزیتونم ناز مردا رو بکشم که با منت چ یمن نم -

 کردم . یم شیداشتم راض دمیکش یمن نازشو نم - سالله

 !؟یکرد یم یراض یبا چ -

 بازبون ؛ با زبون خوش . - سالله

 هی ری( درگshow) هیشعار بود ، تو به خاطر  هی،ته زبون خوش تو  یعوض کهیمرت -

به تو  یاجازه ا نیاست ؟ من چن کارهیچ یدون ی؟ نم هیک یدونی؟ که نم یبش یعوض

، که  میاریبه دستش ب یمتیبه هر ق ذارمینم یکنم ول یتخته م نجارویسالله ، در ا دمینم

 . یو باهاش رفت و آمد کن یبد باجدادن بهش  okبا  یتو مجبور بش

 ! یخوب الزم نبود موضوعو انقدر باز کن لهیبا حرص بهم نگاه کرد و گفت : خ سالله

بود نگاهم  ستادهیبا حرص رفت نشست برگشتم به سردار نگاه کردم ، پشت سرم ا سالله»

 «:کردو گفت

 ... یگیخودت م نیبب -

 گم خواهرمو سر جاش بشونم . یم ادیچرت زمن  -

 ؟ گنیم یبه مانکن ها اشاره کرد و گفت : اونا چ سردار

 زدم : غیجلو در ساختمونند، ج دمید برگشتم

همه شون رفتن داخل و برگشتم سردار »؟!  دیکن یم نیتمر دی! دارد؟یستادیاونجا چرا ا -

 ؟ هیچ«: گفتم یلباشو رو هم گذاشت نخنده شاک

بود و  ستادهیافتاد که دم در ا نیریچشمم به ش. » یبودن دار ریعِرق مد یعنی - سردار

 «:گفتم
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 ... نیریسردار نظرم عوض شد ، ش -

 باز شروع کرد ! - سردار

 شوندم . یرو سر جاش م اروی نیزنه ، من خودم ا یبه تو زنگ م یچ یآخه برا -

وخط  یزن یپسر حرف م هیبا  یو سرتق باز غیج غیکه با ج یکن یجا م یشما ب - سردار

نشون  رتیغ یبکن ، منو ب هیبا بق یفرق هی!  یباش زن حساب نی، سنگ یکش یو نشون م

 ! نیاز ا نمیعکسا ا  هی؟ اون قض ینشون بد طهیسل یخوا یخودتو م ایبه همه  یدیم

 . ینگام کرد و گفتم :تو که با بابات اومد یمشت زدم تو شکمشو شاک با

من  نیاومدم ، تورو جدت برو بغل خواهرت بش ی، خودم داشتم م دیفهم یحاج -سردار

 . گنیم یمرده چ نیو ا یحاج نیبرم بب

آدمم  تیاخم به سردار نگاه کردم و به طرف سالله اشاره کرد و گفتم : شماها شخص با

خوب منو به  نیآفر«:گفت یبه طرف سالله رفتم و نشستم و سالله شاک» دیریگ یازش م

 .... ی؟ دوست دخترش بش ی؟ قرار بذار یری، شماره بگ یکرد یمعرفشوهرت 

 اوووه ! من بسته گفتم! -

 منظورتو ! دیسردار نفهم - سالله

 .یِراه صلحت مخ زن شهی، تو هم گهید گمیراست م -

 واسه تو بود . - سالله

! سالله سوء  یبخور یفنجون چا هیمردک  نیبا ا یخوام به خاطر من حت ینم زمیعز -

 استفاده نکن .

 !؟یچ یعنی؟!!!  یچ -سالله
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 نی!منو بب یکن یات سوء استفاده نکن ، من غرور داشتم تو سوء استفاده م افهیاز ق -

تو گوشت فرو  نوی، ا انیو مثبت کم م یعاد یدرس عبرت خودت بکن ! طرف ماها ، آدما

 ...نایباال سر ا میکن ؛ به اون ماکانِ فرصت طلب اعتماد نکن ، پاشو بر

 یگذشت ؛ نگران شدم ؛ چ یدو ساعت یکیاومد  یهم بعد چند نیریسر کار ، ش میمارفت

 ! انینم دهیدر حرف بزنند چرا دو ساعته طول کش یشد؟! رفتن جلو

 گفت : نیریرو به سالله سپردم اومدم برم ، ش دخترا

 یر یآال کجا م -

 ؟! دلم شور افتاد ؛ دعوا نشه ! انیچرا نم نایدر ، ا یبرم جلو -

 در ، حرفا مردونه است . ی؛ نرو جلو ستینه آقام اهل دعوا ن -نیریش

، مردونه زنونه واسه تو مسجد که با چادر  یاز پوست دهه پنجاه ایدر ب نیریبابا ش یا -

 دمیغرغر کردم از در د نیریلبم به ش ریو ز رونیاز در رفتم ب» کنند یجداشون م یبرزنت

 «:لب گفتم ریشدو رفت ز نشیسوار ماش یکه رجب

سردار  دمید رونیتعجب رفتم ب با؟!!  نایشد! دفتر دستک منو جمع کردن ا یاِوا !اِوا ! چ  

 زنند ،رفتم جلو با تعجب گفتم . یباهم حرف م نیدارن تو ماش یو حاج

را رو کنسل کا یاون ... اون چرا رفت ؟! من کارت دعوتا رو پخش کردم ! حاال چطور -

 کنم ؟

و هفت مانکن  ستینگاه از حاج آقا گرفتم و به سر دار نگاه کردم و گفتم :من با ب ملتماسه

 قرارداد بستم سردار !

 نگاه کردم و گفتم : دیپرسشگرا نگام کرد و به حاج آقا نا ام سردار

 کار کنم؟ یمن حاال چ -
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 چیه نکهیراحت حاال کارتو انجام بده ، بدون ا الیبا خ نیبش زتیبرو پشت م -آقا  حاج

 مزاحمت بشه . یمرد

 آشپز خونه ؟! زی؟ م  زیکدوم م -

 کارت تو دفترتِ. زیمنظورم م -آقا  حاج

 دفتر ؟!! -

از  شتریب ؟یبذار show یخوای، در سال چند تا م میاجاره کرد کسالی یبرا-آقا  حاج

 از ده تا شتریسه تا ؟ ب

 نگاه کردم و گفت: یبه حاج شوکه

 توئه یبرا گهیتا سال د نجایبذار باشه ، ا میکرد یا نهیراحت ، هر هز التیخ -

 خورده نگاه کردم و گفتم : کهیسردار شوکه و  به

 سال ؟! کی -

 میتصم نیهم ی، برا یسرو کله بزن بهیغر یبا مردا ادیشوهرت خوشش نم -آقا  حاج

 کنم . یم دییو منم کارش رو تا رهیساله بگ کیگرفت 

کردم ! فکر کردم به توافق  یبگم ! فکرشو نم یچ دونمیمن ... من نم -

 ... دمی... من خودم اجارشو م د؟منیگ یتورو خدا راست م«: و گفتم دمیخند...»دیدینرس

 اجاره نداره. می... رهن کرد سردار

 ! ادهیپولش ز یلیخ«: خورده نگاه کردم و گفتم کهیبه سردار »رهن ؟! -

 ستیخانواده ن نیرسم ا نیعروس خانوم ا یکاره است ؟! ول یپس سردار چ-آقا  حاج

 تکرار نکن . گهید
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 ؟یچ-

 سرخود عمل ... نکهیا - سردار

سردار  یکن ی، تو لب تر م میما خانواده ا یرو انجام بد یکار یانفراد نکهیا -آقا حاج

دوش به «: گفت یدیتاک»وکه ت شهیم یعمل یکنه اما وقت یدگیموظفه به خواسته ات رس

 نه مقابلش!« افتادم یعروس ادیزمزمه کردم ،...»نه عقب تر  یدوشش باش

 دیدار کن شهیخونواده رو ر نی؛ ا کشهی، طول م دیشماها جوون -آقا حاج

توقعم ازتون محدوده اما «: نگاه بهم کرد و حاج آقا گفت مین هیسردار نگاه کردم  به»

 . دیدار شدنتون استفاده کن شهیانتظار دارم تجربه هارو در ر

 انداختم و گفتم : حاج آقا ممنون . ریبه ز سر

 ؟!  من فقط شاهد بودم ،شوهرت اجاره کرد . یکن یچرا از من تشکر م -آقا  حاج

 مگه شما و سردار داره . یول یمرسسردار نگاه کردم و گفتم : خب  به

 آقا ابرو هاشو باال داد و به رو برو نگاه کرد و گفت: حاج

خودشو ،  یخودمو دارم و مشکالت خودمو ، سردارم برا هیمعلومه که داره ، من زندگ -

 خودشو ... یحساب خودشو. دو دوتا چهار تا

م ؛ ممنون آقا سردار. سردار با عه ... اِ«:سردار نگاه کردم ، صبور نگام کرد و گفتم به»

کرد همون طور که اون تو   کمینزد یکه سرشو کم یلب در حال رینگام کرد ز طنتیش

رو به سردار بودم ؛ گفت  یو خم به طرف پنجره  ستادهیا رونینشسته بود و من ب نیماش

 ... شتری:ب

 «ساکت بابا» یعنیکردم و سرمو تکون دادم  زیر چشمامو

 . میخب ما بر -آقا  حاج
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 دیما باش شیناهار پ -

 و اون همه زن و چه به دوتا مرد . نجایا -آقا  حاج

حاج آقا «: نگام کردو گفتم یسردار شاک»گفتم : آره خب...  تیسردار نگاه کرد و با رضا به

 .ستین حیسردار جان صح گهیراست م

خنده هاشو گرفته بود  ینگام کرد به حاج آقا نگاه کردم مثل سردار جلو یدیتهد سردار»

 حاج آقا !«: ذارم ! آروم تر گفتم یبود سر به سر سردار م دهیفهم

که  دیریگ یور غائله رو م هی شهی؛ ممنون هم دیآقا نگام کردو گفتم : ممنون اومد حاج

 یکس یتکون دادو گفت : مطمئن باش من برا یفهمم حاج آقا سر یم نارویوانره ، من ا

 دارم که ارزش داشته باشه . یقدم بر م

 «:تکون دادم و سردار گفت یسردار سر یبرا.»ممنون  -

فکر کرد ! مغزش فقط تو استتاره ،  یباز تگزاس...» رنیگی؛ آمارتونو م دیاون درم ببند -

 ...«زنند  یم فتویبده کباال  نویماش شهید،شی، درو ببند دیپنجره رو پرده بزن

: باشه سردار مگفت «نگام کرد و اشاره کرد به در  یدیشده نگاش کردم و تهد یعاص»

 به در . زنمیم رمیباشه زنج

گفتم:  «کنهیداره متوقع نگام م دمید مبه حاج آقا نگاه کرد »!نیمسخره کن آفر - سردار

راحت بشه ، خدا  التونیبندم خ یرم م یبندم ،االن م یم روبه خدا به جدتون قسم در

 حااافظ...

قسمت مغز سردار سوخته  هیفقط  یکیقشنگ مغزا  یعنیدرم محکم بستم و گفتم :  رفتم

 ، احمق شد .

 در داد زد : یسردار اومد خونه از جلو شب
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 نیآخه شه «نیشه گمیدر م یخونه از جلو مریتا م:گفت  یافتادم م یحاج ادی»آال ! -

 آال گفتن سردار کجا ! نیکجا ا رهیگ ینم هیکه ماست ما یخانوم گفتن حاج

 ! مکرد کارینگام کرد و گفتم : باز چ یدر شاک یجلو رفتم

 ! یپشت در گذاشت دویکل - سردار

 شام ... عیتو سر امیسردار هول کردم ب یعه ! اونور در بود !!! نچ وا-

بال  انیب دی؟ با یفهم یتو خونه م انینکن ، م هیگفت : سرکار خانوم توج یشاک سردار

دور  گمینذاشتن ، م یریتصو فونیآ هینداره کف کردم  کریهم که درو پ نجایا ارنیسرت ب

 ... خندهیساختمون هر هر م ریمد نیب

بود ، خودش تو  زیم یرو شیگوش دمیشامو چ زیرو باز زدن به برق... م سردار»

حس کردم « miss»ه آ بود بود زنگ خورد ، اسم پانت لنتیسا شیبود ، گوش ییدستشو

خواد  یرفته نفس بکشم زل زدم به اون اسمه ، دلم م ادمیام جا مونده  نهیس ینفسم تو

 :بزنم بگم غیج

گرفتمش بذار به خونه اش گرم  میزندگ یمرد سهم منه در ازا نی، ا تیدنبال زندگ برو»

توروخدا ... قسم ..« بزنم ، پانته آ بسه زنگ نزن ، برو  غیکه ج ادیبشه ... نفسم باال نم

... اما اون فرصت هارو داره من ندارم ...  دونمی؟! آره ، ده سال عمرشو گذاشته م یدیم

دلشو سرد کن ...  ایکه سر سردار به من گرمه دل سرد شو ... خدا کنقطع کن ، فکر 

 نشستم و تماس یصندل یخود خواهم اما ... اون .. سهم منه ...رو دونمیم

زد ...  ی... دستمو رو قلبم گذاشتم م دمی! قطع کرد ... نفس کش شیشد و گفتم : آخ قطع

 ذاره... ینم گهیزن د هی... هیعمر غرورم نذاشت بتپه حاال  هی چارهیزد ... قلب ب یم

سوخت... شونه هامو از سوزش باال دادم: زنگ  یام م نهیزنگ خورد ... س شیگوش دوباره

 . االن حداقل واسه من ... االن ...ینزن لعنت
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بچه ها  هی، شب نهیکردم نب میقا شوی، گوش دیصدا کرد ؛ آال در شونه هام پر ییدستشو از

 کنه به من توجه کنه ... یبچه اش ، بامن باز یکیخوام بابا بره سراغ اون  یشده بودم. نم

 ...ییتو دست شو یرفته حوله بذار ادتیلند شدم و سردار گفت : جا ب از

 . ارمیاالن م -

خوشم  ینیپرسه  یحالمو م»سختته ؟ کمرت خوبه ...  ارمیبگو من ب یخوا یم - سردار

 راتیتفس نی.. لذت بخش تر کنمینکن ... م ریو تفس هیحواسش بهم هست ... توج ادیم

 ...«عالمه 

 ... یکن یهم نم دایبهم کمدو تازه پ یزیر ینه تو م -

 خونه؟ یاومد یک - سردار

 شش . -

 ؟ یاومد یبا چ -سردار

 سالله رسوند. -

 حتما . دیباهم برگرد شهیم کیآهان خوبه ، تار - سردار

 راهو تنها بره . یکل دی، با شهیخب سالله که تنها م -

 کیآره تفک»کن ...  یساز کیتفک کمیسالله تنش اوال سالمه دوما مجرده ها ،  - سردار

با » یخونه شام درست کن یایب دیبا...«شوهر دارم که  هیکنم من متأهلم ... من  یم

 «.حرص فکرمو ادامه دادم ، که مرگ شکمشو داره

 دیشو پر کنه ، با گهید یازایهست که تموم ن یکیکه مرگ شکمشو داره از صبح  معلومه

 یبپوش ییزایچ دیو زل زده ... با رهید ، خکر یسمت خودت اون شب نگاهت م شیبکشون
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 دهیپوش یلباسا شهیسردار هم شیرو بند تو خونه پ نیا یکه بازم نگات کنه ... به واسطه 

 به شکمش فکر کنه ... دیباتنته خوب معلومه که فقط 

 کرد بدو ... خیرو دستش دادم و گفتم : شام  حوله

 بده حیکاراتو توض گهیدنبالم راه افتادو گفت: د سردار

 ؟!! یچ -

 یسوال م یه یافته و حاج یمثل امروز م یاتفاق هیخبرم  یاز کارات ب یوقت - سردار

 شم ... یم ری، تحق یکنیم کمیکوچ شمیخار م ششیدونم پ یکنه و من نم

 «:گفت یفکر یریاز درگ یکرد و با اخم منگا»

 .یایم یک یکن یم کاریچ یریکجا م یبگ ،یبگ دیاصال با-

 ؟ یجواب بمون یسوال کنه و ب یحاج یترس یفقط چون م-

 دمیم یکاغذ جدول زمان بند یرو«: و گفتم دمیکش نیغمگ ینگام کرد و نفس سردار»

 .یحفظ کن جواب داشته باش

 "چشم " یبار بگ هیشد -سردار

 گم . ینم"چشم "از ته دلت نبود  -

 از ته دلت نبود. یچ یعنی - سردار

 یحاج ینه برا«: با بغض گفتم...» یچون مهم باشم بگ ،ی، نگرانم باش یاز ته دلت بگ -

عصر  شیعصر ، ش شیش شیش یو بگ یبه ساعتت نگاه کن عیبگه زنت کو سر یکه وقت

 شه بره خونه ... یکارش داره تموم م یو حرکت به سمت خونه ، حاج یکارoff یعنی
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 ینصف شب زنگ م یکه گاه تیخانوم هی، شب هیخورده نگام کرد و گفتم : شب کهی سردار

خونه ... از خونه  یریاالن م نیهم ؟ییکجا گمیبهت م ؟ییکجا یگ یبهش م یو شاک یزن

 ... یزن یبهم زنگ م

 یریشنوم ؟! بعد راه م ینم یکن یفکر م« : و وا رفته نگام کرد و گفتم نیغمگ سردار»

ربع  هیبعد  ینوم که نگرانشش یپاتو از تو اتاقم م یصدا یحت یر یتو اتاقت راه م یه

راهه .چرا  قهی؟ از اونجا تا خونه ده دق یدیرس گمی؟ بهت م یدیرس ی؟ پان یگیزنگ م

 ؟ ... یکن یم کاریچ ی؟ دار یدیهنوز نرس

؟! آره چون  یکنیم هیسردار گر یجلو ی، خاک توسرت آال  دار ختیاز چشام ر اشکم»

 ...« شکنهیغرورمو م شتریاون کارش ب

 . نیشدم ... حفظ شدم خاک توسرم اومدم بلند شم سخت و محکم گفت :بش حفظ

بعد که «: هدف نگاه کردم و گفتم یباز نشستم و آروم به گوشه کنار سقف ب اریاخت یب»

من بندو  ی! واااا یوااا»خانومم ...  دیعشقم ... ببخش دیببخش یگیم یه زنهیاون زنگ م

 گفت : گرفته یبا صدا مدیکش مبا اشکام با دست محکم رو چشم دمیآب م

 چشات.درد گرفت ! نکن

 . شنیم سیتو خ یکنند جلو یخود م یخودمه ب یچشما-

 نگام نکن . یزدم :با دلسوز غیبا ترحم نگام کرد ج سردار

کنارم دستمو گرفت ، دستمو از تو دستش  یجاشو عوض کرد اومد رو صندل سردار

 م : بهم دست نزنو گفت دمیکش

، اشکال نداره ، حداقل  زهیآدم تو خودش بر یکرد ، ه ینقش باز شهیهم شهینم - سردار

 نکن. یمثل من خود خور زیبا خودت حرف نزن تو خودت نر



163 
 

زانو هام جمع کرده بودم محکم ، شونه هام از اصطکاک مشتم رو زانوم باال  یرو مشتمو

 اههیابر س هی! مثل  یسونام هیکه نترکم ، مثل  کردمیرفته بود ، داشتم خودمو کنترل م

 پر از بارون ...

«: بهش نگاه کردم به سرش اشاره کرد و گفت»زنم  یم نجایحرفامو ا شهیمن هم - سردار

دارم  ازین یگم که مث اون شب عروس یم دیزنم و چرا و اما و شا یانقد حرف م یگاه

 تا حرفام دود بشن برن .. کنمیدود م گاریس یاهرفتن ندارم ... گ یبرم داد بزنم ؛ اما پا

همه  خوامیمثل من نباش ، م«: تر نگاه کردم و گفت نیخالص شد ؛بهش غمگ مشتم»

 یآبادش کنم،مثل االن ، تا ک یچطور دونمیو نم ادیجا زلزله م هی شهیرو کنم اما هم ویچ

 ... دهیتوئه سردار حواست نبوده آال صداتو شن ریتقص گمیم

؟!  یعذاب وجدان دار دمی، چون من شن یزنیحرفا رو م نیاشکال نداره به اون ا یعنی»

 هی،تا دستشو دراز کرد  دیجوجه اردک زشت شدم ، بغضم ترک هیحس حقارت کردم ، شب

 آال؟«:به عقب رفتم و گفت یصندل

 ...آخ... آخ ...سسسیی....ه-سسسیه -

 ... دیببخش - سردار

 ؟یری... از جام بلند شدم و گفت : کجا م نکن یزدم : ازم عذر خواه غیج

 بابام . یبرم خونه  خوامیم -

 ؟!!! یچ یعنیخورده گفت :  کهی سردار

 خوام برم بابامو بغل کنم ، برم مامانمو بغل کنم .... یبرم اونجا، م خوامیم -

 ؟! یگیم یوا رفته گفت : چ سردار



164 
 

رفتم به طرف اتاقم ، ...»خوام برم  یخوام برم ... م یکنم م یم یکس یدارم حس ب -

چار چوبو محکم  د،یکش ریشد ؛ دم در اتاقم کمرم ت یکمرم بدتر م شدمیکه م یعصب

 گرفتم ... از پشت گرفتتم و گفت : گرفتم ...

 یشد ، از درد نم یزانوم خال ری... ز امیاز پس خودم بر ب دیول ... ولم کن... خودم با -

 زدم ... غیهق هق با حرص ج تونستم خودمو نگه دارم با

چسبوند صدام کم شه ، تو بغلش گرفت ،  نشیگردوند به سمت خودش دهنمو به س برم»

... مویدستام کنار پام مشت شده بود رو تختم گذاشتم و با هق هق گفتم :بُر ... برو ... گوش

 ... اریب مویگوش

 ؟ یکار دار ی؟ چ یبراچ - سردار

 دنبالم... ادیزنگ... بزنم ... ب به ... به ... بابا...بابا-

 اونجا ؟! یحال بر نیبا ا - سردار

 نگن ... نت ... نترس . ی... به حاج ی... به حاج گمیم -

 کردم ... یکنند من کار یاالن فکر م ه؟یچ یحاج -سردار

 بده . ویزدم : گوش غیج

 نزن ، اول آروم شو ... غیبرمت ، ج یخودم م - سردار

 بود نگاش کردم و گفت : هیگر که از یسکسکه ا با

شب اون ؛خدا مرگ  هیشب تو  هی میدار لمیف هی... هر شب ارمیآب ب وانیل هیبرم  نیبش -

 منو از دست شما دوتا برسونه ...

 عشقت . شیپ ی، بر یخدا ... خدا منو بکشه ... تو راحت بش-
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 «:از دم در اتاق برگشت و گفت یعصب»

 نوچ ! شعر نگو آال !شعر نگو، اَه - سردار

برداشتم ؛چادر سر کردم ،  رونمویداد ،دارو هامو داد ؛لباسمم عوض نکردم لباس ب آب

 میکربال بودم ... تا زنگ خونه رو زد یاز درون، صحرا نایخونه بابا ا میتا برس میشد یراه

 ..در خودمو انداختم تو بغل بابا. یاومد جلو مهیسراس چارهی،بابا ب

 به سردار گفت : یبا وحشت و نگران بابا

 شده ؟!!!! یچ -

بابام منم آوردم  یشد ! گفت برم خونه  یکرد ؛ عصب هیگر هوی دونمیواهلل منم نم - سردار

! 

 داخل . دییخوب ، دست شما درد نکنه،بفرما لهیخ -بابا

 به سردار نگاه کردم و گفتم : هیبا گر برگشتم

 نه تو برو ... برو ...-

 !زشته آال!؟یکار دار یبنده خدا چ نیخوب بابا جان ! به ا لهیخ -بابا

 ... امیخودم م ای... اصال ن اینه ... نه ... برو ... تا نگفتم هم ن -

شده بود ،  دهیبر دهیبر هیبچه ها نفسم از گر هیکرد،شبیفقط با سکوت نگام م سردار»

کل  "بزرگ ! ادینه ز یول ییالیبود و و یما جنوب یخونه "در یمامان نگران اومد جلو

 شدیهفتا پله بهم وصل م شیتا خود ساختمون با ش یمساحتش صد متر بود ؛ از در ورود

 «:و بابا رو صدا کرد نیی،مامان پله هارو اومد پا

 شده ؟!آال ! یآقا ارسطو ؟چ -
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 من برم ، با اجازه ... آال خداحافظ - سردار

 آال خانم ...«:و بابا گفت مدبرو تکون دا یبه معن دستمو»

فکر کنم ... خودم  خوامیبشم نم هیتوج خوامی... اصال نم دینکن حتمیاصال ... اصال نص -

 دونم . یم وی؛خودم همه چ

 باال ... دیایخوب ، آقا ارسطو ب لهیخ - مامان

، مامان منو در بر گرفته بودو بابا در رو باز کرد  میزنگ اومد ،هنوز باال نرفته بود یصدا»

 «:سردار بود گفت

 شام نخورده ها... زهی... چ گمیدارو هاش جا مونده،م دیببخش -

 دستت درد نکنه آقا سردار - بابا

 دنبالش . امیب دی، زنگ بزن دیخواست-سردار

 ... دمیشده ، من بهت خبر م یچ مینیحاال چند وقت باشه . بب -بابا

 باشه خدافظ .- سردار

 «:با حرص گفتم»بنده خدا ! نگرانه ...  - مامان

 آره ارواح عمه اش .-

 عه !آال ! -بابا

 منو ببرن . اههیهمه فکرو ذکرش اون زنه است، مرده شور اقبال کورو شورو س -

 کهیسالله است  دمیانداختن اومد،برگشتم د دیکل یصدا»جان ببرش باال ...  نیپرو -بابا

 «:خورده گفت

 !د؟یسالم !!! عه !!! مهمون بود -
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 تو . ایسالم باباجان ب -بابا

 حرص باز گفتم: با

 ؟ شهیباباش مهمون م یآدم خونه  -

 به آدم ؛ سردار کو؟! یپر ینگفتم ! چرا م یزیوا!!! من که چ - سالله

 . رهیمنه،تاش کردم جا نگ بیتوج -

 وا!!! زده به سرت انگار! - مامان

 از رو بسته . رویچرا آال خانم شمش نمیباال بب دیگفت : از دست شما ها! بر دویخند بابا

 زنما. یمن حرف نم -

 .میدر جوارت لذت ببر میگفت: باشه حرف نزن بر دویخند بابا

کسم تو اتاقم راه ندادم ، دلم از  چیکردم ، ه هیرفتم تو اتاقم بهونه گر تا صبح گر صاف

 گرفته بودم. یشخوار فکرکردم ، نُ یرو با خودم تکرار م یتکرار یسردار پر بود ،حرفا

 مویتا صبح فکر کردم که اذان زد ، رفتم نماز خوندم و از خود خدا خواستم که زندگ انقد

 یخواستم که باهاش زندگ یکنم ؛ سردار رو م یخواستم واقعا زندگ یسامان بده ... م

کنم ، نه تنها چون فقط شوهرمه  یش زندگخواستم باها یبود که م یکنم،اون تنها مرد

 کردم. دایپ ایبهش دارم  یحس هیچون 

چون  کنمیم دایبابام ...  معلومه که پ یکردم که االن اومدم خونه  دایپ یحس هی حتما

با تموم دوست  اشیتوجه یمرد رو داشته باشم ، سردار با تموم ب نیتونم ا یفقط م

 ارهیسقف بودن محبت م هی ریمهربونه ... معلومه که نون و نمکو ز شهیهم ینداشتناش ول

... 
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به خونه بابام  گهیشکست د هیخوام سر افکنده با  یشوهرمو بهم برگردون ، نم ایخدا

من  هیگنده که به زندگ یهر چ تهِ گهیبرگردم ، اگر برگردم خونه بابا با مهر طالق د

رو نگه دارم  یزندگ نیخوام ا یم یمتیم به هر قکن یخوام زندگ ی... من م ایخورده ! خدا

خوام ،  یم نویسمت من،من فقط هم ارهیکه سردارو ب یراه هیجلو پام بذار ...  یراه هی

داشته  مویقسمت زندگ هی نیاز دست دادم ، کمکم کن حداقل ا موییبایو ز میمن سالمت

 کنم ... یمثل آدم زندگ دمیباشم ، به خودت قسم قول م

 کردم که خوابم برد... ازیرازو ن انقدر

 دیبا خدا ... نُه روز طول کش ازیشدنم ...، اون رازو ن نیمن.. اون سکوتم ؛ خونه نش سکوت

.... 

 یم تیهدا نیریرو سالله و ش showشارژ نکرده بودم ؛ مویغذا افتاده بودم ، گوش از

 نیمن خونه نش یهم به هوا چارهی، مامان ب یکردن ، من قشنگ رفته بودم تو جاده خاک

 کرد باهام صحبت کنه سکوت کرده بودم . یم یسع یشده بود ، بابا هر چ

نگفته بود  یفقط با بابا حرف زده بود حت یدوبار زنگ زده بود خونمون ول یکی سردار

 یتو چهره مامان و بابا شورش م یخورد ، نگران یآال ... غصه داشت منو م دیرو بد یگوش

 کرد .

من که  یقسمت از زندگ هی،  رهیم شیپ یهم برام مهم نبود که چطور show یحت 

 کار کنم. یچ دیدونستم با یهوا بود و من نم یرو مهیزندگ یِبخش اعظم و عاطف

 یکل کل هامون افتادم که م ادی دمش،یسردار تنگ شده ... نُه روزه ند یبرا دلم

... دلم  دمیبار کنارش خواب نیاون شب که اول ادیو آخر شبش؛ مونیعروس ادی؛  میدیخند

! دستمو رو قلبم نه؟یبینم نیحق منه، چرا منو اندازه ا نیخواد باهاش باشم ؛ ا یم

 گذاشتم و گفتم :
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گفتم  یدونستم ه یدر حد خودم نم ویعمر من کس هیبسه! اون غرور له شد؛ ایخدا -

حقو از من  نیساده تر یحاال شوهرم جا...«کجا من کجا  نی! ا ی!  ان؟ییییییمن برم با ا»

 کرد،... غیدر

نکن... خدا خدا... خدا ...  هیگر نیا یبود ، آروم گفتم : خجالت بکش برا سیخ صورتم

... به یگرفت میسالو ن هی نیا یکه من شکوندمو تو ییها دل اون یبس کن انتقام همه 

 من هم برس ... به من هم نگاه کن ...

 دییامو زدم وگفتم :بفرما هیدر اومد اشکامو پاک کردم پوش یاصد

من  ی، تو برا یبزن نجایاونو ا ستیو بابا اومدن تو اتاق و مامان گفت :آال الزم ن مامان

 . یخوشکل تر از قبل هم هست

 .دیبد لیتحو یته دیبهم تمج خوادیگفتم : نم هیگر با

 آال ! ستین دیتمج نایا گهیرو تختم نشست و گفت: مامانت راست م بابا

 بندمو برداشت و گفت: رو

شو  ندهینه گذشته نه آ نندیب یبچه هاشونو م رتیچون پدرو مادرا نه صورت نه س-

 عاشق اون بچه اند . شهیهم

 .ستهیا یقلبه منو مادرت از غصه تو م یبغص بابا رو نگاه کردم و گفت: اگه ادامه بد با

از  یعروس یاختم چشمم به حلقه ام افتاد،سردار فردااند ریو سرمو به ز ختیفرو ر اشکم

سر کار دستش کنه،اما من  رهیکتش که هر وقت م بیدستش در آورد، گذاشت تو ج

 ...اوردمیبعد عقد هم در ن هیثان هی یحت

 .یبا سردار رو تحمل کن یزندگ یتون ینم -بابا
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 «باهول بلند کردم و به بابا نگاه کردم و بابا پرسشگر نگام کرد لبامو رو هم فشردم سرمو»

 بابا گفت:

 . ستین یمن پشتتم ، پشت تو خال-

بابا گذاشت و بابا به مامان نگاه کرد و مامان آروم چشماشو رو  یدست رو شونه  مامان»

با پرسشگرانه به مامان چشه ، با دنیهم گذاشت و سر تکون داد و انگار اعالم کرد فهم

 مامان آروم گفت: «بود ینگاه کرد و به پنجره اتاق نگاه کردم ، آسمون قرمز و ابر

 یو گفت یکرد یگرده ، جاتو خال ی، شوهرت بهت بر نم تیبا نشستن تو اتاق مجرد-

 ؟ میتسل

 به مامان با بغض نگاه کردم و گفتم : برگشتم

 تونم راه راستمو برم . ینم یداره ،من حت یاون زن صورت داره ،سالمت -

 «:مامان نشست رو تخت و گفت»کنم  فیبرات تعر یداستان هیبذار  - مامان

سر  نیها ، معشوقش ا ایکرد،اون سر در یم یبوده که راه دور زندگ یعاشق هی گهیم موالنا

و  لیمبوده، عاشق با تموم  یو خروشان بوده صاف بوده هر چ یطوفان ایبود،در ایدر

 یدی؛ مدت مد دهید یمعشوق خودشو م ومدهیو م ذاشتهیپاش م ریرو ز ایتالشش ، در

اج بوده ، عاشق خروشان و موّ ایبوده ، در یو بارون یابر هوابار  هیبوده  یعشقو عاشق نیا

 ... شهیم ایدر یمعشوقش راه دنید یبازهم برا

 نی! منم ا کنهیداره به مامان نگاه م یپاک کردم به بابا نگاه کردم با چه لذت اشکامو»

 «:خوام ! مامان ادامه داد یعشقو م

شده ؟ معشوق  یچ نتیشیعه ! دندون پ گهیم نهیشیکنارش م رسهیبه معشوقش که م -

عاشق باز بعد  «؟یدیتو االن د دهید بیمن آس یدندون تو کودک نیا»گهیبا تعجب م

کنه و  یمعشوق به عاشق نگاه م« شده یخال زده ؟ صورتت چ صورتت»گهیم یچند
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 راداتیگذشته عاشق ا یکه م یخال از اول رو صورت من بود... خالصه هر ساعت نیا گهیم

 من بخواب ... نیامشب در بال ایب گهی، معشوق م رهیگیاز معشوق م یشتریب

 یخروشانه صبر کن عاشق م اینرو ، در گهیخواسته بره معشوق م یکه عاشق م سحر

معشوق « داشت من اومدم ، حاال صبر کنم ؟ یوضع بدتر نیاز ا ایدر شبید» گهیخنده م

شد اما امروز  یمانع تو نم یسد چیو ه یو با عشق اومد یتو عاشق بود شبید» گهیم

 یم عاشق«یشیغرق م یاگه بر یدیتازه د نوم راداتیکه ا یستیتو عاشق ن گهیصبح د

 . شهیو غرق م شهیم ایدر یو راه کنهینم یخنده و توجه

 . کهیحرص گفتم :به درک مرت با

 خنده ، مامان چپ چپ نگام کرد و گفت : ریزد ز بابا

به مشکالت نگاه  دینگاه کن ایشما عاشقانه به دن یوقت استیدن لیتمث نیا گهیموالنا م -

مشکالت و  ایدر دن یعاشق نباش یاما وقت دشیکنیم یو آسونه و ط بایز یهمه چ دیکن

، صبور باش ؛ عاشق باش و عاشقانه ادامه بده ،  ی،آال نذار غرق ش یشیمعضالتش غرق م

 یو زشت بوده که حت هیبوده که از بس کر یزن هیاونم...  من نمیهدفمند ،نه که من ا

و دلشو  رندیگ یداشته انقدر مردم ازش خورده م یشوهر خوب هیاما  ادیخودشم به ستوه م

  !ذارهیم ابونیسر به بشکنند که  یم

بوده که زن زشت محو چهره اش  بایز یزن به حد نیا رسهیم بایزن ز هیبه  ابونیتو ب

تو هستم برگرد به  رتیمن س گهی؟ م ییبایکه انقدر ز یهست یتو ک پرسهیاز م شهیم

آال ، متوجه  یفهم یشوهرت چرا که شوهر تو عاشق من که درون تو هستم ،هست ،م

 ؟ گمیدارم م یچ یهست

 یتو رخ داده و در جوار یکه هم برا ی؛از باباش ؛ از گذشته ا سردار از پانته آ در ستوهِ 

 یسقفه با تو نون و نمک م هی ریمرد رئوفه ؛ مهربونه ، با تو ز نیخود سردار ، ا یبرا گهید
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 شییییییبگه ، آخ یریم یخوره ، تو مأمن گاه اون باش ، نذار وقت

 !« هاتیه"الیواو"بگه»رفت

 منو دوست نداره . -

 ؟ یدیتو از کجا فهم -بابا

؛ منظورم  دمیحرف زدن و مکالمه هاشو با پانته آ شن یبابا نگاه کردم و گفتم : صدا به

 دیها با یاون کارا ،اون نگران زنهیکه به اون م ییبود که اون حرفا نیبود ... منظورم ا نیا

!  یدیکه شن دیببخش گهیبابا م «دیببخش» گهیمن باشه نه اون زن ؛ بعد سردار م یبرا

 ام !. هیانگار من دختر همسا

 شده نگاه کرد و با بغض گفتم : یمنو صبور و عاص بابا

 نگام نکن یاونطور-

همه منظور بفهمه ؟ بعد قهر  نیسردار ا یخوایو م «دمیشن من»یجمله گفت هی - بابا

 هیمردا شب ی! فکر کردیتو چرا قهر کرد دهینُه روزم نفهم نی؟ سردار تا هم یاومد یکرد

 یم گهیکار د هی« خوام یم نویمن ا» یگیو صاف م میزن ها هستند ؟! به مردا مستق

 ! نوهبش وارید یکنند تو به در گفت

 مامان نگاه کردم و گفت : به

 ! گهیآره ! بابات داره درست م -

 بره . نیغرور نداشته هم از ب نیمن برم بگم بهم محبت کن؟!ا-

 . یخوا یم یبهش نشون بده ؛ بهش نشون بده چ ینگو، ول - مامان

 نازم کن ؟ یعنیدستش  ریمثل گربه سرمو بذارم ز یچطور -

 نسبت به تو داره . یشتریب استیبه واهلل که اون گربه س - مامان
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 ده سال عاشق پانته آم . گهیم -

 رسن.اون دو تا به هم ب ریبا حرص گفت : پس طالق بگ مامان

 بغض و رنجش گفتم : مامان! با

 !یاریم یهیتوج هی میدی. چهار راه ممیدیراه م یاز جا بلند شد و گفت : ه مامان

 نیبرگشتن به ا ؟یخوا یم نویجا باش اما ا نیدستم رو گرفت و گفت : صد سال ا بابا

 ؟! ینیخونه و خونه نش

 گفتم : نه. سیخ یسر و بغض و چشما با

 ؟یپاش یقدر زخمات رو ملتهب نکن، چرا نمک رو زخمات م نیپس ا - بابا

خوام اون  یبرم. م خوامیلرزون گفتم : من نم یبابا نگاه کردم و شونه باال دادم و با صدا به

 شم خودمم برگردم؟ لیدنبالم. ذل ادیب

 .ایتا نگفتم ن یتو خودت گفت - بابا

 .. ادیها ... ب رمینم ینطوریمن ا -

سردار تو چهار چوب  دمیاتاق باز شد و نگاهم به پشت سر بابا که در بود افتاد و د در

اومد! اومد! آال اومد! نگفته به درک  خت،یر یخورده به در نگاه کردم، قلبم هر کهیدره... 

 که رفته ، اومده !؟

...  ی... هرچ یدنبالم !؟ ... هرچ ادیمجبورش کرده ب دهیفهم یزنگ زده حتما! حاج بابا

امو برداشتم ، بابا از جا بلند شد و  هیام! پوش هیاما اومده! پوش ادیتونستم ن یاون اومد ... م

 .دیبعد بر دیگفت : شام بخور

زد  یبغض آلود نگاش کردم و سردار لبخند یچشما رون،بایدنبال مامان از اتاق رفت ب بابا

 و گفتم: سالم
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 ؟یشد ریس - سردار

 ! ؟؟؟یچ-

 بابات؟؟ یو خونه  ییاز تنها - سردار

و حرص گفتم : تو  یخواد بغلش کنم. دلم تنگ شده! با حسود ینگاه کردم،دلم م بهش

 ؟یکرد کاریچ

 ؟یخور یاومد تو و در رو بست و گفت : چرا غذا نم سردار

 نداشتم. لیگفتم : آمار بهت دادن؟ م یلحن قبل با

 منه. یِهم از دور دیبا خنده گفت : شا سردار

 . نوشابه باز کن. یداد گفتم : اوخ یم رییکه صدام رو تغ یکردم و با دهن کج زیر چشامو

 ی، معلومه غصه امو خورد گهید یو بهم با سر اشاره کرد و گفت : الغر شد دیخند سردار

. 

 دهنت. ذاشتیقاشق قاشق غذا م یکی ،ینکرد رییتو ماشاء اهلل تغ یول-

فقط نگام کرد و با حرص نگاش کردم و گفت : ساکت کجاست؟ کمرت بهتره!؟  سردار

 .مارستانیبرمت ب یفردا م ،یدرد داشت یلیخ روزیمامانت گفت پر

 خوام. ینم -

 یم اد؟یسردار م ی. بودمیکردم، بو کش یتخت نشست و داشتم نگاش م یاومد رو سردار

 خوام بغلش کنم اما ازش دورم.

مشتم گرفتم که خودم رو کنترل  یکه بغلش کنم. کنار پتوم رو تو ستمین کینزد انقدر

 کنم؟ یخواهش هی شهیکنم. سردار آروم گفت : آال م
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هم گره کرده بود، سرش رو  یدستاش رو تو یزانوهاش گذاشت و پنجه  یرو رو آرنجش

 یشتریبا تو مشکالت ب گهیتونم د ی،نمیلیداغونم،خ یلیبه طرفم برگردوند و گفت : آال خ

گم تو مثل همه نباش، منم برات  یدارم خودم بهت م ،یهست یداشته باشم. تو منطق

 کنم. یجبران م

 نباشم؟ یچطور-

 ممتد و آروم تر زمزمه کرد : یبهم نگاه کرد نگاه سردار

باز باهام جر و بحث کن، لج کن، بزن، مسخره  یبمون خونه، اون جا رو به هم نزن، حت-

 نیا یاون جا، آخر شب مثل همه  امیم دمیاز همه بر ی، وقتکننکن، اما خونه رو ترک 

 قیانگار که رف رهیخنده ام بگ یبگ یزیچ هیجر و بحث تو  هیپنج ماه، بعد منتظرم وسط 

 زیچ هیچون همه واسه پول دنبالم بودن، اما تو بخاطر  داشتموقت ن چیکه ه یقیرف ،یمن

 ...یکنارم گهید

 خونه؟ یرفت یم -

 تکون داد گفت : آره. یسر

آ، بگو  پانته یتن آروم گفتم: دروغ نگو. بگو رفتم خونه  یخش دار ول یصدا هیحرص و  با

 نفرت باره. میفرستادتت. بگو بابات زنگ زده. بذار باورم بشه که چقدر زندگ یحاج

 .دیتختم دراز کش یکه جوابم رو بده، رو نیعالم نگام کرد و بدون ا یبا غصه  سردار

 حرص گفتم : با توام! با

 خونه رو گند گرفته. - سردار

 کلفتت خونه نبوده؟ -

 من کلفت نداره. یبسته گفت : خونه  یبا چشم ها سردار
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 داره؟ یتر گفتم : چ آروم

 چشماش رو باز کرد و نگام کرد و گفت : آال داره. سردار

 ؟یریبعد نم  showاون  یبرا یو گفت : خودت رو کشت دیکش ینفس

 خونه دار بشم. گهیدوست ندارم. اصال دوست دارم د -

 خنده گفت : بهتر. اصال آخ جون. با

 تینباشم بهش امن رونیکه تو راه نباشم ب نیبهم داده! ا ینشون هی دیکردم. شا نگاش

 !؟دهیخاطر م

 باشن. یاونا دوست داشتن زن ها تو اندرون ،یزمان قاجار یمردا هیشب -

روبند  ،ییاونا هیبا خنده گفت : آره، آره همونم من، خاتون دوست دارم، تو هم شب سردار

 .یو چادر دار

 بوده. یکردم خنده ام گرفت. آروم زدم به سرش و گفتم: خنگ! اون پوشش مل نگاش

ام بود و  نهیس یکه جلو ییبود، دسته موها ختهیپهلو طرف من شد، موهام دورم ر به

تا دمِ رون پام که چهار زانو نشسته  دیکش نییرو گرفت و آروم به پافر خورده بود  نشییپا

 باال. دیبودم اومد و ول کرد و پر

 گهیم.... »میخودمون یخونه  یآال وقت  یدون یکار رو کرد و گفت : م نیچند بار ا 

حرفم،  نیکارم، ا نیفکر کردم ا نکهیمن خودم هستم بدون ا« !؟؟ میخودمون !؟ ما شد

 یاز طرف حاج دیبوده، با یبدم که علتش چ حیاالن توض دیبا یعنینگاهم  نی.... انیا

 نیزمان ها از ا یهمه  هیاول شب یآورد گاریس یرفت یاون شب عروس یبشم، وقت خیتوب

 .بدم اومد یبکش گاریکه تو هم س
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که آمار  ستیما دو نفر ن نیب یجا کس نیراحت شد که ا المیانگار خ هیاما بعد از چند ثان 

دود هوا داد،اون شب که  تیمنبر یپا یبچه  ایب ،یبده، بگه اُوووو، حاج نب یبه حاج

و  یش یجو زده م هویو تو وسطش  مینیب یم لمیشب فوقتی ... میخوند یآهنگ م

 رونیب یایوقتا، بر عکس دن یبر عکس همه  دمی... نظر مدمیو منم م ید یم هیاظهار

 یلب حرفا ریمثل تو حداقل ز یدیت مأو بهم جر یزن یلب حرف م ریز یوقت نمون،یب

 سرم رو بگم... یتو

خونه  هیخوام اون جا خراب بشه ... اون جا شب یخونه دارم ، نم دارم ، حسّ یراحت حسّ 

 !؟ یساختی... تو هم م امونهیچادر بچگ ی

 با بالشت. یبا چادر مامانم!؟ با پشت -

 ...یو گفت : آره، تو دیخند سردار

 .ستین یکه کس ییجا نیقسمت خونه، دنج تر نیتر یتر گفتم : کنج آروم

اتاق که کنار تختم بود  و گفتم :  یپشت کردم بهش رو به پنجره  دم،یدراز کش کنارش

افته؟ از اون مدل ها که  یخونه  لذت بخش تو دل ادم م هیشه  یهوا قرمز م یوقت یدید

 کنه. تیامن پتو حسّ ریخواد بره ز یآدم دلش م

 .نهیپتو نه لحاف سنگ - سردار

 شهیطور جسد بشه بخوابه، من هم نیتکون نخوره، هم رشیز گهیگفتم : آره د دمیخند

درست کنم دور تا دورش رو هم پر از بالشت  یکرس هیکه  ؟یدونستیداشتم م دهیا هی

 درست کنم مثال آبگوشت.... نایغذا سنگ نیبزرگ بذارم بعد از ا یها

 ها.... یبا نون بربر - سردار

 میتونست ینم م،یعاشقانه صحبت کن میتونست یبود؟ نم یچ یحرفا برا نیا دیدون یم

 ...میکن یم یتفاهم پندار می. دارمیکن یم یهمسان ساز میدلم تنگ شده. دار میبگ



178 
 

چرا کنار هم  میکن هیکه توج میزن ینابالغ با هم حرف م یمثل دو تا بچه  میدار 

. وسط حرفا سردار نوک میزن یحرف م ستوندر مورد زم میچون مثال دار م،یدیخواب

 چرا دو شاخه شده؟ نیبگه بچه ا رهیموهامو بگ

 یعنیبازوم بمونه  یرو یبعد من در مورد موخوره حرف بزنم و اون دستش همون طور 

دستش، بهونه کردم آسمون و  یخواست برا یحواسش نبوده!؟ نه حواسش بود! بهونه م

 بغلش راحت تر جا بشم.... تورو.... که به پهلو برگردم و برف 

چرت  یدونه.... از حرف زدنا یطرف مقابل نم میکن یو فکر م میدونست یخودمون م نویا 

تونم  یم گهیو پرت خسته شدم ساکت شدم، اونم ساکت شد، چشمامو بستم، اومد... د

 کنه برعکس هر روز...  یبخوابم، کمرم درد نم

 گهیباشه د دارمیاگر ب دار؟یب ای. خوابه کمرم یبازوم سر خورد و افتاد رو یرودستش از 

تظاهر  نیباتریتظاهر ز نیزنم به خواب. ا یزنه به خواب... منم خودم رو م یخودش رو م

 بود.... میزندگ

**** 

پاگشا دعوتمون کرده بود  یکرد برا یم یزندگ "یمجتب"که با تنها پسرش  ونیهما عمو

محرم  یکایگذشته بود، نزد میگذشته بود و از عقدمون شش ماه و ن مونیز عروسسه ماه ا

 بود، روز آخر بود.

خوب بسته شده  یرفته بود و قرارداد ها شیخوب پ نقدریبود. ا تیبا موفق show یکارا

و  ذاشتیم هیفق بود و سرماامو یکه کال با همه چ نیریش یِبانیبود که سالله به پشت

رهن کرده بود رو مزون کردن و سالله کال از  یداد، اون خونه رو که حاج یم دهیسالله ا

 .رونیاومد ب هیآتل
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منم  «دو تا دور برداشتن نیا یزورا رو تو زد ،یشد ریسبب خ »گفت : یسردار م لبه قو 

شده  هیآتل توریسالله اد ینوشتم و جا یمقاله ام رو م دم،یکش یها رو م یفقط طراح

که دور از  یخبر نیترسونده بود منو و بدتر یلیبودم اونم تو خونه فقط چون دکتر خ

بزرگه که ستون فقرات  دینبا هی هیمن شب یبرا مانیبود که زا نیچشم سردار بهم داد ا

که ممکنه  مهیقدر وخ نیامر ا نیده و ا یقرار م تیوضع نیمشکل دار من رو تو بدتر

 بزنه. بهم یریجبران ناپذ بیآس

بودن من  دهیکه همه فهم نقدریبد بود. ا یلیخبر حالم خ نیا دنیاول شن یهفته ها 

 جهیبه چند تا نت می! با سالله که حرف زدماونم از سمت دکتر  دمیشن یخبر بد

به احتمال اگرم نامعلومه. همن  فیآ باشه تکل سردار با پانته یتا وقت نکهی.اول امیدیرس

رابطه  ی. دوم اگر روزفتهیحماقت محضه که بذارم اتفاق ب نیدرصد من حامله باشم ا کی

 اجاره کرد! رحم شهیعطف ما عشق بشه، م یکه نقطه  دیرس ییام با سردار به جا

محروم بودم ته  یکه از لذت باردار نیآروم تر شده بودم، اما از ا یصحبت ها کم نیا بعد

 لیکردم که سردار هنوز هم تما یفکر م یکرد وقت یترم م نیبودم، غمگ نیدلم غمگ

 بهم نداره، علتش هم پرواضحه. یجنس

با شوهرم  یداد وقت یمن رو آزار م یلیخ نیشه و ا یساپورت م گهید یجا هیداره از  

و  یدر سردار نه! حس سَرخوردگ یدر من بود ول لیم نی. و امیخواهر و برادر بود هیشب

که برام  یگشت به اتفاق یبزرگ بود بر م تریت هیتموم ذهنم  به خودم داشتم و در یتلخ

 !با نخواستن سردار یافتاده و مساو

 خورد. یفکر منو داشت م نی!؟ ا رهیتونست ازم فاصله بگ یبود بازم سردار م میاگر قد 

 ...یموذ یماریب هیذره و نم نم مثل  ذره

 یسار نیب یزیکرده بودم، چ یطراح دیجد یمهمون یام، لباسا هیپوش یبرا داًیجد

 هیتن بود و همراه لباس پوش تیداره، شلوار ف شلوار نیش پر چودامن کلُ یاما جا یهند
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 یساده با هارمون ایطرح دار  ریحر ریلباس ز یتنه است ول میبا ن یداشتم و البته سار

از  یمسافر" هیگفت :شب یبه قول سالله م بود، دهیپوش اریلباس، بس یرو ریرنگ حر

 !هیترش و البته با پوش کیحاال مدرن تر و ش یش یم تایس "هند

 

بود که  یا دار نازک نقرهزری  یمه ل ر،یحر ریبود، لباس ز یا روزهیاون شبم ف لباس

سرپوشم هم از  یساده بود ول یا روزهیف ریکمرنگ  ساده، حر یلگ  آب هیتنم بود، با  تیف

که  دمیسرمه کش یهم نازک نبود. تو چشمم کم ادیکه ز ریام از حر هیبلوزم بود و پوش

 ...هباش یبودنش باق یمشک

گذاشته. با  زیم یساعد دستش که رو یسردار سرش رو رو دمید رونیاتاق اومدم ب از

 !؟ یدیتعجب گفتم : سردار ! خواب

 ترکه. یبه من بده سرم داره م یزیچ یقرص هیهمون حالت گفت : نه  تو

 .یکرد هیگر«گفتم طنتیبا ش»چشات قرمزه! فکر کردم یاومد دمیعه! د -

 ها! یش یجوابم رو نداد و گفتم : انقدر قرص نخور، معتاد م سردار

 بدو آالاااااا - سردار

 .یرخو یقرص م یو ه یسر درد دار یطور نیاخه دو هفته اس هم -

فتم : خورده نگاه کرد و گ هکّیسر بلند کرد، چشم هاش پف کرده بود، من رو  سردار

 کنه؟ یسرت درد م یلیسردار حالت خوبه!؟ چشمات پف کرده! خ

 کرد. نگاهش رو از چشمم گرفت و به قامتم نگاه کرد . یهنوز داشت نگام م سردار
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 ایداره.  ریدوس تاثواسطوخ دنییبو گهیم یبه آشپزخونه رفتم و گفتم : تو طب سنت نگران

پشت  دمیکنم...  برگشتم د یاالن برات امتحان م یسر انگشتا. من زورم کمه ول یدرد رو

 !یهال بود ی!!؟ االن که تو ی! جن شد یو گفتم : وااا ختیسرمه، دلم فرو ر

 برو لباست رو عوض کن. - سردار

 وااا چرا؟ -

 .ستیرنگش خوب ن - سردار

 !ستیکه ن یپرتقال ی!!  نارنج؟یچ -

 کنه! یگفت : رنگش بده، رنگش جلب توجه م یعصب سردار

 بپوشم. رهیت دیکنه! من عروسم نبا یمنجلب توجه  یسرمه ا -

! همه نگاها به طرف یکن یجلب توجه م یلباس بدتر دار نیبا ا یزد هیپوش - سردار

 شه. یچشمت جلب م

 بزنم؟ اهیس نکینم عوا یخوا یم -

 بپوش، سبز... نه سبزم نه... یبپوش، نه ، نه، قهوه ا یبرو سرمه ا - سردار

سرد نه چون با  ینه، اصال رنگ ها یطوس ،یرص نگاش کردم و آروم گفتم : طوسح با

 برات مهمه!؟ شنیچشمات ست م

با حرص نگام کرد از چپ به راست از راست به چپ، آروم زمزمه کرد.: برو عوض  سردار

 کن.

. ستین بهیغر یو عمه هات. کس نایو عموت ا میکنم. اون جا فقط خودمون یعوض نم -

قرصو از تو کشو بهش دادم و » !یاما کور خوند،یکن یکه سر من خال یدنبال بهونه اتو 

 نه!؟ ای یای: م«گفتم
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 کنه. یدرد م یلیکنم سرم خ یرانندگ یطور نیتونم ا ینم - سردار

 کنم. یم یمن رانندگ -

 با اون کمرت؟ -

 ...فمیضع یکاف یبه اندازه  ر،یتونم، قدرتامو ازم نگ یم ستین یادیز یفاصله  -

 ها. یاینم یزنگار یِآب نیبا ا ابونیگفت : تو خ یشاک هوی سردار

فقط تو محدود کردن و محصور  رتتیشده نگاش کردم و گفتم : غ یحوصله و عاص یب

 کردنه.

 !؟ هان !؟ هیگفت : منظورت چ یباز عصبان سردار

 !یچیلب گفتم : ه ریز

 ه؟ینظورت چراهم شد و گفت : م مقابلم در اومد و سدّ سردار

 آدمو... یکن یم یاَه! کفر ؟یچیپ یمن م یقدر به پر و پا نیسردار چرا ا ،یچی: ه گفتم

 میرتیغ یخش دار گفت : منظور از ب یقرمز و صدا یبا اون چشما یشمرده و عصب سردار

 ه؟یچ

بعد دعوا  مییایب میشد بر رید؟یدیم ریاصال چرا گ«بلند تر گفتم »نداشتم ی:منظورگفتم

 ...میکن

 یدلم برا یرو برداشتم و با ذوق گفتم : وا موتیر عیچادرم رو سرم کردم و سر رفتم

زدم :  غیو سردار تازه رفت تو آشپزخونه و ج دمیکفش پوش عیذره شده.... سر هی یرانندگ

 .گهید ایسردار ب

 هاپ هاپ.-شده گفت : قرصم رو کوفت کنم؟  یعاص
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 .تیترب یبا حرص گفت : ب سردار

 .ارمیدر ب نگیرو از پارک نیرم ماش یمن مسردار  -

 ...یره شهر باز یمنو، انگار داره م یبرو، برو، کشت - سردار

گم  یم یها! حاال ه ستیکمال زاده هم ول کن ما ن نیزنگ خورد، ا میگوش ن،ییپا رفتم

 ...الغوزیکرده! مردک  ریهنوز گ نیجا گرفتم. شو تموم شد و رفت ا

 یزنگ زد امشب افتاده رو گهیدرآوردم، کمال زاده دو بار د نگیرو از پارک نیماش رفتم

 زنگ. یدنده 

 لی. من پاستلهیتوش پاست دمیزدم سردار دست بجنبونه، داشبرد رو باز کردم د بوق

 یرو کمیخوره؟ ادکلنش اون جا بود، برداشتم  یم لیدوست نداشتم. خرس گنده پاست

 خودشه... ی... بودمیمچ دستم زدم و بو کش

 هی ش،دوست دارم... عطر رو گذاشتم سر جا یلیرو خ بو نیو توت، ا لیچوب و زنجب یبو 

 هیک یبرا نیجواهر گل پنج برگ بود... ا سیسرو هیبرداشتم باز کردم،  دمید یچوب یقوط

پانته  ی! براستیگردنش پاره شده! گوشواره و دست بندش هم ن زی!؟ ... بلندش کردم، آو

 آ ست!

فقط حلقه  یکمد پر از طال دارم اآلن ول هیبره، من  یطال م خرهیپاره شده، براش طال م 

 یقلبم، تو یو صاف رفت تو ریشد ت غ،یشد ت هویگردن بند  هی نی... اما اندازمیمام رو 

معرفت بود، گردن بند رو سر جاش گذاشتم،  یمرد ب هی گاهیقلبم که جا یجا نیپنهون تر

 به دستم نگاه کردم ...

 .... ی... آروم باش، نلرز لعنت ستین یچی....  ه ستین یچیلب گفتم : ه ری... زدیلرز یم 
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جواهر ...  نیخره، خونه ماش یطال هم م ی: براش حت«و فغان کرد غیزن درون من ج هی»

 دی... نبا دیبراش باشه، باشه، آروم باش ... نبا یستین یچیتو ه ،یستین یچیاون زنشه تو ه

 بفهمه که تو چه مرگته ...

 سه چهار تا محکم زدم رو یعصب

 

 زدم : غیو ج فرمون

کوفت  نیبگه ا ادیب ده،یمن تا حاال کوفتم نخر یمن زنشم، من زنشم، برا ،یلعنت یلعنت -

 به تو. میتقد

 لهیو گفتم : خ دمیکش قینفس عم یول صورتم زد یدادم، سوز سرد تو نییرو پا شهیش

 که قلبت مثل من بشکنه... دوارمیام که،یخب تموم شد ... مرت

عذاب وجدان "!؟ قلبش از اون زن بشکنه ... یاول؟ خودخواه یسر خونه  یباز رفت»

 یداره؟ سردار ده ساله م یاون به من مگه ربط فیتکل "شهیم یاون چ فیگرفتم، تکل

 «!؟ پس خود سردار هم کرم داره...رتشیشناستش چرا نرفت زودتر بگ

 ؟یکن یبوق بوق م یهباز شد، اومد نشست و گفت : چرا  نیماش در

 دادم ... بلندگفت : آروم ... کوچه است ها! گاز

 نیاشوماخر بعدِ یبد ادیبه من  یخواد رانندگ یتو نم -

 !؟نهییپاچرا  شهیجوابم رو نداد و گفت : اون ش سردار

 مادرم زنگ زد... دن،یرو باال داد و گفت : همه رس شهیش

زدم و گفتم  یبار نوبت منه. پوزخند نیحاال ا ؟یکش یچرا م ییزد : آال آروم! چته! ال داد

عده  هی شهیهم یافته. تو شل و زشت و چالق هم بش یبه خطر نم تتی: نترس تو موقع
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کلفت هم  هیتا دهنشون بسته بشه، تازه  یخرج کن یمونند چون تو بلد یم زونتیآو

 شه. یکه زندانش تنگم م یدار

 ... یبار هر دو طعم رانندگ هیکن.  یگم آروم رانندگ یخودت؟ م یبرا یگیم یچ - سردار

 بلکه بهت اضافه هم شده. یاز دست نداد یزیهر دومون نه... من، تو چ -

 از دست ندادم !؟ یزیمن چ - سردار

 نیکرده !؟ شما از اول هم یچه فرق ازدهمهیامسال سال  یبا اون زنه بودنه! تو ده سال  -

 .دیبود یمدل

تصادف سبب  نیخب ا انایرسه، اگر دست پختش بده اح یرو شکر همه جوره هم م خدا

دل خانوم خانوما خودت رو  یبرا یاگر تو مجبور ه،یاگر جد ،یشده، آال کلفته رو دار ریخ

 و هم پر کرده!ر نیا یآال جا ،یسانسور کن

کنم...  یبه دو تا چهار راه باالتر حاال ذوق م یرانندگ یبرا ستم،یخودم ن گهیکه د منم

 تییبایرو؟ ز اهاتیرو؟ آرزوهات رو؟ رو تیسالمت ؟یهان؟ چ یاز دست داد یتو... تو چ

 رو؟ تیاجتماع تیرو؟ موقع

 زدم : مادر شدنت رو؟ غیج

 ؟یخورده گفت : چ کهی سردار

سردار، من  یاز دست نداد یچی؟ تو ه "یچ": تازه «حرص و بغض گفتمبا »؟یچ -

 ....نیاز ا شتریب یباختم، حقم ندار

 گفته !؟ یدکتر چ - سردار

خوام با  یم گهیکه دکتر م انِیقدر مهمه نبودنم برات ع نیتو مگه مهمه !؟ ا یبرا -

 .امیخودم با دردم کنار ب دیدونه من با یتنها باشم، چون م ضمیمر
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 گفته!؟ یو آروم زمزمه کرد : دکتر چ جیگ سردار

 یتون یتموم دردات بذار، مادر نم یرو نمیگوشه نگه داشتم و با حرص گفتم : گفت ا هی

 بیآس یو بزرگ شدن شکمت، ممکنه در حد یباردار یچون با باال رفتن ماه ها یبش

 ...یراه بر ینتون گهیکه د ینیبب

باز برو با  ی... ولریتوئه... برو از عذاب وجدان بم ریتقصمشت زدم به شونه اش و گفتم :  با

 کن.... یسر منه بدبخت خال اتویدق دل ایکن، برو با اون باش بعد ب یاون زنه خوش گذرون

 نیمتنفرم، از ا حمیزنگ تفر هیتو شب یبرا نکهیدورگه گفتم : از ا یو صدا شتریحرص ب با

متنفرم، آه، آه، با حرص  یکن یم یزندگ گهیزن د هیبا  یو دار یرو به باد داد میکه زندگ

 و بلند تر گفتم : آه! به تو سردار، به اون زن، از جفتتون متنفرم.

 ینگاه کردم.... آدما از کنارمون رد م رونیدادم و به ب هیبا غصه نگام کرد و تک سردار

 یایناما د ،یرنگ اشونیداشتن، دن یعاد یطور همه زندگ نیها هم هم نیشدن، ماش

 !رهیت یخاکستر هیمن.... 

پرنده  هیخواست اصال درخت بودم،  یتک تکشون بودم، دلم م یخواست جا یم دلم

آال نبودم. سردار آروم زمزمه کرد  : آال ، من ...   نیبودم اما ا ابونیبودم اصال جوب کنار خ

 من ...

من خرم؟ همه  یحرص گفتم : لطفا زر نزن، واقعا زر نزن خب ؟ من ... من ... فکر کرد با

 یاالن باهاش زندگ یچه شانس آورده پسره زد ترکوندش ول ارویاُاُاُ ...  گنیم رونیاون ب

 کنه.  یم

با  تیدهن بابات بسته بشه وگرنه زندگ یمن خرم تو منو گرفت یرفته گرفتتش، فکر کرد

 کن. فیبخر جواهرات رد نیماش رخونه بخ ،اون عشقته
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وقت  چیکه من ه دهی: کَکتم نگز«با سر انگشت اشاره زدم به شونه اش و گفتم »... تو ... تو

 جونم رو دارم. یخداروشکر پان  "به درک  " یگیرو بچشم چون م یتونم طعم مادر ینم

با دندون  یو بعد عصبب نگام کرد ااجمله رو گفتم که سردار با اعج نیجور با ادا ا هی

خب آال که  گمیو بعد به حاج بابا م میکن یبرداشت م یکارم با پان یقروچه گفتم : من م

ازدواج  گهید یکیزرگر برم با  یینسل طباطبا یادامه  یتونست بزاد مجبور شدم برا ینم

عمل  یپسرم ، شرع نیآفر گهیم ینسل و نسل کش یرو سههم که حسا یکنم. حاج

 .یکرد

محکم زدم تو سر خودم، شالم اومد جلو »مونه  یباز خاک بر سر م نجایکه ا یسردار، کس 

 ، من، منه خاک بر سر.ممن:«بر اثر ضربه و گفتم

 مچ دستم رو گرفت و گفت : نکن. سردار

 ییپوست موش تو یو گفتم : ولم کن ... جالدِ تو رونیب دمیدستش کش یرو از تو دستم

جسم و درون، منم، حاال برو زنگ بزن بهش بگو بهونه  یسر تو ، اون خاک بر سر خاک بر

 ازدواج مجدد ممکنه. ارهیگه اگه زن نتونه بچه ب یقانون م یکردم، تو دایرو پ

 بده! هزدم : زنگ بزن مژد غیج باحرص

 

 که .... دونمیآروم گفت : آروم باش ... م سردار

 »با لحن آرومت... یکن ییگفتم : الزم نکرده دل جو یگرد برزخ یزدم و با چشم ها غیج

! خودم رو خرد کردم به یستین یچیتو ه:«باحرص گفتم »من ... من ...«اداشو دراوردم

 .یمنو خرد کن تیتو که با زن باز یخاطر مردم اومدم تو خونه 

 کنم. ینم ،یشمرده و گفت : من، زن باز سردار
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رو در آوردم  ریز کردم و جعبه رو برداشتم زنجدر داشبورد رو با»یکن یزدم : م غیج

که  نیا یبرا ای؟  یسالگردتون گرفته بود ی؟ برا هیچ نیا:«انداختم تو صورتش و گفتم

 قهر کرده بود ؟ ای ؟ینگهش دار شتریب

 گهید یکی یحقم برا یخواد خفت کنم چون، من، من زنتم ول یحرص گفتم : دلم م با

 جا نیاست، ا

نه  گهید ره،یگ یم شیسوزه، داره آت یجا داره م نیا«قلبم رو نشون دادم و گفتم یرو»

 شعور. ی. حداقل حرمتم رو نگه دار بی. همه رو به باد دادیغرور دارم نه ظاهر نه سالمت

 یم دهیجوابم رو نم یوقت ه؟یطور نیداد، چرا ا یانداخته بود، جواب نم ریسر به ز سردار

گه ... نه،  یماکت، نه آره م هیحاج آقا بود ... نه شب هیخواست شب یخوام بکشمش، دلم م

 نه ... مثل ماکت، الله...

جکت کرده، چشامو گرد کردم یر دمیقطع شد، برگشتم د د،یچیتو فضا پ شیگوش یصدا

 و گفتم : نه نه ... منتظرش نذار جوابش رو بده...

کرد  یردم، سر بلند نمنگاش ک بش،یج یرو خاموش کرد و گذاشت تو شیگوش سردار

 : سردار ازت متنفرم ... .«زدم غیج»نگام کنه. آروم و با حرص گفتم : ازت متنفرم

رو از قسمت بازو گرفتم با حرص تکونش دادم و گفتم : با توام مترسک ... ماکت  نشیآست

 با توام ...

سر رومو  آخراما یممتد و طوالن یعالم نگاش کردم نگاه یبلند کرد با غصه  سر

 برگردوندم.

 کنم. یم یبگ یکنم؟ تو هر کار کاریگفت : چ قهیبعد چند دق سردار

 .دمیطالق م یرم تقاضا یفکر گفتم : م یحرص عجوالنه و ب با
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 !؟یخورده نگام کرد و بلند گفت : چ کهی سردار

 :«گفت یشاک »گفتم : طالق. بلند

 توام؟ یمگه من مسخره  ؟یچ یعنی - سردار

 ست؟یتوام. معلوم ن ینه من مسخره  -

 ازدواج، حاال پنج شش ماه گذشته طالق!؟!ازدواج  یه - سردار

 .نمیخرد شدن غرور ام رو بب نمیبغض خفته و حرص گفتم : نه بش هی با

 .یزندگ نیسر هم ینیشی. مادیآ هست! چشمت در ب پانته یدونست یمگه تو نم - سردار

 .رمیگ یمن؟ من طالق م یتا حاال جا یدت رو گذاشتحرص هولش دادم و گفتم : خو با

 نعره زد، تو صورتم نعره زد : سردار

 .یکن یغلط م تو

که نفله اش  نیتو دلم ا ادیب دینور ام هی!؟ تا اومد یچ یعنیخورده نگاش کردم،  کهی»

 «...گهیباباش م یکرد .برا

 خودم با حاج آقا صحبت... -

 ... نیخونه؟ ماش ؟یخوا یم یآال، چ یکن یبا تشر گفت : گفتم تو غلط م سردار

 ...ستمیگرسنه ن ستمیبخوام، من محتاج ن یزیاز تو چ ستمین دیبد دیمن ند-

 ؟یکه لج کرد یخوا یم یپس چ - سردار

 یم یگفتم : زندگ سیخ یلرزون و چشما ینه وبا چ یحال بد له شدگ هیبغض و  با

 خوام...
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 دستمکه داشتم و یبد از حسّ زد، من یسکوت نگام کرد، اون از حرص نفس نفس م با

 .ستهیقلبم با کردم هر آن ممکنه از اون حسّ یم رو مشت کرده بودم، حسّ

 یطرفم، من خواستم من خواستم ... لعنت به تو چرا جلو ومدیمن بهش گفتم، اون ن 

آ است و با  چون اون با پانته یرسما باهاش باش یازش خواست یعنی!؟ یزبونت رو نگرفت

دارم  ازی... چون ن ادیشه طرف من نم یم نیکنم از اون ور تأم یچون فکر م ست،یمن ن

گفتم ... از حرفم تنم عرق سرد گذاشته  یم دیکردم. نبا یدرخواست م دیمن نبا ی... ول

 بود ...

 د،یلرز یکه از خودم داشتم م یحرص نگاه کردم، دستام از رونیرو ازش گرفتم به ب نگاهم

 ... یلعنت یحداقل جوابم رو بده ، زندگ زیچ هی یکردم، لعنت یم خیخودمو توب

 همه ... هیشبم،یکن یم یباشه، زندگ -

بودم آروم  دهیجمع کردم، از حرفم خجالت کش یرو برگردوندم، شونه هام رو کم سرم

رو  نمونیب یمسائل خصوص یبا تُن آروم زمزمه کرد : حق ندار یول ینگاش کردم و عصب

 دینبا یبه کس ،یکن یصحبت م خودیکنم، تو ب یمن خودم صحبت م ،یبه حاج بابام بگ

 دکتر ... هیفقط  ه،دکتر حرف زد هیگفته،  یدکتر چ یبگ

رو  نی.... ماش نانینگاه کردم و سردار گفت : حتماً مادرم ا فمیمن زنگ خورد به ک یگوش

 ... دمیروشن کن، من جواب م

بعد اون وقت... نذاشت فکرم به اتمام برسه با   «کمال زاده باشه دیشا "نه"اومدم بگم »

 !؟ هیتعجب گفت : کمال زاده ک

 .یدیتول یرایاز مد یکی...  زیچ -

 ؟یکنیکار م یدیمگه تو با تول ؟یدیتول - سردار
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 خت،یر یاومد، قلبم هر جیمس یقطع شد، صداتماس »کرده بودم ... یمانتو قبال طراح -

 «زده؟ یکمال زاده است؟ چ

جواب  گهیچرا تماس هام رو د زمیعز»رو خوند.  جیمس ی... شاک ی... شاک یشاک سردار

  «؟؟ید ینم

 ... اروی نیبابا ا زهیچ-

 ه؟یک کهیمرت نیا ؟یدیجواب نم گهید زم؟یداد زد : عز سردار

 ... زمیعز گنیاصالً مَرد... زنا به هم م یدون یتو از کجا اصال م -

 تیرو باز کن. اصالً چرا گوش یگوش نیهان؟ ا گهیتکون داد و گفت : زنا د یسر سردار

 رمز داره؟

 «بلندتر گفت: »ز داره.متو هم ر یوااا! گوش -

 تو چرا داره؟ یگوش - سردار

 تو داره. یگوش چون-

تو چه  یاصالً تو زندگ ،یدون ی، تو م گهیآست د پانته دارم،یمن رمزش رو برم - سردار

 باز کن. نویخبره، گفتم ا

 اُسکوله! اروی -

به در؟ سردار  زدهیس یاومد یفکر کرد دم،یاسکوله؟ من اسکول نشون تو هم م - سردار

 ؟یو اون حرف بزن نیسرش اونور گرمه با ا

دو بار  استیفاز نیاز ا ارویبابا !؟   یگیم یگفتم : چ یخورده نگاش کردم و شاک کهی

 پره. یجواب ندم فازش م
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 باز کن. نویگفتم. بزن کنار ا یمن چ یدینه تو نفهم - سردار

 !یِنطوریبابا تو چرا ا یسردار! ا -

کنه. تو  ی. غلط م"زمیعز" گهیمرد بهت م هینکن،  یمن باز رتیگفتم بهت با غ - سردار

 ؟"زمیعز" گهیکه اون بهت م یکرد کاریچ

 ی: من!؟ من بلد بودم تو رو تو خونه ات بند م«گرد نگاش کردم و گفتم یبا چشما»

 م.دکر

 : باز کن.«رو طرفم گرفت و گفت یبا اخم نگام کرد و گوش»

 باز کنم؟ یچ یکنم. برا یباز نم -

 لیتبد یکه شناخت یسردار نیباز کنند بعد آال ا رونیبرم ب یبه حضرت عباس م - سردار

 ها! شهیم والیبه ه

 .دمیه اوه ترساو -

 ی. تو فکر کردادیآال بسازم صد تا از بغلش در ب هیمسخره کن... مسخره کن...  - سردار

 ؟یبکن یتون یهر کار دلت خواست م یمن هست، تو فکر کرد یتو زندگ گهید یکیاآلن 

 دیبشه بخش دیکنه شا یغلط هیآ  پانته ستم،یرگه من ن یاون که ب ؟یبا هر ک ،یهرجا بر

 یمن رتیغ ،یاعتبار اسم و رسم من ،یمن و خونواده ام یآبرو ،یتو رو نه، چون تو زن من

 کنم. ینم یاخم گفتم : من غلط با

 شه ها... یآال، بعد اوضاع بدتر م شهیکه باز م نیباز کن، ا نویپس ا -

 کنم؟ یتو رو نگاه م یطرفم گرفت و گفتم : من مگه گوش ویاخم نگاش کردم و گوش با

 نگاه کن. ایرو درآورد گفت :ب شیگوش سردار
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 یکنم؟ برا یکرد گفت : پاک م زیسردار چشاش رو ر ؟یکن یها رو پاک م جیآهان! مس -

رو تا سه چهار راه چند بار نگه داشتم،  نجایگوشه نگه داشتم تو رو خدا ا هی ؟یچ

 رو گرفتم روشن کردم، رمزم نداشت. شیگوش

... تو یو نق یتقو حاج  یها رو نگاه کردم، همش از بانک و مجتب جیرو هوا بود اصالً. مس 

. تو کانتکتاشو نیریش ،یداده بودن. خود من، مجتب امیتلگرام رو نگاه کردم کال سه نفر پ

بود، سردار  کیعکس ف لشیآ رو زدم اسمش اومد عکس پروفا اسم پانته عینگاه کردم، سر

 هم نداشت، تو تماس ها رو نگاه کردم، همش پانته آ بود .... نستاگرامیا

 .یزن یرو محکم زدم تو شکمش و گفتم : تو همش فک م یگوش

 باز کن. - سردار

 کنم. یباز نم -

 کنه ها! یاطالعات هیتخل نویبه دوستم ا دمیرم م یبه خدا م - سردار

 !خودیب-

 :«گفت یعصبآ بود، جواب داد و  زنگ خورد باز پانته شیگوش»

دلم خنک شد  کمیواجبه؟؟  »بله؟ ... حتماً کار دارم .... آره کار دارم ... آره اتفاقا واجبه ...-

بااخم  »گفتم کار دارم ... زمی: عز«آروم تر گفت عیزد اما سر یحرف م یت اون طورشدا

 کنم. یروشن م فی: دارم تکل«گفت یتر ظینگاش کردم سر بلند کرد و با اخم غل

آ اومد سردار  پانته غیج یصدا »: انقدر زنگ نزن ... گفتم نه ...«به بازوش و گفتزدم »

 !!؟ی: قطع کرد«هم زد قطع کرد با تعجب گفتم

 نه؟ ای یکن یباز م گم،یبار آخر م ی: برا«رو خاموش کرد و گفت یسردار گوش»

 ها رو پاک نکردم ... امیرو با اخم گرفتم و گفتم : من از دوسه سال قبل پ یگوش
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بعد با »داد زد : دستتو بکش هی رمیو اومدم ازش بگ دیاز دستم قاپ ویاومد گوش سردار

 : دو سه سال!«حرص گفت

 برات، دو سه سال!؟ دیقبل عقدمون خر بابات

 منظورم تلگرامه.-

 امیپ یچ یها نگاه کرد و گفت : ماکان به تو برا امیساله اومده... به پ هیتلگرام  - سردار

 !؟نیک نایداده؟و ا

 .هیارم هنرکسردار! من -

 داده؟ امیپ یچ یماکان به تو برا گمی!؟؟ مهیهنر - سردار

 منم. تورشیچون اد -

 ؟یاون شد توریاد یتو از من اجازه گرفت - سردار

 گرفتم؟ یاجازه م دیمگه با -

 طبق قانون خودش. یکجا جنگلِ هر  نینه ا - سردار

 مگه؟ ستین -

 کنم... یجنگل رو هم روشن م فیجنگله؟ تکل - سردار

گه؟؟ فاز برداشته؟ جو گرفته؟ چه مرگش شد؟!! با سکوت  یم یاخم نگاش کردم. چ با

 سسسی.... س سسسیگفت : س یم زدمیرو خوند تا حرف م امیچند تا پ

روزانه  یها تیفعال گهیشماره گرفت با تعجب گفتم : سردار نکن، تو رو خدا سردار د هوی

 ...ریامو ازم نگ
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صبر کن نگه داشت، صدا رو گذاشت رو بلند گو ... اسم کمال  یدستش رو به معن سردار

 زاده بود ...

سردار  »... طونیش ایشد لیسه یستاره  یلیچشم، خ ایجانم؟ جانم؟ در -زاده  کمال

شماره ات  گهیبار د هی، فقط  گهیبار د هی! اروی نی:بب«منو نگاه کرد و با تشر گفت یشاک

 زنم. یم شیجا آت هیرو  تیفکستن یدیآال من تو و اون تول یرو گوش ادیب

 :«کمال زاده هم در کمال آرامش .... آرامش ها! جواب داد»

 ؟یزاده : آهان! اون وقت جنابعال کمال

 شوهرشم. - سردار

 آال؟ ؟یزاده قهقهه زد و گفت : شوهر ک کمال

!؟ کنهیم یطور نینگاش کردم! خب مگه من مهمم که ا دینگام کرد. با ترد یشاک سردار

 فهمم!! یکاراش رو نم یمعن

 یبا زبون حرف نم گهیمزاحم نشو. دفعه د گهیآال ازدواج کرده. منم شوهرشم د - سردار

 زنم. وسالم.

 زنم نگفته شوهر کرده. یبگه؟ من باهاش حرف م نداره خودش مگه زبون -زاده  کمال

 دو بار زنگ زدم... یکی showگه من سر  یتعجب گفتم : به خدا دروغ م با

 آال... -زاده  کمال

: «با تعجب نگاش کردم و سردار گفت د،یشونه هام از ترس پر»اریداد زد : اسمشو ن سردار

 بفهمونم بهت! با قانون با مشت و لگد؟ گهیجور د ای یدیفهم

 یمونه؟ دختره  یبرات م یبرت داشته، فکر کرد الیبرو بابا، الت و لوت، خ -زاده  کمال

 .یدوست پسر دو روزش افتاده لیمغرورِ از دماغ ف
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گذاشت، تو تلگرام هم چک  ستیبلک ل یکمال زاده قطع کرد و سردار شماره رو تو»

 ه؟یچ نی: ا«نشونم داد و گفت یچت تلگرام رو شاک یکرد، صفحه 

 من که جواب ندادم. -

نقطه ضعف دارم اصالً  هیآال من  یعنی. ینبود نجایاالن ا ،یتو که جواب داده بود - سردار

بندم. هر  یچشمامو م نمونهیب یچ ستی. حواست رو جمع کن، برام مهم نامیهم کوتاه نم

 .یدیاز چشم خودت د یدید یچ

 هان؟ یکن انتیتو خ یول -

 .یرفتیپذ طیمن از اول بهت گفتم. تو با شرا - سردار

 انتیاز خ دیترس یکرد، م ینا خود آگاهش نقض م ریسردار چون کار خودش رو در ضم»

داشت بهش  شیزندگ یتو یادیز یواژه است چون سردار ترس ها نیمن، ترس بهتر

چون از  شه،یم save رشیداره، در اصل در ضم shadowکه در  ییها نهیگز گنیم

 قایدق نیو ا انتیخ هیکنه که شب یمجذب  ای شه،یم کشینزد یترسه، اتفاقات یم انتیخ

 «ذهن سردار بود. یهمون باور تو

 و من رو محدود.... یخودت بذار یبرا یشه تو قانون آزاد ینم -

و  دمیجور که خودم رو عقب کش هیمنو نگاه کرد  تیتو جاش جا به جا شد و با عصبان»

 .ری: نه پس دوست پسر بگ«و با تشر گفت یشاک

 چته!؟ وونهید -

 کشمت ... یم - سردار

 بده. مویگوش -

 .... فتیمن بمونه،کار دارم راه ب شیپ - سردار
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 بده. مویآ، گوش امینم -

 .یکن یماکانِ کار نم نیبا ا - سردار

 کنم. یخونه کار م -

 لوس. یبد قواره  ی کهیازش، مرت ادیخوشم نم - سردار

 خُل شم. یمنو خونه دار کن یخوا یواااا!!!  تو م -

 ه؟یک ثمیم - سردار

 !؟یکرد ویس ثمیمجله است. سردار داد زد : پسر خاله اته م ریسر دب -

 ."ثمیم"خب از اول گفتم  -

 سرم اومده. ومدیبدم م یقشنگ از هر چ یوااا ،یوااا - سردار

 ...یبخون دیها رو که نبا امیپ یرو. همه  یسردار بده گوش -

 گذاشته؟ لشیخواهرت رو پروفا هیچه عکس نیا - سردار

 ؟یبه اونم کار دار گهیتو د -

کار  یکشه؟ تو حرکت کن من با گوش یباز و تاپ! خجالت نم یچه وضعشه با مو - سردار

 دارم.

 .فتمیبده راه م مویگوش -

 ...رمی: دوست دارم آتو بگ «رو برداشت و گفت  یرمز گوش»آال نیبب - سردار

 ؟یچ یبرا -

 . ارمیرو در ب کهیداد زد : که پدر تو و اون مرت سردار
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 ما. نیب ییداد زدم :اون که خائنه تو منم

 و گفت : فمیرو طرفم دراز کرد و گذاشتم تو ک یبا اخم گوش سردار

 ؟یبر دیهم با هیآتل -

 ور تا اون جا برم.... نیاز ا یتونم ه یدوره، نم یلیخ هیآتل اره،ینه سالله کارا رو م -

 ها! یبر یش یتنها بلند نم - سردار

 م.ترفت و آمد داش نایا یسردار من قبال با همه -

مونده زن سردار زرگر  نیهم اد،ینم ممن خوش ،یندار گهید ،یداشت خودیب - سردار

 همش با مردا رفت و آمد کنه.

 ؟یگیبه خاطر مردم م -

هر  ایهنرت  ایبه خاطر کار  یکن یبا مردا رفت و آمد ادیخوشم نم گمیداد زد : م سردار

 .یکوفت

کارش حس کردم حسادت  نیاز ا ومدیبود اما بدم ن یاخم نگاش کردم، اعتراف سخت با

 کرده!

 ، مزون ....  show ه،یآتل-سردار

داره. تو فقط  ینه کار و زندگ دهیکارا واسه سالله است که نه جواب پس م نیا ؟یچ یعنی

 نای. بابات ایکن یجاها با همون مرد رفت و آمد م ی. همه یکن یمرد رفت و آمد م هیبا 

 !؟یگرفت ادی یداره پس تو چ یقدم بدون بابات بر نم هینداده!؟ مامانت که  حیرو توض

 یجا نیکه هست ا یما هر مدل یگفت : زندگ ی. سردار شاکستیاونا ن هیما شب یزندگ -

 شه. یخوام م یکه من م ینطوریا هیقض
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 خوام  بشه؟ یکه من م یطورپس کجا اون  -

 شه. یم یخوا یهمه جا اون طور که تو م - سردار

 آ رو ول کن. پس پانته -

 خوام. یم نویخورده نگام کرد و گفتم : ولش کن، ا هکّی سردار

 خوام. یم نویا ؟یتو بخوا یهر چ یگ یسکوت کرد و گفتم : مگه نم سردار

 شه. ینم - سردار

باهاش  یکه تو حت اریب لیدل هیهم گفتم : چرا؟ چرا؟  یرو یحرص و هول و دندونا با

 ؟یکن یچرا ولش نم یستی. چون خودت نیندار یراحت

 آروم گفت : آال! بسه. یبا صدا یول یعصب سردار

 . بدبخت.ادیازت بدم م -

... خونواده عمو هاش بودن ... قشنگ معلوم بود منو و  میدیازش نگاه گرفتم، باالخره رس

سر درد رو  ی. سردار که از خونه پکر بود. اون جا هم بهونه میاومد میدسردار دعوا کر

 ادامه داد.

نشسته بودم بعد که دختر عمو هاش اومدن، مشغول حرف زدن با  نیریمن اول کنار ش 

 دن،ید یشام، شهال و مادرش هم که کال انگار منو نم یشد کمک کرد برا پااونا شد و 

دختر عمه اش که دو سه تا دختر بودن، حاال چرا با من سر  یتک افتاده بودم با بچه ها

 !؟نندیسنگ

منو  دنیهمو د لیفام یدونه اشون رو غر زدم!؟ مهمون دعوت کردن، زن ها هی یکیپسر  

 !میحرف بزن نهیکنار من بش ادینم که ونیفراموش کردن، عمو هما
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بلند کردم به سردار نگاه سر  ان؟یکنار من ب دیسردار با یعمه  یپنج شش ساله  یها نوه

 میکنه!مثال اومد یبا اخم داره به فرش نگاه م رهیجا نشسته، سرش به ز هی دمیکردم، د

 نیما بود! االن همه وسط بودن، همه در حال خنده بودن، نه مثل ا یاگر مهمون ،یمهمون

 گهیکردن به من و و حرف زدن با هم ده جز نگا یعنیکنند.،  یجا که فقط نگاهت م

 نکردن. یکار

 فیبچه ها قصه تعر یبرا یکار یهم خوردن. از سر ب ینیریو ش وهیغذا و م یالبته حساب 

اومد در مورد کارا  نمیریدادم، شعر برام خوندن ... اون وسطا ش ادشونی یکردم. باز

کنه. دختر عمه  یخرج م نیریکه ش ییکنه و پوال یکه سالله م ییداد. البته کارا حیتوض

 !دنید ییکردن. انگار آدم فضا یهم فقط منو نگاه م نایاش ا

 یکه نم اناًیسردار گفت: سردار گفت : سارا خانم! اح ره،یهم اومد عکس بگ شونیکی

 !دیور اون ور بفرست نیا دیخوا

 «دست دختر عمه هاش و شهال جون ... یما رو کرد مضحکه  یچیه»

 جا راحت ... هی میبر یواخ یشام سردار کنارم نشسته بود، آروم گفت : م یبرا

 نه! -

اون همه آدم نبودم  یجلو یقدر مستبد گفتم که ادامه نداد. تا حاال تو جمع مهمون نیا»

شه. هم من  یفقط اولش سخته بعد عادت م یام غذا بخورم. همه چ هیکه بخوام با پوش

 «....هیکنم هم بق یاالن عادت م

، دست  ییالنگو ؟یننداخت یچیخانوم کنارم نشسته بود آروم گفت : چرا طال ه نیشه

 ؟ینکنه فروخت ،یبند

 بفروشم ؟ یچ یخانوم نگاه کردم و گفتم : برا نیخورده به شه کهی

 ...یاطیکارات! هم مزون هم خ یبرا -خانوم  نیشه
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انگار فحش  دیگزجور  هیخانوم لبش رو  نی. شهستمیاهل طال ن ادینه دارمشون، من ز -

 دادم، بعد گفت :

 ست؟ی. زشت نیکنند ندار ی! فکر میکنند فروخت یخب فکر م -

 شه. یخوره ... اعصابم خُرد م یصدا م نگیجر نگیجر-

 ها. یبنداز ،یکن یآره، اولشه بعد عادت م ،یکن یعادت م - نیشه

 چشم. -

 شم. یکال بندازا ناراحت م - نیشه

 !؟؟ابونیتو خ -

 یعنیپلک محکم هم زد  هی»زرگر دی! عروس حاج سیزرگر یآره ،عروس حاج نب - نیشه

 ه.ر یما م یبعد بگن به عروسش طال نداد. آبرو« "آره"

کنه با  یم یزندگ گهید یایدن هیکال تو  ستین زیخانوم جا نیاصال بحث کردن با شه»

اون که نون نداره  ه؟یخوره چ یغصه م نهیب یاون که م فی...خب پس تکلگهید یآدم ها

 «که نگن به عروسش طال نداده !؟  نگیجر نگیبخوره بعد من دوازده تا النگو بندازم جر

بود و حکم مادر بزرگ سردار رو داشت گفت :  "نبات"بزرگتر سردار که اسمش  ی عمه

 سردار بدو بدو کنه. پسر! پسر سردار. یسفره ان شاء اهلل بچه  نیسر ا گهیسال د

قلبمِ  یتو ریت هیسوخت... انگار  ینگاه کردم، پشتم م رهیخورده به نبات خانوم خ کهی

تو بچه دار هم  یعنی ؟یدیسردار !؟؟ پسر گفتنش رو د یرو جا به جا کرد. بچه  ریت یکی

 .یدییزا یم دیدختر نبا یشد یم

 نهگرتونم حمل کنم و ی. همون که سالله گفت. من نمگهید یِپسر! تهش رحم اجاره ا 

تو  گهید یکی مید یم یسردار حامله شد یگرده افشان قیحاال اگر از طر ستم،ینازا که ن
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بستن  شمونیخاندان که همه ان شاء اهلل ما شاء اهلل به ر نیرحمش بزرگش کنه. به ا

 باشم! هتونم حامل یمن نم میبگ یچطور

 نگاه به سردار کردم، اخم کرده بود، دختر عمه اش گفت : مین هی

 .«به همون نبات خانم گفت»پسر عمه بدش اومد خاله جان  -

سردار نگاه کردم و سردار آروم گفت : ان شا اهلل عمه  یو مستبد به دختر عمه  یشاک

 جان.

بدو  گهیاومده بود تا سال د ایبچه االنم به دن یمردم گفتم : ول یدادم م یجواب نم اگه

 رفت. یکرد تهش چهار دست و پا راه م یبدو نم

، سردار سقلمه زد و نگاش کردم و  دندیخند زیکه پق خنده رو زد ، چند نفرم ر یمجتب»

 :«لب گفت ریز

 نوچ ! باز جواب داد . -

 !الشایا الشایلب اداشو در آوردم : ا ریز

بود گفت  "مونا "بهم کرد و همون دختر عمه اش که اسمش  یشاک ینگاه مین هیدار  سر

: 

 هاشو کرده ؛ خاله جان. نیبلده بچه نگه داره ؛ تمرکه خوب  ییعروس دا -

 :«نگاه کردم و سردار آروم گفت یسردارو شاک ». سسسییجلو تر گفت : سس سردار

 غذاتو بخور . -

 ریبه تدب ازینداره ن نیبه تمر ازین«ادامه دادم یسردار نوچش رو کرد ول»رفتار با بچه ها -

 رفتار خود ما هستند. ی نهیداره چون بچه ها آ
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 ؟ ینب دینبات بلند تر گفت : س عمه

 . یلب با حرص گفت : از دست تو آال ، شر درست کرد ریز سردار

نبات نگاه کردم . متلک انداخت؟ !  به حاج آقا  هبه عم »عروس خانوم عاقله . -نبات  عمه

 :«کرد اما جواب داد ینگاه کردم به جمع نگاه نم

 هی یگفتن(( زن برا یهمون سادات خانوم رو سِد خانوم م ایخانوم  دیسِد خانوم ))س -

رو   کشیمرد کمال داشته باشه و شر هی ایزن  هی نکهیاما ا ادهیزن ز هی یمرد ، شوهر برا

 باال  ببره مهمه ...!

 ندازن ؟ یبود آروم گفتم : متلک م ریسردار نگاه کردم سرش به ز به

 ه نبات گفت :نگاه بهم کرد و عم مین هی سردار

 

غاز چرون باشه و  هیتونه   یملکه باشه و پادشاهو به فرش بکوبه.م هی تونهیزن م هی-

. چه مادر، چه  شنیزن بلند م هیشوهر غاز چرونش رو به عرش برسونه.مردا از دامن 

جامعه دادن اما  لیکردن و بچه بزرگ کردن و تحو یمرد زندگ یب یادیز یهمسر. زن ها

 .ردنزن دووم آو ی، ب یاندک یمردا

،  دینکن یاما هر وقت انتخاب درست ستین ریازدواج و انتخاب همسر د یوقت برا چیه 

بوده که زن کدخدا بوده.  یزن عاقل هی میباز هم زوده! زمان قد دیهم انتخاب کن رید یحت

کرده ، شاه  یم ییرای،از کدخدا خوب پذ یتو اون ده مهمون ادیقرار بود شاه مملکت ب

 نیمحصوالت رو از ب یده رو سامون بده ...  اون سال برف همه  هداد یهشون بودجه مب

جلوش ساالد  ادیشاه ب گنیکاهوو بوده که محصول داشته ، م یبره. فقط مزرعه  یم

 ؟  میبذار
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همه کاهو  گهی؟ زن عاقل کدخدا م ادیکه شاه خوشش ب میدرست کن یره چ یآبرومون م

خوشش  یلیکنند شاه خ ی. غذا درست ممیکن یبا مغز کاهو غذا درست م دینیها رو بچ

کنه بهشون بودجه  یم ریآگاه بود تقد تشونیمردم ده که از وضع یو از مهمون نواز ادیم

 کنند. یکه بتونند دام دار دهیو دام م

 ریبگم تدب خوامیمثاله ... م نایداشتن ، ا اقتیبتونند خودشونو از فالکت نجات بدن چون ل 

 .ارهیم اقتیل یزندگ هی یو عقل برا

مثاله  نیگه ای! م نیعقلو بب یتورو خدا اون ب“کردن؟  کارچی کاهو همه اون با حاال – سارا

 “تکون دادن  یو سر  دنیبزرگتر ها خند ی هیداده به کاهو ها ، عمه نبات و بق ریاون گ

 که شاه بهشون داد. ییاون دام ها ی: گذاشتن برا گفتم

 برگشت نگام کرد و آروم گفت : بسه. سردار

 !هیهم فکر خوب نیتکون داد و گفت : ا دیبه تاک یو سر دینبات خند عمه

 ییساعت اون جا بود ، فکرم جا هی کینزد دیاز اتاق ها رفت . شا یکیشام ، سردار به  بعد

گذشت ، من حالم  یکه م یا قهی. هر دق یپانته آ نرفت ، حتما رفته منت کش شیجز پ

زنه ... اونم وسط  یکه داره با پانته آ حرف م نیشد . از ا یقبل م ی قهیبد تر از دق

کنارم  نیریکرد ، ش یو رو م ریهم ابا نداره ...حال منو ز یزیچ ازو   شیخونوادگ یمهمون

 حیو دوخت لباس توض یشرکت طراح هیقراردادشون رو با  ی هینشسته بود ، سه بار قض

، آخر سر  رونیب ادیم یبود که سردار ک یمن حواسم و چشمم به اون اتاق لعنت یداد ول

 گم؟یم یگفت: آال جون ! حواست هست چ نیریهم ش

 آره آره...-

 .یبر یتونیزنم نم یحرف م یمن ه ششی؟ برو پ یدار کاری داداش با – نیریش

 زنه. یحرف منه بگو بابا ! سردار داره با تلفن  -
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 یلباس ها یکنه. با ما برا یدوخت کار م ی طهیسه ح یشرکته تو نای – نیریش

 .خوادیصد تا طرح م یباال انهیقرارداد بسته . سال شیمجلس

همه ساعت بره اون جا با اون  نیاالن ا دهیبه خودش اجازه م یتکون داد ... چطور یسر

 ؟یکن یم یاتاق چه غلط یپرسه تو تو ینم یحاج یعنیزنه فک بزنه ، غلط کردم بگه . 

 بلند گفت : آال خانوم ! سردار کو ؟ ونیاهم عمو

 فکر کنم ... -

 .زنهیاتاقه داره با تلفن حرف م توی – شهال

 که .... نجانیشب؟ همه ا ازدهیبا خنده گفت :  ونیهما ععمو

 ها! زنهیزد و گفت : مشکوک م یچشمک هی

 یشدم که م میقد یزن ها هیکرد ، شب یداشت منو نگاه م یحاج آقا نگاه کردم . جد به

اونا پشت شوهر  هیاون زنه ، شب یاون آبرو بیشوهرشون رو بپوشونن چون ع بیخوان ع

کنه. اونم داره طال  یمن صحبت م یخائن خودم در اومدم و گفتم: نه ، با پسر خاله 

 پرحرفه . کمی رهیگ یم ادی یساز

من ده ساله دمشقه . تو  یگفتم ! پسر خاله  یآال ؟ چه دروغ شاخ دار یاریاز کجا در م “

 “کجا بود ؟  شیکنه ، طال ساز یبازار اون جا کار م

 . ستیکار ن انتیباشه خ یکنم عمو ! سردار هر کاره ا یم ی: شوخ ونیهما عمو

ه سه تا عمه هاش ، به حاج آقا نگاه کردم دلم براش سوخت ، آهست نیآره ارواح هم “

پدر  یانداخت ، دلم برا ریمن به ز شیسرتاسف تکون داد و با اون همه تکبر سرشو پ

 نبودم . یطور نیسوخت ! قبال ا شیبودنش و شرم سار
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سوزونم .  یکردم اما .... االن فرق کردم ! خشک و تر نم یطرف م یقبال سه تا هم بار بابا 

 ادتیکردم ، تو  کاریچ رهیم ادمیمن  یعنی؟  یچ یعنیکار ما  دیدون یجا خوندم م هی

.من میکرده بود کارینره چ ادمونیکنه جفتمون  یم یکار هی ایاما دن یکرد کاریچ رهیم

 رو با گوشت و پوست و روح و روانم لمس کردم. نیا

 . میپا گشات کن میخوایم ایسردار ، کوتاه کن ب یبلند گفت : آ ونیهما عمو

اون قدر مو  دیقدر من شا ینگاش کردم ، کس دیگرد و ترد یاز اتاق دراومد با چشا سردار

قدر چنگ زده به اون موهاش که پوش  نی، موهاش پف کرده بود انگار ا دشیشکافانه ند

در آورده؟! لباسش به هم  رشویکشم یرهنی، چرا اون رو پ سهیخ شیشونیکرده ! پ

اول که اتو کرده و است! مثل  ختهیفهمم که بهم ر یمن م ی! ظاهرش مرتبه ول ختسیر

 ! ستیصاف و صوف بود ن

 کهیت هی، انگار دنبال  دیچرخ جیبود ، گ جیگردنش سرخه ... نگاهش تو جمع گ نییپا

حرف  نقدریبا خنده گفت : ا ونیکه عمو هما یجور هیاول مبل ولو شد .  ی. رو گشتیم

 ؟ ! یخسته شد یزد

 بودم . سر درد دارم. دهکشی دراز...  نه – سردار

پنهان کنه  شویرفته که حداقل گوش ادشیدستش بود !  شیدستش نگاه کردم گوش به

 بعد دروغ بگه...

 

 شده ؟ دلم شور افتاد ! ی.چ

هم  یسردار نشست ، پرسش گر نگاش کرد ؛ مجتب شیاز مقابلم رد شد ، رفت پ یمجتب

وار  چارهی. سردار سرشو بدمیزمزمه کرد من نفهم یزیچ هیشده .  یزیچ هیبو برده بود. 

 کنم بفهمم .... چیسوال پ نویمن ا میبر میشده خب ؟! پاش ی! چ یوا یتکون داد.... ا
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که کادو مادو بلد  ستین ی، زن میپسره عذب هست نیمن و ا نیدونمی همه – ونیهما عمو

 .دیببخش گهی...د رهیباشه بگ

خانوم بلند و هول زده گفت : عه ، عه ... سردار مادر بلند  نیاومد جلو .... شه ونیعموهما

 شو ...

مامانشو نگاه کرد  جی، سردار اول گ نهیکنار من بش ادیاشاره کرد که سردار پاشه ب بادست

 زنهیکنه حرف م یو چشم درشت م دهیکه سرتکون م شهیو مادرش باز با اون حالت هم

رد به کنار من و سردار بلند شد و اومد کنارم داشته باشه ، اشاره ک دیکه رو حرفاش تاک

 . نه که نخواد ...  کردیست ، اصال نگام نمشن

اومد و گفت :  چهیقال هیبا  ونی.... عمو هما انیفرار ع هی؛  کردیاز نگاه کردن بهم فرار م

 هی، با تعجب نگاش کردم ، رفته  دیبعد خودش هاها خند دیهم کادو بد ومدیخوشتون ن

!!!  نایداره ، چشونه ا یادیز ی! مرده خله  ، خوش دیکادو بد گهیگرفته م شمیابر چهیقال

و گل دار و بوته دار  یمیاسل یطرفدار طرح ها ادیاش هم بد نبود ، البته من ز قهیسل

 .... یفرش نبودم ول

حاج جبار گفتم  شیبود ! باز با خنده گفت : رفتم پ یازیبود ، پوست پ یقشنگ ی چهیقال

 بدم. ینشون نوی، فقط تونستم ا هیالشون قهوه ا: مب

 .... دنیرو که کادو نم یقشنگ نیبه ا هیقشنگه ، هد یلیدستتون درد نکنه .خ -

 ها.. یدیم موییدا شمیوسط خونه پز تموم ابر ندارنمی – مونا

اسب . با اون  ی، دختره  یبد یمونده تو به من خط مش نینگاه کردم ، هم بهش

ذارن من  یبنده هات کرم دارن . نم نی.... خب خدا بب ی.... نوچ ، استغفر اهلل رب ختشیر

 رفتارم بمونم. پاشم تو جمع بگم به تو چه ها؟ رییرو تغ
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شه لبخند مضحک زد ، نگاه ازش گرفتم و به  ی، نم نندیب یالحمدهلل لبخند هم نم 

 یتو رو خدا !!! جمع کن خودتو مرد حساب ختشویکنه .ر هیسردار نگاه کردم .کم مونده گر

 لب صداش کردم : سردار. ریتو جمع !! ز

 خودش اومد نگام کرد و گفتم: تشکر کن . به

 .ددادی خجالت ، ممنون جان عمو – سردار

 .یآقا مجتب یان شااهلل عروس-

 . داداش زن چاکر – یمجتب

نگاه  یاره کرد و نگران به مجتببا نگاهش به سردار اش عیتشکر کرد و سر ینگاه از مجتب با

.  نیخجالتمون داد یلیتکون دادم و گفتم : عمو جان ، خ ی. سر میکردم . اشاره کرد، بر

 .... میجبران کن یآقا مجتب ی، ان شااهلل برا هی، بابت هد ی. بابت مهمونمیواقعا ممنون

زودتر . چون سردار  مینگام کرد و گفتم : با اجازه ما بر جیسقلمه به سردار زدم ، گ هی

 سردرد داره. یلیانگار خ

 . میزحمت داد یلی... عمو خ دببخشی ، بله – سردار

 دکتر ؟ متیببر یخوامی – ونیهما عمو

 مسکن بخورم بخوابم. هی مبری!  نه – سردار

که قلب من فرو  کردیو با جذبه به سردار نگاه م یبه حاج آقا افتاد ! چنان شاک نگام

 بلند شدم .. از جا ختیر

آب شو  یعنیکنه  یکه داره به سردار م ینگاه نی. ادونمی. م ارهیفردا پدر سردار رو در م

 ! ستین زیاومدنت جا رونی، ب نیبرو تو زم

 سردار گفت : نگه دار . میدی.... سر کوچه که رسمیو راه افتاد میجمع و جور کرد عیسر



209 
 

 شده ؟!! یچ -

 . دارم کار من – سردار

 ؟ کاری؟ چ یخورده سردار رو نگاه کردم و با تعجب گفتم : کار دار کهی

جا  نی...هم نینبود ....آروم دو سه تا زد به داشبورد و گفت : هم ایدن نیا یاصال تو سردار

 نگه دار من برم.

 گفتم : کجا خوب؟ یشاک

 لب گفت : سر قبرم ... سر قبرم! ریز  سردار

 ته پشت تلفن.گف یشده ؟ چ یسردار چ ؟یچ یعنی -

 ؟ ستمی؟ مگه با تو ن یدار ینگه نم یچ یگفت : برا دینگام کرد و با تهد یشاک سردار

 شده ؟ یچ گمیوا !!! مرگت گرفته ؟ م -

 منه. یزندگ یشخص ینداره .مسئله  ربطی تو به – سردار

مزخرفش .با حرص نگاش کردم .  یجمله  نیکردم با پشت دست زده تو دهنم با ا حس

 ، بدبخت احمق ... تی.برو سر مسائل شخصریگوشه نگه داشتم و گفتم : برو بم هی

 . یداد زد : آره من بدبختم ، تو بدبختم کرد سردار

 شوتخی. ریشو .تو ده ساله بدبخت ادهیبا حرص گفتم : ساکت شو بابا. پ یآروم ول یصدا با

خود دار  کمیورم کرده و تو آمپرت زده باال ،  تیادی. غلط ز دنیو فهم دنیعالم و آدم د

 ؟  ی؟ تو چهل سالگ یایبه خودت ب یخوایم یو هفت سالته ک ستیمرد گنده . ب ستین

 یدارم سع میزندگ یمن ... با تموم سقوط ها ی. حت رگشتنب شونیاحمق همه به زندگ

مثه انگل   یدی؟  سردار چسب یاما تو چ یندازیکنم از جا بلند بشم . گر چه سنگ م یم
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 عی، پس نترس از مردن ، سر یریم یم یاگر ازش جدا بش یکن یبه اون دختره . فکر م

 برو .خم شدم درو باز کردم و گفتم گم شو .

حق  نیمنه. ا گاهیجا نیگفتم : طالق . به قول بابات ا شیاشتباه کردم سر چهار ساعت پ 

نه  رنیگیمن م ی، برا رنیگ یم یاسم و رسم واسه منه. اون خونواده که مهمون نیمنه  . ا

بدبخت .  یریمونم توبرو .برو که نم یعشق تو. من چرا برم ؟ من م یتو ، نه برا یوابستگ

 یایدن هی. کال داشت تو  دیفهم ی، اون که نم شدستمو بلند کردم زدم وسط سر

 

نگام کرد اومد داد بزنه با حرص و  یرگشت شاکزدم تو سرش ب یکرد. وقت یسر م گهید

قدر به پاش  نیمنتشو بکش ، ا نقدری! صداتو ببر .خاک بر سرت. برو ا سیتشر گفتم : ه

زن بهت بگه مرد ؛  هیکه  نیا اقتی،  ل یعزت ندار اقتی.تو ل یتر بش لیکه ذل فتیب

 گمشو ...!

 ، آروم گفت : رفت . نیغمگ ینگام کرد ... نگاه سردار

 نیخواد! برو بب یدفعه ازت خونه باغ م نیحرص گفتم : رفت کجا قربون تو ؟ حتما ا با

. تو  یضیسردار ! تو مر یدونیچشمش کجا رو گرفته . باج بده که بهت متعهد بمونه . م

 . یمسموم

جات  نینه ا ضهیمر  ”کردیافسرده نگام م یاش و همون طور قهیزدم به شق“ نجاتیتو ا 

 یالک یها یچرا ؟ چون پر از ترس. پر از وابستگ یدون یگفتم : م و” زدم به قلبش“ 

بغض داشت :  شترینبود. انگار ب یعصب ی. داد زد ولیاحمق موند نیهم ی. برایهست

 بهم نگو احمق ! نقدریا

 براش تکون دادم . یسر

 .شمیم یشباهام رفتار نکن. دارم متال هیبغض مردونه گفت : مثل بق هیبا  



211 
 

تا زده  یمواد مصرف کن دیقدر با نیسردار . ا یمعتاد هیبرو دنبالش ؛ برو ، تو مثل  -

ترک ؛ چند بار ترکت کرده ؟ حاضرم قسم  یای. بعد ب ی. تا ازش کنده بشی. تا ببر یبش

 .... ی. وعده داد یو باج داد یمنت کش یبخورم هزار بار .تو هم هر بار رفت

 سردار ، بععععع! یسفندگو نیتکون دادم و گفتم : ع یسر

. اون از جنس گمیرو بهت م تیبا اخم نگام کرد و گفتم : من دوستتم ، دارم واقع سردار

خورده نگام  هکّیکنن ؟  ینم یچرا خر قربون یدون یآورده . م ریمنه . تو رو گوسفند گ

 زننیگوسفند م نی... عیندازیتو اونم نم ندازهیکرد و گفتم : چون خر حداقل جفتک م

 .یکن ینه که فرار کنه ...توام فرار می. تهش ابرنیو سر م نیزم

 .... یدون ینم یچی.... تو ه یدون نمی – سردار

 ها .... چون عاشق نشدم ؟ -

 کنم . داشیبرم پ دیتکون داد وگفت : با نیبه طرف یسر سردار

 برو ... برو... -

 هیزدم : بروووو.... شب غینگاه کرد...حس کرد لحنم متفاوته ...با حرص ج دیبا ترد بهم

 .... برو به قتل من ادامه بده... گهی... د یزن ...د هیبرو....برو دنبال  گمیگم شو م یکلمه 

 .یکرد نیآروم زمزمه کرد : تو نفر سردار

 نیزدم و با حرص گفتم : آره . من نفر ی. پلک محکمدمشید یتکون دادم ، تار م یسر

رو  گهیهم د دیوقت نتون چیه ی. کنار هم . ول دیبش ایساحل و در نیکه ع شاالیکردم ؛ ا

 . دیو به هم برس دیریتو بغل بگ
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شو . نعره بزن . داد بزن که بعد  یعالم و تلخ نگام کرد و گفتم : عصبان یبا غصه  سردار

همه  هیمنت عشقشو بکشه که برگرده ؛ شب رهیهر من مرفتنت بتونم تحمل کنم . که شو

 ها و داستان ها شو .  لمیف ی

:  مزد غیشد ، ج ادهیپ نیکنه... سردار از ماش یعشقش ول م یمرده زنش رو برا یوقت

خرامان راه  ادهیرو با همون حال افسرده و داغون بست و پ نیسردار ازت متنفرم .در ماش

 اومد. ی! نفسم باال نم ستهیا یرفت . قلبم داره م

 

کنم ، سر بلند  یدونم چقد گذشت تا ذره ذره خودمو جمع کردم تا بتونم رانندگ ینم

 یکیزیکرد ، نه درد ف یبود ،  قلبم درد م سینبود ... چشمام خ ابونیتو خ یکردم سردار

 ریدونه د ی، م نییهولش دادن پا یبودم که از بلند یکس هیداشت ... . شب ی! درد احساس

کرد ، روانم درد  یکرد ، روحم درد م یبدنم درد م ین ... همه جایخوره به زم یزود م ای

 درد شده بودم. یخود کلمه  هیکرد ، شب یم

 نیشم. مشکلم کمر درد نبود ها ... پاهام سنگ ادهیپ نیتونستم از ماش یخونه ،نم دمیرس

دو جمله داشت منهدمم  نیبود ... شوهرم رفته دنبال عشقش ، من تنها برگشتم خونه ا

 لب به خودم گفتم : رینشستم . ز نیرو بستم. داخل ماش نیکرد ... در ماش یم

 . میبدتر ها رو پشت سر گذاشت نیآال ... آال ! ما از ا -

 کردم.... هیگر یها ی. بلند بلند ها ردمواین طاقت

بار  هی یسالگ و دو ستیب یکنم .من رو تو یخوام زندگ یکنم خدا . م یخوام زندگ یم

 یکنم. از مرگ روح م یمونده ام زندگ یبا باق میسال و ن هی نیخوام بعد ا یکشتن ، م

! با وحشت به رو به رو  دیسرم ترک یبمب تو نیجمله ع نیترسم ... سردار رو بهم بده ... ا

 رد شد! ازش ، اونو خواستم.... یمن و خدا چه جمله ا نینگاه کردم. ب
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خودمم  یدی. د یواضح نیوقت نه به ا چیاما ه یبود دهیهم ازم شن!؟ قبال یدیشن خدا

 کنم. با سردار . یخوام زندگ یتعجب کردم؟ درونم شورش کرده ؛ م

 یخنگِ ابله ساده  لوحِ مهربون که همش عذاب وجدان داره ، وابسته اس ، حت نیبا هم 

بگذره ،  یزیتونه از چ ینم ونشد چ یاش نگذشت ، عصبان یوابستگ یاز من هم برا

 تنش هم وابسته است! یحاضرم قسم بخورم به لباس ها یحت

 یم یدجزنه و  یجا داد م هیکه  نیها ، هم رادیا نیخوام. با تموم ا یمن شوهرم رو م 

شه  یکودن م یجور هیجا  هیو صدا و جذبه اس ،  رتیته مرد و غ نیا،اَهَ »یگ یشه تو م

 بغض گفتم:با  «بده ! ویک یآ تست دیبا یگ یکه م

خوام بگن که  ی.  نم رهیبم یزندگ نیخوام ا یکنم . نم یخوام زندگ یبهم بدش ؛ م -

... حق  یرو ازم گرفت یحق مادر یپسره دلش سوخته گرفته بودتش ، آخر برگشت .حت

 بهم بده ... خدا تو رو خدا ! یهمسر

 خاطرات اگر به  گهید یانگار قسم ها ،یدیته قسم آدمه ، خدا رو به خودش قسم م نیا 

 کنه از اعمالت! یقسم گذر م نیاعمالت باال نرفتن، ا

هام تو سن کم  تیو موفق ییبایروم رد شد، غرورم ، غرورم ، غرورم ... ز شیاز پ میزندگ

پدر و مادرم رو .... سرشون داد بزنم،  یگاه ی! حتنمیکس رو نب چیباعث شده بود که ه

 شرفتیتو مانع پ»خواستم و به مادرم گفتم :  یخواستن من مدل باشم و من م یچون نم

بهت ندارم،  یازین »به بابام گفتم :.«یستیمن ن سیاما رئ یآورد ایتو منو به دن ،یمن

محبت پدرم هم نه،  یحت یعنی «کنه محبت من به توئه! یکه ما رو به هم وصل م یزیچ

 کنم... من خونواده داشتم، آرزو داشتم ...  یم یدارم باهاتون زندگ میچون من راض

که تو  دمیبه خدا فهم دم،یفهم مونم،یپش یدون ی.. تو م هیحرفا تکرار نی... ا ایخدا

 ی.... حت یگرفت یداد تیبهم موفق ،یگرفت یداد یسالمت ،یگرفت یداد ییبایز ،یسیرئ

 باشه ......  یگرفت دنیخواستم دم رس یاون طور که من م یبخت و اقبال داد
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 یبه خونه؟! م یشه سردار رو برگردون یصاحب! م ،یهست یتو صاحب همه چ دمیفهم 

 گذشته ...! یجبران زندگ یفرصت برا هیفرصت ...   هیکنم،  یمثل آدم زندگ امخو

 با خدا حرف زدم که خوابم برد... نیماش یتو یهمون طور انقدر

 هی هیشب ست،یخواب ن یدون یانگار م... از اون مدل خواب ها که دمید بیخواب عج هی

زنم، حواست رو  یدارم با تو حرف م»گهیو م رهیگ یجور الهامِ، انگار خدا گوشت رو م

 ه؟یمنظور خوابت چ یکن یتو طول خواب مدام فکر م یحت«گمیم یچ یجمع کن بفهم

 بود! بیخواب عج نیدادم اما... ا ینم یتیبه خواب اهم ادیمن ز دیدون یم

 از صداش ... دیترک یزد، دلم م یرعد و برق م ،یابر ی، هوا یطوفان یایدر هی

خروشان  ایبودم، در یآدم قبل ،یبا پوشش قبل یبودم، با همون صورت قبل ایدم در اول

 .تو خواب نه نبودم یشد، انگار دست داشت منو گرفت تو خودش، شنا بلد بودم ول

صورت بعد تصادفم شد، درد نداشتم، آب انگار به کمرم  هیآب زد به صورتم، صورتم شب 

زدم....  غیج دم،یاول... ترس یدرد اون روزا هیشب ن،فشار آورد، کمر و پاهام درد گرفت

 اومد... ینم ییصدا زدمیم غیج کردمیصوت نداشتم، دهنم رو باز م گهیصدام رفت، انگار د

افتاده بودم دست و پا  هیگر دم،یستر  ایاز مردن و غرق شدن تو اون در دمیترس یلیخ 

 نداشتم که سردار بشنوه... . ییکردم اما من که آوا یسردار افتادم، صداش م ادیزدم...  یم

 رمیفکر کردم بم یبود ... حت یواقع یلیمرگ انگار خ نیو ا رمیم یشدم گفتم: م دیناام

کردم تو همون  هیاز خدا فرصت خواستم، گر دم،یجهنم. از اعمالم ترس ایبهشت  رمیم

 ایزد و قلوپ قلوپ آب شور و تلخ در یسر و صورتم هم م یحالت غرق شدن که آب تو

دل  یاهیس یخروشان و موّاج تو یایاومد ... برعکس اون در یقیقا هیخوردم،  یرو م

 بود! ایدر یآروم رو قیشب، اون قا
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 قهیتونستم برسم. اون قا یمن نم قه،یخواستم برسم به اون قا یبود... م بیعج یلیخ

رسوندم، انقدر دست و پا زدم با همون  قیبه قا ور دستام یشد. به زور نوک پنجه  کینزد

 هنوز موج داشت ...  یآروم شد ول یکم ایرو گرفتم، انگار در قیقا یدرد که باالخره لبه 

تونم  یاد نمافت ادمی دمیبود، تا د قیقا ینفر تو هینگاه کردم،  قینفس زنان به درون قا

 و گفتم : هیگر ری.، زدم زارمیب ایبه دن یبچه ا

 !؟یمن یتو!؟ تو بچه  نیتو رو گذاشته ا یک -

نوزاده نگام کرد، قلبم « گمیم یدارم چ دمیفهم یاومد، فقط خودن م یصدام باز در نم»

 کوچولو بود اما به صدا کرد : یلیرد، خک یآدم بزرگ نگاه م هی. شبختیر یهر

 یداره حرف م کهین قدر کوچیا یبا وحشت نگاش کردم، چه طور »... سردار ...سردار  -

 «زنه؟...

رو طرفم دراز کرد و باز گفت : سردار! دستمو طرفش دراز کردم انگشتم رو محکم  دستش

 نوزاد کرد... ی هیشد چشماشو بست و گر ینوزاد واقع هیگرفت، انگار شب

 نیماش ی... سر بلند کردم، صدادیکوب یشدم، قلبم م داریوحشت زده از خواب ب »

تو  شبیکه د ییها نیدوسه تا از ماش م،نگاه کرد «اومد... یم اطیامون از تو ح هیهمسا

 مهی!؟ به ساعت نگاه کردم، ساعت هفت و نیعنی. صبح شده ستنین گهیبودن د نگیپارک

م منتقل شده خواب به یکرد، انگار درد تو یدرد م یلیشدم، کمرم خ ادهیپ نی...از ماش

 بود.

؛ تا برسم  میدوم بود یرو گرفتم، آروم آروم از پله باال رفتم، ما طبقه  واریزور در و د به

عرق بودم ... سرم انگار پر از هوا بود، مغزم کار  سیکه کرده بود خ یباال از درد و تالش

 دوش آب گرم گرفتم. هیکرد، رفتم  ینم
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حاج  ینشستم خونه  پزخونهآش یخوردم و داروهام رو خوردم، دم پنجره  ریش وانیل هی 

 م،یبود، همه خونه بودن، بلند شدم رفتم سمت گوش اطیتو ح ناشونیآقا معلوم بود ... ماش

 نبود ...  یو تماس غامیپ چیبود. به صفحه اش نگاه کردم ه لنتیسا

 یمغزم نم دمیکش یطرح هیتم نشس زیپر از غم و آه ... رفتم سر م دم،یکش یقینفس عم

کردم، داشتم از بغض  یم یدو ساله خط خط یبچه ها هیشب دم،کر یخط خط د،یکش

 یم نوی! فقط همیلعنت ایپاشو ب ،یشبا خونه باش یشدم، سردار تو تعهد داد یخفه م

 فهمم.

 ... ایکنم، ب یوجود باز ساز یجا رو مثل همه  هی نیخوام ا یمن از هزار جا شکستم، نم 

 ..بود  یهوا گرفته و ابر ختم،یر ییفنجون چا هی

دستم  ینگاه کردم و فنجون رو تو یآشپزخونه نشستم، به آسمون ابر یپنجره  یجلو 

خوش باور، حتما رفته برش گردونه، به «رفت »:باهاش بوده!؟ گفت شبیگرفتم .... د

بَک زدم.  رمش،یکانتکت ها نگاه کردم خواستم بگ ینگاه کردم، به اسمش رو میگوش

 یکیموز هی.... چه مرگته آال!  یبه موهام زدم، لعنت یگذاشتم، چنگ نتیکاب یرو رو یگوش

 کردم. یپِل

 

 گرفته برده دلم نرفته باهاش دستمو

 دست داشتم هی میفرض کن تمام زندگ ایب

 بودم که بودنش عذابم بود یکیبا  من

وقت نداشتم،  چیحسو ه نیخوابم بود دستم رو به سرم گرفتم ا یتو هر شب تو ریتصو اما

 شد... داتیتو از کجا پ
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ساعت بعد سالله زنگ زد  اونم  هی...  ریگ غامیپ یزنگ زد، جواب ندادم رفت رو مامان

 زنگ زد ... ثمیزنگ زد ... م نیری... ش ریگ غامیپ یرفت رو

بلوز شلوار  هیاون لباس آشفته تنم بود،  هدف... منتظر بودم... یرفتم و ب یخونه راه م تو

اونم  یسرم... حوصله  یموهام رو گوجه کرده بودم باال ،یخواب و ربدوشامبر زمستون

 نداشتم...

اون جا  ی... بسه هر چایدر گذاشتم و گفتم : ب یپشت در خونه، آروم دستمو رو رفتم

چشمام باز »کنم اصال یکنم، درکت م ینم نیدم، بهت توه یفحشت نم گهی... دایب ،یبود

 : اَه .«که بلند بود با حرص چشمام رو پاک کردم و گفتم نمیآست یتار شد، با لبه 

 بود... میساعت نگاه کردم پنج و ن به

 یباورم نم د،یلرز یبوق برداشت، صدام م نی... با اولیزد، زنگ زدم به مجتب یشور م دلم

.... دمیبار ترس هیترسم برنگرده... من  یشدم... م یبشم ول یطور نیسردار ا یشه برا

 خواستم... یم مویزندگ

 ؟یاقا مجتب -

 داد بر من! یا - یمجتب

 

 سردار کجاست ؟! -

 خدا لعنتش کنه - یمجتب

 کردم : فیتعر هیسکوت کرد با گر ی...نتونستم خودمو نگه دارم، مجتب هیگر ریز زدم

گه  یزنگ بزنه ، نم هیگه  ی،نم ومدهین گهیشد رفت اونجا ، د ادهیسر کوچه پ شبید -

 ، حق منه ... ی. من زنشم ... من زنشم مجتب انهیخونه  دمیاصال من رس
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 خاموشه . دهیحق با شماست من زنگ زدم جواب نم  -یمجتب

 رفته گفتم :خاموش؟!!!وا

 د؟یزنگ نزده بود -یمجتب

 نه! نتونستم .-

 ؟! آال خانوم حالت بد نشه . یشما خوب - یمجتب

 ندارم نگرانند اما سردار ... یکه انتظار نگران ییرو ندادم ... اونا جوابش

رو خاموش کرده ، نخواسته  یکه گوش ششیرفته پ«رو قطع کردم ، یگوش»خدافظ -

هم گذشته . اون از  یاز حاج یسر کار هم نرفته . حت یحت یعنیمزاحمشون بشه ؛  یکس

 اما از زنه نگذشت. یازدواج با زنه گذشت به خاطر حاج

کردم . به حال بد بخت  یم هیکردم از غربت دلم گر یم یا هیاز خودِ خودِ زنه ... چه گر 

کردم ... اون که بد بخت بود من بودم نه سردار ... ؛ بد بخت منم ... همون  یم هیخودم گر

شده بودم ، اونم از  یخونگ یگربه  هیکردم. شب یم هیدم گرجا دم در خونه نشسته بو

کنه. خوبه عاشق  یم هیکنه و گر یکز م رهیکه لوسه و خاصه و صاحبش م نیمدله پرش

انتخاب دارم .  هیمن فرق داره، من  تیاما وضع میستین م؛ی! نبوددینبود معشوقو

 نااهل داره. یکه بچه  یناخواسته حسم به انتخابم حساس و متفاوت شده ! مث مادر

از بچه بگذره ! قابل  شهی؛ مگه م شهیام بچه دار نم گهیدونه بچه رو داره د هی نیاما هم 

 اونم ... هیاما من منحصرا شب ستین اسیق

 یطور نیرو بردارم ... آال تو ا یبلند شد . نا نداشتم از جام بلند شم گوش میگوش یصدا

... االن  ادیداشتم م دی؟!!! من قبال ترکش کرده بودم ؛ ام یشد یطور نیا ی. ک یبود

 ندارم ... دیام
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بازنده هام ... حالم اصال خوب نبود ؛ از  هیبه همه کس ... شب زیفکر کنم باختم به همه چ 

 خوردم ... ساعت هشته شبه ... ریش وانیل هیتا صبح از صبح تا شب فقط  شبید

باشم اما  یخواد قو ید هشت خونه بود ... دلم مکر یم یهشت خونه بود ... هر غلط 

به  دمیدراز کش نیزم ی... همون جا رو دیمنو دزد یانرژ یکیبودن ندارم ،  یحس قو

 ! کجاشو بسازم ؟!؟سقف نگاه کردم ، از کجا دوباره بسازم 

تن و دل و جان و ... چند بار بسازم ! اون وقت که ساختم دلم حالش بد نبود االن حالش  

 . ادیزنگ بزنم ب یکه خوب بشم ؟!به ک کشهیبده بود ... چند روز طول م

 

شبه  هی؟!!  "یترکم کن یکن یم خودیب"قلبم گذاشتم...پس چرا گفت:  یرو رو دستم

 نداره...چون...چون...من زنشم... شبه...خب حق نداره،حق هی...آال ومدهین

 دمیکه فهم یاون زمان هیسکوت مرگ بار. شب هیدر من سکوت کرد ، یهمه چ انگار

بار با دلم تصادف کرد!خودش  نیکرده ،سردار ا بیپنجاه درصد منو تخر بایتصادف تقر

 .دیهم نفهم

،نه  درخت سوخته ام هیکرد...شب سیچشمم سر خورد و گوشم رو خ یاز گوشه  اشکم

اش شه  هیده محبوب بشه،نه سالمت و سر سبزه که از سا یبشه نه بار م بایگل داره ز

 ... ادیاستفاده کرد ...از خودم بدم م

شد  یزده م فونی...تلفن خونه زنگ خورد ...زنگ آومدیم جیخورد ...مس یزنگ م میگوش

 ....من همون جا افتاده بودم

 ح کردن :از درون بهش حمله کردن...توطنشو ف شوییاما دارا دیتنه جنگ هیکه  میسرباز

حاج آقا که مکرر اسممو صدا  یدر اومد...سپس صدا یی...از پشت در صدا نیسنگ سرم

 نگران بود.. یپدر واقع هیبود، مثل  کرد،نگرانیم
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 آال...آال خانم بابا؟آال جان..._

 هم اومد که گفت  : یمجتب یصدا

 است. عمو من باهاش حرف زدم مطمئنم خونه_

؟  هیکدوم گور رتیغ یبچه حالش بد شده:اون ب نی،ا اریساز ب دیکل هیبرو  _آقا  حاج

 ."حواست بهش باشه"گفتم 

 .ستیجا ن چیحواسم باشه،ه یباهم رفتن چطور شبید_یمجتب

صدام کرد ،بغضم  ینطوریا یآقا باز در زد و گفت:آال جان...عروس خانمم ...وقت حاج

 شد... نیسنگ

 اومد... ینداشتم ،نفسم باال نم هیجون گر یول

 انیم نیامام حس ی،مهمونا میباش هیتو تک نکهیا یآقا باز زمزمه کرد :اول محرم جا حاج

تونستم چشمامو  یبود نم نیکربال!باز در زد ...چشمام سنگ یکرده صحرا شوی،سردار زندگ

 باز کنم ...

 تونستم تکون بخورم... یتنم و نم یافتاده بود رو یانگار وزن زندگ

 ه؟یآقا گفت :ک حاج

 عه ! سرداره...حاج عمو. - یمجتب

مونده ام شد گوش  ی.تموم جون باق رتیغ یب یرو. پسره  یبده به من گوش -آقا  حاج

خفه گفت:  یبا حرص و صدا دیلرز یاز خشم م یحاج یکه بشنوم .بفهمم کجاست. صدا

 حالش بد شده. ؟زنتییمعلومه کجا کهیمرت
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 اهتگن یپا دیگفتم؟با یبهت چ ادتهی.اریدر ن یمن ادا باز یسردار ... برا ؟یفهم یم

خودت  یبا زندگ یبساز یبراش زندگ دیبا  یدختر رو ازش گرفت نیا ی. تو زندگ یستیبا

 ؟یفهم یشبه م کی،نامرد !ساعت  رتیغ یکه حواسم بهش باشه ،ب ستی...آال زن من ن

منو  یبه من زنگ زده ،آبرو ست،پدرشیپدرش ن ی خونه ات خاموشه ...خونه یچراغا

رو خونه جا  شیفقط گفت به زنم گفتم:آال گوش کرد یداشت سکته م چارهی،مرد ب یبرد

 ستی،زنم بفهمه آال ن امیتونم از خونه در ب یگذاشته رفته مراسم پدر شوهرش:خودمم نم

 نیمو از سر ا هیسوزونمت اگه  یسردار زنده زنده م ؟یفهم یکنه... سردار م ی، سکته م

 دختر کم بشه .

 یکنه ... مردک م ی.در رو باز نم میات ونهدر خ یمن از پدرش امانت گرفتمش ... ما جلو

 االن.... نی. هم یایاالن م نیهم یده... هر قبرستون یگم جواب نم

 لیبرم ....تحم دیگفتم با یدرست م دی...شا هیاجبار یزندگ نیپدرش اجبارش کرد . ا بازم

 نشم،مجبور به من نشه..

به  میگوش یصدا «... ادین دیبگ دیدرو باز کردم ،بهش زنگ بزن»خوام بلند بشم بگم یم

شد  نیمحکم تر در زدن و صدام کردن...گوشمم کم کم سنگ یو مجتب یهوا رفت ...،حاج

 رفت. نیاز ب میاری...و هوش

و صدا سرخفه صحبت کنند تا  ین با صداخواست یاومد ...انگار همه م یپچ پچ م یصدا

نشه اما بد تر همهمه کرده بودن ،دهنم به شدت تلخ بود ،نور از پشت پلک چشمام به 

چشمم اشک خشک شده  یکرد چشممو آروم باز کردم ،گوشه  یچشمم نفوذ م نهیقر

 مژه هامو داشتم. یبود ،حس چسبندگ

 تو سرم مرور شد... یزود همه چ یلیشناختم ،خ یبود،اونجا رو م مارستانیب ی پنجره

 کنه. یسردار کنارم نشسته با غم عالم داره نگام م دمیچرخوندم ،د سرمو
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ورتش سرخ،چشماش چه غروب غم صاست،طرف چپ  ختهینگاه کردم،چقدر بهم ر بهش

 بدون کت... یشبه،همون لباسا تنشه ولیموهاش آشفته تر از پر !داره یزیانگ

،مدل حرف زدنمون  میزد یهدف  قدم م یهم ب ی،تو چشما میکرد یفقط  بهم نگاه م

بود حرف با نگاه ...اعتراض با نگاه ...محبت با نگاه ...عشق...؟!عشق هم مگه بود؟!اگر  نیا

 بود با نگاه!...

 زمزمه کردم :برو. آروم

 خش دار گفتم: یگلوم با صدا یو کهنه تو یمیبغض قد هی:کجا؟!  با  دیتر نال آروم

 یمن نم ست،ینا یحاج یرم نترس :نگران نباش :برا یخواد ،من م یکه دلت م ییجا_

 .گمیخوام ،به همه م

 تکون داد و گفت: نیبه طرف عینگاه کرد و سر باز

زد به قلبش و گفت:داره منفجر  !ترکم آال ی! دارم از درد مترکمیخونه،دارم م میپاشو بر_

 ...شهیم

 رونیخونه حرف دارم!اون ب میشه! آال...پاشو بر یم یاش زد و گفت:داره روان قهیشق به

 ...قی،تو حداقل گوش کن رف دنیهمه منو کوب

 ست،اونیخونه ن گهیخونه؟اونجا د میبر !منو و تو فقط مقتول و قاتلِ ی؟هه! رابطه  قیرف_

تونم  یکه من فقط اسمشو خونه گذاشته بودم ،من! منه احمق که فکر کردم م هیجهنم

 آواره ها خونه بسازم. یرو

 بازوم گذاشت و با تعجب و اخم نگاش کردمو گفت: ی،سرشو رو دیرو جلو کش شیصندل
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داشتم  یمن بودم که نگه م شهیسال هم دم،دهیده سال عمرم رفته ،ده سال دروغ شن_

 .زهیکه فرو نر

 

.. 

ل با عزت فهمه،جسدتو بردار آال ،برو حداق یشم نمدگه که خو یانقد چرت و پرت م داره

 رمیبم

 صدا کردم: بابا؟ آروم

 سر بلند کرد ودستشو رو دهنم گذاشت و گفت: سردار

 پر اشک نگاش کردم و گفت: یآال ،نرو ،تو رو خدا ...تو رو خدا صدا نکن  با چشما_

 کرد. یزندگ دیبعد مرگ با یبدبختم ،بمون چند ماه بهم بگو چطور یلیخ_

،نبض دست توئه  ستین نی! نبض ازنه؟یقلبم وگفتم: م یبمونم؟! دستش رو گذاشتم رو_

 ... ستادیا شبیبدن نبض داره،د یکه همه جا یدونیم

 . یایزنگ زد و باز اون اجبارت کرد که ب یهمون موقع که حاج

شده تکون  یعاص نییاجبار نکرد.  با حرص و غصه دستمو تکون دادم از باال به پا_سردار

 دادمو گفتم :

 .دمیشن_

 یدر خونه اش نشستم زل زدم به اون خونه  یدو روز جلو_سردار
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کرد؟!من ازدواج کردم اما براش کم  ینطوریشد؟!چرا ا یسردار چ گمیبه خودم م یلعنت

 تونستم از جا بلند بشم. یکرد؟!نم ینطورینذاشتم ،چرا ا

 .ریبرو بم ن،ییپنجره خودتو بنداز پا نی،از هم ریبرو بم_

و بغض آلود و  ونیگر یتشو ندارم   با صداأتونم !جر یبا غصه نگام کرد و گفت :نم سردار

 :لرزون صدا کردم

اون  مارستانیمردم،اومدم ب شبیگه،من د یم شیمن از عشق و عاشق یبابا؟  داره برا_

 .گهیم یداره چ

 دهنمو گرفت و گفت:آال !آال... یدوباره جلو سردار

 بدم؟ تیو با حرص گفتم:بمونم دلدار نییپا دمیکش دستشو

 فهمه. یحال منو نم یکس رونیکسو جز تو ندارم ،اون ب چیآره ،من ه _سردار

 ؟یفهم یتو حال منو م_

 آهه توئه. نیا_سردار

 .ادیبدتر سرت ب_

 گفتم: هیانصاف . با حرص و با گر ینگو ب_سردار

شقش که بگه غلط ترکت کرد؟ خوب شد،منم ترک کردن ،منو گذاشت رفت دنبال ع_

 با زنم رفتم پاگشا... شبیکردم د

 لحظه ساکت شو ...دستشو به سرش گرفت و گفت: هیآال ...آال...تورو خدا  _سردار

 

 پانته آ، رفته ... رفته ... -
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 :«گفتم دیبا حرص و تشد»

 به درک . -

 یو هر چ نی؛خونه و ماش ادینگام کرد و زمزمه کرد : حامله است ؛ رفته که با بچه ب سردار

بفهمه ...  ی.... حاج ینامه گذاشته . حاج هیدونم کجاست. فقط  یداشته رو فروخته ، نم

 رفتم!  شیجا پ نیدونه من تا ا ینم یحاج

 یم امتیق ادیاون بچه ب گهیشم. نه ماه د یم یآال من بدبخت شدم ، آال ... دارم متالش

اعتبارش ...  ؟یچ یحاج ی... آبرولیترکه ، تو محل و تو فام یبمب تو بازار م نیشه. ع

 حروم زاده داره... ؟!! هی، بچش  نیخادم امام حس

 کنم آال... آال ...؟! کاریدستش رو به سرش گرفت و گفت: چ 

داد .آروم جلو عقب  ینگاش کردم، خودش رو تکون م رهیحرکت و نگاه خ یب یچشما با

 گفت : یکرد و م یم

دونه من با پانته آ رابطه داشتم  ینم یمجتب یدونه ... حت یکس نم چیکنم ، ه کاریچ -

 کن . یفکر هیکن ،  یکار هی... آال ... آال ...  رهیم تمیثی... ح

 صدا کردم : بابا ؟ یهم گذاشتم ... با سنگ دل یزدم لبامو رو پلک

 دهنم گذاشت و با التماس گفت : یشوکه نگام کرد ، دستش رو رو سردار

 یمن چه غلط یشب ها قسم ... ، تو بر نی)ع( آال ؛ به هم نیامام حس نیتو رو به هم -

 سوزونه. یام رو م شهیر یبکنم ؟! حاج

 بمونم جور کش تو بشم؟ -

 تو رو دوست داره . با تو حساب و کتاب داره .منو به اعتبار خودت ... یحاج - سردار

 خاک تو سرت سردار ! -
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 یرو ازم م میکنه. زندگ یق معاکنه.  یم کارمیبفهمه چ یحاج یدون یآال! تو نم - سردار

 کنه ... یطردم م رهیگ

 کنم ؛ من وصلم به نسبتم به بابام ... یم ی..ِ. من با پسوندم زندگ ستمیتو ن هیمن شب آال

 برو دنبالش . -

از جا بلند شد دستش رو به سرش گرفته بود ، کالفه وار »کنم ؟! داشیاز کجا پ - سردار

 «تکرار کرد ، دوباره اومد نشست  یرو هجمله 

 . شمیم یکار کنم ؟ دارم روان یکردم سرش رو  تکون داد و با غصه گفت :چ نگاش

 . رندیدو تا آدم بذار آمارش رو بگ -

 رفته رانیاز ا -سردار

 کجا ؟! -

 بوده هیدونم پرواز اولش به ترک یدونم فقط م ینم - سردار

 :«خفه گفت یباحرص و صدا»؟  یکن دایپ آدرس هی یتو عرضه ندار یعنی -

 شناسم ؟! یمثال فالن قبرستون تو فالن کشور. من اون کشور رو از کجا م - سردار

 پول خرج کن ... -

تو کم نشه  که از حقّ هینظر حاج ریبرسه ؟ حسابم بعد عقد ز یکه به گوش حاج - سردار

. 

 گفتم:با حرص نگاش کردم ، با التماس نگام کرد و با حرص  -

 :«لرزون از بغض گفتم ییبا التماس و غم نگام کرد . با صدا»؟ یبش میپشت من قا -
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 یهوا و هوست ؟ من باشم که به خاطر من حاج یپ یو بر یامان بدم که باز فول بش-

 نون و آبت رو قطع نکنه ؟!

 رو به بازوم چسبوند گفت : شیشونیپ سردار

 یبخوا یفقط نرو ، هر کار دمیانجام م یبگ ی.. هر چ... آال ... آال . دی... ببخش دیببخش -

 :«و گفتم دمیکش رونیب شیشونیپ ریبا حرص شونه ام رو از ز »... دمیم یبخوا یهر چ

که تو  دمیسراغم فهم ومدی؛ همون موقع که ن ید یکه به من وعده م ستمیمن پانته آ ن -

کارت عابر بانکش نسوزه هر وقت که  ارهیاون بچه هم داره م ،یکارت عابر بانک هیبراش شب

 شد شارژش کنه . یخال

 

با من تماس نگرفت،  ی... حتارهیاز چنگش درش ب یذاره کس ینم هیکیعاشق  یوقت آدم

 قفل باز شده بود... هیباهام حرف بزنه، ازدواجت براش مثل  ومدین یحت

 ...میشوکه نگام کرد و گفت : ما قرار ازدواج داشت سردار

 دهیپلک یکه با پسر نا محرم م یپسرش رو به دختر یبشه!؟ حاج یعروس حاج ادیب -

 آ مؤمن بود؟ داد. منم مجبور شده، حق و ناحقش مجبورش کرده. پانته ینم

 ننه باباش کجان؟ ،یزد و گفتم :براش خونه گرفته بود یپوزخند سردار

 شهرستان. - سردار

 یسنجاق شده به بابات م یِزن توئه تعصب ادیم نیا یخب خاک تو سرت ؛ تو فکر کرد -

 شدن. یحاج یمجموعه  ریز یعنیشه؟ زن تو شدن 

 حوصله نگام کرد و گفتم : برو اونجا. یب سردار



228 
 

جور منو داغون  هیبچه  نیرو. اونا طردش کردن ازش خبر ندارن. ا یکیفرستادم  - سردار

 یم یچ گهیتونم به رفتن اونم فکر کنم... نُه ماه د ینم یکرده که از ترس و هول حاج

 شه؟ آال... آال....

و بابا و سالله اومدن داخل ... سردار از جا  یدر اومد و دکتر اومد تو، پشتش حاج یصدا

 هیپوش یسردار ... ب دم،یصورتم کش یسرمو رو یرو یِبلند شد... دکترم مَرد بود. روسر

 !نکرد ریی! چرا نگاهش تغدید یم

شه، اگر بمونم  یبندم م یبه خاطر من ببخشدش؟ اگر بمونم پا ی!؟ بمونم که حاج بمونم

بسازم، سردار وابسته است،  میزندگ یبرا یشکشت هاش بتونم پل نیا یهمه  دازیشا

 وابستش کنم، نگهش دارم... 

 شتریترسه، سردار از همه ب یم یره. از حاج ی!؟ نم یاگه زنه برگرده و به اون برگرده چ

 یشتریفقط درد ب ارمیبه دست نم یزیاعتبار و پول و آبروشو دوست داره... اگه برم، چ

 یزندگ دیق یبعد ازدواجم ول تیکشم، برم هزار سال تالش کنم برگردم به موقع یم

 هم جنس با... با سردار رو بزنم ...  ریغ هیبا  یمستقل، زندگ

آال »گه ینده. زنه زده وسط خال اومده مخودِ خودِ گوسف هیاحمقو دوس دارم... نگاه! شب

  «خونه مینرو، پاشو بر

شه، اعتماد به  یهم مثل سردار م یکیاعتماد به نفس ندارن ...  ستن،یهمه عاقل ن 

که بتونه پشتش  هینفسش اسم باباشه، پولشه، شغلشه ...، اعتماد به نفسش به اون کس

 یبه باباش، تو زندگ بچسبه دیبشه، عرضه نداره از خودش مهارت خرج کنه با میقا

... نهیزن که بهش خط بده و اون طبق خط ادامه بده، سردار ا هیبچسبه به  شیعاطف

 برعکس منه ... 

من دوسش دارم، چون... چون ... تو  یمن خود ساخته ام اون خود باخته است ول یهر چ

ده... چون  یمهربونه، بهم حس قدرت م م،یدیخند یبا هم م یاوج اختالف و ناسازگار
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اتفاق برام  نیا یچهل سالگ یتونم کنار خودم داشته باشمش. من تو یکه م هیتنها مرد

و چهار  ستیکنم. من همش ب یم یمَرد زندگ یکه بگم خب به درک تنها و ب فتادهین

 خواد ...  یم یسالمه، دلم زندگ

کنم ...  یخوام با سردار زندگ یخواد ... م یخواد ... عشق م یمستقل م یدلم خونواده 

 بابا. یخوام برگردم خونه  یخوام بذارم کنار! نم یمنطق و عقل رو م

 کنه. یم دییرو تا میتصم نیعقل و منطق کارم رو بالک کنند اما احساسم ا دیشا

 و گفت : دیکه مرخص شدم، بابا اومد و من رو کنار کش مارستانیب از

 .ارمیرو م تلیخونه، من وسا میبر ایآال، ب -

زد، بغلش کردم، شونه اش رو  یچشماش موج م یو غصه تو یبابا نگاه کردم، نگران به

 و گفتم : دمیبوس

 ،یزیکه منو به خاطر چ یدونم تنها مرد یاعتماد ندارم اِلّا تو، م یمرد چیبابا من به ه -

 دوستت دارم. یلیخ ،ییخواد تو یخودم م یخواد و تنها برا ینم یبه خاطر بهونه ا

 .میر یم رانیالزم باشه از ا ،یکش یعذاب م یدونم دار یتو گوشم گفت : من م بابا

خوام  ی: م«نگام کرد و گفتم یبابا با غم و نگران »آغوشش در اومدم و گفتم : نه بابا ... از

 .میتسل یتالش کنم ... زوده برا گهیبار د هی

 .یبش تیاذ شتریب نیخوام از ا ینم - بابا

 یزیپشتتم از چ شهیو گفت : من هم دیرو گرفتم ببوسم، نذاشت. شونه ام رو بوس دستش

 نترس.

 بغض نگاش کردم و گفتم : به مامان نگو ها! با

 دونه. ینه نم - بابا
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 ما استراحت... یخونه  ایدو روز ب یکیاومد و گفت : آال،  سالله

 ایبود،  ستادهیاج آقا کنارش اح د،یسرامون طرف سردار چرخ »نه سالله خانوم.. - سردار

 یم «ارهیمرد خوبا رو در م یانقدر کارش لنگ منه که اآلن ادا ایزده  خونکیس یحاج

 برم خونه...

. گفتم؟ وگرنه گهیبود د یحاج خونکیآهان، س »سر کار... ایدو روز ن یکی -آقا  حاج

 .«یحرف مفت زدن چوخد یخدی رتیغ

 تکون داد و چادر منو سالله گرفت و گفت : یسر سردار

خونه،  امیبه سالله نگاه کردم، سالله اشاره کرد ولش کنم ب »...میاریب رهیجون بگ میببر -

 : خوبم.«صدا گفتم یب

 صدا گفت : خاک تو سرت... یهم ب سالله

 زد. یتصنع یپشت سرم نگاه کرد. لبخند به

 آقا از پشت سرم گفت : حاج

 کنه. یدگیخانوم رس نیما، شه یخونه  دیبر دیخوا یم -

 رو نگاه کنه گفت : یکه حاج نیبدون ا سردار

 ...دییخودمون بهتره... آقا ارسطو شما هم بفرما ینه خونه  -

انداخت و بابا اومد صورت من رو  ریدار نگاه کرد و سردار سرش رو به ز یبه سردار معن بابا

 و گفت : دیبوس

 زنگ بزن به من. -

 ن نباش تو رو خدا، خوبم.نگرا -
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 و گفت : تو دسترس باش. دتَمیهم بوس سالله

 د.و حاج آقا به جلوتر رفتن بابا

 

 یاومد. انگار از جونم کم شده بود. رفتم رو یخونه، هنوز نفسم باال نم میدیرس خالصه

در اتاق  یسال گذشته... سردار اومد جلو هیرو مرور کردم. انگار  روزی. ددمیتختم دراز کش

 رو نگاه کرد. نگاش کردم و گفتم :

 شد؟ یچ -

 :«تخت نشست و گفت یسردار اومد تو، رو»

 . منظور منو خواهرام و تو و سالله...میستیشما ن هیما شب -

 و گفت : دمیام رو برداره سرم رو عقب کش هیکرد، دستش رو دراز کرد پوش نگام

جا حس کنم خونه است، چون  هی... بذار : بردار«با اخم نگاش کردم و گفت »بردار... -

 یم یمادر ما رو از حاج شهیبود، هم یحکومت نظام شهیما هم یهمه راحتن، خونه 

نگه داره،  یراض یرو چه طور یبود که حاج نیخودش هم به فکر ا شهیترسوند. هم

 : چرا«بهم نگاه کرد و گفت »همه کاره بود... یاجچون ح مینداشت میجرات اراده و تصم

 روبند رو؟ یدار یبر نم

 راحتم. یطور نیا -

دهنمون با  شهیهم یول میدی. فقر ندمیدید ادیز دیتهد یول میدیما محبت ند - سردار

باشه ازتون،  یراض ن،یرو ناراحت نکن یگفت : حاج یپول بسته شد... مثال مادر م یوعده 

 دم. یبهتون انقدر پول م دیشلوغ نکن
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. اون میکرد ینم یکنجکاو م،یکرد ینم یباز م،یاوردیبچه ساکت ها رو در م یما هم ادا 

باشه ما به خواسته هامون  یاگه راض ی. چون حاجمیرو خوند گهیم یرو که حاج یرشته ا

 آالت خوندم. وریو ساخت ز یطراح ،یداخل ونیدکوراس ی. جامیرس یم

 یشدم، عالقه به فوتبال رو از خودم کشتم چون از نظر حاج یکت و شلوار یحاج هیشب 

فکر ها... همه شد همون که  یها، همه  رفتار یهمه  ،یوقت تلف کردن بود. همه چ

 خواد. یم یحاج

 ستمیبلد ن ینباشه حت یاگه حاج دمیکردن. دروغ گفتن... فهم یهمش نقش و رُل باز 

خواست، اسممون رو گذاشت  یاون م همونه که نیبدم. ا صیدست راست و چپ رو تشخ

تنها تخلف من  آ پانتهدونستم نابود شدم.  یخوبه. نم میخلف... ماهم فکر کرد یبچه 

 بود. یزندگ یتو

ده سال دروغ گفتم... اما  ،یهر روز هر شب استرس داشتم، ده سال، ده سال پنهان کار 

قلبم بود... از  یتو تیرضاحس  هی ،یحاج یکردم، تخلف از قانون ها یکه تخلف م نیاز ا

 کردم.  یحس قدرت م ستین یآ انتخاب حاج که پانته نیا

 یدون ی: م«نگاه کرد و گفت »ماه... ستیدادم... ده سال... صد و ب امهاد نیهم یاصال برا

نگام  »خواست... یم یبود که حاج یزیعکس چ قایچرا ولش نکردم؟ چون... چون اون دق

 یکردم. سر یفقط سکوت کرده بودم و گوش م یبگم ول یزیکرد، انگار منتظر بود چ

 :«تکون داد و گفت

چون من  ره،یتونه ازم حق السکوت بگ یم زایچ یلیکه واسه خ دیزود فهم یلیاما آال خ-

انداخت  ریبه ز یمن دست حاج آقا است... سر یزندگ تیّ. چون مدندمیترس یم یاز حاج

 و گفت :

اون هم نقش  یبرا دیآورده... با ریکه منو گ دمیفهم یدونستم... م یرو م نایا یهمه  -

 نسپره. یکردم تا من رو دست حاج یم یباز
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 ؟یپس چرا باهاش بود -

دادم  یکرد، زمزمه کردم انگار جواب خودم رو م یکرد و سکوت کرده و با غم نگام م نگام

: 

 .یچون دوستش داشت -

اومد، بهش  یقلبم م یزوزه  یفضا بود، صدا یتو نیسکوت سنگ هیانداخت،  ریبه ز سر

فکر و احساسم هم الل شده بود،  گهید یسرم خم کردم. حت ریپشت کردم و دستم رو ز

 آروم زمزمه کردم :

 خسته ام. -

باشم  یکه وادارم کردن اون ییاز همه کس... از آدما ،یمنم خسته ام. از همه چ - سردار

 »از همه خسته ام... شتریء استفاده کردن. از خودم بکه همش ازم سو ییکه نبودم. از کسا

و  ختیر ینفره، بدنش مماس با بدنم شد، قلبم هر کی. رو همون تخت دیکنارم دراز کش

 :«گفت

 بکنم!؟ دیبا کاریسرداره من چ یبچه  نیبگه ا ارهیبفهمه ، اون بچه رو ب یآال! اگه حاج -

سردار  یبچه حتما برا نیدکتر. ا یحرفا شیکردم. فکرم رفت پ یرو به رو نگاه م به

کار رو کرده  نیآ ا پانته دیآ است... شا داره، هم چون بچه اشه، هم چون از پانته تیاهم

 هیهمش  دیبه ذهنت برسه. شا دیاحمق. االن با یآال یکه سردار عقدش کنه...! ا

 نقشست...!

خورده نگام کرد و با  کهیکه سردار شوکه و  یجور هی دم،یشد. از جا پر یدلم خال ته

 حرص گفتم :

 سردار... چقدر؟ یوونیشعور... چقدر تو ح یملعون، ب -
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 :«با حرص گفتم »حرف دهنت رو بفهم!!! ؟یگ یم یاخم کرد و گفت: چ سردار

چطور آال رو از سرمون وا  دیفکر کرد دیهمش نقشه است نه؟ همش نقشه است، رفت-

 گهیبه جون آال خرش کن. نُه ماه د فتیوام بعد برم. ت یشم م یآهان من حامله م م؟یکن

 کنه. یهم عقدمون م ی. حاجامیمن م

 خورده نگام کرد و شوکه گفت: کهی سردار

بفهمه من رو زنده به  یگم حاج یپوکش کرده؟ من م ،اثر داروهاته نه؟ زده به مغزت-

 نقشه است!! یگ یکنه، تو م یاز ارث محروم م کنه،یکنه. عاق م یگور م

 نی! خونه ا؟یچ یعنی یدون یکنه! م یم کسانیمنو با خاک  یعشق، حاج نیا یبابا گور

که  دمیخر نیآ خونه و ماش پانته ی. تمام پس اندازم رو دادم براهیبه نام حاج یجا هم حت

 . من االن صفرم.یسر زندگ نهیبش

تو  حقمنم دستش گرفت. که مبادا از  یحساب کتاب زندگ یحت یبعد ازدواج با تو حاج 

 آال؟! یبره. چه نقشه ا

 یما بود. انگار سر دسته  یوابو بدتر از خونه  یخونه  دمیوابو دلم وا بود د شیپ اومدم

 !ییهمه تو

 کردم، با اخم نگام کرد و گفتم : ینفس زنان نگاهحرص با

 یباسش رو گرفتم تول ؟ید یم لمیدروغ ها رو چرا تحو نیرفتم. ا یمن که داشتم م-

 :«سردار داد زد »مگه من احمقم..؟ یدیم لمیزدم. چرا تحو غیچنگم. زدمش و ج

دارم به رد کردن تو؟ اگه  یازیگم منو قال گذاشته، مگه من ن یگم رفته. م یاحمق م -

 یخواست م یدلم م ینبود که، هر غلط یداشتم که، اگه بابام حاج یزیمن از خودم چ

 کردم.
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 گفتم : ازت متنفرم قاتل. شتریحرص ب با

من اونم  اهات،یاز دست دادن رو یبرا یدار لیدل هیتو  شتر،یبا حرص گفت : من ب اونم

 ندارم.

حرص زدم تو گوشش چشماش رو محکم رو هم گذاشت از حرص مشتاشو محکم جمع  با

 دو رگه گفتم : یبرگشته بود. با صدا یلیکرده بود، صورتش به جهت س

بهم نگو ناقص... بهم نگوووو :«لرزون تر گفتم یبا صدا»نگو زشتبه من  گهید -

 نگوووووو....

 یکردم، م یلرزون نگاش م یباز کرد، صورتش رو برگردوند به طرفم با چونه  چشماشو

چونه ام بود، دست دراز کرد به طرف شالم، دستش رو  نه،یچونه ام رو بب یتونست لرزه 

 شعور... یپس زدم و با حرص گفتم : نکن ، ب

 ...ینگفتم ناقص ،یمن نگفتم زشت - سردار

 یقدر عرضه نداشت نیعقل و ذکاوتت، ا نیبا ا ییناقص تو ستم،یمن که خر ن ،یگفت -

خاک تو  ،یبال بابات ریدو ساله ز یبچه  نیع ،یاز بابات جدا بش تیناسوریسن دا یتو

 کاشت.تونم بچه دار بشم رفت  یمن نم دیسرت اصال... رذل پست، تا شن

 «گفتم شتریسر با حرص ب »اون شب... منه. لعنت به رینوچ! تقص - سردار

 جا، بگو به اون صبح. نیا یایآهان اعتراف کن، کدوم شب؟ تو که هر شب م-

 نگام کرد و گفت : یبا تعجب نگام کرد و بعد شاک سردار

دو  یکیآ  عقلت هم بپره، پانته مچهیلعنت به اون شب که با تو تصادف کردم که اون ن -

 م؟یمگه هَمِستر  یماهشه تو تازه به من گفت
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نوچ سکوت  هیبا  یاتاق حاکم شد، سردار هم هر از گاه یکردم بهش، باز سکوت تو پشت

 شکست. انقدر که آخر گفتم : عه! چته؟ یرو م

 آ رفته. گم پانته یشم، م یم وونهیدارم د - سردار

 سرم. یفدا -

 تو کمتر. یبرا شتریمن ب یشه، برا یجهنم م مونیزندگ ادیب - سردار

 جا بلند شد و گفت : انتقام گرفت ... انتقام گرفت... از

که تخمک  شگاهیتو آزما ایکنه،  قینگرفته به خودش تزر یزیبا سُرنگ که با زور ازت چ -

 ذاره. یخود تخم م یآ مرغِ به خود زنه انگار پانته یحرف م یجور هینکرده!  یگذار

 شمیم وونهیکنم، آال دارم د کاریگفت : اصال من غلط کردم تو بگو چ تیبا عصبان سردار

الفش کردم، چون ده سال عچون من ده سال  یحاج یفرسته برا یها؛ گفته بچه رو م

خونواده اش رو ازش گرفتم، اونم ودادم ازش سوء استفاده کردم، فرصت هاش  دیوعده وع

 .رهیگ یمن رو م یخونواده و فرصت ها

شوهرش رو،  یکنه؟ بچه  یدوست دخترت رو بزرگ م یزنت بچه  نمیگفته حاال بب 

 من. یبابا یکنه. به اندازه  یتا چه حد تو رو عاق م یحاج نمیبب

 خونواده اش رو ترک کنه؟ یتو خواست -

 من غلط بکنم. - سردار

 د؟یدیاونا شهرستان، تو تهران، کجا همو د -

سردار  یبرا یسر »... دیع یبرا رجان،یس کینزد یشهرستان هی م،یسال رفت هیما  - سردار

بود، بعد عادت شد ... بعد عالقه  یسرگرم هی هیاولش فقط شب«:تکون دادم و سردار گفت
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 هفده جده،یاز خونه اشون فرار کرد اومد تهران گفت جا بده، اون موقع ه هویشد، بعد 

 .داشت نطورایا

 یبهش م یاجاره کنم، چند سال اون جا موند، من خرج تیسوئ هیفقط تونستم  من 

به زور خواستم  یخواست تهران باشه، حت یکرد، م یدادم، چند بار گفتم برگرد، قبول نم

 بفرستمش بازم نرفت...

 به زور خودشو قالب کرده ها. یعنی -

رو ول کنم و  ستیکه تهران رو بلد ن یدختر شهرستان هیتونستم  یمن که نم - سردار

 برم.

 تکون دادم و گفتم : یسر

 .یو سخته ول کن یدیو خرج هم که م یخال یآره خب! دختر و خونه  -

 ؟یشناخت یطور نینگام کرد و گفت : تو من رو ا یشاک سردار

مزه  شتریگفتن مال مردم خوردنش ب میاز قد ینداشتم ول هباهات مراود ادیواهلل من ز -

 ده. یم

 حرف مفت زدن. میفت : مردم غلط کردن که از قدبا اخم گ سردار

 اصال حروم لذت داره. -

 ؟یکن یم یبار ک کهیکرد و گفت : ت زیچشماش رو ر سردار

 .گمیم ینه کل -

 گفت به خاطر من فرار کرده افتاده بود گردنم. یعذاب وجدان داشتم. م گمیم - سردار

 نداره. یبه حاملگ یه است! رو گردنت بود؟ واهلل گردن ربطلحام اروی -
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 بود گفت: یهم خنده اش گرفته بود هم عصبان سردار

 .گهیم یاون چ گمیم یمن چ -

 صاحبه. یگناه ها گردن اون ب یهمه  دیگناه یشما مردا ب شهیگم؟ هم یمگه دروغ م-

کرد نخنده. بلند شدم به طرف آشپزخونه  یم یکرد. بهش نگاه کردم سع ینوچ سردار

 سر هم کنم. ییغذا هیرفتم 

بهش که نگاه  یدروغ ول ایگه  یدونستم راست م یبود، نم دهیتو سرم بمب سوال ترک 

 کردم مثل مرغ سر کنده بود ... یم

کنم آال؟ هر  کاریگفت :چ یکنم م ینگاش م دیفهم یشد و وسطاش که م یفکر م غرق

 ینبالم راه مبود، د یدونم چ یدونم، نم ینم ایاسترسش  یرفتم از رو یخونه هم م یجا

 گفت: یگفتم با تعجب م یافتاد بهش که م

با  دیخونه د کهعصر مامان اومد خونه امون، سردار رو  یکه! طرفا ومدمینه بابا دنبال تو ن 

 تعجب گفت

 

: 

 ؟یآقا سردار! وا! شما چرا خونه ا -

 تر گفتم : عیکرد و سر ینگاه مین هیبه من  سردار

 حالش بد بود، االن رو به راه شده. حداره، از صب دردسر کمی -

 ؟ی. دکتر رفتیآهان! آره رنگ و رو ندار - مامان

 نه بهترم. - سردار
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 نگران شدم. ؟ید یرو به من گفت : چرا تلفن رو جواب نم مامان

 گفتم که جا گذاشته بودم. -

شه نفهمه، بو نبره.، حس  یمادره ها مگه م»دیبر یدلشوره امانم رو داشت م - مامان

 «نکنه.

 مگه بچه ام؟ ؟ینگران چ -

 چشمات گود افتاده؟ ریچرا ز - مامان

 .دمیتب داشت، نخواب شبی. سردار دهیکم خواب یبرا -

 !دیلب گفت : خوبه عاشق دل خسته نبود ریز مامان

 .زمیبر ییچا هی: «بلند تر گفتم»میآدم که بود -

نبالم راه افتاد، برگشتم نگاش کردم حواسش نبود، سرش آشپزخونه سردار د یتو ماومد تا

شن  یکه مضطرب م ییخونده بودم بچه ها یمجاز یصفحه  هی یبار تو هیبود.  ریبه ز

  .عادت رو دارن نیا

کنند و اضطراب و  یحس اعتماد م انیمهدشون که م یمرب ایچون دنبال مادرشون 

خفه  یمقابلش سرش رو بلند مرد و با صدا سادمیکنه، وا یکمتر م روو ترسشون  ییتنها

 .فتیمثه جوجه دنبال مرغ دنبال من راه ن ن،یگفتم : برو بش

 :«گفت دنگام کرد و بع یخوردگ هکّیسردار با »

 اومدم آب بردارم. - سردار
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سردار با اخم نگام کرد و برگشت به  »آب اونجاست ! وانینگاه کن ،دو تا ل نیآب ؟! به ا -

 «.هال

که پرواز تو ذاتشه اما اونقدر تو قفس مونده که پروازُ  میپرنده ا هیشب یزندگ یروزا نیا 

ممکنه بخوره  یول ادیب ادشیپرواز  ییهویتونه بپره و  یم هیبلند یرفته حاال لبه  ادشی

 ... رهیو بم نیزم

کنه ، سردار  یمامان هاج و واج داره سردار رو نگاه م دمیو برگشتم به هال د ختمیر یچا

فرش اسپرت وسط هال ، مامان منو نگاه کرد و با چشم و ابرو و  یهم زل زده به طرح ها

 :سر اشاره کرد

 چشه ؟! -

 نبود به مامان گفتم : ایشده سردار و نگاه کردم و اما انگار تو دن یعاص

 قرص کلداستاپ خورده هنگ کرده ! -

 ، زل زده به فرش . دیمراسم داشت شبید گمیوا !!!گوشش هنگ کرده ؟! م - مامان

 شبینشده ! د یزی؟ واهلل بله حالمون خوبه چ یریگیمچ م یمامان جان ! دار گهیآره د -

 ده شبو مراسم دارن . نیکل ا گهیمراسم داشتن د

 با اون کمرت . یسبک نکن نیتو سنگ - مامان

 رسه . ینه ، انقدر هستند به من نم -

به دست  یو سردار گوش دیاز جا بلند شد ، نگاه منو مامان به سمت سردار چرخ سردار

 رفت به اتاق و مامان گفت :

 . جهیزده به مغزش ، گ یداشته ، ول تیالبد به قرص حساس -

 هیگفتم : اون مادر زاد دمویخند
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 ؟یاوردین یدادن ؟ نذر یچ شبید -مامان

 امشب . دیاینه! خب ب -

 اتاق من با تعجب نگاش کردم و صدا کردم : سردار ؟ به تاومد رف سردار

 کنم . ینم دایپ لمویو گفت : موبا رونیاز اتاقم اومد ب سردار

 خورده نگاش کردم ! واقعا حالش بده ؟! هکّی

 تو دستته ! لتیسردار موبا -

 به من نگاه کرد و گفت : نیبه دستش نگاه کرد و بعد غمگ سردار

 .ستیحواسم ن -

به مامان نگاه کردم طفلک فک کرده واقعا »بخور ، قرص رو ببُره .  ریش وانیل هی - مامان

 «مشکل قرصه

 ؟ یقرص چ - سردار

 . یا ختهیآقا ، تو دراز بکش ، کال بهم ر یچیه -

 کنم . یزنگ اومد و سردار گفت : باز م یصدا

 «باال اوردمیهنوز ! اصال ن نهیتو ماش یوا یا»نمیبب اریدادن ؟ برو ب یپاگشا چ - مامان

 نیاز تو ماش ادیانقد بدم م«صورتمو جمع کردم و گفتم »ایگل منگول نیفرش داده، از ا -

 . میاوردیباال ن

 ؟ شمیابر - مامان

داده ، حاال  شمیفرش ابر مییمتلک انداخت که دا نی! دختر عمه اشم همچ گهیحتما د -

 .است چهیقال ستایفرشم ن
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 باال ! دیاریب دی، بر هیمتیشکونند ؛ ق یم نویماش شهیفرش ش یخب به هوا -مامان

 شبید دنیلو م انیم شنیاالن پت و مت م یوا یاومد ، ا نیریخانوم و ش نیشه یصدا

! به طرف  عی... البته مثال سر عیسر»...  نایبلند شدم و گفتم : مامانش ا نجایمن نبودم از ا

به  مینیب یانگشتمو رو عیمنو نگاه کرد و سر یخانوم با نگران نیدر رفتم و شه

 « یرو بوس یجلو به هوا فتمگذاشتم و ر "سکوت"هیمعن

ها ؛  یچیه دونهیمراسم بودما ، نم شبیمن د کنهیخانوم مادرم فکر م نیگفتم : شه

 حواستون باشه .

متعجبش گفت : عهههه !!! خب  افهیبا اون ق یدیو تشد دیخانوم با تعجب منو د نیشه

 باشه من حواسم هست.

 یکال زن و بچه رو تو کمد گذاشته آ یکه مامانم بشنوه ، حاج گهیجور بلند م هیحاال »

 «شون رشد نکنه! ویک

 ؟ یخوب - نیریش

 خوبم ، خوبم فقط مامانمو حواستون باشه ها ... -

 از پشت سرم گفت : سالم حاج خانوم . مامان

 ؟! هیبدون جواب سالم مامان گفت : وا !!! حاج خانوم چ نیشه

 ی، چه بهش بر م گنیساله هم حاج خانوم م ستی! االن زن ب گهیبابا شصت سالته د یا»

 لورن ! ایفوصخوره 

 خانوم ! نیکرد و گفتم : شه یمامان نگاه کردم که متعجب نگاه م به

 «به مامان با نگاه گفتم :وا بده ! »خانوم! نیعه! شه -مامان
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از  می؛ کال ناقص العقل که بود اون ناقص ستادهیدر ا یسردار هنوز جلو دمید برگشتم

 دست داد راحت شد .

 خفه گفتم : یعقب و درو بستم و با حرص و صدا دمشیطرف سردار و کش رفتم

 ! چته؟!یمرد حساب ایبه خودت ب -

 کنم آال . کاریچ - سردار

 به سرت . ریگل بگ -

 یزد یگند هیبفهمون که  به همه اتیباز جیگ نیبا غم نگام کرد و گفتم : حاال با ا سردار

 . تیبه زندگ

 تونهیسوئد نم یکجا یمعلوم ن یاالن تو سوئده ول گهیرو که فرستادم م اروی نیا - سردار

 و مکتوب وجود نداره . یرسم زیچ چیچون ه رهیآمار بگ

 اگه تو سوئده وا بده، اونجا زن همون خداست . گهید -

 «... تمونیثیکنم ؟ ح کاریچ نارویاشاره کرد ، ا»وا بدم ؟ برگرده من بدبختم یچ - سردار

اگر  یول دهیکردن بع ینگاه کردم ، هزار تا فکر توسرم بود ! از سردار خنگ نقش باز بهش

رفتم ، چه  یمن که داشتم م ؟یچ رونیبندازه ب شیکارها رو بکنه که منو از زندگ نیا

 ! شهیم یپدرشم راض ینطوری؟! خب ا هیلزوم

 یت داشته باشه چیاگه واقع ی! چون نقشه است ! ولشه؟یم میاقپس چرا پشت من داره  

! اون زن بدبخته استا که نیعه ا»رو هوا ! بعد همه بگن رهیمنم م هیکه زندگ ینطوری؟! ا

بچه دوست دخترشم آورد انداخت  ترف ارویزده ناقصش کرد به زور عقد کردن بعد  اروی

 «! رونیپسره ام که عاقش کرده انداختتش ب یرو سرش ، بابا

 آال ؟! -مامان
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 حاال . میبر ایب -

 :«بلند تر گفتم »اصال ... شبیغذا آوردم د -خانوم  نیشه

 . میخورد شبیاِوا ، مادر دستتون درد نکنه ما که د -

 گام کرد و بعد یهو انگار یادش اومد؛گفت:آن شوکه ن هیخانوم اول  نیشه

 .؛ غذا که بود یناهار درست نکننه نه ! گفتم  -

 ؟ خونه نبود؟ دیاوردیچرا شهال رو ن -

 شهال خونه است - نیریش

 ؟! ومدیوا پس چرا ن - مامان

 .ادینم رونیاز خونه ب ادیخانوم با خجالت گفت : شهال کال ز نیشه

 داره ؟ یگنکرده مگه افسرد ییچرا ؟خدا -مامان

 ی! خاک برسر من. افسردگ یخانوم لباشو تا کجا به دندون گرفت و گفت : وااا نیشه

 ! نه اخالقشه . هیچ

به  «گرفت ، یمامان به من نگاه کرد ، داشت خنده اش م»آهااان ! اخالقشه  - مامان

برداشت ، دوباره زل زد به  کییشغال کوچآه یرو فرش  ازسردار نگاه کردم ، خم شد 

 شگونیاز فرش ن یبه فرش و ه زنهیپدر که زل م یب یشد مادر هفت بچه  ایفرش ! ب

 خوبه . هوونه نشیجنبه د یب نمی، ا رهیگیم

 یعنیو  نیریبود ، ش یسرش تو گوش نیریزدن و ش یحرف م یخانوم ه نیو شه مامان

 تو خط ! میبد جور آورد
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بود ، رفتم غذارو گرم شده  یجارو برق هیگردن ما ! سردارم شب فتهیراهه نزنه ب یب تو

کرد  یم یسردار فقط با غذاش باز یول میو همه دور هم غذا خورد دمیکردم سفره رو چ

پشت سرش راه افتادن و قرار شد که تا  نمیریخانوم و ش نیو شه تبعد ناهار مامان رف

 . میبرسون راسمشونهفت خودمونو به م شیساعت ش

سردار دنبالم اومد تو اتاقم با تعجب نگاش  مدیدراز بکشم ، د کمیها که رفتند، رفتم  اون

 بخورم ؟ یدار یزیچ یقرص هید کرد نگام کرد و گفت : نکردم ، سر بل

 شو . یهفته بگذره بعد قرص هیبذار  -

 . ترکهیسرم داره م - سردار

 دورها . ندازتتیبابات م یحاال ، معتادم بش یمعتاد نش -

 کم مسخره ام کن . - سردار

 .نهیقندت افتاده ، سردردت برا ا ی؛ غذاتو نخورد گمیم یسردار جدبه جون  -

 بگم آال مسخره نکنه . یزیچ هینوچ ! نشد من  - سردار

 .ژلوفن بخور هیبابا !  یا -

 !فهیژلوفن ضع - سردار

، بخور بابا ، اصال دارو  فهیحاال ژلوفن ضع یث هم نخورد نیتامی؟! تو ، تو عمرت و هیچ -

،  یدار شمیتو کما ، آمادگ یریم یخوریم یچ هوی یبهت بدم. تو خطرناکهامو بده خودم 

 .ییو دو اغما کیدرجه 

 قرص برداشت و گفت : هیدارو هامو داد و  فیباز نوچ کرد و ک سردار

 :«بهش نگاه کردم و گفتم»؟ هیچ نیا -
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خودم  »از حاال بهت بگم . یریمیم یریگیاسهال م یرو بخور نایسردار هر کدوم از  -

 ؟!ا: چر«سردار با تعجب  گفت گرفت یداشت خندم م

 یحاطر ینطوریا نیهم یبده ، برا بوستیکمر  یچون همش مخصوص منه ، برا -

 کردن دارو هاشو .

 ؟ یباش یبا اخم نگام کرد و گفت : آال شده تو عمرت جد سردار

 آخه ؟! یتو جنبه دار -

 من ... یخودتو بذار جا - سردار

تو  یخودم پر از مارو عقربه به دردا یخودت نگه دار ، من جا یبرا جاتوتورو خدا  -

 ندارم . یازین

باشه  افمیش گاهیالمصب در جا یبخور خفه نش ادیآب ز ایژلوفن بهش دادم وگفتم : ب هی

 بزرگه .

 گرفت ، قرصو گرفت و رفت ... یخنده اش م تداشت نگام کرد داش سردار

دروغه... چرا من نفس  ایداره  تیواقع ی؟! همه چ شهیم یچ یعنیبرداشتم ؛  مویگوش

 کشم ؟ یراحت نم

 زدم : رکتیدا عیدم؛سریباز عکس خودمو د "ماکان " جیپ تو

هم بازه عکسم همه جا  جتی؟ پ ی؟! چرا عکسو باز گذاشت یفهم یماکان ! چرا نم -

 .شهیپخش م

 . گهیبود جواب زد : دوتا چشمه د نیانال انگار

 ؟یذار ی! چرا م گهیدوتا چشمه د -
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 ؟! یحاال مومن شد - ماکان

 .ستمیمجردِ دو سال قبل ن یاالن فرق داره ؛ آال طمیمن شرا -

 کشه باال . یم جوی، پ کنهیعکسات جلب توجه م -ماکان

 ؟!!! یکن یمن سوء استفاده م یاز عکسا یدار -

 . یا با چادر چاقچور تو چه سوءاستفاده - ماکان

 ! باباش بدتر. ادیسردار خوشش نم گمیم -

 ؟! ی،مگه لخت ادیداره خوششون نم یمثال چه مشکل - ماکان

 یکردن من ابدا دخالت تی، اگه ازت شکا دمیباره بهت هشدار م نیآخر یماکان ، برا -

 کنم . ینم

 . یستیکه ن یباش یشاک دیتو فقط با - ماکان

 ؟! ستمین گهیم یهستم ک یمن شاک -

 ؟ یکن یم تیازم شکا یریم یعنی - ماکان

 دم ، تمام ! یمن دارم بهت هشدار م -

سردار شد ... اونقدر که  ریو فکرم باز درگ رونیکرد از صفحه اش اومدم ب یم پیتا داشت

 فکر کردم خوابم برد ...

 یم یکرد ،گفت مادرش زنگ زده گفته دارن م یشدم که سردار صدام م داریموقع ب هی

عنوان  ،بهیمراسم نیهمچ یباره که دارم شخصا تو نیحاضر شدم ، اول  م،یرن ماهم بر

 ؛  کنمیمجلس شرکت م یاز برگذار کننده ها یجزئ
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 ییطباطبا دارسر دیّزن س گاهیاونم در جا نندیب یمنو م یباره که جماعت نیدوم یبرا

 زرگر. 

اسمشو  ومدهیکه بدون شک زمان امتحان مدرسه تا م هیانقدر اسم و رسمش طوالن

 خورده ! یزنگ م سهیبنو

مبل منتظر من نشسته بود باز زل زده بود به فرش بلند گفتم : رنگش رفت ،  یرو سردار

 .زل بزن بهش چپ چپ نگاش کن یاالنم ه یگرفت شگونشیصب که انقدر  ن

 میبا تعجب نگام کرد و گفتم : بر -

 ؟ مینر یخوای؟! م یتو خوب - سردار

شدم ، تو  یشدم موفق م یاحتماال اگه معمار م یرم به باز سازمن خوبم ؛من عادت دا -

 رشست فک یکه م شیالبته فقط اون قسمت یشد یموفق م یشد یسان م ویهم اگر اک

 .داد یم جهیکه فکرش نت یکرد نه اون قسمت یم

 .میکرد و راه افتاد ینوچ سردار

 بود و کنارش هم هینیبود ، حس تیبزرگ و پر جمع یلیسالن خ هی

 

عالم  میشد ادهیتا پ نیپوش نشسته بود از ماش اهیمجزا بود ، لب تا لب آدم س ی هیتک هی

 گفتند : یو آدم بلند م

 یزد و خوب م یکه سردار ازش حرف م یاعتبار ی... اون شب معن دیسالم آقا س -

 رونیب تیاما از نظر اون جمع فهیعرضه است ،وابسته و ضع ی،سردار از نظر من ب دمیفهم

 ! نیهم " یپسر حاج"داره  فیتعر کی
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تا دم زنونه دنبالم اومد و  رهارو داشت ، سردا یمعن نیتر ریو پر تفس نیبزرگتر نیا و

 گفت :

 کنهیکار رو م نی! ا نی، بب ختیقلبم فرو ر»زنگ بزن ینیبش یتونینم گهید یدیاگه د -

خفته و  یها نهیکنم چون با تموم دور بودنمون با تموم ک یخواد باهاش زندگ یها دلم م

، متوجه  شهیکه بهم توجه داره . نگاش کردم مهربون تر از هم کنهیدرد ها بهم اعالم م

 «:غم شد ، آروم نجوا کرد رتاسرنگام شد ، نگاهش س

 رمیگیلطف بهم کن ، بگو خدا آهم رو پس م هیبرو اون تو  -

 . دمیآه نکش -

. سردار برگشت و  غمیکه من لب ت یدی، کش یدی، حتما خودت نفهم یدیشک - سردار

 و سالم نشدیشده بود ، مردم که از کنارش رد م دهیبه سمت مردونه رفت ، پشتش خم

 دادن ... یو باهاش دست م دنیبوس یشونه هاشو م ایکردن ، بعض یم کیعل و

. نیهم یتا آسمون. فرق داره برا نیجماعت از زم نی، فکرم دانسته ها با ا دگاهمیمن ، د 

 یبه سردار نگاه م رونیاز در طرف مردونه اومد ب ی... حاج دمیفهم یسردارو نم یحرفا

 اش گذاشت ... نهیکرد ، سر بلند کرد طرف زنونه ، با سر سالم کردم ، دستشو رو س

ته بودن ، بود... همه رج به رج نشس افض ینوحه و طبل و .... تو یداخل رفتم .... صدا به

! دو ساعته مردم اومدن ،  دیکرد ری؟ چقدر د دیخانوم اومد طرفم و گفت : اومد نیشه

 کو عروس خانوم ؟ گفتندیم یه دیهم نبود شبید

گفتند : "باذوق گفت"،همه هم  ششنیو شوهرش پ ی: حالش بد شده حاج میگفت ماهم

... به شهال که پشت «الشای، االشایا»میگفت یخوب توراهه ماهم ه یکه خبرا شاهللیا

چشه  نیرو نگاه کرد ، ا گهیطرف د هینازک کرد و  یمادرش بود نگاه کردم ، پشت چشم

 زد ... یتند تند داشت حرف م کردیخانوم مگه تموم م نی! شه؟؟ مال شو خوردم 
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 ... وسط حرفاش گفتم : "بله "گفتم یو فقط م گهیم یکردم چ یگوش نم ،اصال

 .... ستمیبا متون ینم گهی، د دیمادر جون ببخش -

اسب بود با تعجب  ههیش هیشب شتریکه ب دیکش یبلند ونیش هی»هییی -خانوم نیشه

 :«نگاهش کردم و هول شده گفت

 که . ستی... حواسم ن نیبش ی... رو صندل نیبش ایمادر ب ایب ایب -

 نیبا تعجب نگاش کردم ، هم»زدن  نهیخودش کنارم نشست و شروع کرد به س عیسر

 نویبود و با ا تیوسط جمع نیری؟! ش«یا دارزرفت تو جو ع هوی زدایاالن داشت حرف م

 زد ... یاون حرف م

هندل؟!!! »امسال همه کارا رو هندل کرد نیریخانوم سقلمه بهم زد و گفت : ش نیشه

 «هندلُ از کجا آورد !

 خوش مشربش کرده خدارو شکر . یلیکار تو مزون خ نیا

 خدارو شکر . -

 براش خوب بود نه ؟ رفتیمن خوشحالم ، کاش شهالم م -خانوم  نیشه

: قربون عروس «زد گفت یلبخند تیخانم با رضا نیشه ». دیدونیشما صالح م یهر چ -

 خانوم .

 اومدم سرمو برگردونم دوباره سقلمه زد ؛نگاش کردم و گفتم : جان ؟ تا

 مگه ؟ ی؟! ندار یننداخت یچیخانم : چرا باز ه نیشه

 .هیخه مجلس عزا دارآ -
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 دییو سرشو به تا زدیحرف م شهیخانم چشماشو درشت کرد و همون طور که هم نیشه

 داد گفت : یتکون م یحرفش ه

باشه  یلخت و پت ینطوریا دیبا ییکنند ، تو عروس ما یباشه !باشه ! مردم نگاه م -

تک پوش انداخته بود اندازه مچ بند دستم ،  هیخودش نگاه کردم  یبه دستا»دستتت ؟ 

!!! خوبه پنجه بوکس «پهن ! انگشتر فقط حلقه اش بود یدستشم دوازده تا النگو یکیاون 

 درست نکرده !

سوز ناک خوندن ، حال دلم  یگذار همراه با نجوا ها رینوحه تاث هیها رو کم کردن ،  چراغ

 ... ختیبهم ر

شور  هی،  ختنیر یدادن ، اشک م ی، همه گوش م زد یکس الم تا کام حرف نم چیه

بود ، تموم  ینیبگم شور حس دیبا دیشا .کرد یفرق م گهید یبود که با شورا یخاص

 .مشغله هام رفته بود کنار و تنها توجه ام به مجلس جلب شده بود

سردار افتادم ، در  ادیاون اشک و غم  نی، ب زهیوقفه بر یدلم انقد شکسته بود که اشکم ب 

اما  رمیگیآهمو پس م گهیگفتم : اگه سردار راست م نیخلوت خودمو خدا و امام حس

 )ع(... نتیتو رو به امام حس ایبهم بده خدا یزندگ

کنم ، فقط سردار به طرف من  یبسازم عهد م یکنم ، زندگ یکه واقعا زندگ کنمیعهد م 

 کنم .... یزندگخوام  یبخشمش ، من م ی، من م ادیب

 اومد زد به شونه ام ، سر بلند کردم و گفت : نیریخودم بودم که ش یهوا تو

 !دره یداداش جلو -

 شده ؟ یچ -

 . میبر ایب گهیم - نیریش
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 چرا ؟ حالش بده ؟! -

 خانوم گفت : نیشونه هاشو باال انداخت و از جا بلند شدم و شه نیریش

 ؟ یریآال ! کجا م -

 سردار دم دره .-

 دهید یدوبه دم در ور میخانومم دنبالم راه افتاد ؛ تا برس نیرو سرم گذاشتم و شه چادرم

 کیکه اون وسط تبر ایکردن و بعض کینشناخته و شناخته از نو سالم عل ده،یو ند

 گفتن !! میعروس

 دستشه ، پسِ حمیتسب هیزنونه نشسته ، وا رفته ،  یسردار دم سکو دمیدم در د رفتم

 صدا کردم: سردار ؟ یداده با تعجب و نگران هیکت واریسرشو به د

 بلند کرد. سر

 

 از جا بلند شد و گفتم : دیمنو بعد مادرش رو د اول

 ؟یشده؟! خوب یچ -

 به مادرش نگاه کرد و گفت : سردار

 : آال رو ببرم اآلن سه چهار ساعته نشسته .«به من نگاه کرد و گفت»مادر من  -

،  دونهیم ی،حاج دیشما بر گهیادر قربونت ،آره راست ممگفت :  تیخانوم با رضا نیشه

 ؟ یبه حاج یگفت

 . دونهیبله م - سردار

 من خوبم . -
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 . ینیبش دی، انقدر نبا میگفت: نه بر تیاستتار شده از شکا یبا نگاه سردار

 ریزدادیدباشه ، هندونه هارو بد  »مادر ، شوهرت به فکرته برو. گهیراست م -خانوم  نیشه

 .«تو هپروته نیبلندش کرده فرستاده وگرنه ا یبغلم حاج

 خانوم نگاه کردم و گفتم : خب پس با اجازه . نیشه به

 سردار ؟ یبسالمت ، شام برداشت -خانوم گفت  نیشه

 بله برداشتم . - سردار

 به سالمت . دیبر -خانوم  نیشه

خوب  ادیخانومم زداد که حال  حینفر توض ستیسردار به ب میتا برس نیسمت ماش به

 . گهید میبر دی، با ستین

سردار عاشق دل خسته و دلسوزه زنشه ؛  گهیندونه م یکرد بت اعظم حاال هر ک منو

 . کنهیمن خورد نم یسردار تره هم برا دونهینم یکس

 چشات چرا انقدر قرمزه ، خون افتاده ! - سردار

 نه حساس شده چشمم -

 ! یبه چ -سردار

 . گهیاشک دبه تو ! خب به  -

 ؟ یدعا کرد - سردار

 عهد کردم . -

 ؟ یعهد؟! چه عهد-سردار
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کنه به  یکار هیبنده با خداش که اگه بشه  یزنند ، آدم تو دلش م یعهدو که جار نم-

 عهدش عمل کنه .

 من مغزم قفل کرده آال . -سردار

 یشهر م ی، به خدا اگه دخترا دیرس ینم نجایوگرنه کارت به ا زمیعز یقفل بود -

 . یکرد یکل شهر رو تصرف م یدخترا هیطور نیا یدونستن پسر حاج

 گه . یم یچ نیکنم ا یکرد و گفت : من دارم درد و دل م ینوچ سردار

 !امام زاده صالح میبر ایب_

 ؟ گهیجا د هی میبر میخودمون در اومد ئتیاز ه_سرداد

 !کنار هم مینیبش اطیاونجا تو ح_

 ییدخترا نیا هیکنار هم؟شب یانداخت  و سکوت کرد  چرا گفت ینگاه میبهم ن سردار

 بچسبن به طرف... خوانیبندازن به زور م یکیخوان خودشونو به  یکه م یگفت

 !ومده؟ینگاش کردم  بدش ن     کنه؟یکمرت درد نم_سردار

 سال نرفتم. یلینه خوبم ،من خ_

 . میر ی،م نطوریمنم هم_سردار

،شامو تو  می،شلوغ بود...شمع روشن کرد میامامزاده نشست اطی،تو ح شیطرف تجر میرفت

خوند،زمزمه هاشو دوست  یتوسل م ی،سردار دعا میپله هاش خورد یرو اطیهمون ح

مردونه رو دوست  یصدا نیکه چقدر صداش گرمو  بمه وا دمیداشتم تازه اون شب فهم

 .داشتم

کمرم  گهید میدوساعت که بود یکیداشتم... تمن دوس یخاص نبود ول یلیخ دیشا 

 خونه ... میجوابم کرد  و گفتم بر
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 گهید یجا هیشون آخر شب به  ئتیه میشب نبود ،هر شب که رفت کی یقصه  نیا

 یلیکه سقا خونه داشت و خ یمیقد یمحله  هیشب به  هیشب امام زاده صالح   هی میرفت

،غذا  میبضاعت رفت یب یبه محله ها میبرداشت شتریب ینذر هیشدن ، یها اونجا جمع م

 .میکرد م،نگاشونیم،حرف زدی،همون جا کنار هم نشست میبراشون برد

شده ،من از  تشیشخص نیکرد که باعث ا فیتعر شیزندگ یدهاینبا یسردار از کل

 میبر میگرفت میخورد تصم یشب که به سه شنبه م هیخاطرات خنده دارم حرف زدم،

 بود ... دینبودم تجارب جد یمن که آدم مذهب یجمکران،برا

بود  یحال خوب یلیخ یجاها نگه داره ...ول یلیخ میبود و مجبور شد یسفر سخت نکهیبا ا

. 

کردن ،ظهر تاسوعا  بود خونه اشون پر از  یرو خونه خودشون برپا م یعاشورا نذر تاسوعا

 و بابا هم بودن .کمک ،سالله و مامان  یها اومده بودن برا یلیبود خ تیجمع

 ینگاه م اطویبودم ،داشتم تو ح ستادهیتراس ا یبودن ،تو یدرحال کمک  رسون همه

از خودش جدا  شوی،گوش دمیکنار تراس د یسنگ یسکو یسردار رو رو یکردم که گوش

 یج رویمس هی دمیشو زدم د power یرفتم ،دکمه  شیکرد!به طرف گوش ینم

 گه بود زده بود :یکشور د هی...انگار از  بیغر یشماره  هیصفحشه  از 

که بازم  نمیرو بب نهیب یجونت بچه اتو م یکه حاج یخواد اون لحظه ا یفقط دلم م_

 .کنه دیمنو تهد تونهیم

نه از سردار و چون سردار  رهیگیداره انتقام م یافتاد !پس پانته آ از حاج می:دوزار نگیرید

هم که مومن بچه  یراه حل ضربه به آبروشونه ،حاج نینداشته پس ،بهتر یتیبراش اهم

 !کنه یرو که ول نم
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 نهزیهزار تا نشونه م ریت هیبا  نجایتونه بچه رو ول کنه که !ا یاصال خود سردار دلسوزه نم

به واسطه اون  شهیهم یبره هم برا یکنه هم آبرو شونو م یجدا م یهم سردارو از حاج

 !مونه یبچه بهشون وصل م

 کرد! داشیپ شهیداده که مم ایشماره پ هیزدم ،اگر با  میشو  تو گوش شماره

سردار پاک کردم  یاز گوش جویخودم گرفتم ...خاموش بود :مس یرو با گوش شماره

 بهتره  ... هنی...،نب

 هی، گهیکه راست م گهیج میمس نیکردن ...ا یبهش نگاه کردم ،داشتن برنج آبکش م

 نیکنم که ا کاری،چ دیاز تضادهاتون به نفع خودتون استفاده کن گفتیکه م میمعلم داشت

 به نفع من بشه ؟!

مونده و پشتش به من گرمه که  رونیزنه رفته،سردار هم ح نیفکر بکر کنم،ا هی دیبا من

 کرده ! دیپانته آ رو تهد یدونه که حاج ینگهش داره ،مطمئنم که نم یفقط حاج

 ؟یی:کجا از پشت سرم صدام کرد و گفت سالله

 با بلوز و شلوار جذب .  رونیسالله نگاه کردم ،موهاش از هر طرف شال زده ب به

 ن؟یچطور نجایا یدون ی؟!نم یدیپوش هیچ نیا_

 . ستمین نایمن که رقاص ا_سالله

 . یخواهر من یول_

 انداخت و گفت : ریاز پله ها اومد باال تا چشمش به سالله افتاد سرشو به ز یمجتب

 خوان عاشورا بخونند. یم دینیبش گید یپا دیایب گهی،حاج عمو مآال خانم _

 .مییایباشه ،اآلن م_
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 نگاه به سالله کرد و بعد رفت ،سالله با سر اشاره کرد و گفت : مین هیباز  یمجتب

 . نویا_

 ه؟ی؟چهیسالله؟!!سالله با تعجب گفت:چ_

لباس  یو عروسآدم ت یدیپوش هیچ نی؟پسره رنگ عوض کرد !ا یتو چته ؟!بزرگ شد_

 شه. یعوض نم نایا یپوشه،جا یم ویزاره،تو استخرم ما یتومسجد چادر م؛پوشه  یشب م

 مسجده؟! نجایاالن ا_سالله

 !مثل من  یبکنتت تو گون ایچرت و پرت بگو تا دن_

 گفت: دیمنو د یرفتم و تا حاج نییپله ها پا از

آدمو خجالت زده  میبابا حاج ی...انهینش نی،رو زم اریب یصندل هیآال خانم  یسردار برا_

 ! کنهیم

 ی،حاال دم گوشش بگو چرا هوار م نهیبش نیگن چشه،خب مثل همه رو زم یاآلن ملت م

 . یمرد حساب یزن

 یزنه ؟صندل یبابا ت چرا داد م دمیسردار خجالت کش یآورد و گفتم :وا یصندل سردار

 .اریب

 یسالله همونطور دمینگاه کرد د خورده به سمت راست من هکّیاومد جواب بده  سردا

 گفتم؟! یمن چ دینفهم ن،کالییاومد پا

شرت کوتاه؟بابا  یو ت یتنگ نیبه ا نی!!!شلوار جده؟یپوشه یچ نیسردار با تعجب گفت :آالا

سالله هم  یبراکجاست؟!! نیا یپسر مسر نشسته !مانتوش کو؟پاشو ببرو...نوچ،مانتو نجایا

 ؟!آال؟! شهیم یرتیغ

 پوشه بهش گفتم. یخونست ،نم یتو_
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،شورشو  ینطوریاون ا هی،تو چادر چاقچور و پوش دیا وونهیجا !حاال ملت بگن د یب_سردار

 درآورده...

 زنان رفت... غرلند

 یعمه نبات گذاشت ،عمه نبات کنارم نشست و لبخند یکنار من برا یصندل هی یمجتب

 بهم زد و گفت :

 عروس داره. کنهیم یداداشم چه عشق_

 .دیخجالتم ند_

 نگاه کردم و گفتم : جیمن سر سفره گرفته آره؟ گ یانگار دعا_نبات  عمه

 ؟ شمیمتوجه نم_

  هیاعالم هی نیا  اریب یآال خانوم صندل یسردار برا  زنهیداداشم تو جمع داد م_نبات  عمه

 است .

 ؟!!! هیاعالم_

 زد و گفت: ینبات چشمک عمه

 راحت ،مبارک باشه : التیخ ستیمن چشمم شور ن-

و هفت سالشه ،زمان  ستینداره که همش ب ی،بچه سن نهیهم یسردار هم برا یجیگ نیا

داشت  اما اآلن تو سن  یو هفت سالش بود چهارتا بچه مدرسه ا ستیمرد ب هیما که 

 ... شنیسردار هول م

جماعت  نیان همه داستان داشت !!!یآوردن و ا یصندل هیکردم  یبه عمه نگاا م جیوا و گ

 . ستنیخاله زنک درست بشو ن
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 اما عمه جان ،من که...-

مانتو رو مقابلش گرفته بود،دعواشون  دیبه سردار و سالله افتاد که سردار با زور و تهد نگام

 که گفت : دمیبابا رو شن ینشه  سالله هم پرروئه!تا اومدم از جابلند بشم صدا

تکون  یسر تیبابا جان ...خودش به طرفشون رفت ،به عمه نگاه کردم با رضا نیتو بش-

 د گفتم:دن،روشنش کن آال ،مجزنسا عهیشا یداد،حاال الک

 برداشت شده چون ... ءعمه جان انگار سو-

به حالش ،صداش کن  یوا ادیآال،از تنش اون مانتو در ب نیاومد طرفم و گفت:بب سردار

چپ نگاه  یکیحواسم اونور باشه نه که خواهر زنمو بپام  دیبغل خودت بشونش من با

 .نکنه

 ششه،تویمادر تو حرص نخور ،بابا شم پ گهید دهیبره ،پوش رتتیعمه قوربون غ-نبات  عمه

 خانومت بپوشه ،سرما نخوره براش بده. اریب زیچ هیبرو 

 نه من خوبم...-

 ؟ ارمیشما هم ب یعمه برا،آره هوا سرده امروز -سردار

 :قربون قد و باالت برم ،چشمم کف پات ... دمیپوش ینه مادر ،من حساب-نبات  عمه

 !!!سازن عهیچه شا یوااا یکشه.  از چ یرفت و عمه گفت :بچه ام خجالت م سردار

 . ستمی،من که حامله ن دیکن یعمه ،اشتباه م-

؟خودش پنج شش ماهه  یبودا ، اون بهت گفته نگ ینطوریاز اول ا نیشه نیا-نبات عمه

 یم یچرا نگفت میگفت یبعد که م ستمیگفت نه ن یحامله است م میدونست یبود ما هم م

  :گفت
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هم  یه ستی!آخه من که چشمم  شور نیافتاد .خرافات ی،بچه ام م مخورد یچشم م 

کنم!استغفر  یم بتمیغ نیتو مجلس امام حس می!نشست اباب یفرستم...ا یسالم و صلوات م

 !بشو باز کرد و شروع کرد به خوندنا.. کتاهلل .

 کردو آروم گفتم: کمیجلو گوششو نزد ایژاکت بهم داد و اشاره کردم ب هیاومد و  سردار

 !!کنه ها یهمه جا پر م رهیکنه من حامله ام اآلن م یسردار عمت ات،فکر م-

 صدا کرد. یبا تعجب نگام کرد و حاج سردار

 آقا سردار.-

 اومدم-سردار

 سردار؟-

 یبود دلم نم یشب با من م هی نیحداقل ا ی.  رفت طرف حاجمیزن یحرف م-سردار

 !سوخت بهم بگن حامله

 یبود م ارتیکه تو ز یعاشورا کرد،هر سالم ارتیشروع به بلند خوندن ز ونیهما عمو

تونستم  یکرد به من ،خنده ام گرفته بود مگه م یگشت فوت م یفرستادن همه نبات برم

 ...رم؟یخنده امو بگ یجلو

فکر  هیشد ... امتیو تو سرم ق ستادی...انگار زمان ادیسرم ترک یتو یبمب هیانگار  هوی که

 نیا یعامل خارج هیاز  هویپوشش خودش گرفت ،انگار  ریتموم فکر منو ز یسونام نیع

 شد... قیفکر به سر م تزر

 دی..به جماعت نگاه کردم...شابلند کردم به سردار نگاه کردم،محتاج دستش به دعا بود. سر

پانته  اد،اونیبچه هم داره م نیتونم وضع حمل کنم،ا یشه!من که نم یفکر بهتر نم نیاز ا
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 رهیو احتماال ازدواج سردار با منو بگ یحاج دیانتقام تهد ادیخواد فقط بچه ب یآ هم م

 .کنم یبا سردار زندگ امخو ی،منم که م

هم خونه که باهام  هی ستمین قیرف هیبراش فقط  گهیشه،دیسردار به من گرم م ینطوریا

 یخم برایکنه ،م یم رییتغ زایچ یلیخ میریگ یاون بچه رو موشه،من  یراحته..شوهرم م

 شه. یتر م دهیخانواده کوب نیا

به نفع خودم ازش استفاده  دیکه با یِهمون تضاد نیخانواده از هم بپاشه :ا نیذارم ا ینم

 پرچم من. ریز ادیم نهیرو بب یگذشت و فداکار نیسردار ا .کنم

من  ی...برامیسردار قبول نکنه که رحم اجاره کن ایوقت بچه داشته باشم ! چینتونم ه دیشا

زن  هیحفظ بشه ،بدون پانته آ بدون  میگدخوام زن یاآلن فقط م ستین یمسئله ا

 یحاج نکهیکه هست :بدون ا ییها ینگه دارم با تموم وابستگ مویخوام زندگ ی...مگهید

اگر نقشه ؛از دست بدم ...اگر  مویمن زندگ نکهیسردار رو عاق کنه و طردش کنه بدون ا

که  زهیر یسردار و پانته آ بهم م یکه من حامله ام نقشه ها هیاعالم نیهم باشه با ا یا

 داده و خطو سوزونده! ماغیالبته احتمال نقشه بودن ماجرا صفره چون پانته آ ،پ

جز  ی،کس ارمیبار دار ها رو درم یماه ها من ادا نیکنم...تموم ا ینقشه امو وارس دیبا

دونه  یمونه سالله که م یفقط م! انِیشم که در جرد،خو نهیب یسردار که منو مدام نم

 مله بشم...اح دیمن نبا

 یادا دیخودم نگه دارم ،چند ماه با یبرا قیطر نیاز ا دی...سردار رو باچونمیپ یم نمیا

 ی،جار م نجایهم ارهیکه همه باورشون بشه:بچه رو که م یجور هی ارمیها رو درب حامله

 آوردمش . ایمن به دن میزن

پانته آ که هم پولشو گرفته  رهیرو هم بنام من بگ م،شناسنامهیکن یجا رو هماهنگ م همه

بچه رو  نینگه داشتن خانواده ام ا یخواد ،من برا یبچه رو هم نم نیرفته ا رانیهم از ا

 .رمیگ یم
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خودم  یاز بچه  شتریب یحت ندمیعهدم افتادم ...چشامو بستم و گفتم :به عهدم پا ادی 

اون بچه  یخرم ،برا ینگه دار خدا،من آبروشونو م مویزندگ یدوستش خواهم داشت ول

ها من نقشه رو  ارتیببخش ...تا اتمام دعا ها و ز یمو ابد یکنم تو بهم زندگ یم یمادر

 هزار بار مرور کردم ...

نقشه ام بودم  ی،پخش کردن ...شام خوردن...من همچنان در پ ختنیظرفا ر یرو تو ینذر

 سردار بدم. لیتا شب تحو

 به سردار گفتم: رونیب یخونه،با همون لباسا میتا رفت شب

 دارم. یفکر هی نیبش ایب-

 خواهرتو ... گهیآال ،د نیگفت:بب یشاک سردار

 .میدار یکار مهم تر نیبش ایب شهیسر به راه م الشایبابا ول کن اونو ،ا یا-

 ؟ هیچ گهیدرآورد و با اخم و تخم گفت :بگو د ورشویسردار! پل-

 مهمه. یلیحرفم خ نیبش ایب گمی؟میذار یتو م-

 مقابلم نشست و گفتم: سردار

 که چاره ات بشه. یکن کاریچ دمیفهم-

 ؟ینداز یبازم دستم م یدار ای؟ یگیخورده گفت :جان سردار راست م کهی سردار

تر شد   بخاطر  قیمن فکرامو کردم،به خاطر تو...نگاه سردار دق نا،سرداریرو بب وونهید-

 یلیسردار،تو خ یداشته باش اقتیل دوارمیفکر رو کردم ،ام نیمون ا هیمشترک نس یزندگ

 .بهت بگم ستیالزم ن یدون یخودتم م یبه من بد کرد

 . یخوام فقط زندگ یم زیچ هیاما من ازت  
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داره  تیمسئول یلیسخته ،خ یلیزنم خ یکه م یکرد و گفتم:حرف امسردار مشکوک نگ

خودت و خانوادته ،اما سردار من  یاما تنها راه نجات تو آبرو دهیم رییجفتمونو تغ ی،زندگ

 . یبد یکارم که تو هم بهم زندگ نیا هیحام یتا وقت

عکس العملش بودم  هیکرد منتظر  یدن نگام مزبدون پلک  رهیخ یبا چشما سردار

 هی یاه هی ای نه هی یآره ا هیتکون داد و گفتم : نیبه طرف ی،منتظر نگاش کردم و سر

 کنه! یجغد فقط نگام م نیع یاوه

 نه؟ ای یگیشده گفت :نوچ !آال!م یعاص سردار

 به همه بگو من حامله ام.-

 ؟!! یداد زدن گفت:چ یها هیتو ما زیچ هیخورده  کهی سردار

ماه ها  نیآال فارغ شده ،تموم ا یگیبگو من حامله ام ،پانته آ که بچه رو آورد ،به همه م-

 کنم. یم یزن بار دار رو باز هیمن نقش 

 تکون دادمو گفتم: یو سر کردیشوکه نگام م سردار

 ادیرسه،بچه اتم م یآ هم به هدفش نم،پانته  ید یاعتبارتو از دست نم ینطوری؟!ا هیچ-

 .شتیپ

 دیپرس یبود و دوباره سوال دهی!  رنگش پریگیجرئت گفت:دروغ م یقدرت و ب یب سردار

 ؟ یگیدروغ م

بلند  ،اومدمیکن هیباهام تسو دینره :با ادتی نویخرم ا یم تویبار زندگ نیدوم یمن برا-

و باجذبه با  یدستاش گرفت و جد ونیبشم تا بلند شدم سردار اومد مقابلم بازو هامو م

 گفت: دهیدر هم کش یابرو ها

 تو سرته؟ یآال!؟چ-
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خواد بهش رو راست بگم تو سرم  یداشتم،دلم م یزیر یکردم،در برابرش چثه  نگاش

 شتریخوام  ب یاما نم   ،کنم یزندگ هیبا خودم گرم کنم تا مثل بق یتو رو به زندگ نکهیا

 یکه با صدا یدر حال ارمیو از تو دستش در بمغرورم له بشه،عقب تر رفتم تا بازو  نیاز ا

 آروم گفتم:

 نیخورم زم یمنم م نیرش بندازتت رو زمعاز  ینگه  دارم ،حاج مویخوام زندگ یم-

 .یکه تو حتما ازش متنفر یبچه است بچه زن هیاون -سردار

 فکر نکردم!سرمو باال گرفتم و گفتم: نیبه ا قایوقت عم چیسردار نگاه کردم،تنفر؟!ه به

 یبرگرده بچه اش به من خو یکه وقت یکنم،جور یبچه اشو بنام خودم م !پس بهتر-

اون دلبسته  ،بهیدیاون رس ،بهیمن به اون خو گرفت یگرفته باشه،همون طور که تو جا

 .ی،اونو عشق صدا کرد قتی...من شدم هم خونه ات و رفیبود

 داست...اش ج هیقض نیا-سردار

،روحمم  یاش و گفتم:جسممو گرفت نهی:تو  با انگشت اشاره زدم رو سستیزدم:جدان غیج

 .یکرد یزن و اسم و رسمش زخم نیهم با هم

 .یریانتقام بگ ارمیبچه رو ب یخوا یحاال م-سرار

 جمع  کردم و با حرص و نفرت نگاش کردمو گفتم: صورتمو

مو ...با دخو  یطفل معصومو قربان هی،من  رهیگیاون عشق توئه که با بچه اش انتقام م-

 کنم. ینم اقتیل یب هیگفتم   ریتحق

خودتو خانوادتو  یو آبرو ،اعتبارینکن یعمل یتون یمن بود ،م شنهادیپ نیهر حال ا به

عابر بانک استفاده  هی،بابات عاقت کنه،اون زن هم هر وقت دلش خواست ازت مثل  یببر

،تو هم نون حما قتتو بخور نوش  قیهر چه ال قیسوء استفاده کنه خال طتیکنه و از شرا



265 
 

 ،کائناتیرو ندار یچیه اقتیتو رو گرفته بودم،تو ل یازع نجایجونت،خاک تو سرمن که ا

 خاک بر سر و چه به نعمت. گنیهم م

 برم سردار آرنجمو گرفت و گفت: اومدم

 ؟یچ رشیز یبزن-

و گفتم:من آالم ،آااااآال ،نه   دیرس یزورم نم ونریخواستم از دستش بکشم ب یم آرنجمو

 ینگام کرد و سر جیدارم سردار گ یخودم نگهش م یبرا ادیسردارم نه پانته آ ،اون بچه ب

 تکون داد و گفتم:

 .دمیلو م ویهمه چ یریاگر بنام من شنا سنامه نگ-

 ؟ یخوا یم یتر گفت :آال تو چ جیگ سردار

داشته  یمردم بشم،زندگ هیشب کنمیم یپر اشک گفتم:دارم سع یبغض و چشما با

 یزیخونه و فکر و ذکرش زن و بچه اش ،چ ادیکه شبا م یباشم،بچه داشته باشم،همسر

 .یبهم بد دیو با یکه تو ازم گرفت

 هاج و واج نگام کرد و آرنجمو تازه رها کرد. سردار

،اشکامو پس  کردیبودو نگام م ستادهیسرم ا یمبل نشستم ،همون جا باال یجا رو همون

تو خونه  ی.کنارم نشست،چه سکوتدنیبار یو از چشمم م دنیکش یاما باز صف م زدمیم

رفتن به اتاقمو نداشتم ،انگار  یگذشت ،پا یلیبود،خ نیرفت،چقدر هوامون سنگ یرژه م

 سردار بدتر از من بود.

،نفسمو  دیکش ریکمرم تنگاه کردم سه نصف شب بود اومدم ازجا بلند بشم  کهساعت  هب

کن  یزدم ولش کن خودت سع بیآن به خودم نه هیمچشو گرفتم، اریاخت ی،ب دمیباال کش

 یجفت بغالمو گرفت ،از درد دستام م ری...از جاش بلند شد مقابلم اومد ز یبلند بش

 لب گفت: رید،زیلرز
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 بغلت کنم؟_

 بود گفتم : ریکرد ،سرش به ز یبلند کردم نگاش کردم ،نگام نم سر

 .نجاستینه،کمکم کن دراز بکشم اتاق خودت دوره اتاق من هم-

از دست داد ،سردار محکم نگهم داشت و  ستادنویاز پاهام قدرت ا یکیجواب بدم  دمماو

 گفت:

 .کنمیدستتو بنداز دور گردنم بلندت م-

 زدم و گفت: غی،از درد ج دیکش ریت هی...بلندم کرد ،کمرم امینه...نه...م-

تونستم حرف بزنم.،دستمو رو قلبم گذاشتمو  ینگ بزنم دکتر؟  نفسم رفته بود نمز-

 باز :نوچ کردو برد تو اتاقش و رو تخت گذاشتم و گفت:زنگ بزنم؟ دمینال

 دست اشاره کردم ،نه. با

 ی!از صبح اصال استراحت نکرد؟ینیش یم یچ یحرص گفت:چهار ساعت رو مبل برا با

 ؟یفلج بش یخوا ی،م

زد هم به من هم به خودش،انگار  یلب غر م ریوام فلج بشم زخ ینم هیگر ریز زدم

حواسش نبود،جوارابامو درآورد و رفت لباس آورد اول به پرده نگاه کرد و صاف و صوفش 

مانتو رو باز کرد ،بهش نگاه  ینداشته باشه ،هنوز مانتو تنم بود،دگمه ها یکرد که درز

زدن،صورتش گرفته و  یم رونیکش داشتن ب ادیش فراز سر شونشیافکار پر کردم،انگاریم

 تنم در آورد. از یدر هم بود،مانتومو به سخت

 مچشو آروم گرفتم و گفتم : ارهینگاه کردو خواست بلوزمو درب مین هی بهم
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 یکه حس محرم بودن نم میانقدر از هم فاصله دار یدونیم کنمیلباسمو عوض م خودم

داشتم  ه،لباسمو نگ ارهینگام کنه لباسمو خواست درب نکهیکردم!حس تعذب داشتم بدون ا

 و گفتم:سردار!

 نگاه کوتاه بهم بندازه گفت: مین هی یحت نکهیبدون ا یگرفته و جد یصدا با

 باشم. دیبا ،منیتون ینم-

 :با اخم گفت: شهیو سر سخت برعکس هم یتونم،آروم... نگام کرد و جد یم-

 رفته؟شوهرتم... ادتیره ؟! یم ادتی؛شوهرتم -

 بزنه... ریکه منتظر شکاره تا ت میشکارچ ثلِم

از چشمام گرفت و لباسمو از تنم درآورد  ؟نگاهشویشوهرم بود یگرفته گفتم:ک یصدا با

 نمیکردم که بب یاش دور نم نهیداشتم،نگاه از عضالت س ی،نگاه از چشماش بر نم

 لرزه؟ یدلش م نمیشه،ببینفساش بلند م

 .دمی،لبمو از درد گز دیکش ریخودمو جمع کردم ،کمرم ت اریاخت یورد ،بدستش به تنم خ

باز از قصد دستشو به تنم زد ،مور مور شد،پوستم اعالم کرد حالم  نباریبهم نگاه کرد ،ا 

گرفته  یدیشد یخواستم فرار کنم،حس معذب یشده ،باز نگام کرد از نگاهش م یچطور

حرف دستمو دراز کنم  یقبل ،اما نگاه سردار جسور شد خواستم ب یاز دفعه  شتریبودم،ب

خورده نگاش کردم و گفتم:سردار  کهیو نگام کرد ، دیعقب کش ولباسمو بردارم،لباسم

 سردم شد.

 یبهم نگاه نکرداما من بهش نگاه م گهیجواب بهم ،بلوزمو جلو آورد که تنم کنه ،د بدون

داشت!آروم و  تیمن واقع ی!! مسخره است !اما براکردم ،قرمز شده بود ،ته دلم غنج رفت

 گفتم: یخود
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 شلوارم خوبه،راحتم._

نکرد به  یشلوارمو باز کرد مچشو آروم گرفتم به سدم توجه یاخم نگاهم کرد ،دکمه  با

 کارش ادامه داد .

 دینشن یزدم نم یداد،حرف م یکرد ،لفت م یخود مختار و حق به جانب نگاه م نباریا

  .به معذب بودنم نکرد یخودمو جمع کردم هم تو جه یوقت یگم،حتیم یچ

ما  یهمسر استفاده کرد ول یصفتا  رو نشه برا نیا دی!شا کردینگاه م ایح یپر رو و ب

اون لفت  یخواد ول یشلوار پوشوندن که انقدر لفت دادن نم هینمون فرق داره...ایجر

 .دادی،با اکراه انگار داشت انجام م دیفهم یمن بود م یجا یهرک نویاز قصد و ا دادیم

برافروخته شده بود ،نفسش بلند تر از حدمعمول شده بود،باالخره تموم کرد،بهم  صورتش

 شیفکر یرینبود از درگ تی!اخم از عصبان؟یکن یه با اخم کرد،حاال چرا اخم مانگ مین هی

 بود...

 اتو بردار. هیپوش-

 خوام ینم-

 خوامیمن م-

 اخم نگاش کردم و با حرص گفتم: با

 بده؟ رییکه حالتو تغ یخوایچرا م-

 نگام کرد و گفت: تیبا اخم و عصبان سردار

حرکت  هی ؟تویکنیم یو ک یمنو همسطح  چ ی؟داریکنیدر مورد من م یتو چه فکر-

آخرته که منو  یو گفت:دفعه  گهیطرف د هیامو از صورتم برداشت و پرت کرد  هیپوش
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 بیو با آس یکه با چشمات دلشو برد ستمین ابونیپسرتوخ ،منیکن یخطاب م وونیح

 .یکه دلزده اش کن یترس یصورتت م

 رو تختو برداشتم پرت کردم طرفش و گفتم: بالش

 :امینم یکس یمن چشم و ابرو برا-

صورتم گرفته  یبا اخم نگام کرد و از جا بلند شد ،لباسامو جمع کنه،دستمو جلو سردار

 عیوند بعد مجدد سرردنگاه بهم کرد و سرشو برگ هیبودم ،اومد لباس خودشو عوض کنه 

 سرشو به طرفم برگردوند و با اخم گفت:

 نه من . ییتو ؟نه؟مشکلیخودت مشکل دار_

 .ینیخوام ضعفمو بب یحرص گفتن :آره مشکل منم ،نم با

 .مندار یلمن با صورتت مشک، کردنیم یجراح دیاومد جلو گفت :مغزتم با سردار

:اون روز،اون روز تو اتاق تو  یدیمنو د ی،اون موقعه صورتتو جمع کرد یگیدروغ م یدار-

 ...مارستانیب

 بود. شیبود،خدا ماه پ شیاون موقعه؟با حرص گفت:خدا روز پ-سردار

 امو بده. هیپوش-

 هروبروم نگا نهیو از جا بلند شد،به آ دیشده کش یعاص ینفس هیفقط نگاهم کردو  سردار

خوام  ینم هیپوش ی،ب نمیب یم نهیمن نبوداگر بلند بشم خودمو تو اون آ هیکردم ،تو زاو

 نگاه کنم... نهیخودمو تو آ

 سردار؟-

 رو بپوشون. نهیچپ نگام کردو گفتم :آ چپ
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 چند سال؟-سردار

 پس نطق نکن. یستیمن ن یحرص و بغض گفتم هزار سال ،تو که جا با

 یحلش کرد یقابله کردم یکه با همه چ یدون یآال!تو خودت بهتر از همه م-سردار

 ،چرا...

 . شمیو رو م ریز نمیرو بپوشون ،بلند بشم خودمو بب نهینکن ،آ تمیگفتم:اذ یقبل باحال

رو پوشوند و لباسشو عوض کرد و اومد تو  نهیمالفه آورد و آ هیغم نگام کرد و رفت  با

 و گفت:تخت 

 مسکن بدم؟ یخوا ینم-

 نه.-

 ی،م ستین ابونیخ نجای،اینکن میاقخوام خودت   یکنم م تتیخوام اذ یمن نم-سردار

 .یجا راحت باش هیخوام 

پوشونم  یکه نقص هامو نم ییخودمم:تنها جا راحتم : که ییتنها جا نجایمن که ا مثل

در حال متلک انداختن  شهیهم نکهیبا ا یکردن من ندار یبه نقش باز یازیچون تو ن

 .یکنیم ریو تحق یهست

 گفتم: دمشید یاتاق عادت کرده بود م یکینگاش کردم،چشمام به تار برگشتم

 باحاله نه؟ یلیخ یول-

 باحاله؟ یچ-سردار

 .یخند یخودتم م ندازمیدستت م یخنده گفتم:وقت با

 !؟یاوردینگام کرد و گفتم :پتومو ن فقط
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خودشو روم انداخت،صورتم  به روش بود ،به طرفم به پهلو  یکرد و پتو ینوچ سردار

دختر و پسر به  هیقطار متروئه ، هیتخت خواب شب ،انگارمیکرد یبود،نگاه به هم م دهیخواب

 یم میکنند ،تصم یدر مورد هم فک م کنندیم یرو وارس گریشدن دارن همد رهیهم خ

 ...رنیگ

نگاهشو از  ینکته ک نیا ی...فوکوس کرده بودم رو میکرد یبا نگاه و چشم همورصد م

 شده صورتم نگاه کنه؟!... بیتخر یاجزا ی هیبه بق رهیگیچشم م

...اومدم سرمو برگردونم ،با کف دستش کنار شمیم تیاذ کنهی:چرا نگاه م کردیم نگاه

 خفه گفتم: یو صدا انیصورتمو نگه داشت به سمت خودش و با حرص ع

 ولم کن.-

 .نمیخوام بب یکار منه،م نیا-

 نکن،اه ... تمیرو هم گفتم:بس کن،اذ یحرص و دندونا با

 رها کرد و گفت:آال؟ صورتمو

 هووم؟-

 گفتم: یبا لحن عاد عیسر   یبخش یمنو م-

 !یییییییکرد گفتم:آ ریدستش گ ریتر بهم شد ،موهام ز کینزد دینه.خند-

ده بود،انگار نمو یانگشتاش باق نیب منان موهاچهم یول دیموهامو کنار کش   دیآخ ببخش_

 گفتم: یا تمندانهیبا لحن رضا کردیم یکرد باهاشون باز یلمسش م

.  شمیم هوشیزنه ب یبه سرم دست م یکی یادامه بده خوابم ببره وا ینطوریآررره !هم-

گذشت آروم  یقیدر حد لمس محدود دستاش رو موهام نداد ...دقا یرییو تغ دیکوتاه خند

 :آال؟...آال!صدام کرد
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موهام فرو رفت .. دلم  نیو دستاش محسو سانه تر ب دیکش یقیندادم،نفس عم جواب

 ...اما خوابم برد.کنهیم کاریبمونم و بفهمم چ داریب خواستیم

ماه  هی نیا ینگاش کردم !تو رهیگرد خ یبا چشما واریبه د دیبلند کرد کوب شویگوش

 جنون گرفته انگار!!

 .کنمیرو روشن م اروی نیا فیگفت:آال به قرآن تکل دیبا تهد ردارس

 منو؟! فیتکل-

عکس دارم  کیچل کیلپ تاپ چل یروز پا ،شبویکنیکار م یدار کهیمرت نیتو با ا-سردار

 ...کنمیم تیاد

 !!!؟یکنیمنو درآورد با تعجب گفتم:حسادت م یادا

هان؟تو  کنهیر مشِ یچ یتو رو برا ینه حسادت :عکسا رتهیداد زد اسمش غ سردار

 !گهید یدونستیم

 کنم. ی!!به حضرت عباس اون مغازه رو پلمپ مه؟یها چ نیا

 یچرا جن نیدهنم گرفتم و کنار انگشت اشاره امو به دندون گرفتم !ا یدستمو جلو پشت

 اخالقا نداشت همش در حال دعوا مرافعه است! نیشده !از ا

 رفت از اتاق چادرمو شالمو آورد گفت :بپوش. سردار

 کجا؟!!!-

 یب رکنم،پدیم تی،شکایکنیم تیشکا میریهم دادسرا م ،صبحیکالنتر میریم-سردار

 .  ارمیشو در مرپد

 سردار!-
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 برداشته عکس تو رو باال سر مغازه اش زده.-سردا

 ر دو تا چشمه چرا...اسرد-

 اش خش دار و دورگه شد.دکه ته ص دیکش ادیفر چنان

 صورت سالمته. رخیهست،نماون عکس توئه !تو مغازه اشم عکست -

 !!!ه؟یآتل یتو رفت-

انگار ،آره خب،خانم مدل بودن  ومدهینه ؟بدت ن ومدهیگفت :بدت ن تیبا عصابن سردار

 استفاده کنند... غاتیعادت دارن همه جا ازشون به عنوان تبل

 داره ها... یمنظور بد یلیاخم نگاش کردم و گفتم:حرفات خ با

 شده... شیپخشه ،با سر باز با صورت آرا نعره زد :عکست همه جا سردار

 یک ،اآلنیکه تو نبود موقعه ،اونی،مخمو خورد نگرفتم و داد زدم :سردار بس ک گوشامو

 !اون منم دونهیم

اومد جلو خم شد به سمتم که من رو مبل نشسته بودم و با حرص  تیبا عصبان سردار

 گفت :

کامنت گذاشتن جون قوربونت برم  رشیالدنگ ز یکه پسرا یدختر دونم،اونیمن،من م-

 زن منه. ینوشتن برا فیکث یو هزار تا حرف و جمله 

حس  هیشخص خودم،ته دلم  یشده،برا یرتیمن غ یکردم،برا یگرد نگاش م یچشما با

 یآروم گفت:بپوش ،من اون مغازه اشو رو سرش خراب م یصدا یاومد با حرص ول یخوب

 کنم.

 سردار...-
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و چهار ساعته  ستی،تو ب یدونست یتوئه ،تو هم م ری،تقصزنا ن س،حرفی!ه سیه-

 ...ییاونجا

 ...رمیمن اصال اونجا نم-

 شهیسرش م ایاومده نه ح تیاونم دارم:خودش که انگار کو یبرا رهیزد:خواهرت که م داد

 کرده. ،تو هم خودش فرضهدار نه شرم

 .یحرف بزن ینطوریا یدر مورد سالله حق ندار«:اخم گفتم »سردار با 

کنه؟!بهش بفهمون که  یهرهر کرکر م یبا مجتب یچه حق نه؟بهیا ریچرا ؟!مگه غ-سردار

دختر که باهاش هرهر کرکر  هیمنه، یهم پسر عمو یاون خواهر توئه ،مجتب ادیخوشم نم

 دختره از اوناست. گهیکنه م

 اخم گفتم:از کدوما. با

دورش  یشر اون الدنگ هااز ق یبهش بگو مجتب گمیبا جذبه و با حرص گفت:من م راسرد

کنه،جلوشون  یم یروبوس ،دهیباهاشون دست م یدوست اجتماع گهیکه بهشون م ستنین

 !!احتهر

 و حدود... م،حدیکن ینا محرم م م،محرمیکن یماها حالل و حروم م

 ؟یدار یاز دوست دخترت تو راه نیهم یحرص گفتم :برا با

 گفتم : یزدم وسط قلبش با حرص و بدجنس ریصداش قطع شد ،انگار ت سردار

منو خانوادم هند جگر  دیغمبریآهان دفعه آخرت باشه تو و خاندانت پسر پ-

 ؟یدیخوارفهم

سالله رو گرفتم و رفتم تو اتاق در رو  یبرداشتم و شماره  مویجا بلند شدم و گوش از

 بستم وتا سالله گفت:
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 الو؟-

 گفتم:درد الو. تیعصبان با

 وا!!!-سالله

که باهاش هرهر  یدیرو د یاصال مجتب یک ؟تویزن یحرف م یبا مجتب یچ یتو برا-

 نیچه جماعت نایا یدیخونه؟نفهم یغز ملو اومده واسه من  دتتیسردار د که یکرکر کرد

 گل هستن. نایفقط ا دنیهن ،همه کافرن،همه بو مهمه اَ

 وقت. یدم مزون وقت و ب ادیاسکول حرف بزنم اون م یمن غلط بکنم با مجتب-سالله

 اد؟یم یچ یبرا-

 مرض داره. دونمیچه م-سالله

 ؟یگ ینم ای یدونیچه م-

 .ادیهول شده حاال بره ب دهیجمع دختر د هی، گهیدونم!فکر کردم اسکوله د ینم-سالله

تو بازار  کنندیم یگون هی یهمه رو با هم تو نای!اهیاحمق ،اسکول ک ییسالله!اسکول تو-

به سردار  ادیحرف بزن باهاش که ب یهر هر کن ه یفروشن،حاال ه یطال هاشون م یقاط

 بگه خواهر زنت انگار...آره داداش ،حواست باشه.

 ؟یگفت :انگار چ جیگ سالله

 یفهم ی!ماها فرهنگمون ،نگرشمون فرق داره،مه؟یچ یدونیانگار مرض داره ،مرض م-

 گنیدختر حرف بزنه م هی نیسرسنگ گنیه دختر محل سگ نزاره بهش میاگر  نایسالله،ا

 ه؟یمرض مرد چ یدون یمرض مرد گرفته م

 .القید کهیغلط کرده مرت-سالله
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و بابا و  یحاج لیدوبله سوبله تحو ی،روشتو عوض کن ،حرف بهش بزن یمبادا حرف بزن-

باشه؟من  تونهیم یسردار به باباش ک یجاسوس کارا یفکر کرد ده،تویم ونیعمو هما

 .است  یزارم که مجتب یرو قرآن م تسجفت د

افتاد  مجا نیبو آمار داده،بترس ازش ...آدم شو سالله،آدم!منو ب کهیاونه که به سردار نزد

 تو رو نداشتم. وهیش نکهیته جهنم با ا

 کنم. ینم یآخر من که کار-سالله

 تو آب  یذاریم یبر یرو به قول خودت م ارویشناسم هرهرکرکر دل  یمن تو رو که م-

کارما  یدونی،نکن!خواهر من نکن،م یاریاز آب نمک درش م ینمک هرجا الزمش داشت

 ه؟یچ

بره نه تو  ادمینه من  کنهیم یکار هی یزندگ یول رهیم ادتیتو  رهیم ادمیمن  یعنی

 . ری،عبرت بگ

 کنم. ینم کمیباهاش کار ندارم سالم عل گهیمن د-سالله

 .فتیآره خوبه از اون ور بوم ب-

 ه؟یرو به سردار گفتم :چ یگفتم :گوش باز شدسردار بااخم اومد توواتاق در

 .فتی؟بدو راه ب یزن یحرف م یبا ک-سردار

 .امیخودت پاشو برو من نم-

 .نمی!!!مگه دست توئه ؟بپوش بب؟یاینم-سردار

 شده ؟ یچ-سالله

 عکسا رو بر نداشته؟ یچ یشعور بگو برا یبه اون ماکان ب-
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پدرشو  ینطوریهم ؟منیدیم یچ یبرا حیض ؟تویدیخبر م یدار یچ یبرا-سردار

 .ارمیدرم

 یهمه م یشده؟چشه؟چرا دست و پا ی؟ماکان؟!شوهرت وحش ارهیدرم ویپدر ک-سالله

 خواد سرشو بخوره؟ یچه؟میپ

 جور مرضه. هی نمیا گهیآره د-

 زنگ بزنم ماکان بگم؟-سالله

 آره.-

 آال؟!-سردار

 گفتم؟ یچ یدی؟فهمیسالله کار ندار-

 .رهیماهم گ ی،مرده شور اقبالتو ببرن که پا دمیآره بابا فهم-سالله

 .یاطالعات داد یزنگ زد عیسر-سردار

در موردش دهنشو  یدم هرک ی:آره ،آره ،خواهرمه،من بزرگترشم،اجازه نممحرص گفت با

 باز کنه حرف بزنه.

ماکان و با  ،شبانهیکالنتر میبا اخم نگام کرد و...انقدر اجبار و اصرار کرد که رفت سردار

رو کش داد  هی،انقدر قضهمن سوء استفاده کرد یاز عکسا نکهیکرد به جرم ا ریدر گ سیپل

 .که بد بخت ماکان و انداخت تو بازداشتگاه بعد آروم نشست

زنم آبروت  یزنگ م یبه حاج نکهیا دیختم نکرد،فردا صبحش بازور با تهد نجایتازه به ا

 کنم... تی...مجبورم کرد شکارهیبدتر م

بودن ،سردار زده به  دهیگفتم همه فهم ینه تنها من م نویزده بود به سرش ،ا قشنگ

 سرش.
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 ی،نم نایمامانم ا یمن برم خونه  ذاشتینه م میرفت یم نایپدرش ا یهفته نه خونه  آخر

رفتم  یصبح ها که نبود م ای ومدنیدونم چش شده بود،مامان و بابام خودشون م

 !ییداد برگرد،چند ساعته اونجا یم ریزد ،گ یاونم هزار بار زنگ م ششونیپ

صابون سر  نیع گشتمیخونه بعد که بر م گردبر ریاآلن آژانس بگ نیدنبالت،هم امیم اآلن

 گرفت... یبه همه کس بهونه م یشست به همه چ یشور،مغز منو م

خانوادهامون ،در رفت  بدم نرم،نه تنها در رفت وآمد با حیکرد که ترج یم یکار هی قشنگ

 ه؟ی:کگفتیگرفتم م یدستم م مویدادن افتاده بود،تا گوش ریخودمم به گ یوآمد تنها

دادم به زور  یجوابشو نم یفه ام کرده بودوقتالک یواقع یمعن گه؟بهیم ی؟چیهست یک با

راحت بشه!انگار وسواس گرفته بود،وسواس  الشیتا خ دکر یگرفت نگاه م یم مویگوش

 !!!دیترس ینه!م

از دست بده،ممکن بود چند  نویخواست ا یموند من بودم،نم یکه باهاش م یتنها کس 

خواست منو حفظ کنه تا  یاز دست بده،هر جور شده م شویفعل طیهمه شرا گهیماه د

 با وجود من باشه. تشیحداقل امکان از دست ندادن موقع

 می...تا اومدرونیکنه،ببرتم ب ییخواست دلجو یمثال م دیجر و بحث شد هیشب بعد  اون

 حاج آقا دم خونه امونه . میدی،د رونیب میاومد نگیو از پارک میشد نیسوار ماش

 نشو. ادهیکرد و گفت :تو پ ینوچ سردار

 شعوره. یبن وا !زشته!حاال بگه عروسمو-

 دکتر... برمتینشو بگم ،دارم م  ادهیپ گمیم-سردار

 !خدا نجاتت بده زده به سرت انگار.؟یکن یفرار م یسردار زده به سرت نه؟از چ-
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تکون  یشد و سالم کردم و حاج آقا سر ادهیپ نیکرد و از ماش یشدم نوچ ادهیپ نیماش از

 اومده. شیپ یبه سردار نگاه کرد و گفت:آال خانم مشکل یدادو شاک

 بله؟!!!-

 حاج آقا !-سردار

و با همه قطع رابطه  رونیب زنهیکه سردار،هر روز از کار م هیمشکل چ نمیومدم ببا-یحاج

 کرده!

 من... یانداخت و گفت :حاج ریسردار نگاه کردم و سردار سرشو به ز به

 از طرف من زده!!! یحرف هینه کزنم.    ن یمن با عروسم حرف م-یحاج

 نزدم. ی!بخدا من حرفستین یمشکل-

 . دیر یخونه اون ها هم نم گهی!!آقا ارسطو مه؟یرفتارا چ نیا لیپس دل-یحاج

 !یحاج کانالِ هیشما و آقا ارسطو  نیانگار ب-سردار

 و نرمال. یعاد یلیمعلومه که هست بچه هامون کنار همند،اونم نه خ-یحاج

 راحت. التونیه،خیعاد یاآلن همه چ یول-سردار

 . تیپدر یخونه  دییایپس شام م-یحاج

 .میدعوت ییما جا-سردار

 نگاه کرد و گفت: تیبه سردار با غرور و جد یحاج

 .یایو م یکن یم یعذر خواه یزن یزنگ م-

 حاج آقا!-سردار
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تو  نمیبب هنیداشت اول ا لیاگر اومدم دو دل فتمیدنبال شماها راه ب دیمن که نبا-یحاج

 .یر یم تیرو شکر که سر زندگ ،خدایر یکجا م یکن یکه سنبل م یبعد کار

 حاج آقا دستت درد نکنه!-سردار

دختر مردم  یپدرم وومتعهد به زندگ ،منمیاما عصمت ندار یهست غمبریاوالد پ- یحاج

 گفت: ری...سردار با اخم و سر به ز

 !یمن تعهد بلدم حاج-سردار

 دتیجد یرفتارا لیبدونم دل نکهیا ،دومیر یات راه م فهیپس رو خط وظ نیآفر-یحاج

 مشترکت؟ یزندگ ای یه،خودتیچ

 .هم رو روالِ مونیندارم،زندگ یمن مشکل-سردار

 صحبت کنم . دیبا شما با ایعروس خانم ب- یحاج

به  دییوودردکو شورش شد یچشماش وحش یسردار نگاه کردم وحشت و هول تو به

 گفتم. یحاج

 .میرابطمون کار کن یرو میکرد یکه سع ستین یزیحاج آقا چ-

 نگاه کردو گفت: یبهم سرد و جد یحاج

اما من از نگاه بچم همه  یکنیم میاقپشتت  شهیکنم که سردار رو هم یم نتیمن تحس-

کارشو  یوقت رهیگ یبا همه دعوا م یکنه وقت ینم یزندگ نیزم یفهمم سردار رو یم ویچ

بد  شیزندگ یجا هی یعنی دشیپناهگاه جد یتو ادیم رهیده،،در م یدرست انجام نم

 !لرزهیم

همه  ینطوریا ادیم ،خوشمینگاه کردم ،کاش سردار کپ تو بود حاج یخورده به حاج هکّی

 !دهیحد نفهم نیپانته آ رو تا ا یبچه هاشم داره !چطور یپاد و حساب نفسا یم ویچ
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دونست من تا چه حد رابطه ام  یهم نم ی!بله!سردار گفت مجتب دهیچون جاسوسش نفهم

 بوده! قیعم

 هیسوراخ بزرگ داشت،سردار هر وقت  هیبود که  یمیدرخت قد هیته خونه باغ - یحاج

 داشیپ یروز کامل وقت هیرفت اونجا،شده ساعت ها ،شده  یداد م یانجام م یکار غلط

 !اونجاست میدیفهم یم میکرد ینم

 هیتو خونه ات حتما  یچپ یم یزن یاز کارت م یاآلن خونه اش شده همون سوراخ ،وقت

 ! یکرد یطغل

به سردار نگاه کرد گفتم اآلن قالب  ختیر یحرص و خشم بود ،قلبم هر یحاج یصدا ته

 شیشونیپ  یعرق رو یشده بود ،دونه ها رهیخ  یگرد به حاج  یبا چشما کنهیم یته

 بود با لکنت گفت :غلط ...غلط نکردم اومدم خونه ام. دایهو

تر سردار رو نگاه کرد،سردار لبشو بازبونش تر کرد و  قیسرشو باالتر گرفت،دق یحاج

 گفت:

 گفت: دهیبا حرص و جذبه محکم و کش یحاج .باشم خونه ام دیبا-

نگاه کردم صداش دو رگه شده  یخورده به حاج کهیمن شعر نباف .  یبرا-یحاج

 خونه... گهیساعت د میگفت:ن یکه م یبود،برگشت در حال

 نیجور با هول و تند ا هیگرد به سردار نگاه کردم  یخورده با چشما کهیال حامله است. آ-

گفته که  ی،به چه تند نییپرتگاهه ممکن بود پرت شه پا یجمله رو گفت که انگار لبه 

 جونشو بخره .

بود،سردار با استرس به من نگاه کرد با نگاه  ستادهیهمون طور پشت کرده به ما ا یحاج

گفت:از اون شب به بعد حرفشو نزده  نویا هویماه  هیبعد  ؟یکن یم کاریبهش فهموندم   چ

 .کردیانتخاب م دیسردار با میبود
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لبش جا خشک کرد با  یلبخند کمرنگ گوشه  هیبرگشت،چهره اش باز شده بود، یحاج

 اول به سردار نگاه کرد و بعد به من نگاه کرد و سرشو تکون داد و گفت: تیرضا

 .دهیخره ، مژده م یم ینیریجعبه ش هیده! ینم ینطوریرو ا یخوب نیآدم خبر به ا-

 انداخت وگفت: بله. ریسر به ز سردار

 نیرفت سوار ماش ی.  حاجدیدیخانم م نیخونه منتظرتونم،خودتون خبر رو به شه-یحاج

 زنه. یحرف م یمیخورده به سردار گفتم:آدم قبل هر تصم کهیشد و 

 ینگام کرد و گفت:فکر کنم اومدم ابروشو بردارم زدم چشمشو کور کردم،حاال چ سردار

کرد نگاه کردم،از  ی!به سردار که اضطراب داشت نابودش م؟یگر بدتر شد چاشه،؟! یم

  .دیبار یکش م ادیفر یچشماشو نگاهش استرس و نگران

گذاشت و  رشس یکف دستاشو رو ی!دو دست؟یبه من نگاه کرد و گفت:اگر لو بره چ

زانوش  یخونه نشست ،با تعجب نگاهش کردم،آرنج دستاش رو یدر ورود یپله  یجلو

 نویکرد،در ماش یم ییلب نجوا ریسرش بود و ز یکف دستاش رو رویبود و سرش به ز

 .مقابلش ،سرشو بلند کردنگام کرد ستادمیبستم و ا

 

 نکهیا یبرا یزنیبعد جا م یکن یم یکار هیسردار، یهست یمدل نیهم شهیمگفتم:ه

 . یزنیجا م یجمع کن ویکه زد یگند

 ره؟یاآلن وقت تحق-سردار

 نینکش،ا دکی،بزرگ شو ،مرد باش،فقط اسمشو  ایبهت بگم به خودت ب نکهیاآلن وقت ا-

 .میکن یمن بود باشه باهم درستش م شنهادیپ

 کرد و گفت: مو غم نگا یفکر یریبا درگ سردار
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 ...اگر بچه عقب افتاده باشه اگر...؟اگریچ ادیخودش با بچه ب ؟اگریچ ارهیاگر بچه رو ن-

خانواده  هیما واقعا  ؟اگریبره چ شیو نقشه تا آخرش خوب پ ارهی!اگر بچه رو ب یواااا-

 تیسرت به زندگ یسر به هوا باز یوجا یباش یپدر واقع یآماده هست ؟تویچ میبش

 ؟یوتو رو به بابات ثابت کنه چ ادیبچه ب نیباشه،اگر ا

 تکون داد و گفت: یسر سردار

 .ستمین الیمن مثل تو خوش خ-

بهش  شتریکه تو ب دهیرو م یبهت همون ی،زندگ یباش فیضع یخوا یم شهیچون هم-

که تو به اون  ستیخوب ،مهم ن ایبده  زیکه اون چ ستیمهم ن یزندگ ی،برایکن یفکر م

 ی...اون همونو بهت م یخواهانش هست نکهیا به خاطر ای یکن یفکر م یبخاطر ترست دار

 ده.

 ؟یتو بهش اصال فکر کرد-سردار

 سردار با سکوت نگاه کردم و پرسشگر و محتاج نگام کرد و گفتم : به

 تونم جبران کنم. یخوام،به خاطر خودم ،من تموم کمبود هامو با اون م یاون بچه رو م-

 ؟یچ یایباهاش کنار ب یاگر اومد و نتونست-سردار

هاش دارم انقدر که با زیمسالمت آم یمن با مرگ خودم کنار اومدم و با قاتلم زندگ-

من تونستم تو رو  ینداره حداقل به اندازه تو ول یخوام ،اون بچه که گناه یرو م یزندگ

 تونم . یدوست داشت باشم اونم م

 زدم: بیکردن،نگاهش،حالش،...وارفت...برگشتم،به خودم نه پرت یرو انگار از بلند سردار

 دوستت دارم. یمونده بود بگ نینه؟هم یغرور ندار گهید نیآفر

 کردم. یدادم ،با سکوت محض به روبه روم نگاه م یخودم جواب نم به
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و منم منم  یکردیکه از غرورت به پدر و مادرتم پشت م یانقدر غرور داشت یزمان هی

 ؟یارزش خودت ندار یغرور برا یذره ا یحاال حت یکردیم

کنم سردار  یقلبم گذاشتم ...غرور بخاطر افکار آدماست ،اآلن فکر م یرو دستمو

 شیغرور پ نیا ستیکنم ،مهم ن یم یساز هیرو شب یکه من باهاش زندگ هیآخرموجود

فاخته  هیفاخته است  هی آ شه،پانتهیحفظ  م گرانید یجلو نکهیشکنه مهم ا یسردار م

 یزنم،م یخونه منم،پس نم نیکنه ،صاحب ایبزرگ م گرانید یکه بچشو تو لونه  یوحش

 .ارمیبدست ب شتریمونم که ب ی!م؟یجنگم ،ول کنم برم که چ

 یچند م،بعدیروشن کرد و راه افتاد نویباهام نزد،ماش یشد ،حرف نیسوار ماش سردار

 نگه داشت . یفروش ینیریش هی یجلو

 قهیده دق کینزد دیپشت فرمون نشست ،شا نطوریو برگشت و هم دیخر ینیریش رفت

 و گفت: دیکش ینفس هیسکوت کرده بود،

که تو  شهیم یاون ی،همه چ ونتمیعمر مد هی،اگر شد که من  شهینم ای شهیم ایآال ؟!-

من رو تو حساب  ،آالیترکم نکن یدیم ،قولیمنو تنها نذار یدیاما اگر نشد قول م یگیم

 دارم...

 یزیچ هی،من روت حساب دارم،بهم  میرو دار ایدن یرابطه  نیتر بینگام کردو گفت :عج

 .ادیببگو که نفسم باال 

 یها هیبه وحشت ها و سا گردهیبرم یترس از طرد شدگ گنیسردار نگاه کردم بهش م به

 یباهاش م شهیترس هم نیآدم چند سالشه ،ا هی ستیمهم ن  یدر دوران کودک یذهن

 درمان نشه. یمونه وقت

 دستش گذاشتم و گفتم : یرو دستمو
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موندن اما  ایمعرفت دن یب یمردا یکه پا ییتموم زن ها هیبهت،شب دمیقول م زنونه

 یکه رو ییاون زن ها یهمه  هیاز هم بپاشه،شب کیخونواده هر چند کوچ هینذاشتن 

 هی ی،لبه  یریبگ ادیتا   دمیکم کردن ،مردونه نه زنونه بهت قول م اشویاریو بد ب یزندگ

 !دره نیته ا میفتیو ن میکه ازش بگذر یراه هاتن م،امایر یراه م زیت ریشمش

بار منو پشت  نیچندم یشد تو،تو برا یآخرش هرچ انیجر نیباشه سردار،اگر ا ادتی

سوزونم  یرو م یخوره،همه چ شمیمادر فوالد زره،م شمی،میافع شمیم ،منیسرت بذار

 کنار قولم بزار. نمی،ا

به  میمطمئن نگاش کردم و نگاه ازم گرفت و حرکت کرد هبا شوک نگام کرد ک سردار

 حاج آقا . یسمت خونه 

 یموضوع فکر م نیبه ا یبگم حامله ا یداده بود شنهادیپ نکهید اعراه گفت:هر روز ب یتو

 نه؟ ایهست  یخوب شنهادیپ نیکه ا رمیبگ میتونستم تصم یوقت نم جیکردم...اما ه

 نیج میدر خونه بعد س یجلو ادیپاشه ب یافته !حاج یاتفاقا م نیا یدونم چطور ینم

ترس  نیا ؟منویترسم!اگر نشه چ یآال م ستمینبگم !!هنوز مطمئن  نویشدن من ا

 ترسم. یکنارم بزاره م نکهیمن بابامه...از ا یایکشه،دنیم

 بهم کردو گفت: ینگاه میسردارنگاه کردم،ن به

 بزن که دلم قرص بشه. ینگام نکن،حداقل حرف ینطوریا-

 یپرستار هیبود،  یاهیپراز سکه  یدیجد یایبودم و روبروم دن مارستانیرو تخت ب یوقت-

بهم گفت که آشوب من آروم شد گفت:توکل  یزیچ هیداشت اما  یبود که ظاهر معمول

که هست از  یامتحانه...هرچ دیکار ماست،شا دی،شا یستیاتفاق ن نیتو مقصر ا دیبخدا،شا

 یاونجاست پس توکل بر خدا...توکل رو اشتباه تلفظ م توقبل،حال،بعدش خدا زودتر از 
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برگشت نگام  ربه کل بسپار سردا زویخدا کل و همه چ یعنیکنند در اصل بگن تو و کل 

 ... دیآه شکل کش یتکون داد و نفس یسر دیبار یو غم از چشماش م یکرد ،نگران

با تعجب به  دمیرو هم د نایبابا ا نیم،ماشیکه شد اطیخونه حاج آقا،وارد ح میدیرس

 !نجان؟یا نایسردارنگاه کردم و گفتم :مامان ا

 !یآبرو نکن ی...به عظمتت قسم که منو ب ای...خدایعل ای...یعل ای-سردار

 چرا به من زنگ نزدن؟-

حال و  لیدل نجایاز قبل خبرشون کرده بوده که ما رو بکشونه ا یاحتماال حاج-راسرد

 همه روشن بشه . یرفتار من جلو

 راه انداخته. ی...امپراطورگهید هیحاج

 و سردار گفت: کیو سالم عل نید  طرف ماشاوم دیصفر دو مش

 !نجان؟یا یاز ک نایمش  صفر !پدر خانمم ا-

 اومدن. نایوااهلل آقا از هفت ا-صفر مش

رو برداشت و مش صفر  ینیریش یجعبه   رسردا    ؟یدیبه من نگاه کرد و گفت:د سردار

 یخوب تو راهه؟جعبه  یخبرا شااهللیبا خنده گفت:آقا ا دیرو د ینیریش یتا جعبه 

 دستتونه. ینیریش

مش صفر گذاشت و بعد برگشت طرف  یاز خنده زد دستشو رو شونه  یپوزخند رسردا

 آال... ایمن و گفت :ب

 ،آرنج سردار رو گرفتم و سردار آروم گفت: میطرف سردار و از پله ها باال رفت رفتم

 !؟یدونیم یاز حاملگ یزیچ-
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که خودتونم  دیدروغ بگ یجور دیگیدروغ م دیاگر دار گهیهست که م یمدار استیس هی-

 ...کنمیباورتون بشه...باور کن،باور م

دستم فرو  یپنجه  یدستشو تو یاز آرنجش جدا کرد ،جاش محکم پنجه ها دستمو

،دل منم به شور افتاده بود...اگر  شدیکرده بود!استرسش  به منم منتقل م خیبرد،دستش 

راز دست تو که هم سرخودت اسردار...سردار آه ،سرد یبلدم ول!من ساختنو ؟ینشه واقعا چ

 داره هم من . یباال

سردار به  یخونه تا باز شد همه سرشون به طرف ما برگشت ،نگاه جفت خوهرا در

و نامفهوم نگام کرد  جیبلند شدن،به سالله نگاه کردم گ یدستمون افتاد  مادرامون با نگران

 ...به بابا م نگاه کردم...

 یم مییبایز یارتونم روش حساب باز کنم که منو نه ب یم نیزم یکه رو هیمرد تنها

 کنهیخواست،داره صبور نگام م یخودم م ی،منو برا میاعتبار و خودباور یخواست نه برا

 و غصه است ! یفهمم پشت صبرش کوه نگران یاما فقط منم که م

زدم سرش  افتادم،به  یکرد و من داد م یم یکارمو نه یکه با نگران ییتموم لحظه ها ادی

 یخوشش نم نگمیوقت از کار مدل چیسرعت نور تموم اون لحظه ها از تو سرم عبور کرد،ه

لب آروم  ریمن خسته بود...از غرور و خودسر بودنام ذله...سردارز یاومد...از جنجال ها

 گفت:

 از ما؟ دونهیم یسالله چ-

و آروم گفت :هوم؟کفشمو درآوردم،خم شد  به سردار نگاه کردم ،کفششو در آورد-

 برداشت و گفت :آال ؟!

کردم و مامان هول تر از  مو سال میخونه شد یاصل یناباور نگام کرد و وارد فضا !!یچیه-

 گفت:آال جان. یهمه با نگران
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رو صدا کردو جعبه  مهیکردم و سردار سل ی! با مامان رو بوسد؟یینجایدونستم شما ا ینم-

 !!؟یدیخر ینیریش یماه صفر دیگفت:آقا س مهیدستش داد و سل وینیریش

 داره . انیجر د،یتو ظرف بذار وینیریش دیشماوبر_-سردار

 تو ماه صفر؟داداشم هوس کرده،داداش دستت درد نکنه. ینیری!مگه گناهه شمهیسل-شهال

 شده؟ یگفت:چ عیکردم و سالله سر یسالله روبوس با

 ؟ینشده که !چرا خبر نداد یزیبابا چ-

 حاج آقا زنگ زده به بابا گفته...-سالله

 . دییایب دیآقا بلند گفت :بچه ها ،لباستونو عوض کن حاج

 بود! نجایبا چشم و ابرو گفت :حواسش ا سالله

که شما  یم،طوری،ما چند ساعت منتظر هست دیبه مابزن یحرف دییخوا یحاج آقا ،نم-بابا

 ده. یرو نم یاخبار خوب دی،نو دیجمع کرد نجایما رو ا

 گفت : یکه م یدر حال دیکش یبلند م یآقا نفس حاج

 .دهیم حیآقا ارسطو ،سردار خودش تو ض-

خانوم  نیگشت ،چادرمو درآوردم و شه یرو مبل نشست ،با چشم دنبال من م سردار

 گفت :

راحته ،خب ما رو هم راحت  التیکه انقدر خ یدونیشده،شما انگار م یچ یخب حاج-

 کن .

 گفت: یسردار نشستم و حاج کنار
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خبر  شهیمگه م انیم ینیریجعبه ش هیپسرمون با عروسمون دست تو دست با  یوقت-

 باشه؟! یبد

گرد منو نگاه کرد ،با حرکت  ی،سالله با چشما دینگاه ها به طرف ما چرخ ی همه

 !!!؟یصورتش گفت:چ کیکوچ

کلمه اش باعث  نیاول ی،در ادا زدیحرف م یدیخانم که تاک نیمدل حرف زدن شه اون

 منو ببره باال! یشد ،شونه 

من  ی...حاج ی،حاج میزیخون بر دیبا یمادر چرا به من نگفت ی!خدااارو شکر!وای!وا یوا-

 ... میبکش دینه نه...گاو ...گاو با میگوسفند بکش میزیخون بر دیدونم با ینم

بود که سردار بود  یرینگاه کرد ،در مس زدیخانوم که بال بال م نیورده به شهخ کهی

 دهیاش چسب نهیبود که چونه اش به س نییکه  سرش انقدر پا دینگاهم طرف سردار چرخ

 بود...

 خوب چشم. لهیگفت :خ تیآقا آروم با لبخند رضا حاج

دا رو شکر من ،خ یگفت:مبارک باشه بچه ها یداد تصنع یم دیکه دلم نو یبا آرامش بابا

 بوده. ریکه خبر خ

تو مادرم  یبرا رهیآال بم یاله»پراشک اومد کنارم نشست یاز جا بلند شد با چشما مامان

 «زنم. ی!خدا منو سنگ کنه که تو باورت شده و من گولت م

که دست خودشو بوس کنم نذاشت و با بغض  دمی،دستمو کش دیدستمو گرفت بوس مامان

 گفت: یو خوشحال

 جفتتون بزرگ بشه . هیسا ریبچه ز نی،ا دیباهم کنار هم خوش باش شااهللیمادر ا-

 همه خونواده. هیسا ریز-
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 خانوم. نیپرو یمرس-سردار

 شهیکه هم الشای،آال جون ا یبابا دلمون آب شد،مبارکه داداش یبا ذوق گفت:ا نیریش

 .یدلمونو شاد کن

 سپاس نگاش کردم. با

نگفتن،حاال  درسته واقعا حامله  یچیحسود ه یخواهر خل مشنگ من و اون شهال اما

 ش که بودم!اما تو جوّ ستمین

 !مهیگفت :ععععه!سل عیسر یاومد که حاج دنیکل کش اب مهیسل

آقا  ی،بچه  گهیا کل داره دقگفت:خب حاج آ مهیسل دمیاز همه خند شتریخودم ب من

 . دیس

 ال اله اال اهلل!-آقا  حاج

ارسطو  ده،آقایسر سفره،اآلن شام خوردن مزه م میبر دیپاش دیخب ،پاش لهیخ-خانم نیشه

 . دییخانوم،بچه ها بفرما نی،پرو

 مویکنه ،سالمت یمامانت انقدر ذوق م دونستمیبلند شدن و آروم رو به سردار گفتم:م همه

کرد و از جا بلند شد تا اومدم برم...سالله  یسردار نوچ شدمیفروختم خودم حامله م یم

 گرفت و دم گوشم گفت:اومد طرفم آرنجمو 

 !میبا هم رابطه ندار یتو که گفت-

 میکرد  دایخب پ-

 !!!؟ی!!!تو باهاش بودد؟یکرد دایپ-

 معرف حضورتون شوهرم هستند !-
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 !م؟یمن ناخود گهی،د یتو قماششون بد جور یرفت-سالله

 ! هیخصوص یلیخ نایا گهیبابا !د یا-

 شعور! یب-سالله

 سالله خانوم....-سردار

 .دییسردار گفت:بفرما ،گشت سردار رو نگاه کردرو ب دیسالله پر شونه

و به سردار که صورتش گرفته  یناهار خور زیآرنجمو ول کرد و رفت طرف م هسالل

 خفه گفتم: یبودنگاه کردمو با صدا

 !یخرابش کن یتون یم نیسگرمه ها رو باز کن ،حاال بب-

روضه  ستیکه مرده توش ن یسر قبر یتکون داد و گفتم:آهان،باال نیطرف هب یسر سردار

 کن. هیبخون گر

منو سردار انقدر خوب شده و  یشد که رابطه ءو به همه القا میشب همه کنار هم بود اون

داشت  یمعن هی میتصم نیا یهر ک ی،برا میبچه دار بش میگرفت میرو روال افتاده که تصم

 نیکردند ا یفکر مم بدون شک ششد خوند،خونواده  یتو چشماشون م نارویو ا

 !!با سردار رو نگه دارم یخوام زندگ یدرخواست من بوده چون م

که از سردار داشتن فکر  یسردار دمغه و خونواده سردار از شناخت نیهم یبرا 

مژده  ینیری،بعد شام ،صرف شهکرد رشیسردار رو ترسونده و درگ طیشرا رییکردن،تغیم

 رفتن شدن، ی،خونواده من راه

ام پشتتم  زندهتو گوشم طبق معمول گفت: من تا  دیصورتمو بوس یرفتن وقت بابا موقعه

 ینفس م هداشت اعتماد ب من یبابا هیباباشب هیاگر سردار هم  دیکه بشه. شا میهر چ
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 یا،انقدر ترس دیترس یبوداز ترک و طرد شدن نم ریپذ سکیداشت،ریگرفت،عزت نفس م

 گونه نبود .... ضینداشت ،انقدر محتاط و مر یواه

بهار  یاتاقم نشسته بودم،قرار بود برا یاجرا کنم تو مویکه طراح دمیکش یالگو م داشتم

ها رو خودم  یو بعض دمیکش یالگو م دیطرح ها رو خودم با م،تمومیبزارshowبهمن ماه ،

 کم بود  زودتر از موعد شروع به کار کرده بودم. مییدوختم ،چون توانا یم

 در صدا کرد:آال؟ یانداختن سردار اومد  از جلو دیکل یصدا

 تو اتاقم.-

 کشمو برداشتم و سردار اومد تو اتاقم و با تعجب گفت: خط

 !!!؟یکرد ینطوریجا رو چرا ا نیا-

 م؟یبودبا تعجب گفتم:مهمون دار جاتیو سبز وهیم ینگاش کردم تو دستش  کل !!سالم-

 .ارنیعروسش ب یبرا کیدادن ارگان شنه حاج آقا سفار-سردار

 زدم و گفتم: ینشستم و قهقه ا میصندل یرو

 محاله ،پدر شوهرم برام سفارش داده. یهمه خوشبخت نیمنو ا ،خدا یوا-

و لباشو با زور منقبض کرده بود که نخنده نگام  ختیر یکه ازش خنده م یبا نگاه سردار

 کرد و گفتم:

 .شمیدارم مغرور م یول-

 تختم نشستو هول زده و بلند گفتم: یاز خنده زد و رو یپوزخند

 پاشو. یعه !رو الگو نشست-

 نم؟یبابا کجا بش یا-سردار
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 مونده بودو برداشتم و گفتم : رشیکه ز ییرو سرمن  از جا بلند شدم و الگو-

 ؟ینیش یکجا م یکن ینم ،نگاهیپارش کرد-

کنند  یم امتیکه ق نندیرو بب نجایا انیم نایبه کار ؟!خب مادرم ا یباز افتاد-راسرد

 کنه! یهمه کار م نیزن حامله چرا ا گنی،م

هم پلو کرده بودم  فکر کردم توّ یانقدر هوس با قال یسردار ظهر یخنده گفتم !ول با

زد و گفتم:وقت کنم چند  یباز پوزخند ارگرفتم اصال،تازه تهوع هم داشتم  سرد یباردار

تکون داد و  یو سر دیخند رسردازدم  و  یبدوزم  با خنده بهش چشمک یتا لباس باردار

 نشست و گفت: میرو صندل

 اومده بود بازار. اروی نیصبح ا-

 گفتم :خب؟ جانیگرد نگاش کردم و با ه یتعجب  و چشما با

بود عزه التماس . سکوت کرد و نگام کرد  ه؟اومدیبفهمه ماجرا چ ینزاشتم حاج-سردار

 .دیخند

 !گهی!!!دق بده خب؟بگو دوا

به سرت؟موهامو گوجه کرده  یزد هیاکن چو یجمع کرد ینطوریرا اموهاتو چ-سردار

 .یشد نیاوش هیشب  ستهیمداد هم توش فرو کرده بودم که وا هیبودم 

 گفت: طنتیاز ش یدرشت کردمو با حرص گفتم:بگوووو. سردار با لبخند چشمامو

 م؟یدار یشام چ-سردار

 سردار وارفته گفت:  میرستورانو نگاه کن یمنو میبر دیدونم با ینم-

 ؟!!!من گشنمه ! ینپخت یچیه یعنی-
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نازک کردما و سردار وارفته  کنه،من حامله اما   پشت چشم هیاآلنه که گررها!!!!سردا-

 گفت :

 !م؟یجون آال شام ندار-

 .میبخور  جاتویسبز نیهم

 خوام ،پلو خورشت. یمن غذا م  شمینم ریمن س-سردار

 بدمت. دیبا میبابا ،رژ یاضافه وزن دار-

رم زن  یم یکن یگفت :عه !!با خنده گفت :به خدا با شکم من شوخ یشاک سردار

 .رمایگیم

کشم هنوز دستم بود برگشتم خط کش به دست گفتم:بله؟با خط کش رفتم طرفش  خط

 و گفتم:تکرار کن...

 خوام. یخنده و گفت:غذا  م ریبلند زد ز سردار

 زدم به رون پاشو با خنده گفت:خط کش  ؟بایفروش یبه خاطر شکم منو م-

 ...بگو...دیزدمو گفتم :بگو ببخش گهید یکیداره نزن نامرد...راووه هووه ،آال د-

منو  غیزدم ،مچ جفت دستامو گرفت ،کش و قوس و ج گهید یکیگفت:شام.   دیخند

 رو گرفتو ...چشم... ایدن ی آن سکوت همه هیتو بغلش ، فتمیب شد ،باعثر رداس یخنده 

 یدرشتش که کم یچشما یمشک ی نهیچشم...چشمامون...باز به مکالمه افتادن...قر

گشت از چپ به راست از  یم مچشما  وشد،ت یم یمنته نییچشمش به پا یگوشه ها

 یباره که آدم نیاول نیآغوششم ،ا یتو ارانهیباره که هوش نیاول نیراست به چپ ...ا

 وجود نداره... نمونیب
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قهوه است... مچمو رها کرد فکر کردم  یچوب،عود و تلخ یشنفم ،بو یادکلنشو م یبو

که از مچ دستم رها کرده بود   یستدده کردم با ااز رو پاش بلند بشم  تا ار یعنی نیا

خورده شد !نگاهش  هکّیلحظه نگاه از چشماش نگرفته بودم،نگاهم  هی یکمرمو گرفت،حت

بعد رفتن پانته  میمطمئن هست ،دو ماه و نره که نگاهش انقدر اب نیحق به جانب شد ،اول

 آ.

ره موهامو باز کرد .موهام شُ یمداد تو اون گشی،با دست د دمینگاه مطمئن ازش د هی

 کرد دورم...

ه داشتم،به یزم پوشاعبور کرد،تموم نگاهش جلب موهامو چشمام شد.ب یچشماش برق از

از پشتم هولم داد با طرف  دستش دم،بایام نگاه کرد ،سرمو ناخود آگاه عقب کش هیپوش

 خودش،

شده چشامو رو هم  یکنم ،عاص تشیشونه اش گذاشتم که به عقب هدا یدستمو رو

 حس هیکنم  یشه؟!چرا هر وقت که حس م یمام خالص ن هیپوش ریگذاشتم ،چرا از گ

 رو برداره... هیخواد پوش یو کشش بهم داره ،م یخوب

سرداره ؟!!! مور مور شده بود  نیتا ته باز کرده بودم ،ا خت،چشمامویر یقلبم هر هوی

 شه سرداره! ی،باورم نم

احساس  نیتر قیموهام فرو کرده بود ،غرق گردنم شده بود ،عم یدستاش تو ی پنجه

 یمشترکو داشت ،صورتش تب دار بود،پوست گردنمو م یتموم اون روزها اون زندگ

کردم  ینم یحرکت چیخ شده ها شده بودم همس هیسوزوند ،انقدر شوکه شده بودن که شب

 کن. یکار هیزدم:شوهرته ..آال... بیبه خودم نه

 ختیر یفرو م دلم یه یذهنم نبود ،مغزم پاک شده بود فقط هر ی نهیتو زم یچیه

سردار با  زنهیم غیج رونیپره ب یم ما نهیهر آن قلبم از س کردمیحس م  شدی،مور مورم م

به  شتریشده بود،منو ب رشد،نفساش بلندت دهیاش کش نهیس!دستم از شونه اش رو ؟یمن
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بغلش گم شده بودم  ینگ توشلباسامون شد ق زمونکه مر یکرد تا حد کیخودش نزد

 .اومد،انگار کرو کور و الل شده بودم ینم رونیاز من ب یی،هر چند صدا

حواس  ی!دچار سکته یچیه مکرد اما خود یم تیم وضعالپوستم با مور مور شدن اع 

 بهکرد  ،ش ینجوا م ه دمیخفه و پچ پچ کنان  یگوشم با صدا ریه؟!!!اما سردار زیم؟!چدش

 نیا ادیشکوند حاال اون وسط من  یم نمونویب یاواریکرد ،مرزها و د یصوت اعالم م

 ترسه! یم یاز همه چ نیا دهیبشه نترس کیبه من نزد نکهیافتادم چطور از ا

 ! یکنند مردا پلکان یفکر م یا زن ها شبکه گنیکه م نجاستیا

تعذبو دارم  نید چون انقدر امتناع کرد ای!!!شاکرد،چرا؟یدستاش رو بدنم معذبم م مانور

سر بلند کرد و ه اش نگه داشته بودم ،کالف نهیس یجلو یرومو،دستامو مشت کرده بود

گفت  ی،خوردم و شاک یخوردگ هکّی کیتکون کوچ هیز نگاهش اآن  هینگام کرد  ، یشاک

 :آال!

 ؟! یکنیم کاریچ یدار-

 .یچی....هیباال دادمو با لکنت گفتم :ه شونه

 لباسم زدم که جمعش کنم با جذبه و محکم گفت: یدست به جلو تا

 گفتم : یو با حالت قبل دیباال پر تشیدست نزن!شونه هام از جد-

 !؟یزن یچرا ،چرا داد م-

 یادامو در آورد با تعجب نگاش کردم و عصب  یکن یاعصابمو خرد م یچون دار-سردار

 . یدیکش و قوس م یگفت :چرا خودتو ه

نگاش کردم ،با اخم نگام  شیاز مدل حرف زدن عصب یناراحت یندادم فقط با کم جواب

 گفتم: یامو کند و انداخت اون سر اتاق و شاک هیتر پوش یکرد و عصب



297 
 

 یباهاش همکار دی...با دیچشه؟!صدامو با خودش بر ؟؟!مواد زده نیکار رو... ا نیباز ا-

گرفته فشار  ری...انقدر داره با انگشتاش به فکم که از ز ی،همراهیاریهم ای یکنم.. همکار

از  یچیکنم ،انقدر حرف بزن ه یبشم حس درد م کیرمانت نکهیا یجا شتریکه ب ارهیم

 ...فکم...،فکمیلحظه نفهم نیاول نیا

اتک  هویجنگ  دونیکه نونره :انگار اومده م یدیکنه د یبخدا قهر م یاآلن عقب بکش

 بده... یآمادگ هیخب آدم  زنهیم

 گفت:آال ! رهیازم فاصله بگ نکهیحرص بدون ا با

 فکم درد گرفته.-

 گفت: تی...تا اومدم تو جام جابجا بشم با عصبان یواا یگفت واا شتریرص بح با

 چته؟!-

 نشستم. یوریکمرم درد گرفت ،دو ساعته -

 ...نمیبش یوری ینطوریتونم ا یخب نم«گام کرد وگفتمنبا اخم  سردار»

 و با اخم گفتم: رونیبا سر اشاره کرد به ب سردار

 ادینونرت بدم م یاخالقا نیکمرم درد گرفته،انقدر از ا گمیجنبه م ی؟!ب رونیمن برم ب-

 ،بهت برخورده

... 

 بدو تو اتاق من. گمی؟م گمیم یچ-سردار

 ؟یچ یبرا-

 داد با سقف نگاه کرد و با خنده گفت: هیتک یصندل سرداربه
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 ...یرو بنامم زد یبه من،شش دونگ زندگ یخدا،زن خنگ داد یوااا-

 واز رو پاش بلندم کرد و گفت : دیو خند زدمش

. باز زدمش خودمم خنده یش ی،مجسمه نم یش یاگه خشک نم کنهیدرد نم تییاگر جا-

حرکت  هیچه بلبل زبون و آگاهه،حاال تا فردا قرار باشه  زایچ نطوریتو ا نیام گرفته بود ،بب

 یو راه داشت اما ب ریشه که هزار تا ابزار و مس یکارگاه گجت م هیبزنه شب یزندگ یبرا

 عرضه بود .

 یم کردیم تمیدستاش رو نشونه ام بود و به طرف اتاقش هدا کهیگردوند و درحال برم

 گفت:

 رونیدست محبتش رو سر شوهرش باشه و گرنه مردو به ب دیبزنه،با شوهرشو دیآدم نبا-

 ...کشونهیم

 و گفتم: دیتا نگاش کردم سرشو به خنده عقب کش برگشتم

 خونه. نیتو هم یکجاتو ناقص کنم بمون-

 .یادب یب یلیگفت:خ دویبا خنده لبشو گز سردار

 نکن. یگفتم:آهان با من شوخ دمویخند

 هست. یزیه چیتخت  یرو-سردار

 رو تخت؟! هی!بچه رو آورده؟!!!چ؟یچ-

 دی.   خند یگفتم:بلبل شد دمویو گفت:مگه زود پزه؟     خند دخورده نگام کر هکّی سردار

 ادب !لباسه. یو گفت:ب

 لباس؟!-
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 و آروم زمزمه کرد:لباس خوابه.دسردار لباشو رو هم فشر-

اومد  یدونم چرا خنده ام گرفت، حاال مگه خنده ام بند م یهامو باال دادم ،نم ابرو

 گفت: یو م دیخند یخودشم م

بسته  هیتخت نگاه کردم  یبه رو ستادمیدر اتاق ا ی...،جلوگهید ؟برویخند یچرا م-

 هی نی!انو؟یخواد ا یگرد،واقعا م یبزرگ بود،برگشتم به سردار نگاه کردم ،داشت نگام م

 .قلبم به تپش افتاده بود  هییزناشو یزندگ ریدر س یعیاتفاق طب

همه مدت  نیبود...سردار بعد ا تهناشناخ جانیبدنم پر از ه یتموم تک تک سلول ها

...فکر  میخطاب کرد زن و شوهر ادیمدت ز نیا یدیکه واقعا زنشه...د یبرگشته به زن

صبرش  هگیاومد اما د یپانته آ بود،به طرفم نم یوقت م،یمون یهم خونه م شهیکردم هم

 تموم شده!

،چرا  دیمتفاوت ایآال ،شما با تموم دن ادیاومد عشق هم م یچ وقت نمینبود حتما ه ازیاگر ن

 ،احساسییجدا یها وارید یزیفرو ر نیا یکینزد نیازدواج وبعد عشق ،ا گنیها م یلیخ

 !!ارهیم

 یانداخت ...بهتر از پانته آ باش ،تو که تو خونه حبس آگاه کهیت یدیخوب باش ،د براش

سالله ...ثابت  یمامان حت یبا خودم گرمش کنم تا بتونم به همه حت یبه زندگ دی،باینبود

 کنم سردار منو خواست ،انتخاب من اشتباه نبوده.

مهمه !مگه فقط مرد ؟یمن چ ازیاومد جلو...پس ن یکه با عشق نم ست؟اونین لیتحم نیا

 ؟!..

 هی...ساتنستیهم معلوم ن شهیش یها رو پوشونده ،حت نهینه!آ نهیخودم نگاه کردم ...تو آ به

 ... زهیریکه حالم بهم م دونمیم نمیبب نهیاگر خودمو تو آ یمشک
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وقت  چیشده ه کیبرگشتم نگاش کردم ،چقدر بهم نزد دی...شونه هام پر ادیبهت چقدر م-

اصال  نیکوتاه بود...اما ا نیآست تایبلوز شلوار نها شهیمه مدینپوش یمدل نیتو خونه اش ا

 شبانه است. یایرو هی هی،شب ستیمن ن یلباسا هیشب

 یکنه ...وقت یصورتم نگاه م یبه کجا نمیتر شد ،تموم من شد چشم، که بب کینزد بهم

 جانیتو چشماش؟ه یحس شه،چهیکنه حسش کمتر م یصورتم نگاه م قیعم یبه زخما

...نه یو چندش ی...نه،ناراحت؟ی؟نه!تنفر چ ستی...ترحم نجان،تب،شوریجان؟هی؟ه

ام فرستاد و به شونه ام نگاه کرد اال به  ونه!نه!موهامو با سر انگشتاش کنار زد به پشت ش

 من حساسم... دونهیکه نگاه نکنه چون م کنهیم ی!داره سعاره؟یزخمام ...داره ادا در م

سر بلند کرد و آهسته گفت:حواست کجاست؟!شونه هامو جمع کردم و ساعدمو  یعصب

 گرفت و گفت:

 آال با توام !-

 به تو-

انتظارو  نیمرد عرب گرفته اتش!ازت ا ریپ هیکه  یده ساله ا یدخترا هی!شبستیبه من ن-

 !یکن یم میعصب ی! دار؟ییخوای، نمستیمن ن به ندارم ،تو حواست

چشمام  یو بازوهامو گرفت و تو دیکش نییدهنش گذاشتم ، دستمو پا یرو دستمو

به من باشه فقط به من  دینگاه کرده و با جذبه و اخم گفت : حواست با یو شورش یوحش

 نیاز مهمتر یکیلحظه که  نیاونم اآلن .هم یزیاز هر چ شتری.ب یبه من توجه کن دیبا

 با توئه برام. یبخش زندگ

 .یکن یار ماز من فر یتو دار -

 تو!؟ ایمن  - سردار

 تو!-
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 انگار فشار اومده به مغزت نه؟! - سردار

ناراحت  شتریفرار ب نی. که من ناراحت نشم اما از ا یکن یاز نگاه کردن بهم فرار م یدار -

 االن سردار. نمی. من ا شمیم

 نگام کرد و گفت: یجیاخم و گ با

انگشتاش  نیب یفکمو به آروم»کنم؟ ینگاه ماز نگاه کردن بهت؟! پس االن دارم به کجا -

 :«گرفت و گفت

صورتم اشاره کرد ، خنده ام گرفت دستشو پس  یبه گرد»صورت  یگیم نجایتو به ا -

فقط زل بزنم به صورتت چون  تونمیکنم اما االن نم یجا نگاه م نی: دارم به ا«زدم و گفت

 .فهممینم یچیبعداً ه

 :«گفت یبه صورتم اشاره کردم و سردار شاک» نجای... انیبه صورتم .... ا -

 داره ! رادیا تواقعاً که مغز -

 گرفت و به طرف تخت برد . آرنجمو

 گمیم یسردار جد -

منو هر  یزخم چونه  ای. هیچه مدل مینیکه من ب یکن یتو مگه اصال دقت م - سردار

 ؟ینیبیلحظه م

من مهمتر از زخم  یمدام به صورت نگاه کنم .برا تونمیشده نم یهامون عاد افهیق چون

  «!فهمهی. م ختیقلبم فرو ر ». زنهیصورتت چشماته ، مدل نگاهاته که باهام حرف م یها

که  یش یمن هم آغوش م یگند ها یبرا ی.، دار یکیبه من نزد نکهیبرام مهم تر ا

صورتت فکر کنم. تو به جز اون  یبه زخم ها تونمینم نمیبیم ناروی. من اینگهدار مویزندگ
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چشمام با نفوذ  یتو »من که حقمند... یمن  جذابتره، برا یکه برا یدار ییزهایصورت چ

 :«نگاه کرد و گفت

.من با تموم اون ینیبیفکرت به صورتته متنفرم چون تو منو نم یکه همه  نیاز ا -

. اما االن تو  یدرست کنم باتو... چون تو خواست یرو کنار زدم تا زندگ یاتفاقات همه چ

 . یخواینم

 خوام. یم-

با حرص زدمش، مچ  »خنگم نباش. «:با خنده گفت»نکن تیاذ نقدریپس ا- سردار

اون  »رو من.... یکن یآخه تو جوجه؟ دست بلند م یگیم ی: چ«دستامو گرفت و گفت

گرم شده  کمیته دلم  «ود.حرفاش ب شی.. اما تمام فکرم پخوردمیمن حرص م دیخندیم

گفت به قول خودش هنوز همون دختر ده ساله بودم و  یاگه بهم اونا رو نم دیبود. شا

که آخرش فردا صبحش تموم خاطرات  یمونیم هاتشیفکر و ذهنم چرا و اما توج نقدریا

جز  رفتیذهنم بره م نیزوج یباکس خاطرات خصوص یتو نکهیا یشب گذشته به جا

 شو احساساتم خطاب لیسوء استفاده از م کیجات ذهنم در آخر هم به عنوان  ینفهم

 .کردمیم

از  یطیدر هر شرا ینکرده بودم که آدما ، هر کس ، هرکس کرف هیقض ینجایبه ا هرگز

 یبخش از زندگ چیدر ه دیکنند. و من هرگز سردار جد یرو م دیجد "من"خودشون 

 بودم. دهیمشترکمون ند

از  یکسیم !چقدر خوب بلده نکهیا ایداره که بهم توجه کنه.  نویا ییتا چه حد توانا نکهیا 

 ه،زده آرام و آگاه، داشته باش جانی، بذله گو ،مهربون و با محبت، ه طونیش تیشخص

 عرضه بود نه احمق.  ینه ب گهید
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آل بود. فکر  دهیمرد ا هیخواست که کاراشو خوب انجام بده! برعکس  ینه مبصر م

در مرکز توجه  یعنیباشه.  ایرو هیشب میقسمت زندگ هیروز فقط  کیروز،  کی کردمینم

 شخص خاص. کیباشم. اونم 

بار  نیاول نیکنم! خودمو سپردم بهش ا ریس یقبل طیبا شرا دیبا شهیکردم هم یفکر م 

 بکنم. ییکه من بهش راهنما نی. بدون ادادیانجام م یرو به خوب یکار کیبود که داشت 

چند ساعت ،تا  یبرا کردمیم یبا سردار زنونه زندگ یلحظه است که در زندگ نیاول دیشا 

کنم،  یاون زندگ یهم جا نکهیا یمرد باشه تا من جا هیاگه بخواد بلده  هبهم ثابت بش

 هامو به رخ بکشم. یهم خودم، زنونگ

کنج دلم به خودم  هیشد . یم رهیذهنم ذخ یشبه صوت ها ، آوا ها ، نجواهاش تو تموم

 «باره نیآخر دیشا »:گفتم یم

و  نیاول نیا نکهیترس داشتم. ترس ا ینطوریخودم سوخت که ا یدلم برا دیدونیم

از همسرم دارم  موینفسان الی. در خواست امرمیگیباره که در مرکز توجهم. جواب م نیآخر

احساس  نیا کردی. ته مونده حس خوبمو تلخ و گزنده مدهیو اون جواب مثبت بهم م

 حسرت و ترس! یکوبنده 

بردم.  یاز ته قلبم از محبتش لذت م بستمیچشمامو م د،یکشیموهام م یکه رو یدست هر

هر جا هست همون جا بمونه. جاش  یهرک "stop"خدا بگه  خوادیچقدر دلم م

 آغوش اون باشه. یمن تو یهمونجاست و جا

 آال؟-

 جان.-

 آال؟

 «کر شده حتما! جانیاز ه مو؟یاب قبلجو دیمحکم تر تکرار کردم. نشن»
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 جانم؟ جان؟ -

 آال؟ -

 اِوا ! -

 ها جوابمو بده. یگفت : نگو اِوا ، باز مثل قبل نیغمگ ینگاش کردم با چشما برگشتم

جواب االن  نیفرق ب ی: کل«نگاه کرد و گفت نیمشکوک نگاش کردم و تو چشمام غمگ»

 «بگو ... ؟یگیم یهان؟ بله؟ چ ه؟یچ »: گنیو بعد م زدمیصدا م ی کهیتو با تمام اسمها

 احساسش داره. یتو تو یبرا ییجا هی یعنی "جان" گهیکه م یکی یدونیم

. اما من با تو برعکس همه راحتم. انگار با خودم هحرفا رو بزن نیمرد ا هیخنده داره  دیشا 

ترسم ...با تو حس  ی. نمیرهام کن ترسمی. نمیسوء استفاده کن ترسمی. نمزنمیحرف م

 شجاعت دارم .

 ؟یکن یکه منو قبول م یهست یتنها مرد یکن یدلخور گفتم : چون فکر م یلحن با

 ؟؟؟ یکرد گفت: چ اخم

گاف دادم. بدتر بهش ترس خودمو فهموندم که من  دمیقدر بد تعجب کرد که فهم نیا»

 ؟ی: پس چ«گفتم عتریسر ه،ینقطه ضعفم چ

و  ینگام کرد و سرشو بلند کرد و آرنجشو جک زد کنارش جد یجیگبابعکس  سردار

 : دیباجذبه پرس

 .یفکر خرابت کنار من نیبه خاطر ا ؟یتو اصال منو دوست دار -

 خورده نگاش کردم و گفت: هان؟ آال؟ کهی

 شیکه پ یتیبر اساس جبر بود. به خاطر موقع یاولش همه چ دیسردار؟! شا یگیم یچ -

 .میخوریسقف، نون و نمک همو م کی ریز میبه دو ساله با هم بیاالن قر یاومده بود. ول
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و اون حال خراب اون شب به خاطر  یتو فکر کرد اره؟یمحبت ن یهم خونگ شهیمگه م

 ؟باشم هاشمن با ستین یمرد گهیبود که د نیا

 

 یها بتیو باعث تمام مص یشد بان نطوریحاال که ا ادی: نسلتون ور ب«با حرص گفتم» 

 عالم و آدم.

صدا، با شونه  یب یول دیخند یبرگردوندم و پشت کردم بهش. از پشت بغلم کرد. م رومو

 یبرخورد نم ینطوریام به عقب هلش دادم و گفت:عه!زشته. آدم با شوهرش شب اول ا

 کنه.

 گفتم: نه بابا!؟ یدهن کج با

 روز مبادا. یبرا زریتو فر یذاشتیم«با خنده گفت»رو یاون قابلمه کاچ - سردار

ذره سوسول باش. همه تو  هیبا خنده گفت: بابا  دیخندیبا حرص زدمش. م برگشتم

 ؟یزنیمنو م یتکون خوردن ندارن.تو بلند شد یتو، نا تیوضع

 هان؟ آهان خودتو لو بده ... ؟یدون یتو همه رو از کجا م-

 دستاش نگهم داشت و گفت : ونیبلند شد گرفتتم و به زور خوابوند و محکم م سردار

 دست مردم. میدینون گندم د مینخورد -

سردار بلند زد »موضوع با تو درد و دل کردن  نیتوسر اون مردم نشستن درمورد ا خاک

که حال من باهاش  یا وونهیتو ... تنها د یا وانهیو گفت : د دیخنده و سرمو بوس ریز

 «.خوبه

 یگرم ، دوستت دارم ها یم ،دوستت دارم هاعاشقت»آخر از هزارتا یجمله  نیا دیشا

 تر بود. نیریبرام مهمتر و ش«دار شهیر
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** 

 

از رو حساب کتاب ما ،  یرو حساب کتاب همه وارد ماه چهارم شده بودم مثال! ول از

 وارد ماه چهارم شده بود . مونییزناشو یزندگ

،  میزدیدرونمون حرف م یوقتا باهم در مورد حال و هوا یلی. خ میبود میت هی هیشب 

 !یتوهم باردار گنیکه من حامله ام! بهش م شدیباورمون م یگاه

از  یکی یبود .تو دیع کی، نزد میبخر یکه لباس باردار رونیب میشب با هم رفته بود اون

که سردار با شوک و کش دار  کردمیو رو م ریلباس ز یکه من داشتم ه میمغازه ها بود

 گفت :

 آالاااا!!! -

نگاه کردم اومدم برگردم آرنجمو  کرد،یمغازه نگاه م رونیسربلند کردم به سردار که به ب»

 «نزن. غمیدعواها! ج یگرفت و گفت : نر

 شده؟! یگرد گفتم : چ یچشما با

 ها. ابونهیخ - سردار

همون  نیتریچشم تو چشم با سالله شدم که پشت و قایرو پس زدم برگشتم ، دق سردار

 اش شوکه شد. افهیگرد نگاش کردم و سالله ق یبود، با چشما ستادهیا یمغازه با مجتب

قدم عقب رفت  هیام جمع شده بود ، اومدم برم ، سالله  نهیس یتموم حرص و خشمم تو 

 گفت : آالااا!!! یو بالحن کنترل رفت، سردار آرنجمو گ یخورد به مجتب

 .نویکشم ا یمن م-
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 ! حواست باشه.هیچ تتیخفه گفت : حواست باشه که وضع یبا صدا سردار

ن به فکر یچلمنگه بعد ا یپسره  نیخواهر من با ا»خب لهیبا حرص گفتم : خ برگشتم

 «نقشه اشه ...

 و سالله تند تند گفت : رونیمغازه زدم ب از

 ...ابونیخ نی، اصال تو هم ستین یکن یکه فکر م یاصال اون-

 .کنمیپوستتو م -

کرد .با حرص و  ینگام م دهیگرد و رنگ پر یبا چشما یو مجتب یرفت پشت مجتب سالله

 خفه گفتم : یصدا

 بعد برو دل سردار رو پر کن. رونیباهاش برو ب -

 من ؟ من غلط بکنم. - یمجتب

سردار تو مغازه است  دمیبرگشتم د »سردار . ایرفتن با سالله  رونیب ؟یبکن یغلط تو چ -

 «! با حرص صدا کردم : سردار! نیخدا اون خجسته رو بب یکنه . وا ی.هنوز داره حساب م

 گفت : دهیکه درشت کرده بود و لبشو گز ییبا چشما سردار

 خانم. امیاالن م -

، رفتم جلو تا مچ دست سالله  زنندیدارن حرف م زیر زیو سالله ر یمجتب دمید برگشتم

 ... یآ ی... آ ی، مجتب یگفت : مجتب زیت یرو گرفتم سالله با صدا

منصرف شد ، آرنج  رهیاومد اول دست منو بگ »عه! سال.. آال خانم .... نکن ... - یمجتب

 شوکه گفت : عه!!! ی، محکم زدم پشت دستش و مجتب«سالله رو گرفت
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مار وذمن م یمجتب د؟یباهم ی، از ک نمینه ، ولش کن بب ستیعه و درد ، اون نامحرم ن-

 کنارش بسازه. یحاجنشونت بدم که صدتا  یبودن

 آال خانم؟ یکنیخدااا! چرا شلوغش م ای - یمجتب

 . ابونهیخ نجایچتونه؟! آال ! گفتم ا سسسسی... ه سسیباهول گفت : ه سردار

 کشمیسالله من که تو رو م کنه؟یدل تورو پر م ادیبعد م ذارهی، با سالله قرار م ابونیخ -

 دی، بر نیگرفت یمنو سردار و باز ی... آبرو هیک یمجتب ؟یکه مجتب یبلوا به پا کرد

 .دیقبرتونو بکن

 

 گه؟یم ی! سردار چ نیحس ای - یمجتب

 ها... ی...آال حامله ا نیبزن حرص بخور آفر غیآال خانم ! ج - سردار

: زشته «دستش گرفت و گفت هیو سردار کمرمو با  دمیمچشو کش»بابا نمیساکت شو بب -

 . نیتو ماش می! بر

 بد جا پارک کردم . نوی: آخه ماش«نگاه کرد و گفت دیبه من با ترد »... زیچ - یمجتب

 سردار تا کرک و پرت رو نکندم. نیتو ماش فتیگرد شده و حرص گفتم : راه ب یچشما با

 توئه ... فکراتو نگاه کن . ریبا حرص به سالله گفت : تقص یمجتب

 .یسالله رو بفهم یحاال مونده فکرا -

 : جون بابا خفه شو آال!«آروم گفت یبا صدا »!؟یگیم یبا تعجب گفت : آال! آال چ سالله

 نهیداره .ک رینده ، ماخودمون کارمون گ ریگوشم گفت : گ ریآرنجمو گرفت و ز سردار

 .کنندیم
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 کرد. یو نوچ بلند رونیب دمیدستش کش یاز تو آرنجمو

 . ستین دیکنیمکه فکر  یآال خانم ، به خدا اصال موضوع اون - یمجتب

که تو فکر  یاون دیگیکه شما و سالله م کنمیم یمن چه فکر نمیبب خوامینه من م -

 .ستین یکنیم

 .میکن یم یبا هم همکار میبه سالله نگاه کرد و گفت : بابا ما دار یمجتب

تو راه رفتن و  ی!؟ همکار یگفتم : تو رو خدا؟!  بعد تو چ دادیم رییکه صدامو تغ ییادا با

 تهران؟ یابونایمتر کردن خ

 ... یما که خودت اهلشبابا  - یمجتب

 !؟یاهل چ -

 .یدوست دار یدهنتو ببند تو رو جون هر ک یمجتب - سالله

 ودشو جمع کنه؟خخواهر من -

 شوکه به من بعد سالله نگاه کرد و گفت : یمجتب

 به جان سالله اگه من گفته باشم. -

 .یگفت ی؟ توصد بار تو چشم خودم نگاه کرد یجون عمه ات ، تو نگفت - سالله

 .ابونیبسه ! بسه تو خ - سردار

. تا نشستم اریبال سر خودت ب هی، تو  نی: بش«من باز کرد و گفت یبرا نویسردار در ماش»

 دوتا رو شاخ کنم. نی،ترس داره که ا دیبا نگاش خط و نشون کش

 سردار زنگ خورد . یاونا هم سوار شدن گوش تا

 حاج باباست.- سردار
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 ... یعل ای یاعلی - یمجتب

 !ی... شورشو در آورد یعل ایخدا  ای...  گهید هیبابا ...حاج یا - سالله

سردار .منظورش  یمحکم زدم رو پا »برابر اصله ... ی، کپ دیحرف نزن قهیدو دق - سردار

 «منو سالله است.

 یسردار با پوزخند »... میلباس بخر میاومده بود میرونینه ب ...سالم حاج بابا... بله ...الو؟

 ... نه ...نه ... میرفت می: رفت«به من نگاه کرد و گفت»؟؟ی: بله ... بله؟! سونوگراف«گفت

 نه؟! یچ -

 که ! میبچه ، نرفت تیجنس یصاف کرد و گفت : برا یا نهیبه من نگاه کرد س سردار

 مگه چهارماهت نشده؟ دیچرا نرفت - سالله

 برم وقت نگرفتم . دیبا -

 دوست دارم. یلیخداکنه دختر باشه، من دختر خ - سالله

 دختر دوست دارم. یلیآره منم خ - یمجتب

 د؟؟یباز با ادا گفتم : تورو خدا؟ دختر دوست دار برگشتم

برم گردوند و گفت : چشم  رهیگبخنده اش رو  یجلو کردیم یکه سع یدر حال سردار

 چشم.... بله چشم خداحافظ.

 چشم؟ یکرد و گفتم : چ قطع

 . میایمنو مادرتم م تیجنس نییتع یبرا هگیم یحاج - سردار

 چند سال نازا موندم؟ همگ ؟نایخورده گفتم : کجا م کهی

 اولشونه. یکرد و گفت : خب... نوه  یتک سرفه ا سردار
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 آره خب ذوق دارن. - سالله

 د؟؟ی، چند وقته باهم دیگفتم : شما دو تا نظر ند برگشتم

 بابا! یا- یمجتب

 نیزنند، هم ی: پس فردا به هم م«به سردار نگاه کردم و گفتم»من نکنا یبابا برا یا-

 خواهرش فالنِ. کنهیهمه جا پر م یمجتب

 !؟یچ یعنیفالنِ  -سالله

 حرف زدم. ی؟ من ک گهیم یسردار چ -یمجتب

 ه؟یگفت : چ یرو نگاه کرد و مجتب یمجتب یشاکبرگشت  سردار

 .یرفت و آمد دار شونیبا ا یجا کرد یب گهیراست م - سردار

 .میریرفته از شما اجازه بگ ادمونی دیوا!!! ببخش -سالله

 دستمو گرفت و گفتم: یجلو یزد و مجتب غیله زدم و جالس یمحکم به پا برگشتم

 معرکه! اریب شی. آتیالزم نکرده ازش دفاع کن -

 !گهیبگو د یزیچ هیبابا سردار  - یمجتب

حرف  یوسط ک نیاون وقت ا گهیاالن خوش خوشانتونه بذار دو روز د گم؟یدروغ م -

 سالله. پس یبرا ریشنوم .االن گارد بگ یشنوه. من ، من م یسردار هم نم نیا شنوه؟یم

 که از قضا اون مخ تو رو زده. نهیزم یدختر رو نیفردا بدتر

 گه؟یگفته دو روز د یاصالً ک - یمجتب

رفت و آمد  نیجا ا نی؟هم یداد ری.... به روزش گ گهی. ده سال د گهیسال د هیاصال  -

 .شهیتموم م
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 .یکن فیتکل نییما تع یبرا یتونیگفت :  شما که نم یشاک یمجتب

 کف دست بابات ذارمیوگرنه م یکن یتمومش م گمیمن خواهر بزرگشم ، م -

 بس کن آال. - سالله

 ؟یدیفهم!!سالله  دمیمن آبرومونو دست تو و دوست پسرت نم -

 .ستمیمن دوست پسر ن -یمجتب

 ؟یهنوز دوست اجتماع ؟یدرجه نائل نشد نیتو رو خدا ؟هنوز به ا -

 ه؟یچ یبه سالله نگاه کرد و گفت : دوست اجتماع یشاک یمجتب

 ؟یگیآال چرت و پرت چرا م یالل ش - سالله

 .شهیما چهار نفر تموم م نیجا ب نیبوده هم یبسه. هرچ - سردار

 .دیکن فیتکل نییتع دیتون یداداش تو و زنت نم - یمجتب

همه  نیکنما . ا یشقه ات م زنمیم یبرگشت و گفت : به خدا قسم مجتب یعصبان سردار

به سالله هم  یمنم باش.شاک یبه فکر زندگ کمیسراغ خواهر زن من؟ نفهم  یدختر رفت

 اه کرد و گفت : با شما هم هستم.نگ

 .یستیچهارده ساله که طرف ن یبا بچه ها ،من : داداشِ یمجتب

رو خراب  یخانوادگ ینداره. رابطه ها یمعن لیرفت و آمد تو فام نیا یمجتب  -سردار

 .میلی. ما فامکنهیم

 نه ؟ ایبشناسم  دیقصد من ازدواجِ . با دیبابا شا -داد زد  یمجتب

 ه؟یهم با اخم گفت : چ ینگاه کردم و مجتب یشاک یبه مجتب برگشتم

 !!یگیآقا ارسطو م شیپ یریهفته م نیهم یشیقصدت ازدواجِ؟! بلند م - سردار
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آروم تر گفت  یکرد و مجتب ینگاه م یخورده تر از همه به مجتب هکّیبه سالله افتاد.  نگام

 خب. لهیخ

 خب؟ لهیخ- سالله

 زد: غیج دیسالله برق از چشماش پر یپا یتر برگشتم محکم زدم رو کامل

! چرا زنهیم یه یکرد شینبودا. تو حتما وحش یوحش نیاَه! سردار ا وختسپام  یروان -

 ؟یزنیم

 .یسیپاش وا دیبا ،یکن یدرازتر م متی. پاتو از گلیداریتو نگه نم یزدم که بفهم نُیا -

 ؟یچ یعنی - یمجتب

 .یبه حالت اگه االن حرف مفت زده باش یوا یعنی -

 بابا! یا ن؟یگیم ی؟خانم!!! سردار!!! چ هیمفت چ - یمجتب

 دست راستم به چشمام اشاره کردم و بعد به جفتشون گفتم: یدوتا انگشت ها با

 .پزمیم یچه آش دینی. ببدیخطا بر دیت دارأجر -

بعدش  یشما ، حرفها یبرا یرفتن و خوش گذرون رونیو گفتم هر هر کر کر و ب برگشتم

 برچسب به خودم و خانوادم بچسبونه. یکس ذارمی. من نمدیرو من بشنوم؟ کور خوند

 ؟یسبچچه بر- یمجتب

 فکر آخر هفته باش. اشم - سردار

پچ پچ کرد و بلند گفتم: سالله من پام برسه خونه مغز مامان و بابا رو  زیچ یه سالله

 .ینیشیلرزش م یپا ی. خربزه خوردنکن زیو زیزوی.پس اون پشت مشورمیم

 ه؟یحرفا چ نیا ؟یچ یعنیگفت: سالله  یشاک یمجتب
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 غیج »...یاول با من صحبت کن دی! اَه! تو بایریگیدور م یتوام ه گهیچرت م - سالله

 : سالله!«زدم

 یمرد برا ادهیکه ز یزیچ یایب یکه پاش ستین یاجبار چیه یگفتم : آقا مجتب برگشتم

 تمام...  ،یدیند یدیشماست . برادر من از امشب به بعد شتر د یسالله و زن برا

 یسالله خانوم، خواهر زن پسر عموت و شما هم پسر عمو شهیسالله م یعنیو تمام 

 شوهر خواهر سالله.

 «اشاره به سردار»خونواده نی. مراسم به مراسم... چون ادینیبیم موه یبه مهمون یمهمون 

حقم  نی. اچسبونندیبودن م یدند. به خواهر من انگ ناحسابپسن یرفت و آمدها رو نم نیا

 . ستین

به جون  فتمیب دیمنم با کنهیم ریو پوچ که منو درگ خودیحرف ب یسر هی شهینم یوقت

 نه؟ ای دیشه.... متوجه هستیم ریما درگ یسردار.بعدشه که زندگ

 بله. - یمجتب

حواسش باشه  دیبا دارهیکه بر م .سالله خانم با شما هم هستم. آدم قدمدینگ یبله الک -

 .رهیگیرو نم یراه کس یقدمش جلو

 راه سردارو نگرفت؟ یگفت : مگه قدم تو جلو یرحم یبا ب سالله

چترشو پهن  نیماش یتو نیسکوت سنگ هیبه سالله نگاه کردم.  یخورده و شاک هکّی

 با هم فرق داره. هیدو قض نیدو رگه گفت: سالله خانم! ا یکرده. سردار با صدا

راه شما  یکه آال انتخاب کرد جلو ی. اما راهیخواست یرو م گهید یکیشما هم  - سالله

 رو گرفت.

 ؟یمن یبدونم تو جا خوامینه م ؟یمن یتشر وحرص گفتم: تو جا با
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 .دمیگفت : من دارم جواب حرفتو م یدگیبا در سالله

منو با  یکن و حرف ها سهیبعد خودتو با من مقا یدینابود د تویکه زندگ یتو وقت -

 کن... هیتوج میزندگ

 سالله خانم!آال ... بسه ... - سردار

 خاک تو سر اقبال من که خواهرم بدتر از همه است.  -

 من جواب ... - سالله

. مامان بابا بهتر یبکن ی. الزم نکرده با عقل خودت کارگهیزدم : سالله دهنتو ببند د غیج

 ... االیبکن.  خوادیدلت م یشو هر غلط ادهی. پکنندیجمع متو رو 

 ....اریآال!!! آال شورشو در ن - سردار

 سالله... االینگو ،  یچیکنم شما ه یسردار خواهش م -

 با بغض گفت : واقعاً که... سالله

 آره واقعاً که -

 ی، فکر کن حرف بزن که صد جا ی؟ تو دشمن یواقعا که! به خودت بگو، تو خواهر آره

 دل آدم نشکنه.

 .... یحاال آال خانم شما بزرگتر - یمجتب

هرجا  ری، دست دوست دخترت رو بگ یآقا مجتب دییمن غلط کردم بزرگ شدم ، بفرما -

 .دیببر فی، تشر دیبریم فیتشر

زل زده شد و سردار به من که به رو به رو  ادهیپ نیگفت سالله از ماش ینوچ بلند سردار

 بودم نگاه کرد و گفت : تموم شد؟
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 نه-

 زبون درازه. یشناسیتو که سالله رو م - سردار

از  میرو تو زندگ ی. من همه چدیمن اون روزا رو درد کش یزبون درازه؟ اون پا به پا -

فهمند که  ینم دونند؟یمثال مردم نم زنه؟یسرم م یدست دادم .حاال ازدواج با تو رو تو

بچه  انیجر نیا ی،اون عروس دنیفهم نویکه مردم ا دونمیمن م ؟یریمنو بگ یمجبور شد

 همش اجبار بوده... که گهیهمه به همون مردم م

خورده به سردار نگاه کردم و  هکّی »گفت : اصالً اجبار بود .... اجبار بود ... یشاک سردار

بود که من توش خودم  میزندگ یتاوان تنها نقطه  نی: من تاوان کارمو دادم. اما هم«گفت

 کردم. یبودم که زندگ

 ودتتو هم خ خوره،یخوره م نیبردار، حرف مردم تورو داره ع آال از حرف مردم دست

 باش بدون حرف مردم....

 ....تونمی.... نمتونمیبغض به سردار نگاه کردم و گفتم : نم با

بچه که از تو  هی اد،یما م نیبچه ب هیدستاش گرفت و گفت : داره  ونیشونه هامو م سردار

 دور.  زیبشه. اون اتفاقو بر مونیبه نام توئه، قراره زندگ یول ست،ین

.  می. ما ثابت کرد میکرد شیافسانه است اما ما عمل هیشب دی. شا میساخت ویما همه چ

عشق ،  گفتمیکه من بهش م یزی. اون چستینصد در صد  یچیحداقل به خودمون که ه

 . گنیکه به اون عشق نم دمیبود که االن فهم یاهچالیس کی هیشب

. من به یصددرصد مطمئن بود تیداشتم. تو به خوشگل مانیمن صد در صد بهش ا

به  زیکدومو ، هر آن ممکنه همه چ چی؟ جز هم ه میاعتبار مطمئن بودم. االن کدومو دار

 ... زهیهم بر
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 یاتفاقو بذار کنار اون نی.. اتکون خورده. مونیو زندگ میما دو نفر از جنس غرور بود آال

از دست ندادم بلکه  یکنم عشق یکه من حس م ی.اون طوریباش که تو خلوتمون هست

 یم هیتوج شکه هرگز نداشتم و برا یبرعکس حس دوست داشته شدن دارم . حس

 آوردم. 

 یکس نکهیا نیب فرقِ یلیمنو دوست داره . خ خود خودِ یکیکنم  یحس م لیدل یاالن ب

 یبرا ستیمن ن یتنها برا نیا ؟یفهمیخودتو بخواد. م یتو رو با داشته هات بخواد و کس

 یکردیو بعدش تو تصادف م شدیصورتت م یدایعاشق و ش یتو هم هست ؛ قبال اگر کس

 هان؟ کرد؟یترکت نم

 تیفکرشم آزار دهنده است. آزار دهنده تر از واقع یحت دیسوال سردار لرز نیتنم از ا»

 «من یزندگ

بعد به خواست خودم. تو رو  یمن اولش به جبر ول یآروم تر گفت :  ول یبا صدا سردار

 یمنم جز تو چاره ا ینداشت یا درونتو . چون همونطور که تو جز من چاره یتو دم،ید

 .میاریبه دست ب یا گهید یزایاجبار چ نینداشتم. اما باعث شد به خاطر ا

 شدیکاش م یگیم ی. تو هم گاهستیتو ن یاور که برصد در صد نباشه همونط نمیا دیشا 

 بود. کاش ... کاش ....  یفالن هیخودم انتخاب کنم .کاش شوهرم شب

گو مردم گور باباشون به باست.  گهیهمد یخود واقع میکه اونا ندارند و ما دار یزیاما چ

 . یدار یسالله فکر نکن .االن تو زندگ یحرف ها

.منو گرم  ی.تو منو به راه آوردیاریدست ب به یتالش کرد. یکه خواست یا یهمون زندگ

 اعتبارم بره آال هست. گمی. حدّاقل می. دلمو گرم خودت کردیخونه ام کرد
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.آال شهیداره هم یفکر هیآال  گمی؟! همش م یچ یعنیحرف حرف  نیآال ا یفهمیم 

چه  گهید ی... هر کس ایمن  یخواهرا ایداره که سالله  یتی... چه اهمکنهیدرستش م

 .کنهیدر مورد نحوه ازدواج ما م یرفک

دلم را گرم کرده، اما  یانداختم. زل زده بودم تا حاال به دهن سردار. حرف ها ریبه ز سرمو

 یبگه حت یراز دلشو به کس دیوقت نبا چیافکارمو نه! به حلقه ام نگاه کردم .... آدم ه

که فکرشم  یجور هیسرت  یتو زنهیجا م هیروز  هیانسان.  گهید خواهر و مادرش... انسانِ

 .یکنینم

 بلند کردم گفتم: سرمو

 گمیمن به بابام م -

کنم، به پدرت نگو. درست  یو حاج بابا صحبت م ونیمن خودم با عمو هما - سردار

 .ستین

 سالله بکشن. یخط و نشون برا هی. ستیچرا درست ن  -

 .یاون ور ای یور نیا ایکنند. یو عمو درستش م یخود حاج - سردار

 بره . شیخونواده ما پ ی وهیاونوقت بابا تو بکش وسط، االن بزار به ش ؟یچ رشیز بزنه

 .خورهینم یسالله به درد مجتب -

 .طونهیسالله ش ؟یشنوینداد و گفتم : سردار ! م یجواب  سردار

 . ستیدست و پا ن یب یکن یهم انقدر که تو فکر م یمجتب - سردار

 ...ایخونه  نهیمثال بش ایچادر چاقچور کنه  ستیبابا! سردار سالله، آال ن یا -

 دوست داره. یمدل نیا یمجتبدیاصال شا - سردار
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 "نوچ"به قول تو  -

تو هم  یسالله فازش فرق داره خواهر منه ، فاز پسر عمو نیو گفتم : بابا ا دیخند سردار

 فرق داره.

 میخواستیما م گنیم یبفهمند.تو که حرف بزن دیخودشون با نویخب . ا لهیخ - سردار

 م؟یکن کاریرو بگو چ یول کن سونوگراف نویهمو آال نذاشت... حاال ا

زن  هی ی، جواب سونوگراف کنندیقبول م مینیبب میجا صحبت کن هی می... بر دونمیچه م -

 .میبکن یکار میبد یپول دونمی. چه ممیچهار ماهه رو به ما بده ما نگه دار

 که جرمه. نیا - سردار

 به پانته آ بگو جوابا رو بفرسته. یخوای؟ م میکن کاریچ ی.ول هیقانون ریمعلومه که غ -

پانته آ کجاست و آدرسو شمارشو دارم؟ حاال بچه  دونمیکفت: مگه من م یشاک سردار

 پسر؟؟ ایدختره 

 ؟یزیچ ینگفته؟ خبر -

بشه  مونیپش گمیته ، رفته ... من مرف ارویشه  یبابا ! تو هم انگار باورت نم یا - سردار

 !؟ینده بچه رو اونوقت چ

 . بچه خفه شد مرد. یچیه -

 برات آسونه. یتو هم که همه چ - سردار

.  مارستانیدردش گرفت بردم ب شبیمگه قراره پدرو مادرت به ما سنجاق بشن؟اقا د -

 . دیچیشد بچه بند ناف دور گردنش پ ریحالش بد شد. د

 مارستانیاومد... دو شب هم من ب ایناقص بود . مرده بدن دونمیمبچه خفه شد .چه 

 و تمام.... مبخوایم
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 تکون داد. نیبه طرف یسر سردار

سردار  م؛خواهر ینقشه برا یخود خونه نه سردار با من حرف زد نه من با اون ، من در پ تا

تو اتاق سردار خونه رفتم تلفنو برداشتم و رفتم  دی.پام رس یسونوگراف ینقشه برا یدر پ

 .بعد بلند گفت : دمیکرد که تو اتاق صداشو شن "نوچ"چنان 

 آال بس کن. -

 .ستمیبابات ن یچشم غره ها یتو دخالت نکن .پس فردا من جوابگو -

 گفت : یمامانمو گرفتم و بعد چند تا بوق مامانن با نگران ی شماره

 شده؟ یالو ؟مادر سالم چ -

 ؟؟یمامان جان .چرا نگران سرخود یچیبشه ؟ سالم . ه خوادیم یاِوا! چ -

 به خونه. یزدی.اخه تو زنگ م ختیر یدلم هر میتو گوش دمیشماره اتو د - مامان

 االن شخصا با خودت کار دارم. -

 کرده؟ کاریشده ؟سردار چ یچ -مامان

.اون که نمیچ یم ارهیدارم دم در ب یچیبه من داره؟ خودم ق کاریواا !!! سردار بدبخت چ -

 سالله است. کنهیزنبور م یداره چوب تو لونه 

 

 سالله ؟!!! سالله چرا؟ -

، من زنگ  یسردار گفت حواست به خواهرت باشه مقابل مجتب شیمامان چند ماه پ -

 شو من باطل کردم. هیآتل زدم به سالله ، چنان موضع گرفت که انگار تموم

 کرد.مادر مرده  یحش بدتر هم نثار مجتبفصد تا  
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 خدا! خب؟ ای - مامان

 بخرم... یبا سردار لباس حاملگ میامشب رفت -

 ...تتیمادر قربون تو بشه شلوار اذ یبا ذوق گفت : اله مامان

 .دمید یگفتم : مامان شکم منو ول کن . سالله رو دست تو دست مجتب یشاک

 گفت : یسردار در اتاقو باز کرد شاک   دیکش "هییییییی " ونیش هی مامان

 .یسردار ، آال همت یخونه  یواحد خبر -

 ...یمامان گوش-

 نگو. یچیسردار گفتم : تو ه به

 بده من . ویگوش - سردار

 بابا ! یا -

خانم گوش  نی.... نه پرو یخانم ...خوبم مرس نیگرفت و گفت : سالم پرو ویگوش سردار

هم قاطعانه  یبهشون گفت ، مجتب نی، آال اصال بد موضع گرفته ،حرفاشو تو ماش دیبد

 .هیجد ممیگفت من تصم

 گفت .... ریگقاطع نگفت ، جوّ یمجتب-

 دنیموافق رس یا جهیو سالله تا االن به نت یخانم ... خب حتما مجتب نیچرا پرو - سردار

موند با  نهی...محکم زدم پشت سردار و سردار از درد پشتشو صاف کرد و نفسش تو س

 خفه گفتم : یو با صدا دیتهد

تو گردانت به  ادیب یکه پشت خودت گرم بشه ؟ که مجتب ؟یکنیونا دفاع ماتو چرا از -

 خواهر من . یواسطه 
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دشمنه .بدبخت  یتنه تو رده  هیبا چشم گرد نگام کرد و گفتم : سالله خودش  سردار

 یمجتب نیا ؟یکنیحساب م یچشم به هم زدن فروخت . رو چ هیامشب منو تو  یدیند

 زده رو بدبخت نکن. جو

تا آخر هفته  یاگر اقدام یمجتب دیبذار گمیخانم من م نینوچ کرد و گفت : پرو سردار

 که ... دینداشتن شما به سالله بگ با اقا ارسطو یپدرم تماس اینکرد ، عمو

 انیزنگ بزنن ب یهفته ا هی؟   هیهند لمیرو بده به من . سردار مگه ف یگوش -

. سالله نود درصد کنهیکنه سکته م قیسالله تحق عموت بلند بشه بره طرفِ ؟یخواستگار

 .کنهیم یکال با مردا بهتر همکار یول !دوستاش پسرن حاال نه که دوست پسر باشن نه

نسل بعد ماست.  هیهستن و سالله افکارش مال  یتو سنت ی.خونواده ادیبا اونا بهتر کنار م

 .یهست یاز پوشش سالله شاک شهیتو خودت هم

 منو داشته باشه؟ ی دهیقراره عق یمگه مجتب - سردار

 بشن!؟ یاوک یسالله و مجتب یتو چرا اصرار دار -

 یچیو ق شیخانم .اصال ر نی.... بله پرومیانکارشون هم نکنگم،یمن اصرار ندارم م - سردار

 بزرگترا ... ی هیدست شما و بق

.... باشه چشم  گهی... حاال آال بهتون م یسونوگراف رمی... م ؟یچ ینه حواسم هست ... برا 

 خداحافظ.

 نکن. یدخالت گهیاخم سردار رو نگاه کردم و گفت : د با

 خواهرمه ها.-

 ینداشت یا دهیکدوم از رفتار ها و آداب االن عق چی. تو هم به ه یآال ! تو هم مدل بود -

 .یا گهیآدم د هیاالن  یول
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 .خوادیکنم ، سالله نم یزندگ خواستمیباشم چون م یا گهیمن مجبور شدم آدم د-

 میبدتر به جون زندگ یا هیاتفاقات حاش نیدروغ بزرگ ، ا نیدوست ندارم وسط ا - سردار

 .فتهیب

 من نه . یاست برا هیتو حاش یبرا -

 تر گفت : یاومد مقابلم شونه ام رو گرفت و شاک یشاک سردار

عالوه  یاتفاق خوامیبفهم.نم نویا غه،یت یلبه  مونیآال بس کن. بس کن ! ما زندگ - سردار

نده ! بذار خودشون حلش کنن.تو  ریوارد کنه . گ یخدشه ا مونیدروغ به زندگ نیبر ا

 عقب. یکش یرسونم و م یو عمو م یمنم حرف تو رو به گوش حاج یحرفتو زد

 رد بشه .وا یزندگ نیبه ا شهیخدشه هاست که م یهمه  لیتو تنها دل یسردار ، ترسا -

 .گمیم یچ یفهم ی، نم یفهم یدست به کمر به سقف نگاه کرد و گفت : نم سردار

 منو سننه خوب شد؟ زمیباشه ... باشه عز -

نشسته بودم سرمو  یکه رو صندل ی، خم شد درحال کالینگام کرد و گفت : آ بار سردار

فکمو  ریخم شد به طرف صورتم ، ز شتریبا اخم نگاش کردم ؛ اصال نگام نکرد . ب دیبوس

از ذهنم عبور کرد .هر وقت  عیگرفت که سرمو باال بکشه که راحت تر مانور بده .سر

 ! کنهیتوجه نم اهامبه نگ گهیبکنه د یکار خوادیم

،  کنندیفکر م زیچ هیبه  ی. وقت هیبه عملش ... چون ذهن مردا پلکان رهیتموم حواسش م 

 .شهیف مها از ذهنشون حذ زیچ هیبق

اش گذاشتم عقب بدمش، انقدر بدنمو طرف  نهیس ی. کف دستمو رودیکش یم ریت کمرم

سرش رو ازم دور کنه  نکهیبدون ا یکه کمرم اعالم خطر کرد... شاک دیکش یخودش م

 گفت :
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 بابا!! یا  -

منو طرف  یکشیم ی... هیستیسردار کمرم درد گرفت .با کارگاه گجت که روبه رو ن -

 ام؟یخودت، کش ب

نگاهم کرد و از جا بلند شدم و  یبا اخم نگاش کردم و شاک»تو اتاق میپاشو بر- سردار

 «اش و گفت: نهیبه قفسه س دمیچسب ، چسب نیچنان محکم ، آرنجمو گرفت که ع

 .یاریخوامت ادا در م یم یکه وقت ادیادا بدم م نیاز ا یلیخ

 هویکردند  ینگاه م شونینفسان الیام هیسال به زن شب ۷۰ یمردها هیشب ادیمنم بدم م -

 اسمش ایه ، ؛ حس افتضاح و زننده "اتاق میبر" یگیم یسرم و با اخم و جد یرو یپر یم

 .هیاجبار ی....اسمش هم خواب یینه معاشقه است نه روابط زناشو !عشقهنه 

 آال وسط اوج احساس من شروع شد . یتسیکلمات فمن یباز وارس - سردار

خودش هم زد  یاوزونو پاره نکنه. حت هیال یوقت اوج گرفت هی!!! نه؟یاوج تو ا ؟یوسط چ-

 بزن.معاشقه کن سردار معاشقه. زیخنده و گفتم : دوتا ناز نکن ، دو تا حرف محبت آم ریز

و مستبد تو منو زده  ی. لحن جدیبش کمیکنم که تو نزد یکه من لحظه شمار یجور 

 . کنهیم

االن چهار ماه  ؟یفهمیزنگ درد منه م هیشب "اتاق میرپاشو ب "حواس تو با من فرق داره .

 .میکنیم یزندگ می.دار یستین یگذشته اون سردار قبل

 . نهیمن مدلم ا - سردار

با  شهیصد سال پ یایهمون زانت انی! ژنهیمدل من ا ؟یچ یعنیمدلتو عوض کن!  -

فقط  نکهیا ی! جا؟یعلم آپشن بهش اضافه شد. تو هنوزم مدل بابا بزرگ موند شرفتیپ

 فکر کن. تمیروان هیبه تخل یفکر کن تیکیزیف هیبه تخل
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هل دادم و  بو سرشو به عق دمیو سخت لبشو بوس عیو سر یفکشو محکم گرفتم تهاجم 

 گفت:عه!نوچ. چته؟؟  سرم درد گرفت.

 

شورشو بد  ییوقتا هی. آال! ی: بد بود نه؟ با اخم گفت : لبمو پاره کرد«خورده گفتم کهی»

 .یاریدر م یجور

 به لبش زد ، دستشو پس زدم و گفتم : صبر کن. دست

به  دادمیخودمو کش م یوقت نکهیبا ا نوازش گرانه ک،یتمی، آروم ، ر نهیبار با طمان نیا

که نفسش به  یبا لمس جزء به جزء باال تنه اش، جور دیکش یم ریسمت باال کمرم ت

، کمرمو  دمشیبوسیم کیرمانت یگاه طنت،یبا ش یگرم ، گاه یشماره افتاده بود ، گاه

 گهیگفتم : االن که د»خودشو از دست داد ، اریآن اخت هیمحکم گرفت بلندم کرد ، انگار 

له  یمن به دو قسمت مساو زنهیم رجهیرو تخت و ش ندازتمیم ستیبه فکر کمر من ن

 «.شمیم

 زدم : سردااار . غیج

 : صبر کن.«و با غرغر گفتم نیگذاشتتم زم»

 .خوادیاَه ! اصال نم ینقدر سرد و گرمم کردیترک خوردم ا - سردار

 :«اومد بره آرنجشو گرفتم و گفتم»

باهام رفتار  عیو سر یمثل اون حالت تهاجم قایبهت بفهمونم که تو دق خواستمیم -

فکر  کمی تیو گرم یسرد ی! جایدیفهم خوامیحالتو م نیمن ازت مثل ا ی، ول یکنیم

 کن.
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کنتور بندازه  یتو هر حالت دی! توفکرت باکنند؟یفکر م نینوچ ! وسط اگفت :  یشاک سردار

 ؟!

کار  ی، گوش کن چ تیتخس باز نیا یتکون دادم و گفتم : واقعا که سردار! جا یسر

 توننیکه م نییدادگاهها پر از مردا و زن ها یهم تو حالت بهتره هم من. تو همه  یکن

 امپراطورن و آخرشن. کنندیدرخواستشون رو به هم بگن. اما مثل تو فکر م

 یرابطه سالله با مجتب ریفکرم درگ ی.رفتم شام درست کردم .همه  رونیاتاق اومدم ب از

 یطرح دوست ارویبا  عیسر ،یقرارداد یتو یکار یکنه ، تو یم ریجا گ هیبود ! سالله تا 

بشه؟!  مگه اون  یزن مجتب ادیه و دوست پسر، بعد بشماره پسر دار ونی، کلکس زهیریم

فقط بهم بخوره بره  ایخدا ؟یبشه چ یاگه زن مجتب یرو ! وا تارارف  نیبلده ترک کنه ا

 کارش... یپ

نگاه بهش کردم اومد  مین هیبود که سردار اومد تو آشپزخونه  ریفکرم درگ یطور نیهم

 وهیهم ش هیقض نیا یتو یآب بخوره .آره آب بخور مغزت باز بشه ،المصب حاج وانیل هی

 اشو تو مغز سردار کرده؟!

که سردار از پشت بغلم کرد .خنده ام گرفت مشتاق  فتهیگازو کم کردم که غذا جا ب ریز

زننده اش هم برام  ی وهیش نیا ینه .چهار ماه قبل حت ایکرده  یشرفتیپ نمیبودم بب

 االن فرق کرده! یازش نداشتم ول یبود چون توقع یعال یلیخ

با دقت به  یلیخ کردیم یگردنمو، سع ریگوشمو، ز د،یکنار زد پشت گردنمو بوس موهامو

از اول شروع  رفتیم ادشیرو  یعضو هیکه تا  یجور کیبدنم توجه کنه  یتک تک اعضا

 . کردیم

 نیبا پانته آ هم هم یعنی.. خودمو گرفتم.. یاما جلو رخندهیخواستم بزنم ز یصد بار م

 بود ؟! ینطوریبا من ا ای! ؟کرده  یرفتار م یطور
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بار  نیاول ی. اون وسط خم شد تازه پنجره رو هم از پشتم بست .برا کنهیرفتار م ینطوریا 

خوام اما بهتر از  یکه من م یکرد. نه هنوز اون طور یکرده بود .خوب عمل م رییکه تغ

 ...کردیم کیرابطه رو رمانت یوقت دادیم یقبل بود... بهم حس بهتر

 تیحس رضا نیکنه ، ا یبهتر تیباعث شده بود خودش هم حس رضا ملشدر ع رییتغ

 یشد .وابستگ یکرده بود انگار به مرور داشت وابسته تر م جادیا رییتو رفتار خودش هم تغ

 . دمیفهم یمن خودم بهتر از خودش م نویبود و ا یبستگدلکه همراه با 

از شکم بکنه و اما جواب  یفسونوگرا هیکنه که قبول کنه  دایپ یسردار بتونه پزشکتا 

 دیدو هفته طول کش کیماهه باردارو بهمون به نام من بده ، نزد ۴خانم  هی یسونوگراف

 سردار پاسخگو هست .  ادیب شیپ یکه هر مشکل می.تازه اونم با شرط و شروط گرفت

ها ،  پس از نشون دادن در همون مطب به خانوادهپول اضافه به دکتر داد و جوابو 

 وارد اتاق نشه... یکس یسونوگراف نیبه خود دکتر ، در ح میبرگردون

خانوم و مامانم هم بودن. رنگ سردار  نیو شه یحاج یسونوگراف میروز که رفته بود اون

 بهش زدم و گفتم :چته؟ یگچ بود. آروم سقلمه ا نیع

 خراب نشه . - سردار

تو لو بده. به مادرامون نگاه کرد که امان به  یرنگ و رو نکهیبشه ؟ ا یبابا ! خراب چ یا-

بود و گفتم  :  شینگاه کرد سرش تو گوش ی.به حاجزدنی، تند تند حرف م دادنیهم نم

 خودشونند. ی. همه تو هوا یکن یسکته م یتو فقط دار

 .یصدا کرد : خانم همت یمنش

 داخل؟ میایب شهین گفت : ما نمو ماما میسردار بلند شد منو

 فقط همسرشون اگر خواستن... انیصد نفر که نم شه،ینه خانمم نم - اریدست
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 .امیبله بله من م - سردار

 .میقلب نوه امون رو بشنو یصدا میخواستیخب ما م - یحاج

 .شهیآقا نم شهینم - اریدست

 خانم که روبروش نشسته بود گفت : نیکرد و رو به شه "نوچ"سردار  هیشب یحاج

 .شهیم یتو گفت م؟یاومد یچ یخب پس ما برا -

 بودم. دهید لمایتو ف شدیم -خانم  نیشه

 ها. لمهیپا ف هیزدم به سردار و گفتم : مامانت خودش  سقلمه

 .میکن کاریبچه رو چ تیشرش کم بشه . جنس میبدو بر - سردار

 .ادیم شیپ تیجنس یخطا شهی.هممیبفهم دینداره که بابا ، بچه نچرخ یکار-

 گفت : دی، دکتر تا مارو د میاتاق پزشک شد وارد

 ...کنمیم ی، من واقعا االن دارم با ابروم باز ییطباطبا یآقا -

ول  میعکسو نشونشون بد نیدادم .ا حیرو چند بار توض انیدکتر جان .من که جر - سردار

 کنند.

 پس فردا شرش کمتر بشه. میکن یبخواب ، حداقل سونوگراف ایبه من گفت : خانم ب دکتر

 .نیدیمنو د یمشکل کمر منه شما که مدارک پزشک هی، قض میستین ادیدکتر ما که ش -

 .کردمیاگر مدارکتون نبود که من قبول نم - دکتر

 بود و دکتر گفت : ستادهیباال سر من ا نطوریهم سردار

 د؟یکه گفت یون شونزده هفته اخودتون چند وقتش هست؟هم یحاال بچه -
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 نیا یمن گفتم : بله منته«میرحم اجاره کرد میما گفته بود»به من نگاه کرد سردار

 بگذره. ریاومده اگر به خ شیکه ما با حامل برامون پ یمشکل

 ستیبهش ن یمعلومه طرف اعتبار د،یعمل نکرد یجاست که شما قانون نیا هیقض -دکتر

 ...!؟هیچ نیبود ...عه!... ا دیاز طرف مطمئن خواه دیعمل کن یقانون یوقت یول

 ه؟ی، چ یعل ای - سردار

و با وحشت گفتم: نکنه قوز باال قوز  دیشکمم کش یشکمم و رو ریز یرو یه دستگاهو

 د؟ینیبیم یزیچ یشد تومور مومور

 ه؟ینه دخترجون تومور چ-دکتر

 ه؟یپس چ - سردار

 ...نمیبب دیصبر  کن- دکتر

کرده بوددکتر با تعجب  خیدراز کردم سردار دستمو گرفت، بدتر از من دستش  دستمو

 !یگفت: دختر تو که خودت حامله ا

خورده به سردار نگاه  کهی »: حامله!؟؟ میگفت ادیدر حد شوک و فر زیچ هیسردار  منو

 !؟یحامله ا گهی: م«کردم و سردار گفت

 ، دست گذاشتم رو شکمم و دکتر گفت : زدیتو گوشم م قلبم

 .کنهیم جادیمشکله و ا یلیبرات خ یکمرت باردار تیبا وضع-

 دید یم یصندل هی: خانم «دوم دکتر گفت اریبرگشت به اون دست »چند ...چند.... - سردار

 به من؟

 .اریب یصندل هی؟خانم  یهست ینطوریبا تعجب گفت : پسر تو چرا ا دکتر
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تو  نجایخودمو ....بچه مشترک من و سردار.... ا یحامله ام... بچه جمع کردم،  مشتمو

 یدستمو رو »منه.... یوجود یمن، تکه  ی....بچه  شهیوجودمه... زنده است، داره بزرگ م

 :«گذاشتم و دکتر گفت میشونیپ

 حدود سه هفته است. -

 !یوا یآال سه هفته است... ا یوا یا- سردار

 کرد،ی. محتاج نگاهم مومدیبود ، انگار نفسش باال نم دهیسردار نگاه کردم، رنگش پر به

 کرد ... دی... با دیبا کاری. با لکنت گفت : آال..آال چکردیغش م شدیشک نداشتم روش م

با دکتر خودتون  دیبراتون .بر زنمیرو م یاز جا بلند شد و گفت : من هردو سونوگراف دکتر

 .زنمیخودمو م یه.من گوادیصحبت کن

 ؟یچه...چه صحبت -سردار

 نه. ایبچه رو داره  ینگهدار ییکه توانا - دکتر

 م؟یکن کاریوارفته به من نگاه کرد و گفت :آال چ سردار

گرفته  یبود. مغزم هم قفل کرده بود. با صدا دهیم به سقف دهنم چسبنتلخ بود، زبو دهنم

 گفتم :

 دستمال بده... -

 «شکممو پاک کرد یرو دیسردار از جا پر»

 لب گفت : ریسردار ز

 نور شد! ینور عل -

 .میبچه دار -
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 ... آال!یعل ایخفه و لرزون گفت :  یبا صدا سردار

 بغض نگاش کردم و سردار وارفته گفت : آال تو رو خدا ! با

، با همون  نجاستیشکمم گذاشتم ، االن ا یکرد از جا بلند شدم دستمو رو کمکم

 نیا نکهیا یمهم برا لیدل هی... میمشترک دار یبچه  هیبود  میکه قاتل زندگ یسردار

 تازه شکل گرفته محکم بشه ، عشق بشه... بچه امون....بچه امون... یاحساس ها

لب  ریداشتم. سردار آروم ز ازیراه رفتن به کمک سردار ن ی، برا رونیب مییایاز اتاق ب تا

 گفت :

 ...فهمندیآال تو رو خدا ...االن م-

با وحشت از جا بلند شدن و اومدن طرفمون و مامان  دنیخانم تا ما رو د نیو شه مامان

 گفتن؟؟ یمادر؟ چ هیگفت : چ یبا نگران

 . دینگران نش یچی...ه یچیه -سردار

 شه؟یزیسردار ....بچه چ  شبشون -یحاج

 آب بدم.... کمینه ...نه ....خوبه...  - سردار

 ....تو هواشو داشته باش. دمیمن م -خانم  نیشه

تو اتاق چرا پژمرده  یدخترم؟ چرا حالت بد شد؟ تو شاخ شمشاد رفت یشد یچ - مامان

 ؟یبرگشت

قلب بچه  یفکر کرد صدا دیداد...آال ترس ییصدا هیلحظه دستگاه  هی....زهیچ - سردار

 ممتد...هول اونو کرده.... یبوق ها نیاست... از ا

 بود؟ یچ یخب صدا - مامان
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 قلب بچه نبود، آالرم دستگاه بود . ینه صدا - سردار

 بچه ام هول کرده. رمیمن بم یاله - مامان

 د،یترکیخانم گرفت خودش آورد دم لبم گرفت، بغضم داشت م نیآبو از شه وانیل یحاج

 بچه امو سقط کنم. خوامینم

 .ادیباال بکرد و گفت :  آب بخور بابا جان نفست  ینگاه کردم نگران نگاهم م یحاج به

دستش گرفت .بازم  یکنار زد، دست راستمو تو کمیامو  هیگرفت، پوش وانویسردار ل»

 آب بخور.... کمیگفت :  انهی....با لحن دلجو«کرده بود خیدستش سرد بود .

 یترسیم هوی. یمواظب اون بچه باش دیآروم پشتمو ماساژ داد و گفت : مادر تو با مامان

 ها! فتهیم یاتفاق هینکرده  ییخدا

 جواب؟ شهیحاضر م یک - یحاج

 . میایما م دیشما بر دیخوای.م زنندیصدا م - سردار

 .مینیعکس نوه امون رو حداقل بب مینه ما اومد - یحاج

 .ستیباباجان عکس سه در چهار که ن -سردار

 راحته . التیخ شیدی...خودت اون تو د یهرچ - یحاج

 هم برگشتن سرجاشون . هیکرد و کنارم نشست . بق ینوچ سردار

 آروم گفت :آال! سردار

 بچه ماست . نیسردار ا -

رو  لویوزن برات سمه. چه برسه چند ک لوی. تو دو کینگهش دار یتونیتو که نم - سردار

 .یشی. فلج میتحمل کن
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نگاه کردم .چشمام پر اشک شد. دستمو گرفت، آروم زمزمه کرد: قربون چشات برم.  بهش

 .استنجینکن. حواسشون ا

 .ادی! دلم ....دلم نمم؟یبا...با دست خودمون.... بچه امونو بکش میبر

 ستم؟ی؟! مگه من پدرش ن خوادیمگه من دلم م - سردار

 دستام گرفته بودم، سردار آروم زمزمه کرد: ونیسردارو محکم م دست

 ... آروم باش...میحرف بزن دیبا -

. همه جا پر کرده من چهار ادیب ایبچه به دن نیا ذارهیروز برام روشن بود که سردار نم مثل

 ملمی.مثل فادیب ایبه دن رترید میماه و ن ۴ شهیبچه که نم هویباردار شدم . شیماه پ میو ن

شکمم گذاشتم ، سرم پر از هوا  یحامله باشم. دستمو رو شتریماه چه بسا ب 1۲من؟! که 

 نوی.اذارهیدست من م ریهاشو داره فقط ز ی؟! برگه امتحان کنهیم ینطوریا ابود، چرا خد

عشق به  هیکه از سرداره... از  ی.بچمه... بچه ا ستمیبار من ن نیحل کنم؟ ا یچطور

 عشق شد... هیشب یسخت

از دست  یکه من بچه امو الک ارنیپانته آ ! اگه اون بچه رو ن هیشب ستم،یمن که فاخته ن 

مونده  نیصورت هم نیبشم، با ا لیت زدم ، عل!؟به پاهام دسیاگر فلج بشم چ یلدادم.... و

 !؟یزنده زنده خودتو بکش یخوا یبشم... آال م لیعل

فرار کنم ... فرار کنم  خوادی،دلم م کردمیم هیسوخت...انگار از درون داشتم گر یم چشمام

 متنفرم.... متنفرم .... ادیکه داره م یبهار نینباشه... از ا یکه کس ییجا کیبرم... برم 

 !؟ بهش نگاه کردم. چشماش سرخ بود...یحاج یدستاشو دور شونه ام انداخت .جلو سردار

داره  میکه تصم نقدریمن .... ا من عزاداره!؟ قدِ نگاهم کرد .قدِ یو سخت نیغم سنگ با

نشسته که  ینه. اما اون روبرو حاج کنهینم یقبده !؟ کار شا نیهمه بهم تسک یجلو



334 
 

که  بهش داره هر دومون... نه هر سه مونو سوزونده.... آروم  یا دهیعق شیسردار به آت

 زمزمه کردم.

 .رمیگیم شیدارم آت -

 دستشو که دور بازوم بود فشار داد و نگام کرد،آروم تر گفت : ینوک پنجه ها سردار

 .بازمیچشم همه م یجا جلو نی،من هم خودمو هم زهیها.... اگر اشکت بر ینکن هیگر-

 رم...خوام ازش بگذ ینم

 یکه داشت باال نم یرفت که حس کردم نفسش از حال ییسردار وا رفت... واااا... وا»

 «اومد.

با سردار   یکه داد، زمزمه ا یاومد و جوابو بهمون داد. دوتا، اول یدکتر سونوگراف اریدست

 .میرو داد و سردار به هر چهار نفرمون گفت : بر یکرد و بعد دوم

 گرفته گفت : یگرفت، چشمم به اون جواب بود، سردار با صداآرنجمو  ریطرفم ، ز اومد

زهر زد و گفت  یپوزخند میته بدبخت دید ارویجوابو...  دیاریپس ب خوادیدکتره گفت نم -

 چند؟ لویک یادی: ش

 یزانوم خال ری. زکردنیداشتن با ذوق اون عکسو نگاه م یبلند کردم. مادرامون و حاج سر

 کمر شکستنم.... سردار آروم باهول گفت : آال! یکمردردم....برا یبار نه برا نیشد.... ا

 خوامش. یکردم با التماس گفتم : سردار من م نگاش

حد  نی...در اختیبود، پلک زد و اشکش ر یکه پشتش طرف مادرامون و حاج سردار

 رزا میدار دهیبشه که هنوز به ساعت نرس خوادیم یچ میتصم دونستمیواضح م یلیخ

 .... میزنیم

 خونه امون... میخونه ...بر میبر -سردار
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 ناهار .... میسردار....آال خانم، بر  -یحاج

 من آال رو ببرم خونه خسته شده . دیشما بر یحاج - سردار

 ما. یخونه  میمادر ....بر یوا ی....ا یوا یا - مامان

 ما. یخونه  میخانم: نه اونجا پله داره بر نیشه

 خونه... میبر م،یمون راحتخود ینه خونه  - سردار

 : خودم باال سرش باشم«گفت شیقبل یآروم تر از صدا»

. دهیخودشون،بچه هول کرده اون صدا رو شن یبرن خونه  دیباشه بابا جان بذار - یحاج

 .متونیرسونیخانم ما م نیهم باشن بهتره، پرو شیپ

 و نگران گفت : دیصورتمو بوس مامان

 سردار حال بچه ام بده. -

 خانم . نیمن حواسم هست پرو - سردار

 .دینگرانش نباش ششهیخانم ، شوهرش پ نیپرو - یحاج

 بله، بله سردار حواسش هست. -خانم  نیشه

خودمون. سردار صرفا بغلم کرده بود و  نیو ما طرف ماش یحاج نیرفتن طرف ماش اونا

 و گفتم: دیامو بوس قهیشق کشوند،یمنو دنبال خودش م

تو  یگذرن.سردار به خدا به خدا از بچه  یبچه م نی.به خاطر امیبه همه راستشو بگ میبر-

 .کنمیخودمون مراقبت م یبچه  نیهم ع

 ؟یگیم یوارفته گفت : چ  سردار

 ...یحامله باش یتون یتو نم ،یشی: فلج م«و نگام کرد و گفت ستادیا»
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 ...خوا....مش. یخوامش.... م یگفتم : م هیگر با

 هیگر یها یو ها دمیبمب ترک نیتا نشستم ع نیباز کرد، تو ماش نویدر ماش سردار

 ...کردمیم

 نیبچه اومده ....از تو...تو وجود من.... ا نیبد،بعد از اون همه عقل، ا یبعد اون روزها-

 .میحباب بود ساخت هیرو که شب یزندگ م،یماست....تو و من با هم ساخت یزندگ

 .یتونی.... تو نمی..تو....ن..یمن ...نم زیعز - سردار

 . تونمیهق هق گفتم : م با

 ی؟ مگه اون بچه  میتو خونه که بچه داشته باش ینیبش ؟یمتیبه چه ق ؟یفلج بش -سردار

 ست؟یتو ن

 من و توئه. یمنه، بچه  یبچه  نیا«اشاره به شکمم» نینه... ا -

چهار ماه و  ستیات ن: تو االن سه هفته «نگاه کرد و گفت گهیبه طرف د»نوچ – سردار

 .متهین

 . گمیم یمن به حاج م،یبر  -

 . خوامینم کنهیم ریگ نیکه تو رو زم یداد زد: من بچه ا سردار

 .امیاز پس کارام برم -

برخورد نکن، آال  یفلج شدنت؟ زده به سرت؟!! احساس متیبا  تعجب گفت:به ق سردار

 ؟یفهم یم یشیفلج م

 گفتم: نه. هیگر با
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زد و چنگشو ک کنار پنجره ج تکون داد و با غصه نگاه ازم گرفت وآرنجش یسر سردار

 بکشمش؟ یگرفته و هق هق گفتم: چطور یموهاش فرو کرد و با صدا یتو

و  دیبوس دویبغلش کش یبرگشت نگام کرد، چشماش غلتان خون بود .سرمو تو سردار

 . دمیعذابت م شهیمنه...خدا منو بکشه که هم ریگفت:  تقص

: حاال چطور بکشمش؟  به خاطر خودم، به  گفتمیاش و م نهیبه س زدمیبا ما مشت م آروم

 بکشم؟ یخاطر تو بچمونو چطور

 هیسردار با  م،یبود نیماش یچند ساعت تو دونمیکرد ....نم یم هیهم پا به پام گر سردار

 دکترت. زنمیگفت: زنگ م یگرفته ا یصدا

. دمیبه عکسش نگاه کردم، دست روش کش باز کردم. مونویاصل یجواب سونوگراف پاکت

 هی ام؟یکنار ب یکشتش؟! با قلبم چطور شهیم یقلبم . چطور یزد روه حسرت چنبر

دکترم «باردارم  »:وجودمو گرفته بود ... سردار زنگ زد دکترم بهش گفت یسکوت تلخ تو

 ...طسق یبده برا یگفت برم که گواه عیسر

 

داخل اتاقش تا دکترمو  میورود فرستاد رفت یاز ابتدا ضایمر نیمطبش،  ب میرفت میمستق

 گفت: یمرد شصت ساله بود بلند و جد هی هیگر ریزدم ز دمید

که پس فردا تف بندازه تو صورتت تو  یبچه بزرگ کن لینکن چالق و عل هیمن گر یبرا -

سر  ذارتتیبده م صیبزنم تا بد و خوبو تشخ نیکه ا یبه سرپدرو  مادرت زد یچه گل

 یناتوان جسم هینه؟! تو  ای گمیم یچ یفهمی،م یجون من یبال  یچالق گهیکوچه م

رون هزار نفر بدون دست بدون پا بچه بزرگ یباش اون ب نیواقع ب ،یستین یمعمول

 .تورو ندارن یفعل طیاونا شرا یول کنندیم
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اتفاق  نیا یا تو که تازه دو سالو  خورده یتو از همه بدتر برا یاز دست دادن توان حرکت

داره، هنوز سنت کمه، علم  تیبچه مسئول نیشه ا یم یروان یسونام هی هیبرات افتاده شب

هر وقت علم    یبچه دار بش یتون یهم م گهیسال د ستیب الده س کنه،یم شرفتیپ

 کرد خودت حامله شو،  شرفتیپ

 هیبده   ونیلیمگه ؟! شده صد  م یبرو رحم اجاره کن به سردار نگاه کرد و گفت: ندار 

سردار  ». اریحاال بال هم سرش ب یناقصش کرد  یزد ارهیب ایبچه هاتو به دن اریب  ویزن

 :«مظلوم با بغض گفت

 کنم ؟! یمگه من گفتم نم - سردار

 یبر یم عی:سر«تر گفت یشاک ».دیتوئه،من گفتم مواظب باش یخطا نیا- دکتر

 یهوشیدم با دکتر ب یسقط کنند،به دکتر مغز و اعصابش نامه م یخوابون یم مارستانیب

 ی: برادیداد زد: از ترس شونه هام پر هینزنند   یحس یسقط صحبت کنه از کمر ب یبرا

 . ریمن اب غوره نگ

 هیگر تونیفکر یخونه واسه ب یدسردار شونه هامو در دستش گرفت و دکتر گفت:  بر

 که تکرار نشه. یزاریدستگاه هم م یریکرده اند؛ م لیتحص ی،  مثالً جوون ها دیکن

 

 آروم گفت: باشه آروم باش... دیسرمو بوس سردار

 شده بود. دهیبر دهیهق هق نفسم  بر از

 ا،یمن ن شیپ گهید یاون بچه رو سقط کن یها، نخواست یخوابون یم یریصبح م -دکتر 

 .مارستانینامه رو ببر ب نیا

 نجا؟یا ارمشیبعد سقط ب - سردار
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 رو کرد به من و گفت:پاشو جمع کن خودتو. ام،یبعد از سفر م مارستانمیخودم ب - دکتر

 . دیشما بچه دار -

شر شون کم بشه مرده شور  ا،یآره دارم ،هر سه تاشون رو انداختم اون سر دن - دکتر

شر شونم نرسه ؛شوهرت که وضعش خوبه  د،یرس یشون م ریشونو ببرن نه خ ختیر

 آخر ت تو بخر، اریخواد برو از پرورشگاه ب یه مبچ تدل یلیخ

من حامله هم شده زار  یابر میهمه دارو و اوضاع وخ نی؛دختره با ا شتریاونا وفاشون ب 

 .زنهیهم م

 آرنجمو گرفت و از جا بلندم کرد و دکتر گفت : ریز سردار

 زنگ بزن به من . نرفت

،  کردنیبا تعجب نگامون م ضای، مر رونیب میتکون داد و تشکر کرد و رفت یسر سردار

 گفتم : هیبا گر نیتو ماش می!  رفتدنیانقدر هوار هوار کرد همه فهم یدکتر وحش

 ؟ زنهیسر من داد م یگینم یچی...ه یچی...ه چرا!چرا

 تونستیو روشن کرد ،خودش بدتر از من بود که نم نیو ماش دیدستمو گرفت بوس سردار

 یامونو...بچه امون الک بچه رو ...بچه رو پانته آ... نده بچهحرف بزنه با همون حال گفتم: 

 ...یالک

آال ...تو رو خدا بفهم ...تو  یشی،فلج م ادیب ایبه دن دیبچه نبا نیهم نده  ا،پانته آ - سردار

 ....ایرو خدا کنار ب

 

کرم  یبه اون در فلز می،زل زده بود میامامزاده صالح درآورد یخونه سر از کوچه  یجا

به در،  میزل زده بود ینجوریبشه نه من هم ادهیپ نیرنگش نه  سردار ناداشت از ماش
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شکمم  یدستم رو میو ما همونجا نشسته بود گذشتیو ساعتها م ومدنیو م رفتنیملت م

 بچه اشو بکشه ؟ تونهیمادر م هی یگذاشتم ،چطور

و بدن  یاوضاع فعل نیبا ا رم،یبگ میبده تا بتونم تصم یانرژ هیبهم قدرت بده بهم  ایخدا 

صددرصد بعد فلج شدن روح و روانم بدتر  گهیناقص مونده که فلج بشم ،دکتر راست م

بچه بزرگ کرد ،سردار رو با زور به خودم بندش کردم اگر  شهی، با اون حال مگه م شهیم

 یمتفاوت تره... حسرت مادر یلی،االن حسم بهش خ شهینور م ی!  نور عل؟یبره چ هبزار

 !؟یچ

 کمکم کن... ایخدا... کمکم کن... خدا یخدا ...وا یوا

گشتن تا  ایا... بهجت گفتند که در دن تیآدم ونده بوخجا  هیهم گذاشتم ... یرو چشمامو

 نکردند بس که حد و قدرت صلوات باالست . دایکنند اما پ دایمعادل صلوات رو پ

 نیاومد ،نگاه کردم سردار از ماش نیباز شدن در ماش ی،صدا فرستادمیلب صلوات م ریز

 بسته شمع گرفت و داخل امامزاده رفت... هیمغازه رفت  هیشد به طرف  ادهیپ

 . ستیمن ن یایرو یزندگ نیا نیمنو بب خدا

 .ستیمن ن یجا نجایا دونمیم

 . نیمنو بب خدا

 .نیمنو بب خدا

 برگردون به شب هام امویرو

 خوام. یاز تو م مویزندگ من

 ... نیمنو بب خدا
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نشسته و  اطیگوشه ح هیسردار  دمیشدم و به طرف امامزاده رفتم ؛د ادهیپ نیماش از

 چسبونده واریبه د قهیشق

 

 به پشتش چسبوندم و گفت . مویشونیپشت سرش نشستم پ رفتم

 ؟یاومد

 از پشت سرش دراز کردم دستمو گرفت و گفت : دستامو

 ستیاصالً جهنم وجود نداره چون ممکن ن یعنی میستیآال اگر االن ما تو جهنم  ن-

االن  ما اوضاعش بدتر باشه؛ دارم از درون خون خودمو  تیباشه که از موقع یجهنم

 یکردم و بعد از اون زهر مار یشب حالم خوب بود، اگر با پانته آ دعوا نموناگر ا خورم،یم

هامونو از دست ،االن بچه  یاالن تو سالم بود  شستمیو پشت فرمون نم خوردم یرو نم

 چون زن من بارداره؛ زن من ... م،ی،االن امشب جشن داشت میدادینم

اومد االن همه  یبه وجود م گهید تیموقع هی یتو گهیجور د کیاحساس اگر  نیا دیشا

مقصرم که حس قتل خودمو دارم  انیجر نیا یشد...  انقدر تو هر گوشه  یعوض م یچ

... 

 :«لرزون گفتم یسر از پشتش برداشتم و با صدا ختیقلبم فرو ر» 

 .یریجونمو بگ یخوا یم -

 تو جاش جابه جا شد و به طرفم برگشت با حسرت نگام کرد و گفت : سردار

خوام  ی... نمشمیم وونهیبزن دارم د یحرف هیبگو ...بهم راهکار بده ...بهم  یزیچ هی آال

 تابچه هامون . یمهم شتریمن تو ب ی،برا وفتهیتنت ب یرو کیخش کوچ هی یحت
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و  یهمه چ دیجد یتکنولوژ  هید،یاتفاق جد هیکنه  شرفتیعلم پ دیبه قول دکتر شا 

و خودم  نمیحد توان هم ساقط کنم ،محاله بتونم تو رو بب نیبده...  اما من تورو  از ا رییتغ

 . رمیم یراحت ادامه بدم از وجدان درد م میبه زندگ

 قلبشه  که عاشق قاتلم شدما... نیا یذاشتم ...براقلبش گ یرو دستمو

 گفت: یسرشو تو دامنم گذاشت و م هیگر ریزد ز یها یو ها دیگرفت بوس دستمو

که با تو خونوادمون  نمی... عاشق اارهیب ایکه تورو آال  به دن نمی... عاشق ادیببخش ییبابا

 منه... ریمنه ...من، تقص ریتقص م،یبرت گردون دیکامل بشه... اما با

 یدستمو رو د،یبار یاز چشام م لیس نهیخودمم ع یجونم... اشک ها ییبابا دیمنو ببخش 

 ....ختیکرد و اشک ر یعذرخواه یه  شسر سردار گذاشتم و با همون حال

 

ور  هیاز د،یسقطش کن دیبچه هاتون ناقصه با گنیبود که م ییکسا هیشب تمونیموقع

محکوم  دیتمام عمرشو عذاب بکشه ؟!چرا با دیچرا اون بچه با گهیور عقل که م هیعشق از 

 گهیسرش باشه عقل م یرو گرانیمنت د شهیباشه و هم گرانیبا د یو محتاج به زندگ

 بچه گذشت اما احساس نه... نیاز ا دیبا

 کربال بود... یصحرا هیشب کمونیکوچ یشب ،جمع دو نفره ما ،خونه  اون

من  کردیم یعذرخواه دیبوسیو م کردیشکمم بود و زمزمه م یدستش تا صبح رو سردار

 سردار بودم...  یخودم هم پا به پا

انگار به پامون آجر بسته  مارستان،یب میو آه و ناله رفت یجون یبا ب یاول صبح با کرخ

 گرفت... یبغلمو م ریشد و سردار ز یم یزانو هام همش خال ریبودن ، من خودم که ز

 م؟ییایب گهیروز د هی میجان؟ جان؟ بر-
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 .امیسردار؛ نم امینم گهی،د میبر -

 با غم عالم نگاه کرد و گفت :خدا منو لعنت کنه... سردار

 .لرزهی... نگو...  دلم م گهید ایدهنش گرفتم و گفتم:نگ یجلو دستمو

کرده بود؛ تو  خیدستم تو دست سردار بود ،دستاش  م،ینشست مارستانیب یصندل یرو

 ...دیلرز یلرزون من بدتر م یدستا

 و با بغض گفت : دیسردار دستمو بوس م؛یصدا کردن با وحشت به هم نگاه کرد اسممو

 . دیآال ببخش-

 .ذارمیجا م نجایا شهیهم یقلبمو برا کهیت هیلبخند زدم و گفتم :سردار  یتلخ با

ق رفتم ...دستشو رها کردم از جا بلند شدم و به طرف اتا ختیاز چشمش فرو ر اشکش

شکمم گذاشتم و  ی،دستمو رو دمیلباسمو عوض کردم و گان پوش هیجون و باگر ی،ب

 گفتم:

 نی... اتونمینم گهی...د تونمینم گهیبرگردونه، د امویخدا؟ بهش بگو دن شیپ یریم یدار

 .کنمیم یباز اشیکه تو دن هیدور نیآخر

اصالً شبا تا صبح  ،یصدام کن خواستیچقدر دلم م نمت،یبب خوادیدلم ،چقدر دلم م زیعز

گرفتم و گفتم  واریبابا سردار ...دستمو به د ای یمن هیکه شب نمتیباشم، بب داریبرات ب

 .یکن یهم ابد یمنو سردار رو برا یتونستی:چون م

 ریز رهیم یخونه وقت نیباره که ا نیاول نیخونه رو ساختم ، ا نیا عشقم یمن با همه  

 آبه . نیا ریآب که سردار هم با من ز

 وپرستار و دکتر اومدند ... اری،دست دمیتخت دراز کش یرو

 کردن ... هوشمیبسته ، ب سهیخ یچشما با
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کرده بود ... تموم  رییانگار بُعد زمان تغ دینور شد هیاومد ...  ینور هی یهوشیعالم ب یتو

انگار زمان حال و  هوینقطه  هیبه  دیبه سرعت نور از جلو چشمام عبور کرد تا رس میزندگ

 شد . یباهم قاط ندهیآ

،  یمشک یکیرنگش بور بود و  یکیکردن  یم یدوتا پسر بچه با هم باز ایدر هی مقابل

هم  هیتر بود و هر دو شب زهیم زهی، اون که بور بود انگار ر کردمیبودم نگاشون م ستادهیا

اون که  دیخندیفرستاد تو هوا م یبا لگد آب ها رو م ایطرف آب در گشتیبرم یبودن، ه

 تو آب... رهیزد، مامان ؟م غیعقب و ج دیگرفت کش وبود دستش یمو مشک

که بودم، اگر اون منم ،پس  ی،صورتم کامل بود همون شکل دمیخودمو د گهیسمت د هی از

 ؟!!! هیک کنهیرو نگاه م نایکه داره ا نیا

شد و موج بلند زد؛  یطوفان ایدر ییهوی مریبا صورت کامل؛ تا اومدم اون مو بوره رو بگ منِ

 رهیبه غل و زنج دمیاومدم منه شاهد برم کمک به پاهام نگاه کردم د !!زدم: سردار غیج

 زدم :سر دار... غی،منم ج

از ترس و هول  ره؛یسردار کنارمه اونم به غل و زنج دمیدست دستمو گرفت ،برگشتم د هی

 وگفتم: هیگر ریزدم ز

 شهیبچه االن غرق  م -

 تو باز بشه. ریغرق بشه، تاغل وزنج دیاون با-سردار

 !!!!؟یچ تو

 .مونمیم نجایمن حاال حاال ها ا- سردار

 مگه؟ یکرد کاریچرا!! چ -

 باسر  به روبه رو اشاره کرد ، خطا کردم- سردار
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دارم زجه  یطوفان یایرو تو بغل گرفتم و دارم دم در یکه بچه مو مشک دمیخودمو د

 ایدر یشدم که جلو یاز همون من یاز پام باز شدو به سرعت نور جزئ ری،غل و زنج زنمیم

 یتموم احساسم شد ،احساس غم غصها هویرو تو بغلش گرفته و  یزانو زده بچه مو مشک

 مادر به خاطر از دست دادن بچهاش داره...  هیکه 

؛بچه به بغل  دمید ریکردم برگشتم سردار رو تو همون غل و زنج یبا تمام قوا هق هق م

که اروم شده  ایپاش با بچه نشستم و با حسرت به در ریبه طرف سردار رفتم ،همونطور ز

 ...کردمیبود نگاه م

 همهمه به حال  اومدم ... یصدا با

 «نفس زنان سرمو تو بغلش گرفت و دکتر گفت: »! ی...وا یاووف ...آال ..وا- سردار

 االن برگشته ول کن، خفه شد . نیآقا ... پسرجان هم-

 . یگفت :آال تو منو کشت دهیپر یبا رنگ و رو سردار

 شده ؟ یچ-

 گذاشته . ریتاث یهوشی،دارو ب یکرد یقلب ستیاز صبح سه بار ا - سردار

 سه بار ؟ -

 ساعت چنده ؟-

 هشت شب .-

 بغض گفتم بچه کو ؟ با

 باشه . یکس دینبا وی یس یبه دکتر نگاه کرد و دکتر گفت :تو آ سردار

 دکتر . یفقط آقا قهیدق د چن – سردار
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 کرد و گفتم : یو پرستارا رفتن سردار سرمو نوازش دکتر

بود ،  ییخودم که موهام طال یها یبچگ هیکه بردش ... بور بود... شب دمی... د شبرد ایدر-

 رفت طرف ... یه

 ؟یدی: خواب د«نگاهم کرد و گفت دیسردار با اخم و ترد »...ائهی...اون در طرف

 یلیکرده بود... خ ریزنج یکیبود... صدات کردم، تورو  یواقع یلیخواب نبود، خ هیشب-

پر  یبا چشما»زدم یه مجامونو برد سردار... من با تمومه غصه ام ض آب بچه دمیترس

 اما بردتش... «:اشک ،تار نگاهش کردم و گفتم 

 یم شیسوزه ،داره آت یسردار ...دلم داره م سوزهیو گفتم: دلم م دیسرمو بوس سردار

 ...رهیگ

 کنم . یاومد که االن نتونم کار یهمه بال سرت تو نم نیمردم ا یکاش من م- سردار

 طرفش دراز کردم و گفتم: دستمو

 ...ترسمیبمون،م

با »: دوستت دارم. «و گفت دیسرم رو  بوس ». امیم یدرم، صدام کن نیپشته هم - سردار

 ...«کرد و رفت یحسرت موهامو نوازش بغض و

 نکهیا یسفر... برا میر یمرخص شدم سردار به همه گفته بود، م مارستانیروز بعد از ب دو

 یدور ادیز یسفر، اما جا میبه جبر واقعاً رفت میمحل بود کی یبا خانواده خودش تو

 جا رو اجاره کرد... هی میتا کردان کرج رفت مینرفت

 باغ بود ... هیچند طبقه وسط  الیو هیو رودخانه...  وهیباغ پر از درخت و م هی

حاد گرفته  یجازل بزنم ...افسردگ هیتونستم بخوابم و به  یحالم بد بود که فقط م انقدر

کنه که حال من خوب شه بدتر اونم خودشو باخته بود، همون  یبودم، سردار بلد نبود کار
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 زیچ هینه من اما  زدیبود نه اون حرف م دهیال من به صفر رسکه داشت باح ییایکم پو هی

 متفاوت بود

حاله و بچه  یجون و ب یکه مادرش ب یبچه ا نیع د،یچیپ یدورم فقط م مار نیع نکهیا 

 زنه؛یداره دور مادرش فقط بال بال م یول ادیاز دستش بر نم یکار

 خوادیداره، اون بچه فقط م یو چه وضع ی،چه حال هیچه شکل ه،یاون مادر ک ستیمهم ن 

 ادامه بده. شیمادرش بهش برگرده تا اون به زندگ

 تخت نشسته بود، موهامو از دورم کنار زد ،دستامو گرفت صدام کرد و گفت: نییپا سردار

 

کنم که حالت خوب بشه،  یکار ستمی... من بلد نشمایم وونهی...آالجان ...من دارم د آال

 ... کشهیحال و روز تو داره منو م نیکنم، آال  ا کاریبهم بگو چ

 هیبود ،شب ختهیدرآورده بود، موهاش به هم ر شیگرفتم و بهش نگاه کردم، ر واریاز د نگاه

 عزادار ها بود...

 بازم. یمن خودمو م یبه خدا آال، ادامه بد -

 زبون پوست لبمو ترکردم و گفتم:خوبم . با

 اریسردار سردار کن ،حرصمو در ب یکن ،ه یو گفت :پاشو بلبل زبون دیدستمو بوس سردار

 .یطور نیا رهیگی...به جون آال نفسم م

 . تونمی: نمدمینال

با بغض نگاش کردم جلوتر از من اشک تو چشماش »کنم برات خانوم ؟ کاریچ- سردار

 ها ... ینکن هی:آال گر«جمع شد و گفت
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 »نکن خوشگلم ... ینطوری... ایکنارم بود شهی،تو هم یساخت شهیتوهم ،یهست یقو تو

رفتم و پشت کردم بهش ، اومد  گهید یموهامو نوازش کرد ،دستشو پس زدم؛ به پهلو

 :«و بغلم کرد و گفت دیپشت سرم دراز کش

 هفته گذشته . هیقهر کن ،پشت کن ؛حرف نزن اما خوب باش، به خودت برگرد  باشه

 خوام تنها باشم . یم-

 یموهامو نوازش کرد و رو قهیند ،بعد چند دقکرد و همونطور همون جا مو ینوچ سردار

 لرزون گفتم: یبا بغض وصدا د؛یشونم فرستاد و پشت گردنمو بوس

 . یو گرفت یداد یبهم حس مادر -

 خدا... ایخدا ... ای- سردار

 چیه گهیکنم د یفکر م یخواست نگهش دارم؛ انگار هزار سال بود داشتمش وقت یم دلم

 ...ارمشیوقت به دست نم

و دوباره شروع به  دیو سردار از جا بلند شد، بلندم کرد به آغوش کش هیگر ریز زدم

 زدم: غیکرد ،ج یعذرخواه

 

 .دهینم نیمنو تسک یتو دردا یخواه عذر

که رهام کنه ،خم شد  نیگفت و بدون ا یاومد، سردار دوباره نوچ شیزنگ گوش یصدا

شماره  شیپ--زنگ قطع شد، سردار با تعجب گفت:  یبرداشت صدا یاز پاتخت لشویموبا

 :«نگاه کردم و گفتم شیبه گوش »!ستین رانیا یاش برا

 اونه حتماً . -
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بلندگو گذاشت اما خاموش بود به من نگاه کرد و  یشماره رو گرفت و رو عیسر سردار

 گفتم:

 . هیشماره چه کشور شیپ نیتو نت بزن بب -

 برس!با تعجب گفت: قبرس ؟آال ق زدو

 شیماه قبل که زنگ زده بود تا برداشتم قطع کرد پ هیزدم و سردار گفت : یپوزخند

 شماره هلند بود .

در کار  میبچه ا دیکنه؟ شا یسفر م یآال! داره ه یچ یعنیو سردار گفت:  دیکش دراز

 هان؟! ستین

 به سردار نگاه کردم ... برگشتم

 اومد پرسش گرا نگاه کردم و گفت: امیپ هیآالرم،  یصدا

 بود! لیمیزنگ ا یصدا

 ؟ هیاز ک نیبب

نگاه کردم، عکس  شینگاه کرد، از جا بلند شدم و به گوش یبازکرد و شوکه به گوش لویمیا

 بود. یسونوگراف یسه بعد

زدم  اهوی یبود ،تو یکمپان کی ایبرند  کی ینبود برا یشخص لیمیچک کردم ،ا لویمیا

 زدمو گفتم : یعکس شرکت پخش ورق آچارو... اومد پوزخند

 .دهیم تیشد ؛داره باز یپدر خوانده م دیبود تو خونه بمونه با فیح-

 .هیچکسلواک یشرکت تو نیا -سردار

 .کنه یفقط داره از روابط اطرافش استفاده م ستیتو مطمئن باش اونجا هم ن -
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 ... تونهیم ی! چطور؟ی!!! چطور؟یگیم یچ- سردار

که  دونهینکردم آال...اون م یوقت بهش بد چیو گفت: من ه دمیزدم و دراز کش یپوزخند

 باعث شده . یجبر طیاگر من به عهدم وفا نکردم چون شرا

 بسه.-

و  نیاومد براش خونه و ماش شیهمون موقع که بحث ازدواج با تو پ دیمن با -سردار

 :«حرص برگشتم به سردار نگاه کردم و گفتمبا »کرد یگرفتم ،قطع رابطه م یحساب بانک

 !یسوار بوده ؛حساب بانک یخوب ؟!خاک تو سرت سردار ؛گاوِ یحساب بانک -

 خورده نگام کرد و بعد انگار نگاهش روشن شد با حرص گفتم : هکّی سردار

کرده گذاشته؛ کاله بده کاال بده  یخرابکار هیدوتا هم تخم نکرده که، هر شاخه  یکی-

 باال بده . میدوقور تو ن

 لبخند کمرنگ گفت: جون . هیبا  سردار

 حرص بالش پرت کردم و گفتم :کوفت. با

: «خوش گفت یاومد جلوتر با رو »کنمت... یحس م ینطوریبزن سرم .ا غیج- سردار

 آال؟...

 تو حسابش؟ یختیر ونیلیحرص گفتم: درد، چند م با

 صدو ...- سردار

 نیزن ا نیکنه، ا یزن تو رو ول نم نیزدم :صدو....؟سردار برو خودتو بکش احمق ...ا غیج

 ... کنهیرو ول نم یزندگ

 با منه . نجایقانون ا نیا -سردار
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 .کنه یو ساده لوحه رو ول کنه؟اون منو دَک م زهیریکه پول به پاش م ویکس دیچرا با-

 فرق کرده. طیبا اخم گفت :االن شرا سردار

 یبچه ام ندارم جامو تو گهیسردار از دست تو؛ د یبه سرم گرفتم و گفتم: وا دستمو

 خودم سفت کنم. هیزندگ

! چت یگفت یحق توئه مگه تو نم یزندگ نیا یگفت: آال تو بهم فهموند یجد سردار

 شده!

 .دمیمشت زدم رو پاش با حرص گفتم :از دست تو به جنون رس با

سر دار تو خوابم در  ریغل و زنج اداونی دیکش ریکمرم ت دمیش کوبمحکم رو بال سرمو

 که من آزاد بودم اما همون جا پا به پاش نشستم ، نیافتادم، که با ا یهوشیب

سردار رو بلند  ی، گوشمافتاد یعکس سونوگراف ادی! ی!وا یپانته آ است! وا رهیاون غلو زنج

پسر بود، بچه تو خواب منم پسر بود! اون خواب نبود  دمو عکسو زدم باز کر مشدم برداشت

 افتادم. ریغلو  زنج ادیمامان !باز  گفتیبه من م اره،یصادقانه بود! بچه رو م یایرو

: به «و سردار گفت دمیباز دراز کش »!: پسر«نگاه کرد و گفتم یبه گوش»!ه؟یچ -سردار

 !گهیشک دارم د یهمه چ

سرش جک  ریپانته آ بود که سردار دستشو ز ری،فکرم درگ دیسردارم کنار من دراز کش 

 زدو بهم نگاه کرد ،چشمامو با اخم به طرفش برگردوندم و گفت:

 یهمه چ دمتید یچهارده  سالت بود،اگر اون موقع م زدهیده دوازده  سال قبل تو س-

 هکّیاول  م؟یگرفتیکنار هم قرار م دیبا ینطوریشد ، چرا ا یعوض م یچ شد،همهیحل م

 خورده نگاش کردم و گفتم :

 من اون موقع توباغ نبودم اما انگار که شاش تو کف کرده بود.-
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 آخه ؟! یادب یو گفت :چرا انقدر ب دیخند سردار

 ؟ نهیاالن وقت ا آخه

 ،دستش رو پس زدم و گفتم : دیلبم کش یانگشتشو رو سردار

 به من دست نزن.-

 گفت :عه ! یشاک سردار

 کردم بهش و گفت :متارکه جرمه ها. پشت

۰ 

 . یتو خودت ماه ها مجرم بود -

 . مینکرده بود یاون موقع عروس -سردار

 . یمری، آلزا میکرده بود یچرا عروس -

 .هیعروس یکیمنظور اون -سردار

 ینفس عاص هیو رومو ازش بر گردوندم و  دتمیباخنده بوس عینگاش کردم سر برگشتم

 ..... دمیکش

 رو سردار نیبشم و ا کیتونستم بهش نزد یتا دو سه هفته اصال نم چیشب که ه اون

 کرده بود ... یکالفه و عصب

تو دست من بود،سردار فقط بلد بود  قایدق یزندگ نیکردم ، افسار ا یم دایخودمو پ دیبا 

کرد تخم دوزرده کردن بود  یکه م یتنها کار ییبرنامه و راهنما یدست گل به آب بده ،ب

! 
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 یکنم، برا دایپ یو کم کم تسل ستمیخودم با یپا یکردم رو یبار سع نیهزارم یبرا

شش هفت   یستیبا یگرفتم اتاق بچه رو درست کنم چون بچه سردار م میتصم یتسل

 یخودمو سرگرم م دیمن داشت ،من با یبا اعالم باردار یبود، دو ماه فاصله زمان یماه م

سردار و  نکهیا هیحداقل قض شهیحالم بدتر و بدتر م نمک یفکر منف یه نمیکردم، اگر بش

 بدجور بهم دل بسته شده،

گفته  کردمیبگم عاشقمه ، من عهد بسته بودم باخدا !فکر بچه رو نم تونمیبه جرات م 

توان به هم  گهیکنم ...د یم یبه من، من دارم دور دهیبودم سردار !حاال که اون چسب

 ندارم ... مویزندگ ختنیر

 یطراح ای یاطیخ تونمینم اد،یدو هفته آروم آروم جمع کردم بچه ب یکیروخودم  اتاق

رو صرفه انتخاب تخت و کمد بچه و  یادیز یکردم ...روزها یکنم ...بهتر بود جمعشون م

 .لباس بچه.... کردم

 ه؛زن باردار هی تیموقع یموضوعات کردم که همسان ساز نیخودمو سرگرم ا یجور هی 

 . امیدر انتظار بچه بهم کمک کنه به خودم ب  ردارزن با هی

فقط  چارهیکنه، ب یاش فرق م افهیکالً ق شبیاتاق با د دید یم ومدیهر شب م سردار

 گفت . یهم نم یچیحال من رو به راه باشه ه نکهیا یبرا

که مقابل  میشکم بند داد هیشدم ،مجبورا سفارش  یکه وارد شش ماه فرض ینظر ماه از

 بپوشم ،رفت و امد ها رو هم گرانید

سردار  اومدن یخونواده هامون م پا هی میرفت یو هر جا م میمحدودتر کرد یتا حدود۰

 ...نهیاز خانم ها نخواد شکممو بب یدوروبرم بود که کس

لحظه ها من واقعاً بچه خودم تو  نیا یتو کردمیحس م داد ینقش بهم لذت م نیچقدر ا

 داد . یم نیکردم چون بهم تسک یشکممه دروغ خودمونو باور م
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 هیبود که تا من به  یکردم ازم پنهان شده ، موضوع یوسط من حس م نیکه ا یزیچ

 دادن ، یم ملیشدن و لبخند تحو یهمه ساکت م دمیسر یجمع م

خواست  یشده بود و باباو مامان م میاون شب که از ظن همه من شش ماه و ن تیحکا 

 میبود دهیو کمد خر ختمن ت هیبه خاطر روح میکه ما جلو تر رفته بود ارنیب یسمونیس

 ... بود ...  یاسباب باز میبود دهیکه نخر ییزای، تنها چ

 گفتم: یبود با دلخور دهیخر یلباس و اسباب باز یهم رفته بود کل چارهیبابا ب

 ؟! سردار ! یکن یم کاریبابا چ-

 . ستین یلباس و اسباب باز دیرآقا ارسطو !آخه االن که وقت خ - سردار

هم گفت شما  نی، پرو دیدیخر دیتخت و کمد سهم من بود که شما زن و شوهر رفت -بابا

 شهیهمه ! خودتون هم نیو لباس با غم گفتم :بابا جان آخه ا نیهاشو نخر یاسباب باز

 بره . یو م یاسراف ؛روز دیگیم

با غم به سردار »خرم ینوه ام م ی، برا ستیکه اسراف ن نیلبخند تلخ زد و گفت : ا بابا

 میبابام ، کدوم نوه قربون شکلت نوه اتو کشت چارهیب«بود رینگاه کردم ، سردار سرش به ز

 ! ستینامشروع ن گهینامشروعه دومادته .... البته که سردار م یبچه  ادیکه داره م نیا

 یداشت ! نفس یمن چه گناه یداره آال ... ؟ بچه  ینه! بچه چه گناه ایخدا آگاهه هست  

 ؟! دی، انتخاب کرد دیاسم انتخاب کن دیو مامان با ذوق گفت : با دمیبا غصه کش

 انتخاب کنه . دیآال با - سردار

 خجول بهم زد و گفتم : یبلند کردم به سردار نگاه کردم ، لبخند سر

 سالله کجاست ؟ -

 اونم . ادیم -بابا
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 ؟! امروز جمعه است ... یچ یعنیاونم ؟!!!  ادیم -

 بچه رو کجا بذارم ؟ لی، وسا گهید ادیبابا گفت م یا - سردار

 میدی، ما که راهمون دور بود زود تر رس نانیزنگ اومد و مامان گفت : عه حاج آقا ا یصدا

 هم هستند . نایا زی... چ

 ؟! نای! عمه اش انا؟یا زیچ -

 گفت : آال ! یشاک سردار

تر صدام کرد و  یسردار شاک» ادیبهم نگاه کرد وبا اشاره گفتم : انقدر ازشون بدم م مامان

 . گهی: عه! خب دختر عمه هات فضولن د«گفت

 سردار صدا کرد : آال ! نیاز تو اتاق بچه ع بابا

 با سر اشاره به اتاقمون گرد و گفتم : سردار

 ؛ مرد ندارن که ! ستنین نایمگه عمت ا -

 هم هست . یآروم گفت : مجتب یو باصدا یسردارشاک

پدر شوهر و  یعنی لیفام میقد »لب غر غر کردم : ری؟ ز نایا یمجتب یعنی نایا زیعه ! چ -

 ادیخب االن م «شوهر همه جا هست . یپسر عمو گهیمادر شوهر ، خواهر برادر ا حاال د

 . گهیکنه د یهندستون م ادی لشیف نهیب یسالله رو م نیباز ا

برداشتم و سردار که هنوز  راهنیپ هیبا اخم اومد تو اتاق و در رو بست و مدنبال سردار

 بود گفت : ستادهیپشت در ا

 خوره . یو عمو بر م ینکن به حاج یحرف درشت بار کس -

 ندارم که . یکار گهیچرا درشت بارش کنم ؟ گفتم ول کن ، ول کرده د -
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 جمع هست . نیا یبزرگتر از تو ، تو - سردار

جز ما چهار نفر نفهمه  یبودم که کس نیا یزنم ، خودم مدع ینم یبابا! من که حرف یا -

. 

 تخت نشست و گفت : یاتاق اومد کنار و رو ه یاز پشت در بست سردار

 . یبه مامانت گفت عیخونه ، سر میبرس ی، نذاشت ینزد یحرف یچقدرم تو به کس -

 .ستین یمامانم که کس -

 یشر هینکن که  ی، کار غهیت یکه لبه  هیکس هیشب طمونیآال خانم ، ما شرا - سردار

 نی: ا«گفت کردیکه به شکمم اشاره م یخفه در حال یبا صدا»نکرده  ییباشه که اگر خدا

 . شیقوز باال قوز موضوع قبل هیلو بره ؛ شب

کردم  یکار زدم ؟ یحرف میدوماه و ن نیا یبه کمر گفتم : سردار جان ! من مگه ط دست

 .... اوردمیخودم ن یهم به رو دمیسالله رو د ای ی؟ واهلل مجتب

 زنه . یسالله که باهات حرف نم - سردار

 حتما . دهیمامان فهم نکهیسر ا نهیزنه شورش نکن ، سر سنگ یحرف م -

 . دیزن یحرف م یتلفن یعنی - سردار

 .... مایزنم، خواهر ی، زنگ م زنهیسردار مشکوک نگاه کردم و گفتم : خب آره زنگ م به

 !!!ه؟یگرد زل زده منو نگاه کرد و گفتم : چ یبا چشا سردار

 ؛ جوراب بپوش ... یچیه- سردار

من  دنیبه جواب پوش هبد ریوسط گ نیپوشم ؛ حاال ا یپوشم سردار ؛ م یگفتم : م یشاک

. 
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 ریدامنِ پ یچطور ینیش یم یوقت ینیب یبا اخم نگام کرد و گفت : خودت که نم سردار

 بشه . دهیزنم تو انظار د یمونده پرو پا نی، هم یکن یهنتو جمع م

 خم بشه جوراب بپوشه ... تونهیآدم نم اروی نیبا ا «جوراب برداشتم وگفتم : هی »انظار ! -

 

 بده من پات کنم . -دار  سر

 ... ارمینه در  م -

 میرشته کرد ی،هر چ کنهیدر رو باز م یکیگفت : بده من االن  یبا حرص وشاک سردار

 . شهیپنبه م

 ... نهیخواست بب یداده بود که شکمم ترک نخوره ؟م ریم گنماما -

 باشه ... دهیکه شکم بچه شو ند هینگام کرد و گفتم : آخه کدوم مادر یشاک سردار

تا اومدم  نمیجورابو ازم گرفت ، تا اومدم بش»باش .  شی، تو اول میندار ایتو دن - سردار

 «:با غر رفت سر کشوم و گفتم نمیبش

 منو بپوشون . یه،  یشرت و شلوار یسردار گرمه به خدا تو خودت با ت-

حساسم رو همون نقطه  یرو چ یدونیم قای، دق یمنو سکته بد یخوا یتو م - سردار

 ضعف دست بذار .

 . کنهیمن نم ینگاه تو پرو پا گهیکس مث تو د چیه-

 هارو نگاه کنم ؟ هیتم برم برا همسااخم نگام کرد و گفت : زن گرف با

..رو تخت رو بلند کردم با حرص پرت کردم طرفش و با دستش پرت شده رو پس زد و 

 گفت :
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با اون و جمع و جور  میالک زده هست یهم بدون جوراب با پا یپا یجلو ادیمن بدم م -

قشنگ سردار همون  ادیاخالقا بدم م نیاز ا»کردن دامن لباس  با اخم نگاش کردم 

 ؟؟:نکنه باباتم نا محرمه«پام نشست و گفتم ریاخالقو داره همه بدن فقط خودش مطهره ز

 رونیقسمت بدن که ب کیاست  دهیپوش یلیخ یکی یگفت بفهم آدم وقت یشاک سردار

 ینم یکینگاه به اون  یکیحجابن  یغرب همه ب یکند تو یجلب توجه م یلیباشد خ

چون اسمش  رونیب ادیشرت گشاد اصال ب یبا ت مخانو هیتو تهران  نیهم هیاما کاف هکن

 تر گفت : ظیکنند ، با اخم غل یکوتاهه عالم و آدم نگاش م نشیشرته است یت

من  یبرا خودت برا یکنه ، حاال الک زد یرنگش جلب توجه م یپوست به اندازه کاف نیا

 نداره لیدل

 ... نهیمنم بب یبابا

که من  یجور هیچهار طاق باز شد ؛  هویدر اتاق  »به داد من برسه ...سردار ، خدا  یوااا -

که شونه سردار رو  دیکش یریت هی؛ سر دار نگهم داشت کمرم  دمیاز جا پر زیخ مین

 بابا! ی: مادر ... مادر !! ا«گفت یمحکم نگه داشتم و سردار شاک

فکر کردم آال تنهاست گفتم :  دیگفت : عه مادر ! ببخش یهیخانوم با خنده توج نیشه

 کمک . امیکرده ب دایپ دنینکنه مشکل تو لباس پوش

 کنم . ینه من هستم دارم کمک م - سردار

کنار  یزد و به من و سردار که انگار نا خواسته اونطور یخانوم لبخند تصنع نیشه

 . دیجوراب پوش شهیو نگه داشته بود نگاه کرد و گفت : آره آره ،شکم بزرگ بشه نممشکم

سردار داره جوراب  دمیکه من فهم یبگ دیشد ؟! حاال با یزن آخه چ نیوا !!!خاک عالم !ا»

خورده به  کهی!؟یگیم یبلند دار ی؟! که چ یکنه اصال بکنه ، خب که چ یتو م یپا

 مادر . میاین ما ماال -: «بود گفت یسردار نگاه کردم ، نگاهش شاک
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تو ساختمان پزشکان  رزادیخانوم ش نیا ادی» رونیه ... رفت بباشه مادر باش-خانوم  نیشه

 .«شد مادر سردار ی، م شدیم ریپ تیاون شخص یعنیافتادم 

 ورود ممنوع ... میدر بزن یجلو -

 گفت :آال ! یشاک سردار

 من . یموند برا یافتاد ، بچه م یم مبه جان تو حامله بود-

 گفت : به!به! یبا لحن قبل سردار

 توهال.. میرفت خالصه

نشسته  نیریاومد با ش یساعت از ورود خونواده سر دار اومده بود از وقت میکه بعد ن سالله

 بود . نیریکله اشون تو لپ تاب ش ایزدن  یبودن فقط حرف م

 ببره بهش گفتم : یکه اومده بود چا سردار

 . رهیبگ یکی نویریهلل شاماشا -

 راهش انداخت ؟ ینگام کرد و گفت ، ک یشاک سردار

 . امرزهیمن، خدا پدرمو ب -

 از حرفا . یاریکم ن - سردار

 ؛ رفته تو جامعه . ادیاز پس خودش بر ب دیاستعداد خواهرت رو شده ،زن با -

 دونست .... یفقط مو کوتاه کردنو م شگاهیدوسال قبل از آرا نیآره خوب ، تا هم -سردار

به  ستیکه ن یرستانی، بچه دب گهی! خب زشت بود د یگفتم : آخ یتصنع یدلسوز با

 خودش برسه .

 چپ چپ نگام کرد و گفتم : سردار
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 .یِشهال چُدن یتو خط ول اوردمیکاش شهال ام م-

 ؟!! هیچ یچدن - سردار

 چسبه . ینه م سوزهیضمانت ده ساله که نه م ینعی -

 زدم و گفت: یلبخند طنتیبا خشونت نگام کرد با ش سردار

 من هم عقلم سقف داره . یشده ول زیست به زبونت باشه ،خاطرت عزحوا -

 اشو گفتم : هنیکه مقابلم بود زدم به س یبا کف دستم در حال آروم

 سفت کنم ... خمویزام که م یشکم م هی، تازه دارم مثلن  ما،عروس گهیحرص نخور د -

 رفت گفت : یکه م یلب درحال ریز سردار

 ... کنهیبد تر م یگ یم یهر چ-

 . ماریگفتم : امشب از دلت در م آروم

 خفه گفت : یتر از هر لحظه نگام کرد و با صدا یبرگشت شاک سردار

 آبرومونو ببر االن خب ؟-

 ... گهیزن و شوهره د نیب یعیامر طب هی -

 آال !- سردار

، برو تو آشپز  یدم آشپز خونه برگشت یده بار اومد وینیسردار جان بده من س - مامان

 کرد . خی ی؛ چا دیخونه قشنگ با هم.حرف بزن

 خانم ! نیپرو ذارهیمگه آال م - سردار
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کنند ،  یو عمو دارن باهم صحبت م یبابا و حاج دمیدار داخل هال درس پشت سرِ اومدم

 رو تعارف کرد و کنار بابا نشست . ییکنار عمو نشسته ، مامان چا ریهم سر به ز یمجتب

 خانوم گفت : نینشستم و تا نشستم ، شهتعجب  با

 دیآال با »:گفت  میدیاز سردار پرس یما هر چ ؟یبذار یخوایم یخب اسم پسرمو چ -

هامو انتخاب  چهببا توئه ، من هم خودم اسم  شیسخت یها همه  گهیخب راستم م«بذاره

 ... گفتیسردار رو داشت م دهیهم عق یکردم ، حاج

 «؟ زنهیحرف م non stop نطوریهم ایمن جواب بدم ؟  دهیحاال امان م»

 یپخش م ینیریساکت شدن و سردار که وسط جمع ش هویهمه »"وانین" ذارمیم اسمشو

 ستادیکرد ا

 ؟! ی: چ«خورده گفت هکیو  ستادیا

 یکرد یپوزخند صدا دار زد و گفت :حداقل مشورت م شهال

 کنه یبذارم قبول م یسردار به من سپرد ومطمئنم هر چ -

به شهالنگاه کنم  نکهیا یجا »مجبوره قبول کنه. ،یمخصوصاً االن که توجمع گفت -شهال

 ،« کردیخورده نگاه م کهیبه سردار نگاه کردم که داشت همون طور 

به فکر مردم جهت  یعنی سمیمقاله نو هیمن  ن،ییپا ارمیب دین خودمو در حد شهال نباـأش

 یدختر پولدار که تو خونه م هی؟  هی،شهال ک دمیطراحم به افکار جامعه جهت  م هی، دمیم

 ...نی...هم نیده هم یو دستور م نهیش

 ؟ یچ یعنی وانین- سردار
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از  خوامیسازه، نم یاونارو م تیاسم اشخاص هو ی،شجاع از نظر روانشناس ریمرد دل یعنی-

 قاًیخوام دق یسردار باشه! م هیشب خوامیمنظورمو گرفت نم قاًیسردار دق»بترسه یزیچ

 «عکس اون عمل کنه ،دل و جرات و جسارت داشته باشه مثل من

 صداش نکنند. وانیوقت ل کیفقط - شهال

 گفت: یسردار و بعد من ،حاج یتر از حت یمن شاک یهمه ما حت قبل

 کن . یعذرخواه شهال

،من که عمه اشم  بگم  یبذاره که مورد تمسخر واقع نشه باباحاج یاسم دیآدم با- شهال

 بهتره.

خودش  بیکه ع رهیبه سخره بگ گرانوید نه،یحدش هم کنهیکه مسخره م یمسلماً آدم -

 باشه. دهیپوش

 . گمیبهتون م وانیپس فردا تو مدرسه بهش گفتن ل -شهال

 

 سردار نگاه کردم با اخم به خواهرش نگاه کرد و گفتم: به

به خودش اجازه نده اسمش رو مسخره کنه، اگرم  یکه کس میاریبارش م ی... جورشاا ان

کنه سردار نگاهشو تا طرفم برگردوند با حرص نگاه ازش  یکرد ادب داشته باشه عذرخواه

 گرفتم.

 نه سالله ؟ دهیاز اسمش خوشم اومد اصالً جد یلیبا خنده گفت: من خ نیریش

به قول  دهیاسم آال هم هنوز جد نیهم ،یهمش اسما شده تکرار هیآره، چ- سالله

 گفتینوشته؛ م یادیز یبوده ،کتاب ها بیبابا اد یبابابزرگم، بابا«نعمات»یعنیبابابزرگم 

 اسم آال از سوره واقعه انتخاب کرد.



363 
 

روش نشد بگه من فکر کردم همون  »داره ... نایروح وا یمن فکر کردم معن -خانوم نیشه

به سردار نگاه کردم با نگاهش بهم گفت :جواب نده  یشاک «آلِ، مؤنثش کردن شده آال!

 قاطع گفتم : یول

 خانوم ... نینه شه-

 آال!- سردار

 .ستین یخوام بگم آل و جن و پر ینه م -

 ... گمیگفتم ؟!...من م یگفت :عه!من ک یرو به حاج دیکوتاه کش یونیخانوم ش نیشه

 کرد گفت : یخانومو چپ چپ نگاه م نیکه شه یحاج

افتخار پدر و  هیما وانین دیس دوارمیاز انتخاب اسم خوشم اومد ام یلیخانوم، من خ آال

 مادرش و بعد ما باشه .

 کرد،یافتاد با حرص داشت سالله رو نگاه م ینگاهم به مجتب »ممنون حاج آقا که... یلیخ-

سردار  کنهیرو نگاه م یداره مجتب شتریبا حرص ب دمیبرگشتم به سالله نگاه کردم د

 «صدا کرد :آال؟! یاکش

 سر اصل مطلب... میسخن دوست نکوست ،بر میاز هرچه بگذر -ونیهما عمو

 من رفع زحمت ... دیصحبت کن نکهیقبل ا -سالله

 ...یر ینم ییگفت :سالله خانوم شما جا یشاک یمجتب

گفت  یتا بلند شد حاج آقا جد یو مجتب دهیتوجه از جا بلند شد و مانتو پوش یب سالله

سالله  یعموحاج -ی،آقا ارسطو اجازه هست به سالله خانم بگم که بمونند؟ مجتب نی:بش

 کنه..  یخورد نم یحرف و اجازه کس یخانوم تره  برا
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کردم و با حرص  زیر اموچشم کرد،یسرم برگشت به سردار نگاه کردم، داشت منو نگاه م

 هیعقب به مبل تک رفتم»کرده...  یپنهان کار  یعیضا یلینگاش کردم ، قشنگ به طور خ

 :«دادم و سالله گفت

ام نه مسئله  خواهرزاده یسمونیس یبرا میجمع شد نجایمن برم ا دیحاج آقا اجازه بد -

 .یا گهید

 .میدو تا نشون بزن ریت کیبا  میدخترم ما اومد یول -ونیهما عمو

 ... گفتیخواهرم راست م ونیدومتون خطا رفت آقا هما ریت-سالله

 ...ونی، عمو هما ستی...سالله خانوم ،االن وقتش نسالله  -سردار

 ه؟یاصالً االن مشکل چ م،یگیم یچرا سردار؟! مگه چ- یمجتب

،من  ریو سادات عصمت دار به خ دیخوب شما س یلی،من؛ خ گهیآقا مشکل منم د -سالله

 دختر شمر و کافر سران کفارهم هم به شر.

 . سازهیکوه متکون داد و گفت: باز داره از کاه  یسر یمجتب

 . میکنیهمه  با هم صحبت م-یحاج

 بشه. یعصب خوامیحرف بزنم ،خواهرم حامله است ،نم خوامی؟من نم یچه صحبت - سالله

 .دیچقدر هم شما دو نفر حرف منو گوش کرد-سردار

وجب چه صد  کیآب که از سر گذشت چه  د،ی،حرف بزن دیمن خوبم، منو بهونه نکن -

 راحت باشن . هیبق رونیب رمیوجب، اگه نامحرم جمع منم م

 اومدم بلند شم سالله گفت :عه !آال! سردار؟ تا
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 خوامیروشن بشه نم هیتاقض دینزن یدخترم، سردار گفت به آال حرف هینامحرم چ -مامان

 .میکرد دیی،همه تا گهیدرست م میدیاسترس بهش وارد بشه ما هم د

 نایکه رنگش برگشت، ا دمین با حرص خفته و خشم و خط و نشان کشبه سردار چنا 

 !؟یچه حاملگ یبلوا به پا کرد یگیم یحامله تو چ گنیم

به خانواده  دی،حرف رس ومدین شیپ یچیه افتاد،ین یبه هرحال خواهر جون اتفاق -سالله

 ییطباطبا هیکردم توش نظر یخودمو جمع و جور م دیچون من با د،ینرس ییها اما به جا

 ...ستین نیها باشم ،تازه فقط ا

 به پا نکن. امتیق گهیسالله خانم بسته د- یمجتب

سالله به من نگاه کرد و »به پا نکنم؟ امتیق نجایبه ا دیعه!  حاال که حرف رس -سالله

 یفهمیکنه، آال م یم قیداره مورد من تحق «اشاره کرد یبه مجتب»برداشته ه:دور«گفت

رفتن خود سرکار  یم نایکاش ا ینه حاج آقا، ا ونیکند نه آقاهما یم قیدر مورد من تحق

 ها... یعاد قیحقآقا رفته بعد نه ت

 ... یزنیجار م یدار یچ ینداره، برا یجز ما ربط یموضوعات به کس نیسالله ا- یمجتب

پا  هیاز منه تو که خودت  رادینداره؟! بزار بابات و عموت بدونن ا یچرا ربط - سالله

 . یا زاده غمبریپ

 ...دیدی: آقاارسطو اجازه م«از جا بلند شد و گفت یمجتب»ال اله اال اهلل  -یمجتب

برات ،صورت بابام گلگون بود ،غرورش رو  رمیکه من بم یاله ». دمینه اجازه نم-بابا  

 «شکوندن! سالله با بغض گفت :

 کردمیشتم، کار مداشتم، رفت و آمد دا یکه باهاشون همکار ییهمه اونا یمنو جلو-

شاهده،  نیریش نیا ،زدیهمه هوار هوار م یپول کرد ،جلو  هیهمه سکه  شیبراشون ...پ
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نبود  نیرینبود که پسرتون به من نزده باشه ش یانگو برچسب ونیپاشو بگو ،آقا هما نیریش

 ....زدیمنو م

مرد باال سرت نبود تو رو جمع و  گهی...به من مزدیمنو م یدونیآال، سردار، سردار تو نم 

 .کنم یجور کنم من آدمت م

،سالله « ستینگاه کرد ،من به بابام نگاه کردم حس کردم حال بابام خوب ن یبه مجتب»

 !!ام یلیخودم خ یمن برا ؟یکه منو آدم کن یهست یو اشک گفت :تو ک غیبا حرص و ج

 کشمیاز آب م ییبه تنها  ممویجامعه مردساالر تو ،گل یهفت سال از تو کوچکترم تو 

 با پسرا و مردا ؟ یبا حرص گفت: با دوست یمجتب رونیب

! هیحرمت یو ب یاحترام یب یته هر چ نیا گهیبرگشت د یبا ضرب طرف مجتب سرمو

 با هم داد زدن ونیو عمو هما یحاج

 !یمجتب -

 جا بلند شدم، سردار  هول زده صدام کرد :آال ... از

 بلند شو... ینگو ،آقا مجتب یچیه-

 آال جان...  به سمت در رفتم در رو باز کردم و گفتم :- سردار

بدجور بازه  یاحترام تون رو سر من رو چشم من ،دهن  آقا مجتب ونیآقا ،عمو هما حاج

زارم،  یزارم ،من نم ی،من نم کنهیم نیداره به پدر مادرم توه چی،حرمت خواهرم که ه

 ....رونیب

 خفه گفتم: یمو گرفت  با حرص و صدااومد کنارم آرنج سردار

 «سردار در رو  به طرف بسته شدن هول دادجلوو آروم گفت:»بعد یحساب تو باشه برا -

 سر لج افتادن... نایکنند، ا یبا دعوا که حل نم -
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 سیقد نمیبب رمیخدا ،اگر خداست که من نم نینرسه، ا نجایخوندم به ا هاون شب روض -

 . هیک یمجتب

 گفت : یو مجتب  دیلبشو گز سردار

 که ... دیخانوم ببخش نیارسطو پرو ی،آقا گهیال خانوم راست مآ آره

 ؟ یحرف بزن شهیروت م رونیبرو ب ایزدم: ب غیج

 خورده گفت :آال! کهی سردار

 . فیپدر ،ح نیا فیگفتم :ح رونیاومد بره ب یمجتب

و گرنه...دست به کمر گفتم: بگو ،نه بگو  گمینم یچهیآال خانوم احترام، سردار - یمجتب

 .. یبگ یدار یچ ؟یگیم یچ نمیبب

با چشماش که به خون نشسته بود »گفت :بسه  تیدهنمو گرفت با عصبان یسردارجلو

 .ترکهیرگ گردنم م یبرو، نر ی: مجتب«لرزون از خشم گفت ینگام کرد با صدا

آن هزار تا حس تو دلم بهم  هینگاه کردم  زدینفس نفس م تیبه سردار که از عصبان»

 رونیرفت ب یحس متفاوت مجتب ارتاهز «حمله کرد اول حرص و ترس عشق، نفرت..

 دیکش یم ریاز همون اول ت دیکش یم ریکمرم ت دم،یدهنم کش ی،دست سردار رو از رو

،چقدر درد با اعصاب  دیکش یم ریکردم اما اون لحظه انگار کشنده ت ی،داشتم تحملش م

 م را دادوستد داره .و روان آد

 خفه گفت: یآرنجموگرفت با حرص و صدا ریز سردار

 ؟! یخوایم نویخوب شد ؟!!  هم -

 نگو ... یچیه -

 دختر حامله است ... سردار ... نیخاک بر سرم ، ا- مامان
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 خونه ؟ یکس حرف منو نم چی، ه دیآال حرف نزن یجلو گمیم - سردار

 یکردم ، تعادلشو از دست داد ، دستشو رو یطرفم داشتم نگاش م ادیاومد از جا بلند ببابا

 غیگرفتتش ، منو سالله باهم ج یبخوره حاج نیزم نکهیچپش گذاشت ، قبل ا نهیس

 : بابا؟... میزد

شد ... منو رها  یما برگشت و گفت : خاک بر سرم ارسطو ... ارسطو ... چ یبا صدا مامان

 کرد طرف بابا رفت ...

 ، سردار با هول گفت : شدیم یمن خال یزانو ریشد ... ز امتیه قتو خون هوی

 جا ... نیهم نی،تورو قران بش نیتو بش -

 بابام ... یبابام ... وا -

باباجان تو هل نکن ، تو هل  ادیدارم ،من دارم ... االن حالش جا م یزبون ریمن ز - یحاج

 نکن ...

 

 

 

 یاالن عروس بار دارش ، هول م کردیسوخت ، فکر م یحاج یبرا دلم اون حال یتو» 

 «فته یکنه بچش م

 بابا .... یوبم آال جانم ، خوبم تو نترسخگفت :  یام نفس زنان م چارهیب یبابا

آب قندم آورد  هیخانوم  نی، بابا رو دراز کردن ؛ شه میکرد یم هیسالله و مامان گر منو

 از رو محبتش بود . نمیخوب ا ینه ول ایحال بابا داشت  به یدونم آب قند ربط ینم
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 گفت: ینشسته بود باال سر بابا با غصه م چارهیب ونیهما عمو

 کنم تو به من ببخش داداش ... یم یآقا ارسطو من عذر خواه -

 منو آورد و گفت : یاز جاش بلند شد رفت دارو ها سردار

 کمرت ؛ بخور... کنهیاالن قفل م -

 بچه ضرر نداره؟ یبرا - شهال

 شهال حرف نزن ، تو حرف نزن . - سردار

 «دلم خنک شد ! یاون لحظه وقتش نبود ول نکهیبا ا »وا !!! به من چه اصال . - شهال

و فقط منو سردار  یمطلق و غم متوار یکم حال بابا جا اومد ؛کم کم جمع در افسردگ کم

آن  هیکه  یجور هیبرم ، اما سردار قشقرق کرد ،  نایخواست با مادرم ا ی، دلم م میموند

 «!... یبر دینبا یآره خوب تو شش ماهه باردار»به خودم گفتم 

کرد ، فکرم  یبودم ، سردار داشت ظرف و ظروفا رو جمع و جور م دهیتخت دراز کش یرو

 خونواده ام مونده بود ، سردار اومد شیپ

 ی؟دارو خورد یبخور ارمیب زیچ هی.اتاق گفت : آال تو

 ؟ ارمیسردار نگاه کردم و گفت : ب هب

تخت  یاومد لبه »؟ هان ؟ آال  ی:چرا با من قهر کرد«نگاه ازش گرفتم و گفت»نه -

 : با توام .«نشست و گفت

 .ینیکره زم یدم روآ نیسردار تو خود خواه تر-

 با من قهر نکن . - سردار

 . گهیم یچ نیا گمیم یمن چ -
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 یبشه تو بچه سقط کرده بود یرنطویخواستم ا یما هست نم یتنش تو زندگ - سردار

 یرو یمغز منم بشه بار یب یمن به زور نگهت داشتم حاال حرص خواهرتو پسر عمو

 ؟ گهید یبارا

کنار  نجایو نگاه ازش گرفتم ؛ اگر هنوز سقطش نکرده بود م االن ا دمیبلند کش ینفس

 مونده . یباق نیغصه سنگ هیداشت ...تو دلم  تیواقع یمون بود ... همه چ

 آروم کمرمو ماساژ داد ،نگاش کردم بااخم و گفت : سردار

بهم  دیبا یستین ی، تو آدم عاد ی، بهم نگاه نکن یبا من قهر کن گرانیسر د یحق ندار -

 . یحق بد

 نداری. یالپوشون حقِ -

 دارم. فضا رو متشنج کنه نیخوادا یکه من فکر کنم م یزیحق هر چ -

 کلفتش نگاه کردم و گفتم : یزدم و به پنجره و اون پرده  یخند پوز

و  ینبود تو هم مجتب یزندگ نیا یمن اگر صورتم داغون نشده بود ، اگر جبر و قضا تو -

 من سالله .

 . یتو با سالله فرق دار - سردار

با »اول  یکه روزا یی؟! تنها جا هیحرص خشم نگاش کردم و حق به جانب گفت : چ با

 «:مشتش رو قلبش زد و گفت  یکناره 

 یکه خواهرت نم یبود که غرورت تو رو از همه گرفته بود ، کار نیخدارو شکر کردم ا -

ال آ: شک نکن «مشتمو گرفت و با حرص گفت یمحکم با مشت زدم تو دلش جلو»کنه ... 

 . یزد یم هیپوش دیبازم با یاولت بود یکه اگه به خوشکل

 ... هینگفته پوش شیی؟ خدا با خدا دیریگیم ریاسه گ، م ضهیشما فکرتون مر -
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 ترسه . ینم یزیخدا از چ - سردار

که مبادا  مزدیم هیپوش دیسردار واقعا نگرانتم ، اگر من صورتم داغوون نشده بود با -

فکرت  ی!سردار بااخم  نگام کرد و گفتم:  واقعاً برااد؟یخوشش ب نجز تو از م یمرد

بسته با صد تا مرد هم باشه به  یفضا یتو یعنی بندهیپا یعنی بندهیکه پا یمتاسفم ،کس

 دوستش داره. رونیبکه  بندهینفر پا هیهمون 

 ؟یفهم یگفتم :م یکرد با همون حرص قبل یهنوز با اخم نگام م سردار

 بفهمم. یزیچ ذارهیمثل من باشه حسش نم یکس نکهینه ،فکر ا- سردار

اشته تو ذترس تو ن  ؟یفهم یم برهیم نیو از بما ر یداره خرد خرد زندگ تسردار ترسا -

اگر  دیبه بابات، به منمش،  شا یدیچسب ،یکن دایت پأنذاشته جر ،یمستقل کار کن

  .یکرد یبا عشق کار م یکفاش بود کی ای یمعلم بود هی، یبرقکار بود

  میاریبگه طراح ب یکه مبادا حاج شهیر مینظ یاز روتر سته که ب رینظ یب یطرح ها یحت

 یزیچ هی،هر وقت از  یترسیم گونه ضی... سردار تو مرافتهیبه خطر ب گاهتیو جا

االن  یدیترس یاگر از پانته آ نم ؛یشیم کیاندازه بهش نزد یب یشیم یعصب یترسیم

 کار را نداشت ؛ نیاون جسارت ا

بهش  یبه تر سون یخوایم ادیب ایاون بچه هم به دن ینطوریهم ده،یحاال ترست به من رس

 ...یبد ادیرعب 

زنم دارم  یبرا یمن چنان ارزش یکه بگ یبه خودت اعتماد داشته باش نقدریا دیچرا نبا 

منو  افتندیهم به پاش ب گهی،چنان بهش محبت کردم عشق بهش دادم که هزار تا مرد د

 .زنهیکنار نم

 ینقش باز م،یکه ما نه ماه دروغ به همه بگ یهمه سال مستقل باش نیبعد ا دیچرا نبا 

 ...می،بچه خودمون بکش میکن
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 »تو سقط شد. یسالمت یمن سقط نشده برا طیشرا یامون برا گفت: بچه عیسر سردار

منه  ری: نه !تقص«گفت یهل شد و عصب»منه ؟ ریحاال تقص-: «خورده و آزرده گفتم کهی

 !شد؟یم ینطوریا دی،  چرا با ی،منه لعنت

سال  سهشدم،  یسه سال قبل با تو آشنا م کرد،یم انتیکاش پانته آ سه سال قبل خ 

 .میکردیشروع م مونویقبل زندگ

من حاضر بودم اون موقع ها  افتنیبد تر ن یتا اتفاقا فتنیب دیتلخ با یاتفاق ها یگاه 

 ینطوریداشتم که کمر و صورتت ا یو سالم م حیکرد اما تورو  صح یپانته آ منو ول م

 نشده باشه؛ بچه هامونوبا دست خودم نکشم...

و  یمانی؟من سرم پر از پش یزنیبا من از ترس حرف م ی،دار یفهمیمنو نم یتو دردا 

باعث دردات منم.  یوقت  یتو درد دار یوقت رهیگیدرد م«قلبش یزد رو»دلم ه،یشونیپر

  رو داشته باشم؟ یجرات کار ینترسم ؟چطور یچطور خوره،ی،وجدانم منو م

 یحت یکه بهشون اعتقاد داشتم منو دور زدن مثل پانته آ، مثل مجتب ییزایهمه اون چ

که ازش دور بودم و  ینفس بکشم، تنها کس ذاره یکه منو تو مشتش گرفته نم یحاج

 !!؟یدیترس ینم یبعد نترسم ؟!توبود ییاالن پناه آوردم تو

 ی،چون هرچ دنیمن نه آال، من عادت دارم به ترس یگرفت ادیبه ساختن  یتو عادت دار 

 .داد طو شرط شرو دیبهم داد با تهد یحاج

تو  یبشه، نکنه... نکنه... ول یعمل دشی،نکنه تهد رهیکه نکنه ازم  بگ دمیمن همش ترس 

من مقصرم هر روز  نکهیاز ا میهم شد یوارد زندگ یطور نیکه ا نیاز ا ره،یبگ تونهیرو نم

 گهیساله د ستیبخوابم ب خوادی... تو سرم هزارتاحس متضاده... دلم مکنمیخودمو لعنت  م

 . باشهن دیتهد یبشم وقت داریب
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براش سوخت با غصه نگاش کردم، سرش رو پهلوم گذاشت به پهلو به سمتش دراز  دلم

صادقانه  یایرو هی.. .، بچه هامونو.نمیکه خواب نب ستین یم آروم گفت: شبیبود دهیکش

 ...کنهیاست که منو ذره ذره آب م

 نم خواستمیآال بچه مشترکمون رو م خواستمشیم خواستم،یاونو من م شتریاز تو ب یحت 

 مقصرم، من مقصرم ...

نسخه ها خوب  نیکه با ا یآش شله قلم کار هینوازش کردم تو سر و روان سردار  موهاشو

 .ستیبشو ن

دارن از پر قنداق دارن از رفتار  یآدما هر چ یپسر رو ترکونده ، همه  نیزده سر ا یحاج

 بچش تو زرد از اب در اومده یانقد خوبه ول یفالن گنیم دیدیپدر مادرشون دارن شن

 رفتار کردن که یبوده پدر و مادر چطور دیکه لوح سف شیزندگ اون بچه هفت سال اول 

 تو زرد شده ، ترسوندن؟ خشونت داشتن ؟  نیا

کردن که االن  یکار  هیکردن ...  رشیتنهاش گذاشتن تحق ادیبودن ز ریآسون گ یادیز

و دزد  یقاتل و جان ضویرو مر یشن خدا که کس یفرزندشون رو به رو م یدارن با ناهنجار

 ردار رو نابود کرده .با اون بکن نکن هاش س ی... حاج انیم ای، همه پاک به دن نهیآفر ینم

 

 

فضا  یسردار تو یگوش یصدا خوردیبه صورتم م ورماهیخنک شهر میپنجره اتاق نس از

 یپارگ نیا نیبودم که ب نیمنو پاره کرد. اما انقدر سنگ یصبحگاه نی.چرت نوش دیچیپ

 سردار گذاشت. نیچرت وصله زدم و دوباره خوابم کرد. اما مگه ا

 که قلبم از جا کنده شد  و گفتم : «آال! »گفت : دیچنان از رو تخت پر هوی
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 ؟ هی! چ یوااا -

 . میپاشو بدبخت شد - سردار

 شد؟ شیزیشد؟ بابام چ یچ

 .رانیفرستاده ا شبیاومده. د ایبچه دو روزه به دن ه؟یبابات چ - سردار

،  . تو رو خدا .... خداادیاومد.ن تریت کیتو سرم با سرعت نور »خودش هم اومده ؟ ؟یک با

کنم. خودش  یبه خودت قسم از بچه اش مثل بچه از دست رفتم مراقبت م ادیخودش ن

 «باشه. ومدهین

 ؟ ستیاون قصدش بدبخت کردن من ن اد؟مگهیخودش کجا ب  -سردار

 گفت : دیپوش یکه لباس م یام راحت خارج شد و سردار با حرص در حال نهیاز س نفسم

 رو داده . یآدرس خونه حاج  -

 ؟ یدیا فهماز کج تو

 رو گذاشته بودم. یکی -سردار

 کجاست؟ یدونستی: مگه م«که خورده گفتمی»

 آره. - سردار

بار  نیمتنفرم .ا اتیپنهان کار نیسردار از ا ؟یگفتم : آره؟؟!!!  بعد چرا به من نگفت  شوکه

 ؟یچرا نگفت

از درد کمر ناله  شهیکه پانته آ بود هم ی. اون موقعیریاسترس بگ دیچون نبا - سردار

تو حالت بهتر شد.  میکرد دایپ ییزناشو یبا هم رسما زندگ یرفت وقت یوقت یول یکردیم

 . زمیکجاست فکر تو به هم بر دونمیم یدونیم نکهیبا فکر ا خواستمینم
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 من ؟! یگرد شوکه گفتم :برا یچشما با

 هیاومد جلو و موهامو از کنار صورتم زد کنار و تو چشمام جستجوگر نگاه کرد. قرن سردار

.خم شد دیچشمام پر شور  پرسه زد. چونه امو آروم گرفت .صورتمو جلو کش یتو اهشیس

 کنه گفت: ادیفاصله رو ز نکهیو آروم بدون ا دتمیگرم و با خلوص احساس بوس

تموم  ی.برا یبش داریبح ها تو بغل من ،تو بص نکهیخوام. ا یرو باهات م یمن زندگ -

 . یدردهام. درمون باش

االن تموم قلبم  یشد ول میتا قلبم تسل دیعقلم جنگ یادیز ی. روزایدرمون داشته باش

 .مهیتصم نیمن پشت ا

 می،بر بالتدن امی: حاضر شو م«بلند کرد، موهامو نوازش کرد و گفت یسرشو کم»

 .مارستانیب

از سردار بود...باالخره دلش به نامم شد...باالخره به  زیقلبم لبر یوا »کدوم...کدوم ...  -

همون  نویمعشوق بودنو دارم... دوستش دارم ...دوستم داره ... ا اقتیکائنات ثابت کردم ل

 «آوردم. مانیو بهش ا دمیاز هر لحظه فهم شتریلحظه ب

 هماهنگ کردم... یپزشک هیقبال با  - سردار

آال تا اون نقشه رو لو نده که اون  ،کنم یم ی، هر کار ی: هر کار«تکون داد و گفت یسر»

حقم نبود. حاال  نیادا  کرده بودم ، ا شتریب یبچه به نام تو باشه. من حق پانته آ رو حت

 ...؟یبپاشونه... ساک بچه رو جمع کرد مونویبا بچه ام زندگ ذارم،ینم گهید

 دایت پأ. جر دینترس زیچ هیبار از  هی.  کردمیو نگاش موسط تخت نشسته بودم  همونطور

 .کنهیحفظ م تشیر با موقع یزندگ نیکرده داره با چنگ و دندون ا

 هی هیبا ظرافتش شب ستین یازیهاش که ن یزنم با تمام زنانگ هیکه  کنمیدارم حس م 

 زن کامل باشه. هیمرد  هیه یمرد همش فکر کنه. شب هی هیمرد قلدر باشه. شب
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 باشه من عاشقتم. ادتیبشه  یو گفتم : هر چ ستادیکردم.ا صداش

آرامش چادرشو رو سرش انداخت دستشو  هوینگام کرد، رنگش باز شد .انگار  رهیخ سردار

آال! که   ستین یقیعشق حق نیا یاندازه  یعشق چیه ایرو قلبش گذاشت و گفت : تو دن

 جنگ، بعد هزار بار مردن ، متولد بشه . عدبعد نفرت ،ب

ما دو تا حرف عشق  نیباره که ب نیرفت، اما حال من عوض شده بود .اول سردار

با سردار دارم تجربه اش  یعنی؟  ستیخواب ن یعنی. شهیگفته م سیو سل نقدرواضحیا

 سرم  بود. یتو یخاص یانرژ هی کنم؟یم

 یآدم ها هیمن شب نکهی! حس اردکیکردم .حسش م یبدنم.حسش م یسلول ها نیب 

 مهم بود. یلیمن خ یتشابه برا نیاام...  گهید

 زدم : بیبچه رو جمع کردم ، به خودم نه ساک

. تو یکنیامانت قبول م یباشه .تو دار یباشه. از هر ک یهر ک یامانته ها! برا نیا آال،

کنار  هیقض نیبا ا هیکه اگه سردار و بق یرحم اجاره کن نکهیمگه ا یبچه دار بش یتونینم

 نداره.... یبچه که گناه نیا ان،یب

از دست  تویالمتو س ییبایباعث شد ز یاحترام یو ب ینیسال ها غرور و تمسخر و خودب 

 ....ادیسرت ب یبدتر یبکشه که بال یبچه عذاب نیا یکن ی.مبادا کاریبد

بهم ترحم  یکس نکهیخاطر ابه . میبه خاطر زندگ ارمیب تسکردم سردار رو بد عهد

 شهیحکمه. سردار هم هی هیبشبچه  نیمستقل خودمو داشته باشم.ا ینکنه.حداقل زندگ

 کنه. یکنارم خواهد موند چون باورم م

رو بدم.پانته آ  یبهش مهر مادر دیمن با دهیرو م ردارسمونه... اون بچه به من  یم عاشقم 

باال سرم  ی. از خداادیم ای.... بچه پاک به دنیاونه ول یبچه  نیمنه و ا بیرق

 .رونیب کشهی.چقدر موشکافانه مو رو از ماست مترسمیم
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 قیدر موردش تحق گفتیبود .بابا م یپسر خوب یلیداشتم که خ یخواستگار هیبار  هی

 یاز گلها هیپسر گل نیبه به... به به ...ا »: گفتنیهمه م بردمیکردم تا اسمش رو م

 .ومدیبدم م پشیو ت افهیمن از ق یول«بهشت

 یو ادم رسم الم.با عومدیشسته و رفته اش بدم م هیتیشخص پیاز ت ا،یظاهر پیاصال نه ت

 یلی.اما مامان و بابا خدادی.حس تعذب بهم دست مکردیم ی.انگار نقش بازکردیصحبت م

 دوستش داشتن .

 ختهیفره هیبرم زن اون بشم که چ افمیو ق ختیر نیگفتم :من با  ا دمیاصرارشونو د یوقت

 ارمیب ایخودش به دن هیعنتر شب هیارزه پس فردا  یبه لعنت خدا نم ختشیاست. خب ر

 دق. مامان و بابا وا رفتن ، ی نهیبشن دوتا آ

 رتیتب بنده اما س هیبه  ییباینناز .ز افتیقدر به ق نیتکون داد و گفت: آال ! ا یبابا سر 

 هم آخرت. یرو دار ایتو هم دن هباش بایاگه ز

کردن تنش از لحن و کالم  خیمظلومم گفتم که قشنگ  ی چارهیب یبه بابا ییبرو بابا هی»

 «شد . دایمن هو

 زدم سردار گفتم : حاضرم. زنگ

 خونه، من اونجام. کینزد مارستانیب ایب ری: آژانس بگ گفت

 ؟یگرفت لیبچه رو تحو -

 آره. - سردار

 ؟یچه زود ! چطور -

 درزش نره. یو زمان سپردم تا مو ال نیروز رو داشتم که به زم نیانقدر استرس ا - سردار

 نبودن. یحاج یخوبه جاسوسا -
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 بود که االن وهفت صبحه و خوابه. ی، مجتب یجاسوس حاج - سردار

 گفتم: پسره؟ یواسترسدیترد هی با

 یم یاون حس مور مور شد ،هر ناش یکه تنم از حال و هوا یحس ،یحس هیبا  سردار

 که ذوق داره ... دیفهم

آورده بودمش.چقدر  ایخوره افتاد. کاش من به دن نیقلبم ع یخوب بچه اشه، حسادت تو 

 دوست داره. نقدریذوق داره... بچه پانته آ رو ا

 دیمنطق شدم با یچقدر ب ی. وارهدوستش دا نقدریا یاونم هست. چطور یخوب بچه  

 درک کنم...  دیدرک کنم با

بچه رو  نیوقت ا هیکن که  یکار کیاز خودم... از خودم... تو  برمیبه تو پناه م ایخدا

 نکنم. تیاذ

باالتر  ابونیسه تا خ مارستانیزدم آژانس . از دلشوره و استرس حالت تهوع داشتم .ب زنگ

 از پشت سر صدا زد : یکی مارستانیدم ب دمیبود. تا رس

چهارشونه که چه عرض کنم  مرد با دو متر قد و کی دمیبرگشتم د »...ییخانم طباطبا -

 :«، گفت ختیر یبگم هشت ، ده شونه بود. قلبم هر دی، با هیبند بیاگر به ضر

 ، ببرمتون اونجا. دیآقا سردار بخش کودکانند. گفتند شما اومد-

مرده با خجالت  چارهیقلبم گذاشتم ب یدستمو رو »خدا سردار رو خوب کنه ... یوا -

 : ترسوندمتون؟«گفت

 د؟یگرفت لیاون حالم بده. شما بچه رو تحو یمن دلشوره دارم برا نه آقا ، -

 بودم . غماینه من مراقب آقا  -مرد

 ه؟یک غمای -
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 گرفته. لیهمون که بچه رو تحو - مرد

 بچه رو آورده بود؟ یآره ، قشنگ معلومه . ک ؟یگاردیآهان شما باد -

 داداش زنه. یانگار - مرد

 قطع رابطه نبودن ؟ نایو با تعجب نگاش کردم و گفتم :داداشش؟؟مگه ا ستادمیا

 !دونمیواال من نم - مرد

 یبودن ، تو بگو صد سال، آخه بچه چه گناه دهیپول د ناینقشه بوده ، ده سال؟؟ ا همش

 گهیکشور د کیبچه رو از  ارن،یمجبورن به عقد در ب ادیداره، البد فکر کرده بچه ب

 فرستاده...

 سردارِ احمقو اسکل کرده!؟ نیا یعنیخودش نباشه ...  یبچه  دیشا 

که  یکس شیسردار بوده .اونم پ ییآبرو یباشه که فقط قصدش ب ینطوریخب اگه ا 

 حاج آقا... یعنیدست اونه ، شیداره و همه زندگ یستیرودربا ششیسردار پ

! آقا ؟یی: کجا . با استرس و هول گفتومدیشدم و سردار خودش داشت م مارستانیب وارد

 ممنون. نیمع

 ...شِیعجله گفتم: سردار... سردار آزما با

 .DNA یبرا مارستانیاومدم ب عتریبله سر - سردار

 ؟ دنیجواب م یک -

 فرستاده. DNA شیکه بچه رو با جواب آزما نهیا هی. اما قضکشهیکه طول م نایا - سردار

 !؟؟؟یخورده سردار رو نگاه کردم و گفتم : چ کهی

 با پوزخند دست به کمر شد و گفت : سردار
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 :«و به دوردست نگاه کرد و گفت دیکش ینفس هی»خواسته من شک نکنم یم -

 کنم. شیآزما دیخودم هم با خورم،یحرفا رو نم نیمن گول ا ینوچ.ول -

 !؟یمطمئن بش یکه تا حدود ستین یاالن نشونه ا -

 .هیکی امونیگروه خون - سردار

 ی،هم نم دنشیاز د دمیترسی،هم م نمشیبب خواستیداشتم انگار هم دلم م یحس هی

 یهم کل وجودمو گرفته بود ،از خودم م یدیحس شد هی نم،یبب ختشویخواستم ر

 کنم که تاوان پس بدم . ییخواستم خطا ی... نمدمیترس

 ...؟!شیدی...د دید-

 ایقدر بامزه و خوشگله ،ب نیبود ، گفت : آره... ا یخنده اش ذوق خاص ی.تودیخند سردار

 .نشیبب میبر ای...ب

 ؟! هیخورده گفت : چ کهیقلبم گذاشتم و سردار  یسردار رو گرفتم. دستمو رو آرنج

 . ترکهیهستم!دلم داره م یمدل هی یگفتم : وا عیتند و سر تند

 و گفت: دیاول با تعجب نگاه کرد بعد خند سردار

 .جانهیاز ه نیخب ا زدلمیعز -

 گر ...نتونم...اگر... ا-

نگاه نکرده بود .انگار کانال زده به درونم،  ینطوریتو چشمام  نگاه کرد. تا حاال ا سردار

پنجه هاش گرفت و  ونینگاه قلبمو به تپش انداخت. بازوهامو م نی. انهیبیداره درونمو م

 گفت :
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 نیکه زم یاز کس سی... تندیسیتند هیشکسته. تو  یستیکه بلد ن یزیتو تنها چ -

نشو که من  میجا تسل چیبابامو قدر تو باور ندارم، ه یصعودشه. من حت یخوردن به معن

 .بازمیخودمو م

من به اون پشتم  نکهیا یزده جا هیسردار با تعجب نگاه کردم ، انگار اونه که به من تک به

 منه. یِخودباور ی نهییآ نیرگهام حس قدرت کردم. ا یگرم باشه . تو

اگر  کنند،یکه فکر م رانیا ی: برعکس تصورِ زنها گفتیم یسکارشناس روانشنا کی

و  هیازشون راض شتریو ب کنهینشون بدن مردشون حس قدرت م فیخودشونو مظلوم و ضع

 شن،یتر م یدوست داشتن

 بهم ثابت شد. نی.اون لحظه اادیو با اعتماد به نفس خوششون م یقو یمردها از زن ها 

 که تو اتاقش سه تا نوزاد بودن. شهیپشت اون ش میطرف بخش نوزادان رفت به

من  یکه شونه ها یاشاره کرد .با همون حس مذکور در حال هیسردار به اون کودک وسط 

 رو در بر گرفته بود گفت :

 ماست. "وانِین"اون  -

نوزادا  سرخ  هیبق هیشب «تنم رد شد، یاز تو یانرژ هی... حس کردم  ختیر یقلبم هر»

 بود... یآب یکاله نخ هیسرش  یبود، رو یدستاش، دستکش نخ یشده بود صورتش ، تو

 نیپناهه... ا یب یلیموجود خ نی...تونست ازش دل بکنه؟ ا فهیچقدر معصومه... چقدر ظر

 یباشه که پانته آ برا گهینفر د هی یسردار نباشه،بچه  یاگه بچه  یکرده حت یچه گناه

 سوء استفاده کرد.  ینطوریاز انسان ا دیاده، نبانقشه اش فرست

 یعنیانسان بهش  نیکتریاز دست نزد گه،ید یاست.از دست آدما چارهیبچه از اول ب نیا

 گفت : ل. سردار با هوهیگر ریخونه کرد که زدم ز یمادرش.... تو دلم غصه و ترحم جور
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 شده؟ ی؟ چ هی؟چ هیچ -

 بچه گناه داره. نیگفتم : سردار ا هیگر با

 داره ؟!!! یچ ؟یچ - سردار

با  ،یجلوشو نگرفت، با چه نقشه ا یچرا کس نور؟یفرستادتش ا ایاز اون سر دن یچطور-

بده؟  ریش یبچه رو االن ک نیدلش طاقت آورد؟ ا یاومده؟ چطور یچه قانون و حکم

 :«بهش اشاره کردم و گفتم »نگاش کن...

نزند اگر مادرش االن  بیکه با ناخنش به خودش آس دیتو دستش دستکش کرد یحت

 .اعتماد کنه  یکبه نکرده  تیازش حما

به آدما دو  هیکرده شب یچه گناه نیآورده ا اینه ماه با نقشه و افراد بزرگ با انتقام به دن

 .زنندیکردن و تو سر هم م ستیسرشو ر

مادر  ؛یسرخ گفت تو مادر ا یبا چشما داردارم سر یتمام عمر حسرت مادر یمن برا 

از سر پسرش را کم کند  یاز سر من چه کرد شیسردار ستا رهیپانته آ نم هیسا شهینم

 !!تو شیبرگرد پ ه؛ریرا بگته آکن که هزار بار پان یمادر یجور

آب رو  خوادیشوهرم م خوادیبار م هی خوادیطفل معصوم مثل آدم بزرگا پول م نیمگه ا 

حاال محبت سردار تموم شد به من قول بده فقط هر جا هر وقت  خوادیم یچ یچ خوادیم

بعد با خودم  زیهر چ یکردم هرچ یمن کار یاز من خسته بود یاز من ناراحت بود

 ی.کن هیتسو

از حرف سردار کرده بود نگاه  کیکه خورده با تی» .یکن هیو با من تسو وانین یکارها 

 یم یول م،مطمئن نبود شتریبه خودم ب توسردار من از  یگیم یچ «:لب گفتم ریکردم و ز

پسر توئه  وانیناتاق منو تو خدا  نیجا پشت در ا نیهم میبا هم عهد ببند نجایخوام ا

 م.کن یمادر شتریبراش از مادر ب
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 هیبار  هیکرد و گفت بزار کنارت  ینفس دیلبش کش یرو سرم نباشه دندونش رو شهیهم 

من  یتکون دادم جا یتو سر از خوام یم سهم ینیکار را درست انجام بدم من هم نیبار ا

 پناه . یبه نگاه کردم باز دلم از نو سوخت طفل ب زدمیحرفا رو م نیبود هم

 یدستمو رو شه،یپرستار اومد و سردار رو صدا کرد و سردار رفت طرفش، پشت ش هی

 گذاشتم و گفتم : شهیش

،  دونمیمادر تو باشمو االن م نکهیا یبرا لمیدل نی،من بزرگتر وانی، اما ن یچیسردار ه -

 ...شمیبار قبول م نیمن ا ای،خدا ییامتحان خدا نیتو بزرگتر

.  کنهیبده و بستون م شهیقبول بشم. خدا هم دیتورو با وانی.... ندمی... قول مدمیقول م 

 پسر منو گرفت ، تو رو داد ....

استن ، حاال حس خو یرو نم یوقت منِ واقع چیه یقبل یصورتمو گرفت چون عاشقا 

حس اعتماد به  نیبرام در نظر داره. ا یزیباباتو بهم داد. اگر من مادرت بشم، خدا حتماً چ

بهم  یاگه دار وانوین ایجاست .... خدا نیا یوقت نداشتم .اون ... اون انرژ چیخدا رو ه

 تمام و کمال بده ....  یدیم

 من . یکوچولو وانیپسر خودم... ن یپسرم... جا یاز من عاشق من کن ... جا شتریب ونوا

آماده  ی: همه چ«با تعجب سردار رو نگاه کردم و گفت »خانوم ایآال جان ... ب -سردار

 زائو. نقشِ یتکون دادم و گفت : برا یاست، اتاق گرفتم ، هماهنگ کردم. سر

 آهااااان!!-

 رو حاضر کردن. یپرونده پزشک -سردار

 ؟یکرد کاریسردار چ -

 به نام ما بشه. وانیکه ن یارهر ک -سردار
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 جا لو بره... هیاگه  -

ماه همه جا... هر جا که الزم بود رفتم که امروزو  ۹...نفوس بد نزن ...  رهینم -سردار

 .یاتاق خصوص کی یبسازم.دستمو گرفت و برد تو یعیطب

پرستار اومد  هیشال سرم کرد . هیتخت بود لباسا رو تنم کرد. موهامو باز کرد.  یلباسا رو

 و با استرس گفتم :

با خنده  »! دهیچقدر رنگ پر -پرستار شن؟یمرخص م یک زانیم یعیکه طب نایخانوم ا-

 !!زائوها حالشون بهتر از توئه نی: ا«گفت

 اصال. کنمیآره دارم غش م -

 اومد تو اتاق و سردار ر  صدا زد و سردار گفت: یکی

 .امیاالن م-

 :«سردار رفت و پرستار گفت»

 .یدار یخوشکل یچه چشما -

 نوشت گفت: یکه پرونده رو م یبا صدا زدم و پرستار در حال یپوزخند

 بوده؟ دیاس-

 هم صورتمو گاز سوزونده. مارستانیپرسنل ب ینه تصادف ، البته با کاهل-

 سرشو بلند کنه گفت: نکهیبدون ا پرستار

: «، اروم زمزمه کردم کردیصحبت م نیحس سنگ هیبا »بود دیاس یقربان هیخواهر من -

 بود؟

 نگام کرد صورتش پر از نفرت و خشم و غم بود و آروم گفت: پرستار
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 کرد. یخودکش-

 !ی! وااای:  وااا«زدم به گونه هام و گفتم یدودست»

بذار  رن،یبگ ادی، بذار دوباره ساختنو  سیکن ، از حست بنو یکار هیبزن  جیپ هی - پرستار

 باخت ... دیکه نبا رنیادبگی

 داشته باشن... یکه خودباور رنیگیادمیشد، اگه چندتا مثل تو باشن،  میتسل دینبا 

مرگ »نکهیجمله کمکم کرد ا هیکنم.اما  یخودکش خواستمیخدارحمتش کنه .منم م-

پس  هیت و جسارت داره و قوأجر یلیخ رهیودش مخکه سراغ کشتن  یترسناکه ، کس

 «سته؟یخودشو بکشه اما مقابل اون مشکل نا هک هیقو نقدریچطور ا

 نیکردم... ا یخودمو قربان عمالمنبودم، من با ا ی، من قربان دمیاتفاق خدارو د نیمن بعد ا

 قبول بشم. دی،با مهییروزا امتحان نها

 ...رمی، فشارتو بگ یشیتلخ زد و گفت: م یلبخند پرستار

سرم برام زد ، سردار که اومد  هیگرفت از استرس فشارم به شدت افت کرده بود . فشارمو

 «شد؟ ی!!! چآال» خورده گفت : کهی

 .ستین یزیچ نهییپا یلیفشارش خ - پرستار

 ؟یخوب - سردار

 استرسه . یآره خوبم ، برا -

 .یزنگ زدم حاج -سردار

 خدا... ایخدا  ای -
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. تو پرونده ساعت  یداشت مانیصبح زا میو ن شیگفتم سر صبح دردت گرفت، ش - سردار

 ورود بچه رو زدن.

 لبات خشک شده ! ؟یخوایتکون دادم و سردار گفت : آب م یسر

 .ادیقلبم داره از دهنم درم -

همه  رمیدم در م هوی.شمیپوچ م گهیمن د ی. تو خودتو ببازکنمایاالن سکته م - سردار

 .دمیلو م ویچ

 وا !!! -

 : «و گفت  دیآب بهم داد و سرمو بوس وانیل هی »!است باشه واال، حو  سردار

 روبه راهه. یصحبت کردم، همه چ مارستانیب سیاالن با رئ -

فقط مدل  نیچارطاق باز شد ، صورتمو پوشوندم . سردار از کنارم بلند شد .ا هوی در

 اومدن مادر سرداره .

 ... یوا ی!!! وا ییییییا -خانوم نیشه

 !؟هیبابا مادر!! چ یا - سردار

 تو دراز بکش. - سردار

 ؟یکرد مانیزا یعیتو با اون کمر،طب یسالم مادر ، من بگردم اخه چطور -خانوم  نیشه

 ایتا بردن تو اتاق عمل بچه داشت خودش بدن گفتیبود ، م نییدکتر گفت.بچه پا - سردار

 .ومدیم

 من قربونش برم... یاش و گفت: اله نهیخانوم زد با س نیشه

 ؟یکرد مانیراحت زا ؟ی: مادر خوب«و گفت دیسرمو بوس»
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 ...کنهیبشم ... کمرم... درد م نیسزار دیبا کردمیبله، فکر م-

 مسکن بزنن. انیبگم ب یخوایم -سردار

 نه!-

 امونویدروغ گنده، حاال حرف واقع نیخنده ام گرفته بود وسط ا» گمیم یجد - سردار

 «م؟یچطور باور کن

 .زمینه عز-

 عیسر نیریو عروسک و بادکنک و ... اومدن تو . ش ینیریو شهال هم با ش نیریو ش یحاج

 و گفت: مبارکه ... مبارکه .. دیباال سرم رومو بوس دیپر

. حس کردم همش دیخندیم ینطوریبار بود ا نیاول یحاج»مبارک باشه - یحاج

 «...هیواقع

رو کرد به من و گفت :  دهییگفت .انگار اون زا کیکرد و تبر یبا سردار روبوس شهال

 مبارک باشه.

 ممنون.-

 شاخ شمشاد. نیکو ا - نیریش

 تو اتاق نوزاداس. - سردار

 .برهیم دنیم ری، ش گهیآره د -شهال

 سردار نگاه کردم و سردار گفت: به

 بده. ریش تونهیآال که نم -

 با هم گفتن : چرا؟ همه
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. دکتر گفته کردیدارو مصرف م هم تحت نظر دکتر یتو دوران باردار یچون حت - سردار

 بخوره. ریش دیهم هست بچه نبا رشیش ینده. دارو تو ریش

 بخوره؟! یپس... پس چ -یحاج

 .دیخشک .االن خورد خواب ریش - سردار

 .ضهیمادر نخوره همش مر ریبچه ش شه؟یمگه م -شهال

 ؟یضی. مگه مریخورد ریماه ش هیتو خودت  گه؟یم یوا! ک -خانوم نیشه

 .دیببخش ایاصال. حسود بدبخت .... استغفراهلل خدا ضهیجنسش مر گهیدلم گفتم : آره د تو

 .ارمشیبرم ب - سردار

 اومدن تو. هیباز شد ، مامانم و سالله با گر در

 خدا! ایخورده گفت :  هکّی سردار

خانومو پس زد. اومد باال سرم منو بغل کرد و  نیمامان شه»؟یچرا به من نگفت -مامان

 خانم.... نیخانم، آال .... پرو نی: پرو«و گفت دیسردار، مامانو آروم عقب کش

 ...رهی: آخ آخ ... مادرت بم مامان

 دستش بود گفتم: زیم زیاومد تو کال استتار شده بود انقدر چ بابا

 د؟یکنیم کاریبابا چ یا -

 .دمینوه ام خر یبرا - بابا

 و گفت: دیبوس مویشونیبابا رو نگاه کردم. اومد جلو پ بابغض

 هیگر رینتونستم نزنم ز گهیکنم. د یدختر خوشگل من .بهت افتخار م یخسته نباش -

 .همه انگار منتظر وقت بودن
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 د؟یکن یم هیو خنده گفتم: شما ها چرا گر هیگر با

 ...دنیپرس مانیشروع کرد در مورد زا مامان

. تا آورد همه دورش جمع شدند و با ذوق نازش دادند. من باز ارهیکه بچه رو برفت  سردار

 .میو بابا گفت: بده آال، بده آال بچه رو ترسوند هیگر ریتپش قلب گرفتم. بچه ز

لو ندم! با وحشت نگاش کردم و سردار  کردیآورد طرف من با نگاهش التماس م سردار

 بچه رو گذاشت تو بغلم.

 هیگر فشیظر ینگاه کردم. با صدا وانینگاه از سردار گرفتند و به ن خت،یر یقلبم هر 

تپل  کمیصورتش  فیو نح فینوزادا بود،  ظر یهمه  هیشب دیلرز یم زی. دستام رکردیم

 آرنجم زد. ریآروم ز داربود، سر

بغل  ینحوه  دیو با رهیگیقلب آرامش م یخونده بودم که بچه با صدا تیسا هی یتو 

 .کنهیم تیحس امن ینطوریباشه که بچه تو شکم مادر بوده، ا یکردن بچه به حالت

 ی. همون بودادیبچه م یبو دمشیکردم تو بغلم گرفتمش آروم بوس کشیبه قلبم نزد 

. آروم زمزمه کردم. من دوستت دارما. تو هم دوستم دهیخاص بچه ها که حس آرامش م

 شد.  اش قطع هیداشته باش. آروم آروم گر

 یدلم م شیکیهمه ضعف و کوچ نیکردم از ا یو آرامش تو اتاق برقرار شد. بهش نگاه م

 سوخت که از اسباب اهداف مادر شده. یسوخت. دلم م

سردار،  یکنم. نذارم بهش صدمه بزنند.حت تیازش حما تونمیحس کردم فقط منم که م 

رورشگاه نذارم... از پانته وقت خواست برش گردونه که پانته آ هم بسپرتش دست پ هیاگه 

. معلومه که پرورشگاه هم ادیم فرستهیهمه راه بچه رو م نیکه ا ی. کسادیبر م نیآ ا

 .کهیوچچقدر آروم و ک نیتونست؟ بب یبچه رو فرستاده؟ چطور ی. چه طور ذارهیم

 دستگاه باشه؟ یتو دیاومده. نبا ایسردار بچه زود به دن -خانوم نیشه
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به سردار نگاه کردم و سر ». رونیب ارنیچند ساعت تو دستگاهه، بعد م گهیچرا د -سردار

 «کنم. دییتکون داد با نگاهش اعالم کرد که تا دییتا

 باشه؟ مارستانیب دیچند روز با -یحاج

 ده روز. یانگار - سردار

 خورده و با شوک گفتم: ده روز!؟ هکّی

 اومده. ایبچه زود به دن زمیخوب عز -سردار

 متنفرم. مارستانیمن از ب -

 .گهیتو دستگاه باشه د دیبچه تون با یدوست داره؟ ول یمامان جان ک یوا - مامان

 خونه؟ میببر شهینم -

 .شهیکه تهش حرص داشت گفت: نه نم یبا لحن سردار

 سردار ده روزه ؟!! -

 با همون لحن گفت : ده روز. سردار

ده روز خونواده  نیبهشت و جهنم. ع ونیم یبرزخ هیمن هم جهنم بود. هم  یروز برا اون

 یشده بود که انگار واقعا همه چ یجور هی.رفتندیاومدند و م یم مارستانیهامون به ب

 ....هیواقع

 یکه تازه روزا دمیخسته بودم و کم کم فهم یزن زائو هی هیروز که به سر اومد شب ده

 نیسنگ یبه قدر . خوابشدیخواب یمرده م نیکه سردار ع یها یداریخوشم بود. شب ب

 "کردم  یصدا م یشده بود، که هر چ
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 یلیبشه. خ داریخورد چه برسه ب یاصال از جاش تکونم نم "بچه اَ رو اریبار تو برو ب هی 

ده بار  یراحت شد خواب و آروم گرفته. اما من تا صبح باال الشیخوب معلوم بود که خ

 . شدمیم داریب

انگار به من برق سه فاز  کردیکه م هیبچه. گر نیرفته بود. هم و غمم شد ا ادمیاصالً کمرم 

 :گفتمیبه خودم م یه دیلرز یوصل کردن. دل و جونم م

اون  ایتو االن زنده است. ب دیبچه به ام نیها! ا یاریدر ن یازب یزود باش بهش نامادر » 

فکر  نیا «رفته... یخرس به خواب زمستون نیباباش که ع نی. اهیعالف یننه اش که االن پ

 هیشد که  یبه مرور قو یبه حد

شد که سردار بالخره بعد دو سه  دتریشد یگرفتم. وقت وانینسبت به ن بیعج یوسواس

رسما پسر من شد و  وانیرو به اسم من گرفت و ن وانین یشناسنامه  DNA دییماه بعد تا

 شدم. یبچه دار یمن انگار جو زده 

 ه، مزون و... هم یطراح ،یسیمقاله نو یکنار گذاشته شد حت رونمیب یکارها یهمه  

مال خودم کنم و حس  یبچه رو از نظر عاطف نیباشم و ا یمادر خوب نکهیا ی! برایچ

 خودمو قانع کنم. یاوالد یکمبود خودمو ارضا کنم. حس ب

 .شدیدر مورد نوزاد م ینام آزاد مطالعه کتاب و مقاله ها و چک کردن صفحات مجاز 

ناهار هم نخوردم. چون ناهار  افتادیم ادمیاومد خونه من  یم شیکه تازه ش سردار

 رفته بوده که ناهار درست کنم. ادمی. مینداشت

بذارم  نکهیاما نه ا شدیاومد تازه شروع م یکه سردار م یبخش زن خونه بودنم از ساعت 

 دینوشتم و با یم هاز لوازم بچ کباریروز  بلندباال هر چند ستیل کی. نهیسردار هم بش

 کرد. یکوه لباس بچه را تا م هی دیپاش با یرو وانیخوابوندن ن نیدر ح ای دیخر رفتیم
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کنم  ینم یغر ، که من وقت یرو دنده  افتادمی، انقدر دلم پر بود که م زدیهم م یتا حرف 

 رو انجام بدم. یکار

و من  وانین وان،ین وان،ینباال آورد.  ریامروز سه بار ش وانیامروز دل درد داشت. ن وانین 

  ستیبچه از من ن نیرفته بود که ا ادمیغرق پسر شوهرم شده بودم و 

 قهیاگر چند دق یشده بود که گاه نیعج یجور یغرق شدن با طعم عشق مادر نیا

گرفتم چون  یازشون م رفتمیکرد، م یرو بغل م وانیسردار ، ن ایخانواده من  شتریب

دردش  رنیپاشو بگ اینکنه محکم دست  ای وفتهیب شوناز دست وانینکنه ن دمیترسیم

 ...ادیب

بود ، انگار سردار  وانین یمن رو یسر وسواس ها ردارسمنو  یِکم کم جر و بحث گهگاه  

تو از آن  »:گفتیم زدیداد م ییوقتا هی.ستمیدر اصل من ن وانیرفته بود مادر ن ادشیهم 

نبود بگه مگه اصال آال  یکی خوردمیم صمنم حر«خوادیبچه م یکه شوهره رو برا ییزنا

من لذت بخش بود و  یبه من نشون داده بود که برا رو یزندگ یرو وانیبچه داره از تو؟ ن

تپل و  وانیتر شد چون، ن نیریش یلیخ د،یرس وانین یدوران به شش ماهگ نیا یوقت

 .دمشید یکرد م یکه دلم غش م یجور هیشده بود.  نیریو ش دیسف

 یباهاش باز قهیچند دق دشید یم ومدیکه هر روز م ینه تنها من همه... همه... حاج 

 .رفتیکرد و بعد م یم

 یسالله اومد خونمون، معموال برا نایروز ساعت چهار ا یه هفت هشت ماهه بود که وانین

 .ومدیم وانین دنید

 وانیرو بغل کنم. ن وانیاصالً ن شدیرو بلند کنم، نم لویاز دو ک شتریتونستم ب ینم چون

نشده بود. رفتم درو باز کردم و سالله تا اومد  یاصالً بغل نیهم یننوش بود برا یتو شتریب

 کو؟ وانیتو گفت: ن
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؟ سالم  "کو وانین" گنیکه همه م نهیب یکس نم چیمن و سردار رو ه گهیدسالم! -

 .دیجد

رو بغل  وانیرفت ن» ختتیاون ر  یبرا مریممن ب یواااا یابا... وااااووووه .... سالم ب - سالله

 آروم. ی: چته؟ بچه رو کشت«. زدم وسط پشتش و گفتمدشیکرد و محکم چندتا بوس

 .گهید میریعکس بگ هیآتل ارشیب - سالله

 ای یخوریم ییبه ماکان ، ول کنا ، چا دهیم ریاونجا دوباره سردار گ امیمن االن پاشم ب -

 شربت؟

 چقدر گرمه. یشربت خنک وا هی - سالله

 ؟یایاز مزون م -

 اومدم. نیریآره سپردم به ش - سالله

 نه؟ رهیخونه نم نیریکال ش -

 .هیو دوختش عال یاطیانصافاً خ ی. ولنیو بب ایدخترا ب نیو گفت : افتاده به ا دیخند سالله

 د؟ی. شو نذاشتدمیآره د-

 نازک کرد و گفت : یپشت چشم سالله

 ؟یپرسیخانم چرا م یایشما که نم -

دست اون دستش  نیا یدستش بود ه وانمین اوردیکه مانتوشو درم یسالله در حال»

 :«با هول گفتم کردیم

 .نیسالله بچه رو بذار زم -

 !باز شروع کرد. یوااا - سالله
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دست و پاش  نیزم یندازی، االن بچمو م اریصاحابو درب ی، اون ب نیخب بذار زم -

 .شکنهیم

 !شکنهیخدا! م ای -سالله

 بچه است جون نداره که. نیا-

، نگاش کن رستمِ نیجون نداره ا گهیم یو گفت : ک دیرو محکم بوس وانیدوباره ن سالله

 مونه. یتوپ م نیع

 نگاه کرد و گفت : وانیشده به ن یبه تخته و سالله عاص زدم

اسپند  ایبه تخته  زنهیم ایدر موردت  میزنیخاله؟ حرف م یدیاست د وونهیمامانت د -

 .کنهیدود م

 .یکن یم کاریتو بعداً چ نمیآهااان ! بب-

 کنه. یکنمش تو کوچه بره باز یول م - سالله

 آره جون خودت. -

رو به بغل گرفتم و نشستم و گفتم  وانیسالله آوردم و ن یشربت درست کردم و برا وانیل

: 

چرا نخورده آخ آخ ، دعوا  گهیم ادیم یاش مونده ها ، باباحاج وهیبخوره ، م وهیم وانین -

 اش زد و گفت : نهیآورد سالله به س یاز خودش صدا در م وانی. نکنهیم

 رو؟ وهیم یپخت ؟یدیم هیآخه قربونت برم صداشو نگاه. اون چ -

 نه رنده کردم . -

 .گهیوااا! بده دستش د - سالله
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 بجوئه. بیس تونهیبابا ، دوتا دندون که نم شهیمدندون نداره خفه  -

 د؟یحاج آقا نگفته خونه اتونو عوض کن گمیم -سالله

 ؟یچ یبرا -

 یپولش نم ی. معلوم شده که برایبچه هم آورد هیسردار  یبرا گهیخب تو د - سالله

 بزرگتر؟ یخونه  هی یتو ینر یعنی شیخوا

 جا راحتم. نیمن هم -

 ، از اون ور بوم افتاده. ایب -سالله

 کنم؟ زشیتم یچطور لیکمر عل نیبا ا رمیبزرگتر بگ یمن خونه  -

 ، مثل باباش. رهیچشم سردار کور کلفت بگ - سالله

 .یبه فکرم هسالله ، ول کن خب ، خواهر من ، من راحتم، ممنون ک -

 زه؟یسردار با کلفته رو هم بر یترسینکنه م - سالله

 .یسازی! چرا داستان م گهیبابا سالله تمومش کن د یبابا ... ا یا -

ما تا  ینسبت به بچه ات .نسبت به سردار . اون شب خونه  یتو وسواس گرفت -سالله

 "ه؟یک" یگفتیم خوردیزنگ م شیتا گوش " ؟یریکجا م" یگفتیم خوردیسردار تکون م

 .رتهیانگار مَرده اس

 همه شو. الیخیتو بچه ات رو ... بآزاد و رها بذار ، شوهر ،یتو شوهر کرد زمیعز-

کنه ،  دایپ خوادیشونه باال داد و حق به جانب گفت : معلومه ، از من بهتر کجا م سالله

 .یهم کرد هر دایپ

 .دید دیبعدو با ایقمپز ب ستین یغرور تو ، االن چون کس نیسالله به ا یوا -
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 .ستین یکس گهیم یک - سالله

 یدستت دار ریتا پرونده ز ستیب دونمیوگرنه م یکه باهاش ازدواج کن یمنظورم کس -

 .یکنیم شونیبررس

که  یگیتو م ؟یاریگفت: چرا از خودت حرف درم یو شوک دِدِابروشو باال دِ هی سالله

 .گهید گنیشوهرت هم م یخونواده 

 اونا حرف بزنم. یمن غلط بکنم جلو -

 .میخواستگار ادینفر که اونم داره م هیجز  ستمین یمن با کس - سالله

سالله  یخواستگار ومدنیداشتن م شهیرو تو بغلم جا به جا کردم ، نصف شهر هم وانین

 یپسرا برا ی، همه  امیبه خودم ب کمی گهی.دختره نممیدیدینم شونویما خواستگار یول

لب غر زدم و  ریطور ز نیهم»عاقل باشه  دی، شنونده با ارنیگول زدن اسم ازدواج رو م

 ؟یگینم کی:چرا تبر«گذاشتم .سالله گفت وانین هنرو تو دسیب  یقاشق پوره 

 .گمیم کیتبر ادیب شاالیا -

 زنم؟یف مومن بل یگیم یعنی -سالله

 .یبزرگ شد گهیحرف ها رو نخور تو د نیتو نه، اون که قول داده ، سالله گول ا -

 خبر خوش بدم به تو. امینگام کرد و گفت : منو باش گفتم ب یشاک سالله

اما نه به  دیکنار هم باش یکه دوستش دار یخواهر من ، من از خدامه که تو با کس -

 گول زدن تو. متیق

 ماکان با باباهم حرف زده. -

 ماکان خودمون؟ ؟یخورده گفتم : چ کهی
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 آره ماکان خودمون. - سالله

 سالله تو زده به سرت؟ -

 چرا؟ من دوستش دارم. - سالله

 .ستیاما ماکان مناسب تو ن یمردا رو دوست دار یتو همه  -

 ؟یریازدواج منو بگ یجلو یخوایم شهیچرا تو هم  - سالله

 لب گفتم : ماکان و سردار هم چقدر همو دوست دارن. ریرو پاک کردم و ز وانین دهن

 بلند بگو. یگیم یچ - سالله

 زده. یگند هیهر شاخه  یماکان رو-

 تو؟ یمثال عکسا یچه گند - سالله

 .ستی... ماکان ... سالله ، ماکان قابل اعتماد ن زمینه عز -

 اد؟یگفت: چرا؟ چون سردار خوشش نم یشاک ی افهیبا اون ق سالله

 ؟یدار کاریبه سردار چ -

 بابا. - وانین

 ...یو آروم تر گفتم : مگه در مورد مجتب دمیرو بوس وانین سر

 ...اریمن ن یاسم اونو جلو -سالله

 ارزه به ماکان. یم یسالله ! سگ مجتب -

 باشه. یسگ ک یزد و گفت : مجتب یپوزخند  سالله

 .دهیس ی. مجتب یفهمیسالله زشته. اصال حرف دهنتو نم -
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 هیسر  رفتیگفتم: ماکان م نازک کرد و روشو ازم برگردوند و آروم یپشت چشم  سالله

 .زدیکار مخ دختر م یمجلس جا

 نبوده. منم دوست پسر داشتم. شیثابت تو زندگ اون موقع آدم - سالله

 ؟یدیگفتم : تو با همه خواب یو عصب یشاک

 شعور. یآال ساکت شو ب - سالله

 برد خونه اش. ی. ماکان همه رو مهیآهان پس کار بد -

 دوست دخترش خونه گرفته بود... یشوهر تو هم برا - سالله

 .یفهمیسالله تو واقعاً نم یوااا -

 در اومد و گفتم: سرداره. یصدا

 تو؟ ادیخوب چرا نم - سالله

 .زنهیتو داره در م یبرا -

 کنم؟ برم استقبالش. کاریچ - سالله

 داخل. ای: سردار جان ب«بلندتر گفتم »!یفهم یواقعا نم -

 :«تاپ تنش بود گفتم هیبه سالله نگاه کردم »

 سردار معذب نشه شالتو بنداز دورت. نکهیا یحداقل برا -

 گفت: یحوصلگ یبا ب سالله

 اونا. نیشده ع یواا یواا

 کنه. یبا تاپ تو ندارم اما آدم هر جا مطابق جو اون جا رفتار م یمن مشکل -
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 .یآره تو خوب - سالله

 زدویرو که براش دست و پا م وانیاومد داخل سالم کرد و بعد اومد طرف من و ن سردار

 کو؟ یگفتم: حاج دیبغل کرد و بوس

 رفت. گهید دیسالله خانومو د نیماش نییپا - سردار

 هیهنوز حرف و کنا یمجتب انیسرجر»به سالله نگاه کردم  یزد .شاک یپوزخند سالله

 «همه مونده نیب

 ومدن؟ین نایمادرت  ا -سردار

بود  شیسردار با اخم سالله رو که سرش تو گوش »نه من تنها از سر کار اومدم. - سالله

 :«لب گفت ریرو نگاه کرد و ز

 «نگو یچیبا نگاهم بهش  فهموندم ه ».یایم یدار یمن فکر کردم از عروس -

 برم بخرم؟ یخوایم یچ - سردار

 ها. یبدون الکتوز ...روش رو بخون ریپوشک و بادوم خام و ش -

 ؟یناهار خورد -سردار

 خوردم. یزیچ هیآره  -

رو به !»بخور یزیچ هی.برمیرو م وانیخوردم. من ن گهیگچه م نینوچ، رنگش ع - سردار

 : فعال.«سالله گفت

 آقا سردار. نیبود -سالله

 آال غذا بخوره. ببرمش آال راحت غذا بخوره. ذارهینم وانین - سردار

 سبک بوده. یلیپاش خ وانیصدا زد و سردار رفت سالله گفت: انگار ن یب یپوزخند سالله
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 .یگفتن به فکر زن و زندگافتاده به آال  گهیتو آشپزخونه و گفت: سردار د رفتم

 :«نگاه به سالله کردم و گفت هی»

 ست؟یاز اون زنه ن یحرف گهید -

 : نه.«سرد گفتم»

 ".یتو دستت جمع و جور کن تتویموقع یآال تو خوب تونست "به قول ماکان -سالله

گفتم: آره خوب چون چوب خدا رو که خوردم به خودم اومدم. غرورمو کم  یو جد محکم

 معرکه گرفتن ،ساختم. یکردن .صبور شدم. جا

جمع کردم . و حد نگه داشتم  ممیالکم فرو بردم. پامو تو گل یمنم منم ،سرمو تو یجا 

 تو دستم نگرفتم. من افسار خودمو تو دستم گرفتم. یتی.من موقع

 .یکن یهوار هوار محاال چرا  -سالله

چته؟  ستی: معلوم ن«گاز گذاشتم و گفتم یبا حرص ظرف غذا رو رو ».یکه تو بشنو -

بار حرف ماکان نبود. اصالً  هی. یکن یبا ماکان کار م یسال دار ۵ماکان از کجا بود؟ تو 

 ؟یعاشقش هویهمو. کار بود... فقط کار...  نیدید ینم

 .گهیعشقه د - سالله

 عشق نبود؟ یمجتب شیپمگه چند ماه  -

 بود. تیخر هیاون  -سالله

 .هیگوسفند نیچون ا دادیجواب م تهیکاش خر -

 از جا بلند شد مانتوش رو برداشت و گفت: سالله
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. ستیکنم، تو ول کن ن یخودمو کنترل م یمن هرچ یگیم یدار خوادیدلت م یهرچ -

 .مهیخواستگار ایجمعه ب یدوست داشت

 یو واج سالله رو نگاه کردم و رفت ،زدم پشت دستمو گفتم : عه عه عه ... عجب ب هاج

 شه؟یتو شوهر م ی! آخه ماکان برا هیعقل

که  یزنیرو م یکیپوز  یساخته.آخ که تو دار ایشونم رو هیبا نصف تهران خاطره داره با بق 

 ...یوا یوا تو رو خونه بکنه؟ ماکان ؟ ادیب یک یستی، تو شوهر بکن ن یهول شوهر

 گفتم: یحرص غذا خوردم با غر ظرفا رو جمع کردم تا سردار اومد بلند و شاک با

 رفت واسه من آدم آدم انتخاب کرده . آخه اون آدمه؟ ؟یدیشعور و د یب یدختره  -

 ه؟یکدوم همسا و؟یک -سردار

 .گمیسالله رو م ه؟یک هینوچ . همسا -

 ؟یچ یخورده گفت: آدم انتخاب کرده ؟برا کهی سردار

 من شده قوز. قوزه سردار قوز. یبرا نیکه ازدواج کنه. ازدواج ا -

 «و تو روروئکش گذاشت وانیسردار ن»

 ......یکار یمجتب：گفت دیترد با

 بود.... یکاش مجتب یبود،ا یمجتب کاش：گفتم بلند

 ......یکه هرک ستین یاگر مجتب خب：گفت یجیبا گ سردار

 انتخاب کرده. ؟ماکانیماکان،سردار ،هرک_

 چارهیحرفشونو نزن ها اصال،ب گهی؟اصال د ماکان：صورتشو جمع کرد و گفت  سردار

 ها چارهیمامانت بابات،ب
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 اونورا. نوریا یبر یفتیراه ب یش یبلند هم نم ی،آ

 .....یجمعه خواستگار_

هم من  ومد،بگهیگه چرا ن ینم یکس یخواهرت نر ینه آال جان،نه،خواستگار_ سردار

 دم،خواهرتمیجواب م

ازدواج کنه رفت و آمد  اروی نیانتخاب کرد،خواهرت با ا سویجرج غمبرایپ نیب گذاشت

بابات بودن ما  یخونه  ،اونایر یتو خونه اش نم یوقت اد،برهیقطع،سالله دلش تنگ شد ب

 ....میر ینم

 واااا!به خاطر اون من...._

 دیاز داد سردار پر وانین یکه گفتم بحث نکن با من. شونه ها نیهم：داد زد  سردار

 طرف ه،رفتمیگر ریباالو بعد زد ز

نگهش دارم  ستادهیتو نستم تو بغلم ا یاز تو روروک درش آوردم و نشستم،چون نم وانین

 ：با اعتراض گفتم 

 !؟یکنیم ینطوریچراا دیبچه ترس_

خواد باهاش ازدواج  یبعد خواهرت م هکردیزن من سوءاستفاده م یاز عکسا اروی_ سردار

 !اصال فکر بلده بکنه......گذره؟یم یکنه تو مغز سالله چ

 .ایکنیم نیتوه یدار گهیسردار بسه د_

به طرز فکر و لباس و رفت و  اروی هی؟چ گمیدروغ م مگه：درهم گفت یبا اخما سردار

 دهیداره مرد ا تیخوبه ؟از نظرش چون آزاده و قانون جنگل و کو یعنیآمداش کار نداره 

 آل نه؟
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حرص از  زد،بایآورد همچنان غر م وانین ریش شهیتو بغلم تکون داد و رفت ش وانین

 ：آشپزخونه درامد و گفت

 ："گفتم  یشاک"اصال. یخاک تو سر مجتب_

 اول. یسر خونه  میباز رفت ی!وااایوااا_

عرضه نداره بعد  یچرا خاک تو سرش چون هنوز دنبال خواهرته ول یدون ینه م_ سردار

 یکیخواهرتو داره با 

 .یریجفت گ نی!از نظر من اکنه،ازدوااااجیازدواج م گهید

 ها. یخواهر من با："گرد گفتم یبا چشما"!!!سردار ؟!!!هیی_

 ：خورده گفتم  هکّیبا اخم و جور نگاه کرد و  سردار

 کن. یحداقل عذرخواه_

 انتخاب سالله ؟! یبرا_ سردار

 خواهر منه. نکهیا یبرا_

 عوض شده. مارستانیاز نظر من تو ب_ سردار

 سردار：زدم غیطرف سردار پرت کرد و ج وانین بالش

 تیکه دلم کباب شد، سردار اومد باال سرمو با عصبان دیتو بغلم از ترس چنان پر وانین

 ：گفت 

 .یبده من بچه رو سکته داد_

 دیببخش："گفتم  دمویبوس وانیرو ازش گرفتم و ن ریش شهیباحرص ش"خواد  ینم_

 مامان....
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 .میسر سالله خانم دعوا کن شهیهم دیما با_ سردار

 ریش وانیسردار چپ چپ نگاه کردم  وتو جام جابجا شدم و پشت کردم بهش و به ن به

 ：دادم و گفت

 باعث اخم وتخم تو. یبانسراغ  رمیبه خاطر خواهرت با من قهر نکنا،بعد منم م_

 تر نگام کرد و گفت: یبه سردار نگاه کردم و شاک یشاک

بغض  یکه با چشما وانیرفت طرف اتاقمون و به ن ».یکن یآهان ! بگم، عواقب سنج -

 نکن... هیتو گر دونمیم وونستی: جان مامان؟ بابات د«گفتم  کردیزده اش نگام م

 ها! شنومیاز اتاق بلند گفت: آال خانوم دارم م سردار

 .شنوهیما رو م یکره ، االن حرف ها شهیگفتم: حاال هم وانین به

 صدا کرد: آال! یشاک سردار

حاج آقا  یشام درست کردن، برا نیرو خوابوندم و رفتم شام حاضر کنم در ح وانین

 هنوز دنبال سالله است. یمجتب گهیدادم و گفتم: سردار م حیرو توض انیزدم جر جیمس

 وقت شر درست نشه. هی دیباهاش صحبت کن اینفهمه  ای یحواستون باشه مجتب 

حرف  یتلفن شهیسردار اگر متوجه نم ؟یصحبت کن یتونیزد: م قهیآقا بعد چند دق حاج

 .میبزن

 .کمهی: سردار  نزد زدم

 د؟یشناسیطرف رو م -آقا حاج

 : ماکان . زدم

 شما. من... دیگران نباشخوب. ن اریبس -آقا حاج
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 نگاش کردم و گفتم: یشاک رونیب دیرو به ضرب از تو دستم کش یگوش سردار

 کارت زشته ، عقب افتاده. یلیخ -

 یخورده گفت: با حاج کینگاه کرد و  یبا اخم نگاه ازم گرفت و به صفحه گوش سردار

 آخه؟ یگیم یچرا به حاج ؟یکنیم یباز جیمس

 .هیچون گنده تون حاج -

باشه  نجایا بهیغر هیرو ازش گرفتم و با اخم گفتم: االن  یتکون داد و گوش عیسر سردار

رو از دستش  یگوش ینطوریبکنه که ا انتیبازم خ ترسهیکرده م انتیزنش ده بار خ گهیم

 قاپه. یم

کاراش  یشناسیتو که سردار رو م »زدم بیبا اخم و سکوت نگام کرد. به خودم نه سردار

 «که داره پس کشش نده. هییهارو واهمه  از

 ن؟یاو راض نیزنگ به مادرت بزن بب هی - سردار

 داره؟ ینباشند به حال تو چه فرق ایحاال باشند  -

معلومه که به حال من فرق داره که اون وارد  ادیاصال خوشم نم اروی نیمن از ا - سردار

 نشه. ایخانواده بشه  نیا

 شده. میام تسل چارهیب یحتماً بابا دهیسالله به حرف پدر و مادرم گوش نم-

 با سالله در ارتباطه؟ یزد و گفتم : مجتب هیکرد و به اپن تک ینوچ سردار

 . گهیکرده د ریکرد و گفت : فقط گ "نه" یبه معن ینوچ سردار

که با هم ندارن تفاهم  یزیتنها چ یکرده چون سالله و مجتب ریاش گ افهیاحتماالً تو ق-

 .یو فرهنگ یاخالق
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 یهمه بعد از ازدواجشون م نویبه من با معنا نگاه کرد و آروم زمزمه کرد و گفت: ا سردار

 .رسهیبه دادشون نم یزندگ یجا چیفهمند که ظاهر ه

 شد؟ یداداش پانته آ چ -

 !؟یباال انداخت و گفتم: ول کرد یشانه ا سردار

که  یزیخواهرش ببره؟ چ یپسغام برا غامیپ یکنم ؟بچسبم بهش که ه کاریچ - سردار

 نقشه بود.  یشد، مشخص شدکه از همون سال اول، همه چ یمشخص م دیبا

من به  یفکر افتادند .خدا رو شکر که زندگ نینشده به ا ینقشه شون عمل دنیبعد که د

 مادر نمونه. یتو گره خورد که بچه ام ب

 گه؟یشهر د هیفرسته پول دختر شو تنها ب یهست که حاضر بشه برا یپدر و مادر یعنی -

پانته آ قابل شک بود اما باورم  یاز کارا یلی، خ کردمایشک م زایچ یلیمن از خ  - سردار

 حماقت منه . یشد. همش از رو ینم

که  وفتهیاتفاقا م یلیشهر خ نیپوست ا ریگردوندم تهران .ز یبرش م دیهمون موقع با

: «و گفت دیکش یسردار نفس »باشه. اما هست. یمحاله واقع میگیم فتادهیما ن یچون برا

 بهتر بندازه. تیکنه که بچه شو تو موقع یدهات کوره حاضر هر کار یتو اروی

 ایپاشون باشه  ریمدل دار ز نیتهران خونه بخرن. ماش یتونستن تو ینم گهیصد سال د 

 .از صدقه سر من حاال همشون اون ورن.ننیرو بب یا گهیرنگ کشور د

 مادرشم؟پدرو  -

 تکون داد و به من نگاه کرد و گفت: یسر سردار

مثل  کردمیکنم... فکر م یچقدر خرج م دم،یکردم چقدر پول م یحساب کتاب که نم -

 کنم. تیازش حما دیمن خونواده اش رو  ترک کرده با یبرا کردمیمنه... فکر م
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 نیون برخورد با اکند که پل بزنه . ا ی: بعد اون از من م«زد و گفت یسردار پوزخند »

 گرفته. ادیبچه رو از خانواده اش 

سال .  1۰ یدست من .برا ریمنفعت خودشون پانته آ رو فرستادند تهران. ز یاونا هم برا 

 رو فرستاده. وانیده سال آال. حاال هم پانته آ ن

سردار  ره؟یرو بگ وانیکه ن ادیم یعنیقلبم گذاشتم و گفتم:  ی.دستمو روختیر یهر قلبم

 آ رو بکشم. دارم پانته نویقدرت ا شیری.به خدا ... به خدا از من بگدمایمن بچه ام رو نم

: جبران «لرزون گفتم یبا بغض و صدا»وانیکمبود و کسر وضعمو با ن یذره ذره  من

 رنش؟یاز من بگ انیکردم حاال ب

 اومد جلو منو در آغوشش گرفت و گفت: سردار

 پسر ما دوتاست. وانین ؟یخوریم ویغصه چ ذارم؟یمگه من م -

 که برنگرده. یکار هیکن..  یکار هی -

 دماغمون نشن. یبرادرش رو ول کردم برگرده که مو - سردار

کن  یکار هی دونمیکن. پول بده. نم دشونیسردار با وحشت نگاه کردم و گفتم: تهد به

 وابستم. وانی...سردار من به ن

 وانیتو دلم افتاد ... ن دیجد ی... هول و والدیمنو برگردوند به آغوشش و سرمو بوس سردار

 پاره تنمو داشت. یبرام معن

که ازش بگذرم. جان  شهی. شب و روزامو براش گذاشتم. نمکردیدلم براش غش م 

 .ترس باعث شده بود نیمنه...جان من... ا

نق  یکرد جا یم هیشد و گر یم داریب بشب از خوا مهین یصد برابر کنه وقت مویوابستگ

 جاست. نیگفتم :خداروشکر بچه ام ا یاز ته دل م
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 یبود .انگار من نوبر هر چ یبیحال عج وانین ی. حالم برادیلرزیرفت دلم م یکه م راه

 مادره رو آورده بودم. 

و که کم  نیازدواج سالله دور بمونم. با ا هیاول انیاومده من باعث شد که از جر شیحال پ

 رفته اما بدون مادر و پدرش. یدونستم که ماکان به خواستگار یم شیب

 یبه خاطر خواستگار یعنی"شهرستان بودند و بابا هم اعتراض کرده  نچون اونا ساک 

 ان؟یتهران ب دیپسرشون هم نبا

بدش اومده و با بابا جر و  یلیماکان هم از کلمه آخر بابا خ ".هیتیمسئول یاز نظر ما ب نیا 

 . دیرس انیبه پا ینطوریاول ا یخواستگار "دیکرد نیبه من توه"بحث کرده که 

دخترم  یبرا یا هیپدر و مادر ماکان هم اومدن. بابا هم گفته من مهر مدو یخواستگار

 خوام .مثل حق طالق ،حق اوالد و والدت...  یخوام. اما حقوق زن از پسرتون م ینم

 »باال گرفته که بابا گفته : یجر و بحثش به حد هیقض نین هم با بابا سر اپدر ماکا

باال گرفته که  یدر حد انیخالصه جر«میارپسر شما ند یبرا یما دختر رونیب دییبفرما

 هفته قهر کرده. هیسالله 

 مزون ساکن شده. یتو و

نه. منم جا  ایبپرسم واقعاً سالله اونجا هست  نیریهم زنگ زده بود به من که از ش مامان

 از دهنم در اومد بارش کردم  یزنگ بزنم زنگ زدم به سالله هر چ نیریبه ش نکهیا

که خواهر شوهر من هم اونجا کار  یمونده بود که قهر کنه بره تو ساختمون نیهم »

 «خونوادمون رو ببره یکه آبرو هو پدرشوهرم اجاره کرد کنهیم

تلفنو ازم گرفت و پرت کرد اون سر خونه.  دیبا سالله دعوام شد که سردار رس یجور

 . کردیم هیهم با تمام قدرت گر وانین
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ده دوازده روز تو خونه افتادم سردار و مامان  یو برا دیوخامت رس تیحال خودمم به نها

 انداختم. یامو از کار و زندگ چارهیب

،  گشتیسالله م یپ یهر طرف چارهی. بابا بمیاشتکدوم از سالله خبر ند چیمدت ه نیا یط

 کرد.  ینم داشیپ

 .رفتیبار نم ریماکان هم ز یماکانه. ول شیکه سالله پ میگرچه همه توافق نظر داشت

داشت از ماکان  میبود که بابا تصم دهیرس یکش اومد تا حد میماه و ن کیتا  انیجر نیا 

کار رو  نیکه حتماً ا کردیترش م یو جر گرفتیحرف بابا رو م ی. سردار هم پنهک تیشکا

 بکنه.

 هیسالله باخبر شدند و همه حرص و جوش قض انیناخواه خانواده سردار هم از جر خواه 

 من موند. یباز برا

زنگ اومد.  یکه صدا دادمیرو م وانین یداشتم ذره ذره غذا میشب سر شام بود اون

 پدر شوهرته؟ ه؟یسردار بلند شد و مامان گفت: ک

 بود. نجایا شیساعت پ هینه اون که  -

 ۲۰.قدر  دمیدیبابا مامانو م سوختیبگردم برات .جگرم م یاله »خداکنه سالله باشه. - بابا

 «شدن ریسال پ

 یبه من اشاره کرد و قاشق رو به مامان دادم و مامان ظرف غذا»است  یمجتب - سردار

 : مامان... «زد و گفتم هیگر ریبلند شدم ز دیتا د وانیرو برداشت و ن وانین

 .امیبه به بده به پسرم من االن م نیجام پسرم. مامان پرو نیمامان جان... هم

 .اریدر ب شیبچه رو از تو صندل نیپرو - بابا

 «رفتم لباسامو عوض کردم و انداختم و صورتمو پوشوندم»
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 در اومد تو هول زده گفت: مامان

 .انیدر نم یشده. سردار باباتو صدا کرده رفتن جلو یچ نیدر بب یبرو جلو ایآال ، ب-

 داد طرفم مامان گفت: یخودشو کش م وانین

 تو رو بغل کنه بمون بغل من... تونهی. مامان که نم یمامان وانین -

 کرد و گفتم :بده من مامان. ینق نق م وانین

 .نهیبچه سنگ رهیگیکمرت درد م - مامان

 شده. یچ نمیبه سردار .بده من بب دمیسالم م -

بابا لبه پله در وا رفته نشسته،  دمیسردار رو صدا کردم د دیدر و با ترد یجلو نییپا رفتم

 همه پله با بچه! نیا نییپا یرو ازم گرفت و گفت: چرا اومد وانیسردار ن

 باال؟ بابا؟ ومدهیچرا ن یشده آقا مجتب یچ -

 گفت: یوار نگاه کرد و مجتب چارهیبه من ب بابا

 اومدم به خدا. یجان ،نم نیا نایآقا ارسطو ا دونستمیم -

 .میدیفهم یم دیچرا باباجان؟ بالخره با - بابا

 افتاده؟ یشده اتفاق ی؟ چ ویچ -

 گفت: یاشاره کرد و مجتب یبه مجتب بابا

کوچه  ی گهیور د هی... به بود اروی نی... با ا اروی نیبا ا دمیسالله رو ... سالله خانم رو د -

. حرف زدن براش سخت بود.به من نگاه کرد کنهیانگار داره کوه م دیکش ینگاه کرد و نفس

 و گفت : نتونستم خودمو کنترل کنم .
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 قهیبودمشون .  دهیکه د ییرو ادهیرفتم تو پ ابونیخ کیشدم وسط تراف ادهیپ نیاز ماش

 رو گرفتم ... اروی نی... ا نیا ی

تکون داد  یسکوت کنه. بهم نگاه کرد و سر خواستیبه دندون گرفت . انگار م لبش رو »

 کرده بود. تی: همونکه سردار ازش شکا«و گفت 

 ماکان؟-

 تکون داد و گفتم: خب؟ یسر یمجتب

نگاه  ریگفتم اصالً به ز یچ دونمیگفتم ... گفتم دست از سر سالله بردار... نم - یمجتب

 ...گهیبود د ختهیبمتر گفت اعصابم به هم ر یکرد با صدا

 خب؟-

ول کردم تا مچ دست سالله رو گرفتم زد  نوی. ازدیم غیو ج زدیسالله هم  منو م - یمجتب

 تو گوشم....

 ؟یمن کارهیگفت : به تو چه تو چ یزد ه غی: ج«دهنم گرفتم و گفت یدستم رو جلو»

... من فکر کردم داره  دادیفحش م یهمزاحم .  زدیداد م یشوهرمه . مزاحم ... مزاحم ه

 منم داد زدم: خانواده ات نگرانتن. گهیدروغ م

گفتن ؟! اون ماکان  نارویو هوار کردن ا غیج ابونیتو خ »ببرمت... دیبا ایمن به جهنم ب 

 «وسط کجا بوده نیا

. انگار ادیباال ب خوادیاالن جونش م نیحرفاش انگار هم نیب کردیجور مکث م هی یمجتب

 «پووووف»  دیکش   ینفس هیخودشو حفظ کنه کنترل کنه. خواستیم

 . ؟؟شد یخب . خب چ -

 شد و گفت : سالله و ماکان عقد کردن. یعاص سردار
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 گفتم: عقد کردن !؟؟ غیدر حد ج زیچ کیشوک و  با

انگار  نیزم خورهیدورگه دست به کمر انگار اگه دستشو از کمر بر داره م یبا صدا یمجتب

 تکون دادو گفت : عقد کردند. یدرد داشت سر

عقد کرده؟ هان؟  یبابا نگاه کردم وا رفته بود به سردار گفتم: سالله دختره چطور به

 عقدش کرده؟ یکدوم محضر

دست راستمو به دهنم ».  ستین مهیماه و ن هی گهیحتما از دادگاه اجازه گرفته د -سردار

 «.خواهر خودم کمتر از پانته آ عمل نکرد که!گرفتم. به پانته آ خورده گرفتم

. صورتش دیسرش کش یکف دستاشو از پس سرش تا جلو ینگاه کردم عصب یمجتب به

 خورده گفتم: کهیقرمز بود 

 کرد؟ تیشکا شهی... نم شهینم یعنی

 خورده گفت : عقد کردن آال، تموم شد. هکّیبرگشت  سردار

 بم  بغض آلود گفت : تموم. یدورگه  یصدا کیبا  یمجتب

 ی. دست به سرش مستادیا یم ی. گاهخوردیبرگشت به طرف سر کوچه رفت. تلو تلو م»

 .ششیبرو پ ستیحالش خوب ن ی: مجتب«گرفت به سردار گفتم

تنها باشه با  خوادی!؟ االن فقط مگذرهیبگم؟ آروم باش م یاون چ یاالن برم پ - سردار

 .ادیخودش کنار ب

 بابا؟ ؟یبابا نگاه کردم و گفتم: بابا جون خوب به

نه بابا تو .»که شده...  به سردار نگاه کردم  یکار گهیآقا ارسطو پاشو بابا جان، د - سردار

 «یعاقلم شد کمی یانگار بابا شد ؟یحرف بزن یهم بلد

 همه آرزو داشته باش... آخرش بچه ات دورت بزنه!؟ نیهمه زحمت بکش. ا نیا - بابا
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 ینطوریمن قربونت برم. توروخدا ا یو گفتم : اله دمیبابا نشستم شونه اش رو بوس لبغ

 سود و ضررش با خودش. گهی. دینگو .شما راه و چاه و نشون داد

رو  یلج کرده. سالله مجتب یلج کرد. با مجتب شناسمشیدختر لج کرد ، من م نیا - بابا

دعوا  زدیحرف م یهم با مجتب ایآخر نی. تا همفهممیدوست داشت . من حال بچه ام رو م

 که براش مهمه. کنهیدعوا م ی. آدم با کسکردیم

 ادشی یلیخ ی؟مجتب یلج کرد ؟مجتب ی؟با ک فهممیخوب؟ من نم یچه کار - سردار

 بمونه دو ساله.

 تکون دادو گفت : بدبخت کرد خودشو. نیبه طرف یسر بابا

 مگه آال عوض نشد. -سردار

انتخاب هم مشکل داره آخه. مگه فقط احساس  نیتم با سالله اسردار ! من فرق داش -

 مهمه؟

کم عقل  یمجتب نیلج کرده که ا ینطوریدوستش داشت که ا نقدریا گمینه من م- سردار

شدند .نه که  یبه خاطر هم عوض م دیتلوتلو بخوره. با رهیاالن دستشو به سرش بگ

 بدبخت کنند خودشونو.

کار دست  نیرو داشته باشن.ا چارهیب نیا ی... هواانویبگو جر نایبرو زنگ بزن به عموت ا -

 خودش نده بابا جان ...بلند شو...

 مادرت ... مادرت... - بابا

... رهیهم خم شده بود دست بابا رو بگ وانیآرنج بابا رو گرفت بلندش کرد. ن ریسردار ز»

کابوس  هیقبلش  یاو روزه مارستانیمنه ها ...اون روز ب یبچه  نیدلم غش کرد براش.ا

 «بود...
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 جون افتاد آب قند آوردم براش. یحالش بد شد. ب دیمامان که فهم چارهیب

. نگران قلب می.هول کرده بودکردیم هیمامان گر یپا یهم جلو وانین زدیسردار بادش م 

رو پاش  انوینبه حال اومد.  کمیتا  میمامانم از حال رفت. ذره ذره آب بهش داد میبابا بود

 کنم؟ کاریچ یوا ی... ایوا ی: ا گفتیو فقط م

حالت  نجاینکن. اون انتخابشو کرده .االن خوشه تو ا ینطوریمامان جان تو رو خدا ا -

 .هینطوریا

 م؟یارسطو ما کجا کم گذاشت - مامان

 .می... ما بچه ها بدمیجا...ما بد چیو گفتم: ه دمیمامان و بوس دست

برات دست  رمیمن بم ی: اله«گفتم نمیزدم رو س ذاشت،یدهنشو رو دست مامان م وانین»

 ها... کنهیمامانمو داره بوس م

کرد و گفتم : مامان جان تو رو  هیگر یها یرو بغل کرد و ها وانیبا اون حالش ن مامان

 نکن. ینطوریخدا ا

 بابام آورد و گفت : یآب با قرص برا وانیل هیپاشدرفت  سردار

االن که  گهیها. د شهیم تینکرده قلبتون اذ یی. خدادیقرصتونو بخور دیایارسطو ب یاآق -

 نکرد که ماکان سو استفاده کنه. یپشت سالله راو خال دیگذشت غصه خوردن نداره. با

 نی؟ تکون داد .ا هیچ یبه معن یخورده به سردار نگاه کردم. به من نگاه کرد و سر کهی»

 «پسر بزرگ شده!

 گم؟یبد م - سردار

 .کنهیم یباشه ماکان هر غلط یپشت سالله  خال یگینه. نه ! راست م-

 دختره ما رو آدم حساب نکرده. - مامان
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 نگو. ینطوریعه! مامان ا-

 خوان؟ یبچه هاشون رو م ریمگه مادر و پدر جز خ - مامان

 که خوشبخت بشه. شاهللیسرش به سنگ بخوره. حاال ا دینه. اونم با-

 ؟یچطور - سردار

 بده. تو خودت انگار دلت پرتره. یبابا سردار ! دلدار یگفتم: ا یشاک

نه  ی. ولزنهیبه آب م گدار یپرواست. ب یآخه. سالله ب ستیفکر سالله ن نیا - سردار

 .ینطوریا

 بدم؟ یچ لویزد رو پاش گفت :جواب فام دیلبشو گز مامان

 .لویحل شده فام یهمه چ -

 ومد و گفتم:خونه به صدا در ا تلفن

 لی.گفتم حرف خانواده ام تو فام ادیسرت م یبترس یاز هرچ گنیم میسردار پاشو از قد -

 «نگام کرد و به طرف تلفن رفت.... یسردار شاک ».دیچی. آخر هم پچهینپ شوهرم

به خودش  یدنبالمون بود.سالله جبهه حق به جانب ینطوریچندماه هم هیقض نیا شر

امم  چارهیبهتر کنه. مادر و پدر ب طویشرا خواستینه م کردیم یگرفته بود . نه عذرخواه

، اما  ادیب وانیتولد ن یسکوت کرده بودن. سالله بعد گذر چهار ماه باالخره قرار بود برا

 .ادیب دیشرط کرده بود که ماکان هم با

کرده بودم که  یسردار رو راض ادیانقدر دل مادرم براش تنگ شده بود که با اصرار ز 

 .نهیکه مادرم ، سالله رو بب ادیماکان هم ب

 ارمشیب اهکه به ر نیا ی. من هم براکردینمونه که سالله تازه با من هم صحبت م نگفته

 بودم تا سر بزنگاه. اوردهیاصال کارشو به روش ن
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 من بود. یکوچولو وانین یسالگ کی تولد

خبر داده بود که  ی. سردار از قبل به مجتبمیریاصرار کرده بود خونه اونا تولد بگ یحاج

. هنوز تو عزلت خودش بود. باورم سوختی. چقدر دلم براش مادین یکه مجتب ادیماکان م

 دوست داشته باشه.اما انگار واقعا عاشقش بوده. نقدریسالله رو ا شدینم

از همه  ی. سردار و حاجمی. خونه رو حاضر کرده بودمیدید یروز بود که تدارک م چند

گوسفند گرفته  هی یهم گرفته بودند. حاج لمبرداریعکاس و ف یذوق داشتن حت شتریب

 کنه.  قهیعق وانین یبود برا

 .میکردیگفت و من و سردار غش م یم "بابا"و  "مامان"گرفته بود  ادیتازه  وانین

و  کیدرجه  یلهایفام یشدن. کل یم ینفر 1۰۰حدود  میمهمون دعوت کرده بود یکل

بچه چقدر تپل  نیا ماشاال:» گفتیم دیدیرو م وانین یو سه دو طرف اومده بودند. هرک دو

 «رسه. یساله درشت تر به نظر م هیداره از بچه  یا هیشده. چه بن

 . رفتینم چکسیبد خلق شده بود. بغل ه یلیهم وقت دندون درآوردنش بود .خ وانین

تونستم بلندش کنم راه برم .همون  ی. من که نمزدیبود نق م دهیبهم چسب یطور نیهم

 .دادمیطور نشسته بود تو بغلم تکونش م

 اومد طرفم و گفت: مامان

 کجاست؟ نیهمه امدن زنگ بزن بب -

 یم ینطوری: وااا!! چشم خورده؟ چرا ا«به گردنم و مامان گفت دیزد و چسب غیج وانین»

 کنه؟

شونه هام و گردنم دارن از درد . رهیبغل سردار هم نم هینطوریاالن دو سه روزه هم -

 .ترکنیم
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 بغل من. ایمامان ب وانین - مامان

 نه نه نه نه... - وانین

 آال؟! - سردار

 سردار گردنم شکست. یوا -

کرد و گفتم : ولش کن ، اَه ، دندونش  هیو گر دیکش غیج رهیرو ازم بگ وانیاومد ن سردار

 .کنهیم ینطوریا ای رهیگیاسهال م ای کنهیتب م ایپدر ما رو درآورد 

 خواد؟ینم ریش - سردار

 دادم. رینه تازه ش -

 زه؟یجاش تم - مامان

 تب داره ها. کمی: «مامان دست گذاشت رو تنش و گفت»

 دکتر؟ میببر -

 .ستینه اونقدر ن - مامان

با ترس به سردار نگاه کردم و سردار به »وقت نره باال تشنج کنه.  هی ترسمیمن از تب م -

 دکتر. میبریم کنهی: آخه تب م«نگاه کرد و گفتمامانم 

 افته. یبده بهش تبش م ؟یبراش آورد نوفنی. استامدیاریسوسول بارش ن نقدریا - مامان

 .ارمیاالن م -  سردار

 ...یبکن یتونینم یتو که کار رمیکاش من درد بگ کنه؟یمن بگردم سرت درد م یاله -

 د گفت :خانم با ذوق اوم نیکنارم نشست و شه مامان
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تو بغلت  یجا نشست هی. چرا میریرو بده به من باهاش عکس بگ وانیآال جان ، ن -

 ش؟یگرفت

 .کنهیم هیو گر زنهیداره غر م نطوری. بد اخالق شده. همارهیمادر جان داره دندون در م -

، من هم  دیهم شالمو کش وانین رهیخانم با قربون صدقه رفتن اومد ازم بگ نیشه

اومد، چشم تو چشم هم  یسرم، شالمو از سرم درآورد و سردار شاک یبه روم جا دمیچسب

 ریهم انگار ت وانیرو دعوا کرد و شالمو از تو دستش در آورد و ن وانیو سردار، ن میشد

 گفتم: سردار! صنفسش رفت با حر هیخورد. از گر

 .دهیسرشو بچسبه روشو چسب نکهیا یجا - سردار

 .«خانم گرفتم  نیرو از بغل شه وانیبه سردار نگاه کردم و ن یشاک»

 دهیند ینطوریکرد که تا حاال ا یم هیبه گردنم و از ته دل گر دیبچه ام چنان چسب 

 بودمش. خودم بغضم گرفته بود. 

آلود نگاه کردم و سردار با اخم  اشک یکه از مادرش داشتم به سردار با چشمها یاز حرص

رو از دستش گرفتم اومدم بلند شم سردار گفت : بده من  وانین یارونگام کرد و د

 .رمشیبگ

 .خوادینم -

 .یلج نکن بااون کمرت بلندش نکن - سردار

 سرش؟ یزنیآدم بزرگه داد م ی. بچه ام زهره ترک شد . فکر کرد خوادیگفتم نم -

 ، بعد تو هم ... دهیشال تو کش - سرار

 .دیند یکس می. حاال ما که جلوش بود گهیبابا ! مادر ول کن د یا - مامان

 .گهید دنی.حتماً همه د دمیمن از اون ور د - سردار
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 سردار ! یوااا یواا-

 کنم رو خشیم واریبه د خوادیدلم م »بده من آرومش کنم. یخوایم -خانوم  نیشه

 «کنه. یدهنشم چسب بزنم نه حرف بزنه...نه کار

 .گهید دشیگرفت یم دیشما داشت نی. همادینه مادر. االن اون بغل من هم نم - سردار

به  شیوابستگ نجایا شیاریصبح ها ب دیوابسته شده. با یلیخ نینه ا -خانوم  نیشه

 مادرش کم بشه.

از مادرش جدا کنم که وابسته نشه؟ اصال وابسته بشه  یچ یساله رو برا هیبچه  - سردار

 .گهیوابسته به مادرش باشه د دیبچه با

شده به مامان نگاه کردم.  یعاص». شهیم تیمدرسه رفتن بعد اذ یبرا -خانوم  نیشه

 :«کرد و گفت یلب نوچ ریمامان ابروهاشو با تعجب باال داد و سردار ز

و  ی. شاکشهیاش قطع نم هی. گرگهیسره شد د هیاش  هیبرو تو اتاق ساکتش کن. گر ایب -

 بسه. وان،ی. ن وانیگفت: بسه ن یجد

 نگو تو رو خدا. اَه. یچینگو. تو ه یچیسردار تو ه -

 زد و گفت : یاز ته دل لبخند یاومدن داخل و حاج یو بابا از در ورود یحاج

 ؟یکن یم هیجان بابا؟ تو چرا گر-

 آال ساکتش کنه بد عنق شده. دیحاج بابا بزار - سردار

 یسردار شاک رفتمیتو بغلم راه م وانیزنگ اومد و سردار منو فرستاد تو اتاق و ن یصدا

 .گهیگفت: راه نرو د
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 یندارم که صدا خفه کن باشه. ه ریآرومش کنم؟ ش یاالن با چ کنهیم هیسردار داره گر -

 یزن یهوار م یایبعد م ی. تا حاال سرش داد نزدگهیشده د ینطوریهم داد نزن. از داد تو ا

 ترسه خب. یم

 تو. یبرا نهیسنگ وانین نیباشه تو بش - سردار

 داره... آروم بشه.. جان ؟ جان ؟اشکال ن -

 دیکشیم ریت یبعد آروم آروم ساکت شد، کمرم جور قهیچند دق

...  نیدستمو گرفت و گفت : بسه بش ریاومد ز عی. سردار سر کردیم یخال یزانوم ه که

 .یاریسر خودت ب ییبال یتون یم نیکنه. بب کارتیخدا بگم چ

 کرد آروم گفت: ماما. یبا بغض نگام م وانین

. میگرفتیتولد م گهیماه د هیبرات. سردار کاش  رمی: جون. من بم«گفتم ختیقلبم فرو ر»

 .ستیبچه ام سرحال ن

 و گفت: تب نداره، قطع شده تبش. دیبوس شویشونیو پ دیکش وانیدست رو سر ن سردار

 .آال خانوم . سالله جونم اومده با همسرش.گهید دییایخانم گفت: ب نیاتاق باز شد و شه در

 مادر من؟ یدیکه م یلب گفت: مژدگان ریز سردار

 خانم. نیشه مییآ یاالن  م -

 اَه. کنهیخانوم م نیخانم شه نیلب غر زنان گفت : شه ریخانوم با ز نیشه

 :«شده گفت یسردار عاص رونیرفت ب»

 خانوم، مخ من رفته. نیخوب نگو شه -

 خانم. نیپرو یگیخنده سردار رو نگاه کردم و گفتم: خوب تو هم م با
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 .ستیمادر تو حساس ن - سردار

به  کی. نزدمیخورده نگاش کرد هکّیبار سالله اومد تو. من و سردار  نیاتاق باز، باز شد ا در

 اغراق الغر شده بود. یب لویک ۲۰

 خورده گفتم: خاک بر سر من. کهی

 خاله ... وانین وان؟یپررنگ زد و با ذوق گفت: ن یسالم . لبخند - سالله

 شده؟ ینطوریا ختتیچرا ر ؟یخوب سالله-

 گرفتم. میآره رژ - سالله

 ؟یدرد گرفت مِیرژ یتو غلط کرد -

 «کرد. یسالله رو نگاه م یسالله به سردار معذب نگاه کرد و سردار هم شاک»

 خوش آمدته؟ یجا - سالله

 یچ میخبر بود یکه ما ازت ب یمدت نیسرت اومده؟ ا ییچه بال ختته؟یچه ر نیا مگیم -

 به روزت اومده؟

 مدت. هیبودم  ضیمر - سالله

 ؟یبود یچ ضیمر یتو غلط کرد -

و  دیرو بوس وانیپام و دست ن ریباز به سردار نگاه کرد و چمباتمه زد ز»بابا یا - سالله

 :«و گفتم دمیرو عقب کش وانین

 گفت. یم نیریش یبود ضیبا توام ... تو اگه مر -

 گم؟یم نیریبه ش مویمگه من همه چ -سالله

 .گفتیم یبود ضیاگه مر یول زنهیحرف نم یرو که الل کرد نیریش -
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 سپرده بودم که نگه... - سالله

 با حرص گفت: دروغ بگو دروغ بگو گوش ما هم درازه سردار

اومد تو و  سیخ یخورده به سردار نگاه کرد، در اتاق باز شد مامان با چشما کهی سالله

 کامل شد. میشده گفت : ت یسالله عاص

 نش؟یدیکرد گفت : د یکه به سالله اشاره م یدر حال هیبا گر مانان

رو گرفت و  واریسالله گذاشت رفت و مامان همان طور کنار د»بابااااا یمن خوبم. ا - سالله

زد .  عیفج ریت کیاومدم بلند شم کمرم سوت اعالم خطر رو با «کردیم هیگر یها یها

کرد.  یم هیگر یها یمن رفت. مامانو در برگرفت و مامان تو بغل سردار ها یسردار جا

 به من نگاه کرد و مامان گفت : اخمسردار با غصه و 

 نبود. یشکل نیمن ا ی. سالله رهیگیبچه ام رو داره از من م -

 .کهیمرت نیدست ا فتهیتنها ب میذار ی. نم رمیگیو مش یامروز بگذره. پ دیبزار - سردار

 م؟یشد الشیخیماه گذشته. چرا ما ب ۴همش  - مامان

 لب گفتم: جون دلم. رینگاه کردم خوابش برده بود. دستش رو قلبم بود ز وانین به

 آال؟ به مامانم اشاره کرد و گفتم : - سردار

 تازه چهار ماه دووم آورده استقامتش خوب بوده... -

 خورده گفت : آال ! کهی سردار

ما خودمون خودمونو بدبخت  دهیخدا که به ما بد نم اره؟یدووم م یک ناسوریدا نیبا ا -

 .میکن یم

 ؟یزیریاشک م یچ ی: برا«و گفتم هیگر ریمامان بدتر زد ز»
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چشمم زنده زنده  ی. بچه منو دارن جلویبچه تو تب کرد بغض کرد زم؟یاشک نر - مامان

 .کنندیپوست م

 مامانم. رمیبم یغصه مامان رو نگاه کردم و گفتم: اله با

 زرد اومد تو اتاق با ترس گفتم: بابا جون؟ یاتاق باز شد بابا با رو در

 با هول گفت : آقا ارسطو؟ سردار

 گفتم : شتریقلبش گذاشت . با هول و وحشت ب یدستشو رو بابا

اتاق  یصندل یمامان و سردار طرف بابا رفتند. کمک کردن بابا رو »سردار بابام. یوا یا -

 ری. مامان قرص زارهیآب ب وانیل هیبابا  یرو صدا زد تا برا مهیدر سل یار از السرد«. نهیبش

 ریتکون داد و به من نگاه کرد و گفت : تقص یبابا رو تو دهن بابا گذاشت و بابا سر یزبون

 منه.

 ؟یشما چرا ؟مگه شما راه و چاهو نشون نداد -

 ...زیهمه چ یب نیا یدم خونه  رفتمیم دیبا - بابا

 ؟یدراز بکش یخوای: م«رو ازم گرفت و گفت وانیسردار برگشت نگام کرد اون طرفم و ن»

 «جهنم منه. قایدرد دق نیا ؟یچه خوب» !نه خوبم -

ما برسه .من اگر  یتا به حرفها دیدیروز رو م نیا دیبابا گفتم : انتخاب سالله است با به

 .دمیفهم یو عواقبشو نم یغرور و نخوت و خودخواه یمعن دمید یروزها رو نم نیا

 بچه رو بکشه؟ ستمیکنم؟ وا کاریتکون داد و گفت: چ نیبه طرف یسر بابا

 یاز نکوهش م حتی. االن از نصزنمیامروز فردا که بگذره من باهاش حرف م دیبزار -

 هیآدم هی. االن شبمیراحت کن الشویخ دیکنه. با یم یخودخور شتریب نیهم یترسه. برا
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 دیشه. بامیمجددش  یحرف باعث خودکش نیکوچکتر یحتر چی هکرده. یکه خودکش

 اصال مشکل ماکان هم نباشه. دی. شازنمیعمل کرد. من باهاش حرف م کیاستراتژ

من موش  یمشکل خود ناجنسشه. چطور اون فربه و چاق و سرحاله؟ بچه  - مامان

 بود. ینطوریا شهیشده.ظالم سالم. هم

 : تب داره؟دمیپرس کنهیرو چک م وانیبدن ن یسردار داره دما دمیبرگردوندم د سر

 نه خوبه. - سردار

 بچه امو چشم زدنا. -

 دود کن. وانین یاسفند برا هیآب رو آورد و سردار گرفت و گفت:  وانیل همیسل

 .میافتاده که  ما جلسه گرفت یاتفاق فهمندیاالن همه م رونیب میبر نیپاش - بابا

 ؟ی؟ بهتر یتو خوب - مامان

نرفتم  همنه. چهارما یکم کار نیتکون دادو گفت: آره آره... من خوبم. سالله ... ا یسر بابا

اجازه عقد کرده. اما  یکرده و ب یبگم که دخترم بچگ کهیکنم. نرفتم به اون مردت داشیپ

 هی، با توج یبکن یدوست داشته باش یکنم که تو هر کار یرها نم یمن بچه امو با لج باز

 ...ستیپشتش ن یا ونوادهخ گهید نکهیا

تو قبول  میبا خودش صحبت کن میارسطو جان من که بهت گفتم پاشو بر  - مامان

 .ینکرد

 نیبغض مردونه ا هیبابا با  »برخورده بود.  میمجددا تکون داد گفت: به غرور پدر یسر بابا

 : نه که از سالله بگذرم.  خواستم حالم بهتر بشه«جمله رو گفت به من نگاه کرد و گفت

 که برم دنبالش.
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بود که هر روز  نیا ریقربونت برم. اگر غ دونمیبغض بابا خودم هم بغض کردم و گفتم : م از

 .شناسمتیمن که م ؟یبه من حال سالله رو بپرس یزد یزنگ نم

. نشستن و غصه میاوضاع رو درست کن نیا دینداره.با دهیفا یآقا ارسطو خودخور- سردار

 نداره. دهیخوردن که فا

 سالله هنوز قبول نکرده. ؟یچ یعنی میدرست کن -

 کنه. هیما توج یانتخابشو جلو خوادیاون م - سردار

 درست کنه. تونهینم یسالله نخواد کس -

 گفت : نیریدر اومد. سردار دو رو باز کرد و ش یصدا

 وقت شر نشه... هیاومده  یمجتب ایب گهید ایب یعنیاومده ...  یمجتب -

 جلد؟کفترِ چرا شده اد؟یاه کرد و گفتم : مگه قرار نبود نبرگشت منو نگ سردار

 .میرو کم داشت یاالن مجتب -

و گفتم :  دیتخت گذاشت و دورش رو بالشت چ یرو از سردار گرفت و رو وانین مامان

 خنگ بشه. نیزم فتهیمامان بچه ام ن

نور  ینور عل نیزم فتهیبرگشت چپ چپ نگام کرد و با خنده گفتم: تب هم داره ب مامان

 بشه.

 ؟یریبگ یبه شوخ ویهمه چ یتو هر حالت دیت : آخه تو بافگ یشاک سردار

به  میاز سردار شروع کن یخوایزدو با خنده گفتم: بابا م یبابا نگاه کردم به زور لبخند به

نخنده ، سردار  کردیم یکه سع یدر حال دیمامان لبشو گز »روشن کردن دامادات  فیتکل

 یجد کردیم یسع دادیتکون م نیکه سرش رو به طرف یتر نگام کرد و بابا در حال یشاک

 آال خانوم. نی: آفر«با لحن شکوه گفت یو سردار  آروم ول دمباشه. از جا بلند ش
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 آرنجمو گرفت و گفت : ریخنده از جا به کمک مامان بلند شدم. سردار اومد جلو ز با

 .کنمیمک م. من به آال کدیخانم شما بر نیپرو -

 و ماکان یمجتب نیب یوقت اتفاق هی. فقط اونجا باش نیبش یمجتب شیتو برو پ - مامان

 .فتهین

 کنه. یم یباز لمیف یگفتم: به نظر من مجتب رونیتا رفت ب سردار

 ه؟یچه حرف نیا - مامان

 سالله شد؟ فتهیانقدر ش ییهوی یآخه چطور -

 باهم بودن. نایتو ا انیو گرنه از سر جر میکجا بود؟ فقط ما خبر نداشت ییهوی - مامان

 خورده به مامان نگاه کردم و گفتم : واا !!! کهی

 هیموند. اما قض یم یهمچنان مخف دشونیدید یشما نم ابونیاگر اون شب تو خ - مامان

پول  فیک هی هیشب شبرا یمجتب کردیکه سالله تا قبل قول و قرار ازدواج فکر م نجاستیا

 پول مذکور عاشقشم هست. فیپر از اسکناسه که از قضا ک

اومد سالله  شیتو پ عوضوحرف ازدواج  یگرفت اما وقت ینم شیسالله جد نیهم یبرا

 یخال یو من دور و برمو به خاطر مجتب ستیطرفه ن کیموضوع  دمیتازه فهم گفتیم

مامان »کرد  یکار رو نم نیا یکس یبرا یشناسیکردم که اون بمونه، سالله رو که م

 «و گفتم میستادیو از حرکت ا دیکش ینفس

 گفت؟یحاال راست م -

 شهیشب هم ۹و  8بود که قبال  یزیچ هیآره آره ! رفت و آمدش نظم داشت.  - مامان

و  11وقت قبل از  چیبود چون سالله ه  یشاک شهیکه قبالً بابات هم ادتهی گهیخونه بود د

 اومد. یشب خونه نم 1۲
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با سالله ازدواج کنه چون سالله رو جمع و  یبودم مجتب یآال برعکس همه من راض تفاقاًا

که سردار  نیهم نمیبیتو رو م یمن خوشبخت میخانواده وصلت کرد نیجور کرده بود با ا

 .هیزندگ نیمرد درست ا یعنیپره  یم وانیرنگش از حال تو و ن

 سالله نبود. هیشب یمجتب یول -

. مگه ماکان شهیجواب مثبت نم شهیهم باشند که هم هینباشه . اگر دو نفر شب - مامان

چشمامو  ». رهیم نیخوشحال بود اما با ماکان داره از ب یسالله نبود؟ سالله با مجتب هیشب

 :«کردم و متفکر گفتم زیر

 خبر داشت؟ انیسردار هم از جر یعنی -

 ان؟یکدوم جر - مامان

 خودمون؟ انیدو نفر از سر جر نیا یایرفت و آمد و برو ب نیهم -

 ؟یهست یچه فکر یتو تو گمیم یمن چ - مامان

. کنار سردار نشسته بود. دمیرو د ی. چشم گردوندم مجتبمیبه سالن خونه رفت بالخره

 یدستش باز یبود و با انگشتر تو نییو اون هم سرش پا زدیسردار داشت باهاش حرف م

 .ارهیرفته بود کتشو از تنش در ب ادشی یمن اخم داشت. حت کیکه  یلکرد در حا یم

و  لیف هیموند. کنار ماکان نشسته بود شب رهیچشم دنبال سالله گشتم. نگاهم روش خ با

اون چاق شده  یماکان حق سالله رو خورده .هر چ مدت نیا یفنجون شده بودن. انگار ط

 خواهر بدبخت من شور رفته.

 دادیرو به سالله هم نشون م یصفحه گوش یو هر از گاه دیخندیبه دست م یگوش ماکان

 رافشون.طبه جمع ا زدیو باز زل م زدیم یلبخند کجک هیو سالله هم 

 خانوم از تو آشپزخونه در اومد و بلند گفت: نیشه



428 
 

 .دیاریب فیتشر یصرف ناهار به سالن غذاخور یبرا ونیخانما آقا -

قرار  هی میرمستقیفقط باهاش غ ارین یچیسالله ه یوز اصال به روآال . خواهشا امر - مامان

 بذار.

 تینگاش کردم با جد طنتیبا ش »به طرفم اومد و گفتم : من خوبم برو سر پستت  سردار

ننداز . حرف  کهیشوهر زبون بستت ت نیبه ا نقدری: ا«خط و نشون نگاهم کرد مامان گفت

 بارش نکن.

 من. یحرفا نیبا ا کنهیکنم بابا. خودشم حال م یم یشوخ -

 خوشش اومده. یلیآره از نگاهش معلوم بود که خ - مامان

 ی، من به شخصه فکر نم وانیاومد به طرف من با خنده گفت: به به مادر آقا ن ماکان

 بشه. ریجا ختم به خ نیکه با اون تصادف شروع شده به ا یقصه ا یکردم انتها

 .یفکر کن ریبه خ یتونیتو مغزت فاسد شده نمآره خب . چون -

 دامادتونم .احترام بذار. گهیمن د - ماکان

چهارم ماکان عرض داشت  کی قهیبه سالله نگاه کردم که آرنج ماکان رو گرفته بود و دق»

 : فعالً دنبال سوراخ موش باش.«صدا دار زدم و گفتم ی.پوزخند

: چرا؟ چه «بعد به سالله نگاه کرد و گفتزد به مامان  یپوزخند»سوراخ موش  - ماکان

 ؟یدیهشدار م یکه دار هیخبر

 گفت:آال ! یجلو آوردم سالله با شکوه مصنوع یکم سرمو

 یجلو و پرسشگر نگام م ودینگاه کردمو بعد با ماکان که اونم سرشو آورده  هیسالله  به

وجب روش  هیکه  ی،آش مییبرات آش بپز مییخوا یخوام بگم گفتم:م یم یکرد که چ
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ما کان با تعجب نگام کرد و  یعبرت بشه که با خواهرم درست رفتار کن یروغن که بخور

 گفتم:

که من سرم درد  یدون یبندازم،م انیتونم دوباره به جر یاون پرونده است که م شیاول_

 .یحماسه اجتماع یکنه برا یم

 ؟یکن یم دیتهد یدار_ماکان

 ی،آرومشتو سلب م یامه ،خواهر مو گرفتمبادله ن گنیبهش م ستین دیاسمش تهد_

 .. گهیاگر دفعه د میکن

 یخبر ندار یانیاز جر یوقت یکن یدخالت م یالک یچ یمن حالم خوبه اه ،برا_سالله

 ...یچ ی،برا

 آروم گفتم: یو با تشر و با صدا یسالله نگاه کردم شاک به

 شهیکه روتم نم ی،گند زد هیچ تینظرت در مورد زندگ دیاز تو نپرس یدهنتو ببند کس _

 به ماکان نگاه کردم و گفتم :حواستو جمع کن. یاعتراض کن

 میگدزن یبرا ،منیخودت نگه دار میگل یو پاتو تو یبهتره تو حواستو جمع کن_ماکان

 . میهم خوشبخت یلیخوام برعکس تصور تو و خانواده ات منو سالله خ ینم یوص لیوک

 یعنیاشاره وسط به چشمام اشاره کردم و بعد با ماکان اشاره کردم ، یدوتا انگشتا با

 حواسم بهت هست .

 گفت: یم نگام کرد و جدخبا ا ماکان

 .میسالله مانتوتو بپوش بر_

 .دیخوش اومد_
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هم هست  یمجتب یکنم وقت یکرد حاال اصرار م یخورده تر نگام کرد فکر م هکّی ماکان

 بهتر بود که برن اصال .

 ؟یکن رونیب یخواست یم یوقت یگفت:پس چرا دعوت کرد یبا حرص و ناراحت سالله

 گرفته بودن اومد جلو گفت: یمهمون یکه برا یاضافه ا یاز خدمه ها یکی

داخل گفتن به شمام اطالع بدم بعد  انیب خوانیاومده م یخانوم هیدر  یخانوم جلو_

 تو . انیب

 تو. ادی!خب به؟یبه من؟!!!ک_

 ستمیآال،من خواهرتم دشمنت که ن کنمیوقت فراموش نم چیکارتو ه نیا_ سالله

 یکه برا یستیمن ن یاصال تو زندگ ؟تویکنیباهام رفتار م یکن یمنو خار م ینطوریا

 ...یدوز یو م یبر یخودت م

 بلند و رسا گفت:سالم. یکی

نرفته بودن به طرف  یمونده تو هال که هنوز به سالن غذاخور یباق تیجمع یهمه  سر

 صدا برگشت.

 یخی نیج هیبود و  پیهم خوش ت یلیبلند که خ ید بلند و تو پر اصطالحا شاسقزن  هی

 یراسته  یمانتو هیو  دیپاشنه بلند سف یبود با کفش جلو باز بند دهیجذب برمودا پوش

که  یشال آب هیبود با  دهیکمرنگ پوش یشرت کوتاه آب یت هی رشیجلو باز که ز دیسف

 یبهش م بیعج یساده بود ول پشیبود،ت ختهیبلندش دورش ر یمش شده  یموها

 .ومدی

 دمیجا د هیعکسشو  دیمرده برام آشنا بود شا ی افهیهم اومد تو ،ق یمرد هیسرش  پشت

هم  یمدل مهمون ها هم دارن ؟!البته تو عروس نیاز ا نایا یسردار!حاج هی،مثل ...تو گوش
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 هیک نیبودمش ا دهیقط از قماش خو حاج آقا بود ،من تا حاال ندبودن اما امشب مهمونا ف

 ؟!

 نیبا رنگ ع رهیگرد و خ یکه با چشما دمیبه حاج آقا نگاه کنم اما سردار رو د برگشتم

!نکنه به خاطر ه؟یک نیکنه؟ا ینگاش م ینطوری!چرا اکنهیداره به زنه نگاه م دیگچ سف

 !کنه؟ینگاش م ینطوریظاهر زنه ا

 !ه؟یک نیا_مامان

 :دیباز صحبت کرد و سر من به طرف زنه چرخ زنه

 . زیا،نگاهش طرف سردار بود گفت :سوپر دیدستاشو به رو سقف گرفت و خند کف

 دهیذهنم پازل ها کنار هم چ ی... به سرعت نور جواب اومد توزیسور... پر...را ز؟یسورپرا

بودم و منو بغل کرده بود و من معترض  دهیخواب ششیکه پ یبار نیاول یر برااشده ، سرد

گفتم پانته آ  میکرد یصحبت م یآخه پانته آ درشته... ، قبال وقت دیبودم و گفت : ببخش

جمله !  ینه یعنی نیزده بود و ا یخواست .سردار پوزخند یم یاجکه ح هیزیچ هیشب

 ی. قلبم هر..دمیسردار د یتو گوش قایاون مرد ... اون مرد هم برادرش ، من عکسشو دق

کمر  نیچپم سر شد ، ا ی... برگشتم ، پا واااانی... ن وانی... ن وانین ؟یچ یاومده برا ختیر

 یدرصد م ۴۰حالم خوب بود مشکلم به  یداشت .وقت میمستق یبا اعصابم رابطه  یلیخ

. شدیدرصد مشکل کمرم حاد م 1۰۰ کردیاسترس و خشم بهم حمله م یاما وقت دیرس

 ریطرفم رو گرفت ز هیکرد، آرنج مامانمو گرفتم ، سالله هم  یم یزانوم رو خال ریدرد ز

 لب با لکنت گفتم :

 پان ...پان...پانته آست ...پانته آست... -

 پانته آ!!! - سالله
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که زلزله اومده تا  میساختمون هیمچ مامان رو محکم گرفتم. شب»آالاااااا خانمممم؟ -

 یزد. تنم م یگوشم م یقلبم تو «.کردمیتوش بود نگاه م نوایکه ن یکنه به اتاق بشیتخر

 یتنم نشسته بود. تو ی، نه از درد ، نه از ترس ، عرق سرد رو وانیبار به خاطر ن نیا دیلرز

 کردم. یو سرما م رزتابستون حس ل

 .نمیمن اومدم شما رو بب ؟یکن یفرار م ی: دار دیچیصداش پ دوباره

انگار خودشو باخت  دیبا وحشت برگشت به سردار نگاه کردم ، سردار که نگاهمو د سرم

 ... وانیمن ... ن وانین وانیلب نجوا کردم : ن ریز

 چرا همه خشکتون زده؟ نکنه چالش مانکنه؟ -آ  پانته

 انگار... دیخانم اشتباه و اومد - یمجتب

زرگر رو اشتباه بده ؟من  ییطباطبااهلل  یآدرس خونه حاج آقا نب یکس شهیمگه م -آ پانته

 تولد... یهمه راه رو از سوئد اومدم برا نیا

مغز. گوشم داغ شده بود.  یو مختل کننده  زیسوت ت هی. دنیکش یگوشم سوت م تو

 زانوهام خم شد.مامان و سالله با هول صدا کردن : آال ....

 سردار ؟ - مامان

. سردار تا گرفتتم با هول گفتم نیاومد. قبل سردار ماکان هم کمک کرد نخورم زم سردار

 ...رهیمنو بگ ی: بچه ام ... بچه ام... اومده بچه 

به  دیو قدرتم رس یبا هول به مامان و سالله نگاه کرد. خودمو باخته بودم. انرژ سردار

 .دمی، نم دمیمو نمکردم. با بغض گفتم: بچه ا یم یصفر. داشتم از ترس قالب ته

 !!سسسیه - سردار

 .دمی، نم دمینم-
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 .دیزد، شونه هام از ترس پر غیآ ج پانته

 پسرم روشن کنم. یسالگ کی، روز تولد  فویبرو کنار آقا، امروز اومدم تکل -آ پانته

بود نگاه  ستادهیپشت سر من ا یسردار که شوکه به پانته آ که در راستا قهیزدم به  چنگ

 منه. یگفتم: بچه ام ... سردار ... بچه  دهیبر دهیبر یتار و صدا یکرد با چشما یم

 وحشت زده به من نگاه کرد با التماس نگاش کردم. یبا چشمها سردار

 حاج آقا اومد هم گام پچ پچ همه اعم از مادرم و سالله و ... یصدا

 چه خبره؟ -آقا  حاج

 کنم. ی.سالم عرض میآ! حاج نب -آ  پانته

 خانم؟ یکش یم ادیخونه من فر یاومد یبا اجازه ک د؟یهست یشما ک دییبفرما -آقا  اجح

 !؟ینکرد یآ! سردار ؟ منو معرف  -آ پانته

من جواب بدم  خواستیانگار م»کرده با وحشت منو نگاه کرد یبدتر از من قالب ته سردار

 «خواست ی...کمک م

 شده ؟ سردار؟ یچ - مامان

 دیفقط به تو ام ایکه واقعاً جهنم بود همونطور سوزان همونطور طاقت فرسا... خدا انگار

بذارم تو جهنم بمونه  تونمیمن نم "خدا"بگه  یتو جهنم بنده ا یحت یدارم .خودت گفت

که هنوز به من  یتو جهنم بسوزه در حال یبند ه ا یاون از من کمک خواسته . چطور

 دارم. درست وسط جهنم. دیامداره؟ خدا من به تو  دیام

بچه رو نگرفتم.  نیآ افتاده به جون من. من که با زور ا مثل پانته شیگداخته آت یوقت 

نکردم چون از تو  رونیسردار ب یاونو از زندگ یاون بچه اشو نخواست. من حت
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... عکس ستی.حقم نستیاتفاقاتو رقم زده...حقم ن نی.خودش رفت . خودش همه ادمیترس

 گن؟یم یخانم چ نیسردار؟ ا ؟یچ یعنیبا جذبه گفت :  یآقا جد و حاج ختیفرو ر

کن .بگو  فیتعر ایکرده. سردار ب میخودشو قا یکیپشت  دهیسردار ترس بابا یوااا -آ پانته

 کنم؟ فیمن تعر یخوایهستم. م یمن ک

. هیبق یتو زندگ فتنیانگل م نیکه ع ضهیمر هیخانوم  نیا اآقگفت : حاج  یعصب یمجتب

 زد: غیگرفت و ج یو متحرص یبه کل لحن عصب دیرو شن یمجتب یآ تا جمله  پانته

که  یمن. من ی؟ انگل اون  زن معلول و داغونشه که افتاد وسط زندگ یبود یانگل؟ با ک -

 سمی. نگاه خرونیب دیتنم کش یقلبمو از تو یکیحس کردم  »بودم. شیده سال زن شرع

 «سردار وا رفت . یوحشت زده  یتو چشما

 ...ی... حاج ی...حاج یحاج -

 گه؟یم یداره چ -آقا  حاج

 ...لشیو ذل لیزن عل نیکردم بعد رفت سراغ ا یمن ده سال با آقازاده ات زندگ -آ پانته

همهمه و پچ  ی. صداکردیخطابم م ینطوریا یوقت ختنیسرم ر یکردم آب سرد رو حس

، مامان و سالله  دیشد که دو یدونم چ ید و نمبود.سردار رهام کر لیصور اسراف هیپچ شب

. برگشتم دمیلرز یبار م نیاز خار شدن از سرکوب ا دمیلرز یمحکم تو بغلشون گرفتنم. م

کنند. حس  یدارن جداش م هیدستش گرفته و بق هی یتو روحاج آقا گردن پانته آ  دمید

آن  هیاون حال  ی. تورهیگ یبابا هم داره انتقام منو از پانته آ م یکردم باباست انگار جا

مدت به  نیمنه. حس کردم تمام ا یمرد شد.چقدر متعهد به من و زندگ نیدلم گرم ا

با زور جدا کردن. بابا به جمع  رو یعاشق سردار شدم و زنده موندم. حاج یاعتبار اون حت

ر تا از خودم سوخت. رنگش زرد شده بود انگا شتریبابام ب ی. دلم براوستیسه نفره امون پ

 هنوز روشن نشده رو خونده. یکس یرو که برا ییته ماجرا
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 پر از خشم و نفرت گفت: یبا صدا یحاج

 با من طرفه. ارهیب نییپا یحرف دهنتو بفهم. حرمت عروس منو هر ک -

 ، نفس زنان گفت: کردیکه سرفه م یآ در حال پانته

 ، حرمت مادر بودنم. یحرمت ده سال زندگ ؟یحرمت ؟ پس حرمت من چ -

، حاج آقا با لرزش برگشت  ختیر یقلبم هر «کرد. خیحاج آقا ... حاج آقا انگار تنش »

 به شما. دمیم حی... من توض ی... حاج یسردار رو نگاه کرد و سردار با لکنت گفت : حاج

 آ: پسر من کجاست. پانته

 .حس کردم قلبم از جا کنده شد...ادیکردم نفسم باال نم حس

 مامان . -

به چشم  "مامان"که صدام کرد  دیدو وانیجونم... جونم از تنم صد بار در اومد طرف ن»

 ششیپ ارهیگربه م هیدون طرفش ، آدم  یجون و روحم جلوتر از من دارن م دمیخودم د

 بچه... نی. چه برسه به اشهیبهش وابسته م

همون پسر منه  نیاباردارش نبودم درست ... اما  ینیبچه منه. فقط من تو دوران جن نیا 

 .دمشیبه سردار هم نم ی...پسرم منه... حت

درد هم  یحت وانین یاما برا داشتم ازیبه کمک ن ستادنیا یرو پس زدم ! تا حاال برا همه

رو گرفته بود تا منو  واریکنار د کردیم یتات یرفتم تات وانی.به طرف نرهیجلومو بگ تونهینم

زودتر بهم برسه چهار دست و پا تند  نکهیا یبرا ختیر ی.قلبم هرنیتاد رو زماف دید

 وانین یجمع رخ داده بود. بغلش کردم نفسم باال اومد. بو یتو سکوتحرکت کرد طرفم .

 ...دیچیتنم پ یتو وانی، بغلش، دستاش... حس ن

 .ی... تو مال منرنتی... بگذارمینم ذارمیو گفتم : جانم؟ جانم؟ نم دمیبوس
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 پسرم ؟ -آ پانته

رو محکم گرفتم و  وانی.ندیبمب ترک هیسرم  یتو دلم روشن کردن. تو شیآت انگار

 یسردار بود ی. قبال تو زندگی.برگرد هر جا که بود ستیبچه تو ن نیبرگشتم و گفتم : ا

 خانواده داره. هی. حاال سردار یکه بود

 .رونیب دیخانومو بنداز نی، مش صفر ! ا مهیزدم : سل غیج

لپشو بهم چسبونده بود .گردنمو محکم گرفته بود.  وانیآ اومد جلوتر عقب تر رفتم. ن پانته

تو  دمیی. من زامیشو با هم بر ادهیپانته آ با حرص گفت : آ! آسه آسه خانم صبر کن . پ

 ؟یشد اریصاحب اخت

 ست؟یچرا توبغل تو ن شیآورد ایاگر تو به دن -

 باباش. یتونستم بچه بزرگ کنم. فرستادم برا یچون من تو غربت نم -آ  پانته

به  ایاز اون سر دن یبفرست یتونیاومده رو م ایکه بچه تازه به دن یهست یتو چطور مادر -

 .ایسر دن نیا

خوام  یکم نطق کن. بچه رو بده من م نییپا ایمنبر ب یخوبه خوبه از باال -آ  پانته

 ببرمش.

 منه. بچه ات تو راه اومدن مرد. یبچه  نیزدم : همونجا بمون. ا غیج

و بغض  هیام گرفت. با گر هیخودمم گر وانین هی. از گرهیگر ریمن زد ز غیاز ترس ج وانین

 گفتم:

 کن. رونیزنو ب نیحاج آقا ... حاج آقا ا-

 زدم: سردار . غیاومد طرفم ج تیآ با عصبان پانته
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رو تو بغلش گرفت و بابا رو  وانیمنو ن عیطرفمون. مامانم سر دنیبابا و سردار دو مامانمو

بچه  یگیم یماست. شما بر چه اساس ینوه  نیبه پانته آ که مانعش شده بود گفت: خانم ا

 منه؟ ی

.با برادرم ، سردار ، رانیمن مدرک دارم. من خودم بچه رو با مدارک فرستادم ا -آ پانته

 برادر منو به قصد کشت زدن و ولش کردند. یداماد جنابعال

پشت خودش نگه داشته بود باالخره نطقش باز شد و گفت :  وانویکه منو مامانو ن سردار

به  یگند هی یایب یپاش خوادیهر وقت دلت م ؟یزن ناحساب یگیواسه خودت م یچ

 ؟یمن بزن یزندگ

سال با وعده  1۰.منو  زیهمه چ یهفت جد و آبادته ب یآ با جسارت گفت : ناحساب پانته

 یبه حاج گهی.سال د زنمیحرف م یامسال با حاج ی.گفت یتازدواج تو خونه نگه داش

 یکیمن  یبگ یکرد یکه جرئت نم یدیترسیم یاز حاج نقدریبدبخت. ا ی... ترسوگمیم

 کنم... یبدون اون زندگ تونمیخوامش. نم یرو دوست دارم. عااااشقشم م

.اگر ام  یستین یچیخودت نوشابه باز کن. تو ه یبرا کمیبا حرص گفت : اووووه .  سالله

 ...یبود یسرگرم هیفقط  یسردار بود یتو زندگ روزیتا د

 ؟یمردن یاصال عمل یگیم یتو چ -آ پانته

آ، پانته آ هم دست به کمر  سالله اومد بره طرف پانته»یدوزار نمیخفه شو بب - سالله

 :«سالله رو گرفت و حاج آقا اومد جلو و گفت یکه ماکان جلو کردیمنتظر نگاهش م

کنترلش  کردیم یکه سع یاشاره کرد سالله آروم باشه بعد با لحن »سالله خانم لطفاً.... -

 :«کنه، گفت

.  یسردار رو خراب کن یزندگ یاومد ؟یخوا یخسارت م ه؟یخانوم االن موضوع چ -

 خرابه. ادیسردار از بن یسردار رو خراب کنم؟ زندگ یزد  و گفت : زندگ یپانته آ قهقه ا
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که دلش  یزندگ یکنه ، وقت یجرات نداره بدون اجازه باباش آب بخوره،  زندگ یوقت 

کنار ، چون  زارهیکرده بود به خاطر حرف باباش م یزیر و سالها براش برنامه خواستیم

تا  یمست بوده که زده به قربان یذکر نشه، آقا موقع رانندگ ییباباش پول داده جا

نگاه  یخورده به حاج کهیخانواده ام »،مجرم نشه...  فتهینابود نشه، تو زندان ن شیزندگ

و  دیمق یچرا حاج دیفکر کرد د؟ینستدو ی: نم«کردند و پانته آ به بابام نگاه کرد و گفت

با حرص در ».  دهیاون رو خر نویچون گناه کرده ، رشوه داده ، ا کنه؟یمومن آال آال م

: «رو نشون داد و گفت یت حاجبا دست قام کردیرو نگاه م یحاج یکه قد و باال یحال

تا بت  خرهیمهمه عالم و آدم رو با پولش  زهیآبروش نر نکهیا یحاج زرگر، برا ،یحاج

 خودش بار آورده . یاعظم بمونه. پسرش هم لنگه 

 ؟؟سردار مست بوده - بابا

خودت  یبرا یبه پانته آ گفت : خانوم چ تیو با عصبان دیآقا نگاهشو از بابا دزد حاج

 .رونیب نشیبنداز دیایب ؟یبافیم

 با همون حالت دست به کمر گفت : یو زبون دراز یآ با جسور پانته

کنم.  دتیخوام رو سف یشد پس؟ حاال م یچ رون؟یتلخه؟ چرا بندازنم ب قتیحق هیچ -

بچه دار  تونهی. من ... عروست نمدمییبچه رو من زا نیاشاره کرد و گفت ا وانیبه طرف ن

 بشه...

که هزار تا  یبا خنجر یکی.  دینگاه ها طرف من چرخ یزد، همه  خیام  نهیتو س نفسم

ام چسبوندم و پانته آ گفت  نهیرو با وحشت به س وانیام فرو کرد. ن نهیس یسر داشت تو

: 

رو تحمل کنه. احتمال فلج شدنش هست ....  نیوزن جن تونهیکمرش ناقصه ، کمرش نم-

 بگو... ،یرده بودک فیسردار ...خودت برام تعر گهیبگو د
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 نجای. همرمیجا بم نیلحظه هم نیهم خوادیو دلشکسته نگاه کردم .دلم م دیسردار ناام به

 رو رها کنم. پانته آ با غرور گفت : ایدن

 .بچه ام روخودم بزرگ کنم. مادرش... مادرش بزرگش کنه. رمیاومدم بچه ام رو بگ -

بچه  وانیگفتم:  ن هیکردند. با گر یبه من نگاه م رهیهمه خ یو مامان ، سالله و حاج بابا

 منه. ی

بچه  ی... گفتینذار ی: قول داد«سردار که پشتش به من بود برگشت نگام کرد و گفتم»

 منه .

به خدا   گم،ی.  به خدا مزنمی.با بغض گفتم:  رگمو م کردیسرخ نگام م یبا چشما سردار

: «دیکش یم ریت زیزدم ، کمرم فاجعه آم غیج »منه ... ی... بچه زنمیسردار رگ م گمیم

 . دمشینم یمنه ، به کس یبچه 

 کردیم هیوحشت زده گر وانین رتمیسردار با بغض دستش رو طرفم دراز کرد که در بربگ»

.من  یزدم : برو عقب تو ولش کرد غی، پانته آ اومد طرفم ، ج«بود  دهیو به گردنم چسب

...برو  دمیکردم .با خنده اش خند هیاش گر هیشب تا صبح باال سرش موندم من با گر

 ...یبودکه  یگمشو. برو همون جهنم

 پانته آ خواست مامان و بابا رو کنار بزنه، مامان پانته آ رو هل داد و گفت :

 پس؟ یتا حاال کجا بود -

زدم :  غیمامان، نفس مامانم رفت .از درد کبود شد .ج ی نهیآ با مشت زد تو س پانته

 مامان.

آروم  یتن صدا یو بابا با تشر ول ستادیمحکم به پانته آ زد. پانته آ تو جاش ا یلیس هی بابا

 گفت :
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 ی. منم برایریگیبچه حقته م نیبکن. اگر ا یدوست دار یکن .برو هر کار تیبرو شکا -

 کشونم. یپاتو تا هر کجا که بشه م ،یدست دراز نیا

 .یریبابا پ ریگفت :بم یآ با لحن بد پانته

 زد،یم غیماکان رو پس زد . از پشت سر پانته آ موهاشو گرفت تو دستش. پانته آ ج هسالل

 کلیماکان با اون ه رهیبرادر پانته آ تازه وارد معرکه شد. اومد سالله رو بگ دیکه رس نجایا

 .نی. اونم با باسن تا خورد زمدیو قدش، کت پسره رو از پشت کش

از جات بلند  یمحکم پس گردن پسره زد و ماکان گفت : جرات دار یکیبا حرص  یمجتب

 شو تا مغزتو بترکونم .

 .سیپل زنمیمن زنگ م - پسره

 . ادیب سیپل دمیآره بزن دزد تو خونه است. با -یمجتب

 . هی، سالله ولش کرد و حاج آقا داد زد : کاف کردیو تقال م زدیم غیکه ج یآ در حال پانته

و گفتم:  دمشیآروم تکونش دادم و بوس کردیم هیکه هنوز گر وانین ساکت شدند جز همه

 جانم؟ جانم؟...

و رفتم طرف مامان که بابا  دمیدستمو عقب کش رتشیبرگشت نگام کرد .اومد بگ سردار

 نگران باال سرش بود.

 من ... رمیمامان؟ بم -

 «حال نگام کرد و سالله هم اومد طرف ما و حاج آقا. یمامان ب»

 ؟ یدار یمدرکچه -

شناسنامه آرسام  یمدارک، حت هیو بق شیبرگه درآورد و گفت آزما هی فشیآ از ک پانته

 «زدیکرد که اون آرسام صداش م وانیاشاره به ن»هم آوردم 
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اومد   دیکشیوسط م نیکه ا ییغایگوشه صداش به جز ج کیخانوم هم از  نیشه باالخره

 ؟ هی: آرسام ک

 پسرم .به نام من شناسنامه داره . -آ پانته

 .گهیرو م قتیحق یکه ک کنهیخودت نگه دار قانون معلوم م یمدارکتو برا -بابا

 بابا!-

. بابا با تعجب نگام کرد و ختمیبابا ر یچشما یهامو تو یبابا به من نگاه کرد همه نگران»

 : «با حرص تکون داد و گفت یپانته آ سر

 .رمیگ یبچه امو ممن  دیباشه منتظر باش -

 یومدیطفل معصوم ن نیا یواسه من بچه بچه نکن، تو که برا -داد زد تیبا عصبان سردار

 .دمی؟من بهت چک روز م یخوایپول ؟پول م ؟یخوایم ی.بگو چ

 خوام. یزد و گفت : نوووچ، بچه امو م یآ پوزخند پانته

 ه؟ی.بگو دردت چ شناسمی. من تورو میندار یدِ تو که عرضه مادر - سردار

 من بچه امو اومدم با خودم ببرم. -آ پانته

 یراه م ی. انگار درونم شورشومدیگفت من هر بار نفسم بند م یم یجمله رو که ه نیا

 .ستهیافتاد، تا قلبم از حرکت با

 با وحشت گفتم: رهیرو بگ وانیبرگشت طرف من تا ن تیبا عصبان سردار

 ؟ول کن سردار، نکن سردار، ول کن بچه امو... یکن یم کاریچ ؟یکن یم کاریچ

 داد زد: بده من. سردار
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گفتم... نکن...  یم هیو با گر زدمیسردار رو پس م ».ترسهیزدم: نکن بچه امو م غیج

 «نکن...

و  »زدم : حااااااج بابااااااا ! غیج رهیسردار رو بگ یحال از جا بلند شد که جلو نیبا ا مامان

اسم هزار تا حرف  نیخواستم با ا یصداش کردم انگار م ینطوریکه ابار بود  نیاول نیا

 «. مانع سردار بشو ، ازم دفاع کنیمنم هست یبزنم. بگم تو بابا

 !یترسونیبچه رو م ،یارنج سردار رو گرفت و گفت: نکن مرد حساب بابا

داره حرف مفت  نیا دونمینگهش داره .من که م تونهیچند روز م نمیخوام بب یم - سردار

 ؟ بده من آال! هی. بچه چزنهیم

 ... ولمون کن.دمی... نمدمینم -

 سردار! -داد زد یحاج

 .مونهیآال م شیپ وانیگفت : ن ینگاه کرد و حاج یبه حاج سردار

 .سی: زنگ بزن پل«رو کرد به داداشش و گفت»مونه؟یم -آ  پانته

 یایباال، ب یدارم. بر شتریمن ب ،یآره زنگ بزن .تو مدارک دار -دست به کمر گفت سردار

منه . ممنوع  یتوئه. بعدش بچه  شیشش سال پ تیبچه ام. نها نیمن پدر ا ن،ییپا

 کنم . یم دایپ تویمادر تیسنگ رد صالح ریکنم. شده از ز یالخروجت م

 که سر راهته. ینه؟ هر ک یخریهمه رو هم م -آ با حرص گفت  پانته

 . هیقض نیبابت ا خرمی.شک نکن، اگر راه داشت خدا را هم م خرمیهمه رو هم م -سردار

 دست زن بابا بزرگ بشه. ریبچه ام ز ذارمیمن نم -آ  پانته

 بکن . یخوایم یهر غلط رونیگمشو ب -سردار
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. یشارالتانت یننه بابا یآ با حرص و نفرت سردار رو نگاه کرد و سردار گفت: لنگه  پانته

 یتو زندگ وفتهیرو تک و تنها فرستادن تهران تا ب شونیشهرستان یساله  1۵اوناهم دختر 

 دختر ، تک و تنها تو تهران بمونه. هیمنه احمق که وجدانم قبول نکنه 

که از من سوء استفاده کنند . از کنار من  دنیو گفت: ده سال نقشه کش یکرد به حاج رو

بچه رو نقشه  نیکردم. ا با آال ازدواج ی. وقتدندیکوفت و زهرمار خر ن،یخونه، ماش

 گفت: ی.با لحن بد دنیکش

 .یکشنده ا شتریسم هم ب هیتو از  ؟یتو مادر -

بچه من کشت  ی: بچه اش رو برا«اشاره به من کرد و گفت»دمیزن رو د نیا یمادر من

 کشت. همه برگشتند با تعجب نگاه کردند. وانین یبچه اش رو برا ؟یفهم یم

 یکه به بوسه  دونستیاز همه م شتریگونه ام گذاشته بود . انگار اون ب یلباشو رو وانین»

 «دارم. ازیخودش ن

 . حاال گورتو گم کن.رمیگیرو ازت م وانیآال هم شده ن یمن برا - سردار

 گفت : گمشو. دیکت داداش پانته آ رو گرفت و کش یباال یمجتب

 .نمتونیبیتو دادگاه م-آ  پانته

 .مییایحتماً م -سردار

مبل  ی.رو کردیحکومت م تیجمع نیو تلخ ب نیسکوت سنگ هیآ و برادرش رفتن.  پانته

هم انگار حال منو داشت .تو بغلم ولو شده بود .سردار  وانینداشت. ن یوا رفتم. پاهام حس

 ستادهیهم همونجا که ا

موهاش  یزانوهاش گذاشت و چنگ جفت دستاشو تو یمبل نشست و آرنجشو رو یرو

 نیرفت و نگاهش به زم یقدم رو م یبود . حاج آقا دم در ورود ریش به زفرو کرد و سر
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چادر پهن کرده بود .  یبود، به مامان و بابا نگاه کردم، تو نگاهشون شهر غم و نگران

 !؟شکنهیسکوتو م یکرد. ک یپچ هم نم چپ یکس گهید یزند. حت یحرف نم چکسیه

گند  یزندگ نیبم گرفته گفت: من به تمام ا یصدا هیگذشت .سردار با  یکوتاه قیدقا

 کیسال  1۰ رم؛یگیو به گردن م دونمیرو م راتمیزدم. تموم گناهامو خطاهامو تقص

 هیبه بعد عادت شد .از  ییجا هیدونستم خطاست رو ادامه دادم ...از  یرو که م یحماقت

بود که  یزیچ هی اتفاقات نیبه احساس شد ، اما پشت همه ا لیتبد نیبه بعد با تلق ییجا

 شهیمنو هم یکه همه زندگ یزیچ هیتونستم به عقب برگردم تا اصالحش کنم،  یمن نم

 . کنهیم دیتهد

خاموشه که منتظره باد بوزه و غرش  یایدر هی هیبلند کرد به حاج آقا نگاه کرد که شب سر

 کنه و خروشان بشه.

بگم گند  امیتونستم ب یگفت: حاج بابا از ترست نم دیرو که د یسرد و خاموش حاج نگاه

بهم  یمصنوع یکردم اونجا تا محبت ها یخونه فرار م نیزدم درستش کن. از ترس از ا

شما  یوقت تو خونه  چیهستم که ه یکنند که اونجا من همون کس نیبشه و بهم تلق

 که باشم... خواستمینبودم و م

بره ،  شتیعد وجدانم و باز... ترسم که آبروم پباعث شد که خطا کنم و ب میبچگ شاول 

. نشد بگم... نشد برگردم یهر یو بگ یریازم بگ موی. زندگی. لهم کنی. عاقم کنیطردم کن

 ... ی...نشد... نشد حاج

تر  نییدو رگه و ولوم پا یرو تو بغلم جابجا کردم و با صدا وانیبه من نگاه کرد. ن سردار

 گفت:

 یآال هم نقش باز یدونه. نخواستم برا یتقاص نامه رو آال م نیبم ا ریاما به آال گفتم ، ز -

 یکردم تا اون پسر یشما نقش باز یسال ها که برا نیمثل تموم ا رهیکنم که منو بپذ
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 اریچون اخت یخوایرو بکنم که شما م ی. از عالقه هام بگذرم و کاریخوایباشم که شما م

 نه خودم... ت،تام من حاج آقاس

نگاهشو به  نیبود که داره آخر یسرباز زخم هی هیزد. شب یسردار باهام حرف منگاه »

وقت نخواستم  چی: آقا ارسطو من ه «گفت رهینگاه ازم بگ نکهی.آروم ، بدون اکنهیوطنش م

آزارش ندادم.  مونیخصوص یزندگ یوقت تو چیآال رو نابود کنم، ه یاز قبل زندگ شتریب

 لمیف هیداستانه،  هی هی: شب«انداخت و گفت ریبه ز سرش رو»برعکس بهش پناه آوردم. 

 یزنم چون تنها کس نیمن و آال ، من عاشق ا یزندگ ستین چکسیه یزندگ هیبلند، شب

بود که خطا هامو  ی، تنها کس "خودت باش، من خودتو دوست دارم"بود که بهم گفت 

 .دیشن یم

کرد از دستش  یگرفت. ترکم نم ینم تقامکرد. ان ینم دمیاما تهد زد،یتو روم حرف م 

وابسته  شتریشدم. هر روز ب کیبهش نزد شتریهر روز ب نیهم یدادم. برا ینم

 ۲. برهیکنم منو تو گندابش فرو م یبهش فکر م یمردابه که وقت هیقبل آال  میشدم.زندگ

 وانی. نوختسردار سر بلند کرد، به جمع نگاه کرد اما باز نگاهش رو به من د »سال قبل...

اراده طبق عادت آروم به پشتش زدم و سردار نگاهش  یشونه ام گذاشت. ب یسرش رو رو

 : «پر حسرت شد و گفت

با  یحس خطر کرد. از وقت گذرمیکه از آال خودم هم نم دیپانته آ فهم یدوسال قبل وقت -

 زیمحبت آم یاز رفتار ها یخبر گهیکرده بود. د رییتغ یلیآال ازدواج کرده بودم خ

جذاب باشه تا نگهم  تونهیمن م یبرا دونستیکه م یزیهرچ ایمتفاوتش  یها زیسورپرا،

و البته با موافقت صد در صد   یو شرع ی، رسم یعقد مزن داشت گهیداره نبود. من د

 ...یعنیمن  ینقطه عطف زندگ

خطر باعث  نم،حسیآشکار بفهمم و بب تونستمیم نویا کردیحاج آقا؛ پانته آ حس خطر م 

که صد در صد  انیع یسوت هیرفتار و حرکاتش گاف بده، یوقتا تو یلیکه خ شدیم
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مداوم از چند  یتلفن یمشکوک و تماس ها یکج منو بندازه، مثل رفت و آمد ها یدوزار

 هست.... یینداشت که بفهمم از سمت چه کسا یمن کار یخط ثابت که برا

 نیو گرفته بود، به شه درهم رفت،صورتشیشلوار قدم رو م بیآقا دست به ج حاج»

آن نگاهم به شهال  هیدستش، تو اون وسط  یآب تو وانیخانوم نگاه کردم،کال واررفته با ل

 «.گرد زل زده بود به سردار یافتاد،انگار خشک شده  با چشما

من بخنده چون ظاهرا  یو به بدبخت استهیپوزخند گوشه ب هیبا  یستیبا یم کردمیم فکر

 بدجنسِ! یلیخ

 نیا دمیکه فهم ییزایچ نیپدر و مادرش اومدن تهران و بدتر دمیزود فهم یلیخ-سردار

اونا  یاون شهرستان هم حت یکه تو یاونا بود در صورت یبود که خونه ملک شخص

 .مردم بود نیزم یکارگر رو هیداشتن، پدرش  یفیضع یبضاعت مال یعنیمستأجر بودن 

بار اونجا بود که  نیاول به،یعج کمیاز  شتریتهران ب یتو یشخص نیهمچ یخونه برا دیخر

حساب  یحت د؛یترک یسرطان یغده  هیشب زیچ هیسرم  یرکب خوردم، تو دمیفهم

پانته  زیر زیر یها یشده، چه با دزد دهیمن خر بیخونه از ج گفتیمن هم م یسرانگشت

 .گرفتیکه ازم م یو درشت زیر یو حسابم چه با پول ها بمیآ از ج

 «تلخ زد و گفت: یانداخت پوزخند ریبه ز رتکون داد و س یسر سردار»

از  ،یآدمو از زندگ هینابود کردم ،من به خاطر اشتباهم  شویمن زندگ کردمیفکر م-

من  خوادیم ینداره هرچ داره،اشکالیانداختم اشکال نداره پول برم اهاشیآرزوهاش از رو

 خودیب یها نیقلاذب توسط توجدان ک هیجبران کنم ، ینطوریفراهم کنم،حداقل براش ا

 زدیسرم م یازش دست نکشم،خود پانته آ مدام تو شدیم ثپانته آ به جونم وصل بود باع

 منه.... ریو عب ریپدر و مادرشو رها کرده،به خاطر من ده ساله اس یکه به خاطر من حت
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بود که خوب  ینگهداشتن من نبود بلکه مار خوش خط و خال یتنها نقشش برا نیو ا 

 نگه داره. شیزندگ یمردُ تو هی تونستیم

قلبم فرو کرد،االن وقت حسادت  یزهر آلود تو ریت هیآخرش  یکردم جمله  حس»

قلق اونو بلد  گهیزن د هی نکهیمغلوبش کنم...از ا دیآال! اون شوهر منه!من فقط با ستین

 .«کردم حواسمو به حرف سردار جمع کنم ی... سعکنمیم دایپ دنیجنگ یبوده حس و خو

 کرد و گفت: یبه حاج آقا نگاه سردار

براش  نیخونه به نامش زدم،ماش هینگهش دارم  یراض نکهیا یبعد ازدواج با آال برا-

بود که مزاحم آال نشه چون من تهعد  نیا شدیکه م یبازتر که حداقل کار دم،دستشویخر

دستم بود که توسط من نابود  یدوتا زن تو ینسبت به آال داشتم، حاال زندگ یشتریب

 اما آال... کردیم دایروز راهشو پ هیآ  هپانت دیشده بود، از نظر من شا

 «من نگاه کرد و گفت: به»

از دست بدم  دمویجد یعنوان زندگ چیبه ه خوامینم دمیمن مسئول بودم و به مرور فهم-

 یتا حاال م ترسوند،یاز قبل م شتریب کرد،یاز قبل مضطرب م شتریحس منو ب نیو ا

به آال برسونه پس  یپانته آ آزار دمیترسیبزنه حاال م یپانته آ به حاج آقا حرف دمیترس

 .دادمیبه پانته آ م یشتریحق السکوت ب

 «و رو به من ادامه داد: دیکش یآه »

هوا و  یکه من از رو یدونیخودت م کنم،ینم هیمن خودمو توج یدونیخودت بهتر م-

 ترس هام. یحماقتم بوده از رو ینکردم، از رو یهوس کار

 «نگاه کرد و گفت: یاجح به»
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آورد تا  ایپانته آ به دن وانُین« سر بلند کرد و نگاهش کرد یحاج»عاق کن  یخوایحاال م-

و به هدفش  شدیزود اوت م ای رید دیبه من بزنه چون از عالقم به آال فهم یخالص ریت

 .دیرسینم

بچه  هیکه من  دونستیمونده از اونجا رونده کنه، م نجایخواست به قول خودش منو از ا  

 چیرو ه دونستیم ،یکنیعاق م رون،یب یندازی،میکنیدارم منو طرد م گهیزنِ د هیاز 

به من » بود که  نیا دونستیکه نم یزیتنها چ ،یستیمثل آبرو و اعتبار حساس ن یزیچ

  کردیفکر م ره،یآال هم م کردیفکر م ست؛یکه آال آدم رفتن و جا زدن ن« نگاه کرد و گفت:

 ....کردی... فکر نمکردیفکر نم دم،یعالوه بر شما آال هم از دست م

 «:بغض مردونه  بهم نگاه کرد و گفت هیتکون داد و با  نیبه طرف یسر»

 .کنهیمن خانواده درست م یها یآال از بدبخت-

 یدوست دارم وقتعاشقونه  وانُیاز دستش بدم،ن خوامیبود،نم دهیبغلم خواب یتو وانین»

بدمش به پانته آ؟ با  یچطور دمیجونمم براش م گهیبهم مامان م چسبهیبهم م ینطوریا

 «گرفته گفت: یبغض به سردار نگاه کردم و حاج آقا با صدا

 اون نُه ماه؟ ،یپس باردار-

آال بارداره و نُه ماه بعد که  میموضوع لو نره همه جا بگ  نکهیا یبرا میگرفت میتصم-سردار

 آالست... یبچه  میبچه رو فرستاد بگ

کنار گردنش متورم شده بود، انگار که بهش  یرگ ها میزد و یقرمز سردار به صورت »

 «دورگه گفت: یصدا اوارد شده بود ب یادیفشار ز

 به طرفم یحاج ی رهینگاه شوکه و خ» خود آال هم حامله شد.  انیجر نیاما وسط ا-

بار دوم نگاه خانواده  یبهت زده بود، برا ینطورینبود که ا یتنها نگاه حاج نیبرگشت و ا

 «گفت: دیبا لکنت و ترد یمن زوم شد،حاج یرو یامم مثل نگاه حاج
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 !شد؟ یبچه چ-

 .میسقط کرد-سردار

 !یوااا ی! ایوااا یا« و بابا وارفته گفتن: مامان»

 «:تر از همه گفت یشاک سالله»

 ؟یدوست دختر سردار رو بزرگ کن یکه بچه  یبچه اتو سقط کرد-سالله

 لرزون گفتم: یو صدا یحس آزردگ هیاشک آلود و  یچشما با

وزن  ینگهدار ییحرف نزن، دکتر اجازه نداد نگه دارم، بدنم توانا ینطوریا وانیدر مورد ن-

 نداره، نویجن

سوگ  یگوشه صدا هیقبل شد، از  زجون تر ا یحرفم ضعف آورد، ب دنیانگار از شن مامان

 اومد. با بغض گفتم: یخانوم هم م نیشه

خودم  ینداره؛من قبولش کردم، من مثل بچه  یجنگ بزرگترا که گناه نیب وانین-

 «:گفتم گهیبود د انیکه ع یا هیبا گر» خودم خواستمش.  یبچه  یخواستمش، جا

 وانُیقسم خوردم ن« کردم و گفتم:به سردار نگاه  »دمیکس نم چیبه ه وانُیحاج آقا من ن-

باشه، تموم  وانیبچه امو سقط کردم که ن من«:با هق هق گفتم»رگ بزنم.    رنیبگ

 سردار... کنمیحاللت نم یاگر دوباره خراب کن امویدن دم،ید وانیتو ن موآرزوها

در برگرفت، سربلند کردم  ییانداخت، شونه هامو دستا ریقرمز سر به ز یبه چشما سردار»

سخت  یحاال در کنارم قرار گرفته کم یشهال هم حت نکهیو شهالن...باور ا نیریش دمید

 «گفت: هیحال و روزمون شده... مامان با گر میبود اما بدون شک تسل

 !؟یمن داد یبه بچه  یچه روزگار ایخدا-
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حرفو زد،حالم  نیبود که ا یک دونمیگرفت و به مامان داد،نم مهیآب قندُ از سل وانیل بابا

بده که استارت  رشیبدم اما خدا خ صیتشخ تونستمیو زار بود که نم ختهیانقدر بهم ر

 زد: تویحما

 .یگریدر د دیزِ رحمت گشا یخدا گر ز حکمت بندد در-

 یبود، سکوت خونه رو فرا گرفت، کم کم همه متوار یاله یوح هی هیجمله شب نیا انگار

 و گفت: ستادیاز خونه خارج بشه عمه نبات وسط خونه ا یکس نکهیاما قبل ا شدنیم

و اوالدش داشتن که کمال عقل و معرفت بودن،  غمبریعصمت نداره، عصمتُ پ یهر آدم-

چون  ست،یرو قضاوت کنه چون خودش کامل ن یا گهیهم حق نداره انسان د یانسان چیه

 :گهیخدا م رهیبگ یخُرده از کس یحقه اگر کس یخدا جا

بازم لغز  نمیبب ،یکنیم کاریتو چ نمیبب دمیبه خودت م طویشرا نیآهان حاال هم»  

ما  م،یمواظب باش یلیخ «؟یشیخوردن خودتم خوشحال م نیاز زم نمی؟ببیخونیم

 یتموم جنگ ها از سر ناهمبستگ م،یپشت هم باش دیبا میما خانواده ا م،یلیفام

جا مارو به حال  چیجاِ ه چیه« اشاره به باال سرش کرد» بود،حواسمون باشه که خدا 

به من نگاه »رو  ییکه آبرو ینه وقت میزیریرو م ییکه آبرو ینه وقت کنه،یخودمون رها نم

 .میخریم«: کرد و گفت

 و گفت: دیکش ینفس

،از حقش شوهرشو به دوش بکشه یوقت عُرضه نداره بار خطا چیه یزن معمول هی-

مرد هم  هیبکنه،  یتن خودش نگهدار یتن شوهرش مثل پاره  یبگذره،از پاره 

 نجایخودش و خداش؛ االن ا یحساب سردار باشه برا رزنه؛یش کیفقط کار  نی...اتونهینم

 دیو البته نبا دونتشیو مادرش م ستآال یکه وابسته  وانیوسط حرف آالست و ن نیا

که اون زن با تموم خطاهاش بازهم مادره، حقوق داره نسبت به اون بچه،  میفراموش کن

 اما از حق بنده اش نه. گذرهیبشه که خدا از حق خودش م یمبادا حق ناحق
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طفل معصومو بدم دست اون زن که بشه آلت دستش؟حاال  نیعمه جان، من ا-سردار

 ی شهیپانته آ از خون ر ،دیشناس یطفل معصوم بکشه؟!شما پانته آ رو نم ینقشه با بچه 

 پسر. یتهران خونه  فرستنیکه دختر پونزده سالشونو به طمع پول م هیهمون پدر و مادر

 باال انداخت و گفت: ینبات شونه ا عمه

واسه توئه،  یزندگ نیبدم، ا یبه تو خط تونمیاون زنو، من که نم شناسمیمادر، من که نم-

 دوتا زن رو داشته باش. نیمن بهت هشدار دادم حق ا یاون بچه هم واسه توئه ول

 «نبات روب ه حاج آقا کرد و گفت: عمه»

اعتبار و  نیا «کردیم دشیاسم صدا کردن تهد نیانگار داشت با هم»اهلل زرگر  ینب دیس-

 دیزارزه، من تنم لر یآبرو اگر نوه اتو آواره کنه و تن عروس طفل معصومت بلرزه دوزار نم

 نیداره از پر قنداق داره، اگر ا یمادرش حاللش، آدم هرچ ریدختر در عجبم! ش نیاز کار ا

 یزیبه پاش بر ارویآبرو و اعتبار که سهله دن دیپسرتُ و نوه اته با سرزن هنوز پشت 

 چرا؟ یدونیم

آدم  ست،یامتحان فهموند که به قول پسرت آدم رفتن و جا زدن ن هی نیهم یچون تو 

 سخته. یدست گرفتن تو روزا

 نبات چادرشو سر کرد و گفت: عمه

و  کنندینادون مسخره م رند،مردمیگیمردم عاقل عبرت م زنند،یحرف م شهیمردم هم-

 د؟یشماها طرف کدوم مردم هست زارن،یصفحه م

هرکس  گفتیدهن همه رو مهر وموم کنه،انگار با حرفاش م خواستیانگار م یجور هی»

که  یببره خودشو خار کرده، در حال رونیخونه ب نیکنه، حرف از ا ییآبرو یحرف بزنه، ب

 «گفت: رفتیعصا زنان به طرف در خونه م
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جا  نیو هم میسوز یم نجایهمه هم نجاست،یبهشت و جهنم هم گفتیمادرم م-

 .میبه اعمالمون توجه کن دیفقط با میشیخوشبخت م

 زد و گفت: نیو عصاشو به زم دیحاج آقا که دم در بود رس به

 یامتحان خدارو رد نش نیو عروست،ا دونندیخودت و خدات م یکرد ،هرکارینب دیس-

 برادر.

نبات که رفت انگار دهن همه مهر و موم شد، همه در سکوت رفتن و فقط خانواده  عمه

 هامون موندن که اوناهم غرق فکر بودن.

 .یوقته نشست یلیراه برو خ کمیازم گرفت و گفت:پاشو  وانُیبلند شد ن مامان

 خانوم بچه تب نداره؟ نیپرو-خانم نیشه

 چک کرد و گفت: نه خداروشکر. وانُین مامان

 مامان روشو کامل نکش هوا گرمه.-

بود  دم،اومدهیجفت آرنجام د یسردار رو رو یکرد،دستاینم میاریبلندشم کمرم  اومدم»

صاف کرد و  یا نهیلشکر شکست خوردس! حاج آقا س هیکمکم کنه، نگاش کردم،شب

 .زنمیزنگ م لیفردا به وک«: گفت

 م؟یباهاش صحبت کن زیلمت آمااول مس ستیبهتر ن-بابا

 .شهیمسالمت سرش نم دمیکه من د یزن نیا-آقا حاج

 قانون بهتر جوابگو هست. گه،یبه نظر منم حاج آقا درست م-سالله

 گفتم: ینگران با
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شش « سردار رو. نگاه کردم، نگران تر نگام کرد و با بغض گفتم:» ؟یچ رنیبگ وانُیاگر ن-

اشکم با هر »بزنه؟  ریامو با ت هیکه سا ارهیب یمغز یسال صبر کنم تا بچه امو با شستشو 

 «ختیریپلک فرو م

 رد و دوباره شروع به قدم رو رفتن کرد، ماکان گفت:ک یآقا مثل سردار نوچ بلند حاج

هم  یوسط مدارک نیبالخره ا ا،یسر دن نیفرستاده ا ایز اون سر دنبچه رو از بدو تولد ا-

 .تهیاز علل رد صالح یکی نیاتفاق افتاده، هم نیهست که نشون بده ا

و دکتره  مارستانیب یو بعد برا میکرد یصحنه ساز مارستانیب یما تو نکهیا هیقض-سردار

 .شهیبد تموم م

قرار  هیدختره فکراشو بکنه، جو آروم تر بشه  نیهفته بگذره، ا کی میحاج آقا، بزار-بابا

 یوقت هم خواست م،هریریبچه رو ازت بگ میخوایما نم میو بگ میباهاش صحبت کن میبزار

 آال و سردار بزرگ بشه. شیبزار بچه پ یول نشیبب ایب

بچه رو تحمل  نیآوردن ا ایهمه روزو و به دن نیهمه راهو، ا نیآقا ارسطو اون که ا-سردار

 بده. تیرضا زایچ نینکرده که به ا

 خواد؟یچقدر پول م ست؟یپول ن یخب مگه برا-نیریش

 آدمو نتونستم بشناسم. نیمن هم ا دونم،ینم-سردار

 ؟یاگر واقعا بچه اشو بخواد چ-شهال

 یا« سردار محکم نگهم داشت و گفت:» یواااا«: جون گفتم یشد و ب یزانوم خال ریز»

 بابا! شهال!

 ؟یومدیچرا همون اولش ن ؟یکجا بود کسالی نیا یتو گهینم یخب قاض-نیریش

 نداشتم. طیشرا گهیم-ماکان
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مثل سوئد از بچه ها  یخب اصال چرا رفته که بعد بچه رو بفرسته؟ تازه کشور-نیریش

 یبا خودش م دینداشته که بخواد بچه رو بفرسته، بچه رو با یمال ازیو ن کنندیم تیحما

 آورد.

 موضوع فرستادن بچه رو بشه. دیاصال نبا-سردار

صحنه  هیدادگاه رو بشه، قض یکه مدارک شما و اون زن تو نیپسر جان، هم-آقا حاج

 .شهیباز رو م یکن یتوهم هرکار شه،یهم رو م مارستانیو ب یساز

 گره کار من باز بشه. خواستهیاون دکتر بدبخت م-سردار

 ساختن. یعمل کرده، مدارک جعل یوننرقایبه هر حال غ-آقا حاج

سردار؟ کار و  کارسیزن چ نیا ،یریخرجشو بگ یجلو دیبا یکنیکه م یکار نیاول-سالله

 ه؟یدرسش چ

 درسم اونقدر نخونده. کار،یب ،یچیه-سردار

 دن؟ینداره م تیکه صالح یبچه مگه به کس-سالله

پانته  کنند،یکه نگاه نم تیبه صالح گهید گهیم نویمادرِ، قانون ا یسال برا ۷بچه تا -شهال

 .ارمیخرج بچمو درم یکلفت رمیم گهیم گردهیآ برم

 خرج بچتم بده. داره،یبراش بچه اتو داره نگه م ریخونه بگ یآقا دار گهیم یقاض-ماکان

 .دینخون أسی ی هیتورخدا انقد آ-

 براش، حواست باشه... ریخونه بغل خونه خودت بگ هی تاینها-خانوم نیشه

 !د؟یمنو سکته بد نیخوایم د؟یگیم یخانوم چ نی! شهی! وااااا یگفتم: وااااااا یعصب وارفته

 دقش؟! نهیدختره بشه آ نیور دل ا ادیزن؟ب یگیم یچ-آقا حاج
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 ....گمینه من م-خانوم نیشه

 .کنهیم تیشکا رهیصبح م د،احتماالیچیخدا االن انقدر نسخه نپو تور-سردار

 برو خودت باهاش صحبت کن. ره،یکجا م یدونیپس اگر م-آقا حاج

 بگه؟! یچ« گفتم: اریاخت یو ب ختیر یهر قلبم»

 «:همه به طرف من برگشت و حاج آقا با تعجب گفت نگاه»

 ه؟یچ گه؟قصدشیم یخواد؟چیم یچ نهیبره بب شناسهیسردار اونو بهتر م-

 مملو از اشک گفتم: یبغض و چشما با

 منو دق بده...منو..... خوادیم-

 بکنه. خوادیم یهر غلط زارمیده با غصه نگام کرد و گفت: نچ مگه من مش یعاص سردار

 وانی...نمیشیالح مسکه بشه خلع  وانین وانِ،حرفین هیسر قض هیگفتم:  هیهمون گر با

 آورد که... ایرو به دن وانیتورو ببره، ن یکه آبرو اوردهین

 دیحرف بزنم، سردار نگران و با ترد تونستمیبود، نم دهیامان منو بر هیگر گهید حاال»

 «گفت:

 !؟یکه چ-

 کنه. رونیب تیگفتم: منو از زندگ هیگر با

منو به  یجمع اونطور یبار بود تو نیخورده نگاهم کرد،اول کهیبا اخم و  سردار»

ح وقلب عرش گرشو به وض یتپنده  یانقدر که صدا کشوند،یفضا به خودش م نیکترینزد

 هیگر یها یها م،منیتو جمع بزرگترا دار یسیمهم نبود که رودربا گهید دم،یشنیم

 .دیخریاشکامو به جون م ایدن ایو سردار دن کردمیم
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 کردمیبار بود حس م نیو منو اوت کنه،اول رهیمنو ازم بگ یزن اومده تموم ساخته ها هی

 یهم بچه ا رهیادامه بدم، هم عشقم داره به تاراج م خوامینم گهیندارم،د یتوان زندگ گهید

 گهیکرده بودم....د یهر روز هر ماه با جون دل و عشق براش مادر قهیهر دق هیکه هر ثان

 نه شب... شتدا ینه روز معن

بود که خورده بود وسط نقطه  یکمان رِیت هیمن درست شب هیها به کنار،فرض هیفرض تموم

 .بیس ی

از قبل  شتریب یلیعقدش خسردار عقدش کنه، چرا که مطمئن بود با  خواستیآ م پانته

 ماسه. یبهش م

بچه امو  زارمیاونم باشه، م شیپ وانین زارمیم نه،یبب وانُین زارمیصورت م هیگفته بود در 

آال  نکهیاونم ا کنمیاومده نم شیاز قبل و اتفاقات پ تیو شکا دیکنار خودتون داشته باش

 .یبد القرو ط

 نکهیا ی؟برایچ یآال رو طالق بده برا انِ،یاولش حرف عقد خودشو نزده بود چون ع از

 به طالق آال داره؟ یخودش با سردار ازدواج کنه وگرنه حضانت بچه چه ربط

پشت سرهم  دیرسیجا نم چیکه به ه ییها تیکربال بود،شکا یصحرا هیخونه شب یفضا

 ...شدنیم فیرد

پول  یکل دنیپول دزد یکل دن،ازشیم شیکرده که ده ساله دارن باز تیشکا سردار

ازدواج  یکرده که ده ساله با وعده  تیپانته آ هم شکا د،ینرس ییبه جا تیداده...اما شکا

 غهیص نیعلت ا یحت نکهیبار ا ریو کال ز کنهینامه رو رو م غهینگهش داشته،سردار هم ص

 نامشروع قبلشون هم بود نرفت... یرابطه  اطرپدر بخ ینامه بدون اجازه 
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نبود، من از سر وجدان نگهش داشتم،  یبود،دختر پاکدامن ینطوریگفت از اول هم اصال

 ییهر دوطرف بود و به جا یزیآبرور شیجور نما هیها فقط  تیدادگاه ها و شکا نیا

 .دینرس

کرد که بچه چند روزه رو فرستاده  تیبود که سردار شکا نجایها ا تیدوم شکا یسر

پانته آ نکرد! در عوض  هیعل یقضاوت چیه ی..قاضادیحداقل خودش ب نکهیبدون ا ران،یا

 داده شده. مارستانیدکتر و ب هیحکم عل

 یو اند کسالیسر حضانت بچه بود که انقدر کش و قوس داده شد که  تیسوم شکا یسر

تن و  تیشدم، هر دادگاه و هر شکا ریمن قدر هزار سال پ کسالی نیا یهم گذشت و تو

 کردینم جادیمن ا یبرا یمزاحمت چیپانته آ اصال و ابدا ه ونیم نیا لرزوند؛دریبدن منو م

 پانته آ نشون بده. هیعل یسردار منتظر هر خطاست تا عکس العمل دونستیچون م

زود به حرف اومده  یلیبود، خ شیو وابستگ ینیریاوج ش یبود، تو ایرو هیبرام شب وانین

 رنیگیم وانُین ادیبه احتمال ز نکهیا رفت،فکریو دل من ضعف م  زدیبود، قشنگ حرف م

 تر و پر رنگ تر بشه.... انیو ع فتهیبه شک ب شتریاحساساتم ب شدیباعث م

پام  یرو وانی...مثل اون شب، نختیریاشک م زدمیبودم که پلک م دهیرس ییجا به

ضرر داشت اما برام  یلیکمرم خ یکار برا نیا نکهیگذاشته بودم و خوابش برده بود، با ا

 .شهیحسرت من م نکاریو ا برنیم وانُیمهم نبود، نه ضررش نه دردش، ن

دهنش گرفته بود  یدستشو جلو هیو  نهیمبل نشسته بود و دست به س یمقابلم رو سردار

 یاز روبندامو تو یکیکه غرق خواب بود اما  وانیبه ن بودم که زل زده کردیو منو نگاه م

 مشتش محکم نگه داشته بود....

 گه؟ید کشهیم ره؟خونیم ادشیگفتم: پنج سال ازم دور بشه منو  آروم

 ش؟ینیمگه قراره اصال نب-سردار
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روز و هر هفته تو گوشش  نمش،هریبب زارهینم«: بغض سردار و نگاه کردم و گفتم با»

 .میو کنار هم بودت که آال زن باباته،اون باباتو از ما گرفت وگرنه االن منو خونهیم

 و آروم گفتم: دیمحکم زدم،قلبم لرز یو پلک دیشده کش ینفس عاص هی سردار

 از پدر و مادر.... زتریاز عشق عز زتریزه؟عزیعز یلیبچه خ گنیم یدیشن-

 بلند کرد و گفتم: "ینوچ" یبا همون حالت قبل سردار

 .خوادیم نویا وانیچون ن ره،یگیکه توروهم ازم م دهیم یمغز یشستشو یجور وانُین-

که  یی! تو چته آال؟! کو اون آال؟یدوزیو م یبریخودت م یچرا صبح تا شب برا-سردار

 کرد؟یصعود م یپشت سرش همه مشکالتُ جا گذاشت و از هر اُفتان

 .شمیمن شعار نده سردار، من دارم مچاله م یگفتم:برا هیگر با

 دستش در آورد و گفت: یاز جا بلند شد اومد کنارم و صورتمو به احاطه  عیسر سردار

 بده... صیتشخ تونهیمحبتو م وانی! ن؟یکنیم ینطوریچرا ا-

 اسم من زن باباست. زیمادرش اونه، آخر همه چ-

 نگاه کرد و گفت: قیچشمام عم یتو سردار

که فکر  یزیس چ!برعک؟یخوریخودتو م یخوره دار نیکه ع یشک دار یآال تو به چ-

کس جا نزد  چیکرد، ه ینه ترک کرد نه طرد کرد،نه پشتمونو خال یشده،حاج میکردیم

که از تو انتظار داشتم درهم شکست! آال  یاما تموم اعتماد و انتظارم به استقامت حت

 .ستیمرده توش ن یتکه تو باالسرش نشس یقبر نی!اشده؟یچ

 نگام کرد و گفت: ییپاک کرد و با دلجو اشکامو
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که تو قدرت اعتماد به  یباشم،جور یتو قو هیتو حرف بزنم،شب هیشب ستمیمن بلد ن-

باهم  یُزندگ نیکه خِشت خشت ا دونمیرو خوب م زیچ هیاما  ینفس من بش

 هیمون شد تک یکی میهرجا هر کدوم کم آورد م،یستین رونیاون مردم ب هیم،شبیساخت

کن، تو به من اعتماد کن،  هیبه من تک تو نباریاما ا یتو بود شهیگاه هم هیتک نیگاهش، ا

 .زهیمارو بهم بر یزندگ یو کس یزیچ ستیقرار ن

 .یگفته منو طالق بد-

 لب گفت: ریچسبوند و آروم ز میشونیبه پ شویشونیپ سردار

 کنم؟ یخودکش یکرد، چطور یزندگ دیبا یرفته بدون تو چطور ادمیمن -

هام با  هیگر ادیپهنش پنهون کرد تا تموم فر یامو با شونه هاصد ه،یگر ریزدم ز بلند

بود،درد دو عشقِ باهم  ادیفقط به گوش خودش برسه،دردام ز نمونیشکوندن مرز ب

 بودم. ختهیر وانین یکه پا یعشقم هم عشق مادر م،همیداشت

 که دهنش کنار گوشم بود گفت: یکردم سردار در حال دایپ یکه تسل یکم

 دکتر. میریم-

 چشمامو جواب داد و گفت: یو با تعجب نگاش کردم و پرسش تو دمیتر خودمو کش عقب

و سردار موهامو از کنار صورتم به عقب  ختیر یقلبم هر...»میکنیرحم اجاره م هی-

 «:فرستاد و گفت

چاره داره،بچه دار  نمیخب ا لهیخ ،یباردار بش دیفقط تو نبا میشیما که بچه دار م-

 .میشیم

 الیغم و غصه سردار و نگاه کردم،نگاه پر از برق سردار که به خاطر فکرش بود که خ با

 بست خورد و نگران نگاهم کرد و گفتم:ن منو خوشحال کنه به بُ تونهیم کردیم
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بچه امو فراموش کنم؟ من قبولش نکردم  تونمیبره؟!مگه م ادمی وانیکه ن میبچه دار ش-

که مدت زمان  یم سردار،عاشقشم عاشقشم، عشقکه باهاش سرگرم بشم، من دوسش دار

 شیباهام با زبون بچگ کنهیصدام م یوقت فهمه،یحرفامو م فتهیدنبالم راه م یداره، وقت

 .دوسش دارم یلیخ ست،یکس ن چیه یایدن هیمن شب یایدن زنه،یحرف م

 ده؟نکنهیخواب یاالن چطور خوره؟یم ینگم االن غذا چ ینگرانش نشم، چطور یچطور

 پتو رو پس بزنه و سرما بخوره....

سردار؟  رمیترک کنم و نم یترک کنم؟ چطور یچطور« به سرم گرفتم و گفتم: دستمو»

 عشقو ذره ذره با تموم وجودم ساختم، خدا بهم نداد من ساختمش.... نیمن ا

 سردار سرخ و پر اشک شد و با بغض گفتم: یچشما

مجزا  یشم برم سر تختش؟براش غذاهان داریتو خونه؟صبح به شوقش ب چهیصداش نپ-

...آخ خدا....آخ خدا رهی....مرهیباشه؟نفسم م یبغل خال نیا یهر روز درست نکنم؟چطور

 انصاف نبود... نیا

 ،یریگیم یهامو دار یو دلخوش یکرد تونم،دلخوشمینم گهید« کردم و گفتم: سربلند»

 کنم؟ تیشکا یبه ک تونم،ازتینم

 هیباهم گر نباریقرارگاهم کشوند تا آرومم کنه،ا به دهنمو گرفت و منو یجلو سردار

 .میکردیم

نتونست  یدردو کس نیمن بود...ا قهیحال و احوال هر شب ما بود...هر دق نیحرفا و ا نیا

 .شدمیکس و من آب م چی...هیدرمان کنه، نه سردار نه مادرم نه بابا نه حاج

بگه آال  خوادیبود، انگار خدا م یاله یمحکمه  هیشب دادیرو م یآخر که حکم قطع دادگاه

 ...یجهنم ای یبهشت
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 ینگام کرد،با چشما دیبغلم چرخ یبغلم بود،تو یهم تو وانیدر نشسته بودم،ن پشت

 ؟(کنهیم) تونهینگاش کردم و گفت: دلت درد م سیخ

 آره مامانم.-

 درد نداله )نداره(. زیم،جییدُتور )دکتر( ب-

 من عاشقتم. وانینره ها ن ادتینوازشش کردم و گفتم: منو  تلخ زدم و یلبخند

 حق به جانب گفت: من عاشگ )عاشق( وانین

 چسبوندمش و گفتم: نمیو به س دمیخند هیگر با

باور نکن،اگر بهت گفت من ترکت کردم باور نکن،آال  کنمیم تتیاگر بهت گفت من اذ-

 .یتو پسر من رمیمیمن برات م وان،یعاشقته ن

 .ادیبابا شب ب م،یبب« بلند کرد و گفت: نمیسر از س( »می)بر مییب-وانین

 شده گفت: یکردم تموم صورتشو غرق بوسه کردم انقدر که عاص بلندش

 (رهیگینتون مامان )نکن مامان( من درد )دردم م-

 گفتم: هیو با گر هیگر ریاونم زد ز دیترس وانیه،نیگر ریزدم ز یها یها

 .رمایم یمن م یکن هی،گریبخند دینکن،تو بخند،تو با هینه مامانم تو گر-

 بابا... بابا...-وانین

 نجایبار ا رم،چندیم ی..چرا نمکنمینم هی...گرکنمینم هیو گفتم: گر دمیبوس وانُین دست

 و ازش نرم. رمیبم ایدن نیا یتو

دوسش داشت و طرفم گرفت و  یلیبود که خ کیکوچ ناسوریدا هیدستش  یکه تو وانین

 گفت:
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 نکن(. هینتون )گر هیگر-

 گفت: وانین شدمیبا تعجب نگام کرد، داشتم از بغض خفه م نیگذاشتم زم وانُین

 مامان؟!-

 گفتم: نهیامو نب هیبغلم نباشه و گر یتو نکهیا یبرا

پامو نگه داشت،  یپام گذاشت و با دستاش کناره ها یسرشو رو» وانیکمرم درد گرفته ن-

دوبار سه بار ده بار با هق  دم،یپشت سرم کوب واریسرمو به د کرد،پسیم دادیقلبم داشت ب

 «:هق گفتم

 انصاف..... یب کنمیبخشمت....من....دارم دق م یخدا...من....من....نم-

بلند کردم و تو بغلم گرفتم و دوباره غرق بوسه کردمش،روبندمو کنار زدم  وانوین اریاخت یب

 وجود من. یاصل کهیمن.... ت یبچه ام، بچه  نیامو،عاشق ا دونهی یکیراحت تر ببوسم 

 دمویروبند دارم و االن ندارم،دستاشو بوس رونیب دیفهمید،میکشیروبندمو به جلو م وانین

 گفتم:

 رم؟ینزار از من جدات کنند،من بم وانین رم؟تروخدایبم من وانیوان؟نین مرمیمن ب-

 یگذاشتم که کم نیزم وانُیوسردار رو صدا زد،ن هیگر ریاز حال و روزم باز زد ز وانین

اش،داشتم  هیبا گر دیبوس یزانومو م یبود بهم،رو دهیمحکم چسب یآرومتر بشم،همونطور

 ....شدمیم وونهیاز محبت کودکانه اش د

 یبلند کردم تو بغلم گرفتم،گونه امو چسبوندم به گونه  وانُیاتاق تا باز شد ناآگاه ن در

 لب گفتم: ریکه محکم گردنمو گرفته بود، با وحشت به در نگاه کردم ز وانین

 ... بچه ام....یعل ای...یعل ای-
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تنم فرو  یتو ریاومد،حس کردم هزار تا ت رونیقرمز از در واحد ب یبا چشما سردار

 لب گفتم : نه..... ریشد و ز دهیکردن،بند قلبم از هم در

تموم تنمو در برگرفته بود، پشت سردار حاج آقا با  یاهیو س یو تلخ یبدخبر حس»

 نه...« رو زدم و گفتم: هی...پق اول گررونیسردار اومد ب یهمون حالت چشما

 و محکم تر گرفتم... وانین

و به سردار  هیگر ریزدم ز رون،یبغض آلود از اتاق اومدن ب خانوم نگران و نیو شه مامان»

 «گفتم:

 ...رمیمی.. سردار من مرمیمیسردار من م-

شد، بابا روشو ازم برگردوند،جلوتر از همه بابا بغض ترکونده  سیسردار خ یپلک ها ریز»

ها...امروز  رهیسردار امروز نم« بغلم محکم تر گرفتم و گفتم: یتو وانُیبود، با وحشت ن

 .دمشینم

 آال خانمم...-سردار

 جلو اصال... ایو گفتم: ن دمیعقب کش خودمو

 .ارمشیپنج شنبه جمعه م-سردار

 بغل من جون گرفته،به من خو گرفته...حاج آقا... دمش،تویدم،نمینم-

 برگشت مامانمو صدا کرد و مامان گفت: سردار

 مادر... ارنیآال جان، م-

 ...نمشیببره من نبببرتش، خوادیم اره،ینم-

 ...شینیبب برمتیمن م یببره،نترس،هر وقت بخوا ییجا تونهیحق نداره،نم-سردار
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 حکم داده... یقاض م،یعشقم ما باهم حرف زد« اومد کنارم و آرومتر گفت: سردار»

 دی...مرده شور تموم حکم ها رو ببرن، من بچه امو کشتم،نباخوامیهق هق گفتم: نم با

 .یریازم بگ وانُین

 خودمون... یبچه  م،یشیخفه گفت: بچه دار م یآروم با صدا یبا آرمش تصنع سردار

 ....خوامیبچه نم خوام،یم وانُین خوام،یم وانُیتند تند گفتم: ن دمیعقب تر کش وانُین

شده  یگرفت و عاص شیشونیگذاشت و کف دستش. به پ یصندل هیآرنجشو به پشت سردار

 یو کالفه گفت: وااا

 .مییبا بغض گفت: مامان ب وانین

 .دهیگفتم: بچه ام ترس هیگر با

 و گفتم: کردیپر اشک نگام م یبود و نگران و با چشما ستادهیآقا رو نگاه کردم،عقب ا حاج

 خب... ری...، بچه امو بگکنمایحالل نم-

گرفت و سردار از جا بلند شد، نگران نگاش کردم،  واریدستشو به د هیآقا برگشت،  حاج»

 ....دمشینکن سردار، نکن...نم«: زدم غیبرد ج وانیتا دستشو طرف ن

 ول کن.... گمیولش کن، م«: داد زد سردار»

 : مامان...زدیم غیج دیلرزیاز ترس م وانین

 شد،یکه نفسم از درد قطع م دیکشیم ریمحکم گرفته بود،کمرم چنان ت گردنمو»

نداشتم، مامان با هول دو سه تا با  رفت،جونیسردار رو پس بزنم جونم م خواستمیم

 .ستهیا ینکن سردار، بچه ام االن قلبش م«: گفت هیدستاش زد به گونه اش و با گر

 ولش کن المصب....-سردار
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 گفت: هیو با گر دیکشیخانم آرنج سردار رو گرفته بود و م نیشه

 سردار نکن، بزار بمونه...-

خانم  نیشه دم،یطرف، نگاه کردم پانته آ رو با برادرش د هی دیینگاه کرد، دو وروبرشود»

 «:گفت یسردار عصب گه،یم یداره چ دمیفهم یپانته آ و نم یافتاد به پا

 ول کن... گمیاَه...ول کن...م ستهیا یولش کن، المصب قلبت م یآال بچه رو کشت-

 : مااااااامانزدیم غیاز ته دل ج وانیازم گرفت، ن وانین

طرفم،  ادیبال بزنه ب خواستیطرفم دراز بود...قلبم از جا در اومد، از بغل سردار م دستش»

و سردار که به طرف پانته آ  وانیشوکه به ن ن،یزم یخوردم افتادم رو زیل یصندل یاز رو

 «.بغلش گرفته بود یمامان منو تو کردم،ینگاه م رفتیم

و صدا  زدیم غیهنوز ج وانیبلند کرد، ن نیزم یمادرشو از رو به پانته آ داد و وانُین سردار

 اد،ینفسم باال نم گهید کردمیکرده بود،حس م خیتنم  کرد،یو دستشو طرفم دراز م کردیم

کم کمتر  وانین غیج یتموم جونم از تنم رفت و صدا هویداشتم، انگار  یبد یحس خفگ

 ...دمینفهم یزیچ گهیشد و قطع شد و د

***** 

اومد و  یبود،چشامو خواستم باز کنم دور چشمم خشک بود و کش م نیسنگ سرم

 .....سوختیم

ذهنم خونه  یاتاقاش تو ریتصو شناختم،یخوب م مارستانُیاتاق بود، ب یتو یکم نور

داشتن... اومدم سردار رو صدا کنم صدام گرفته و خفه بود، از طرف چپم از دور گفت: 

 جونم؟
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بود، چشمام پر اشک شد،  دهیطرفم، پشتش خم ادیره داره ماز کنار پنج دمید برگشتم

 اومد... با بغض گفتم: بچه ام... ادمی

قلبش همونطور نگه داشت،  یرو د،یکنار تختم نشست و دستمو گرفت و بوس سردار

! خسته رم؟یم یلرزون گفتم: چرا من نم یو با صدا ختیچشماشو بست اشکش فرو ر

 ام....

 انصاف. یو گفت: بم نگام کرد غبا  سردار

 ...کنهیو آرزوهام درد م اهامیرو کنه،یقلبم درد م کنه،یدرد دارم، تموم روحم درد م-

کاش از  ،یخوردیم نمیموهامو نوازش کرد و گفتم: کاش محکم تر به ماش سردار

 بودم... دهیساختمون پر

 دهنمو گرفت و گفت: یجلو سردار

...داره کنمیم یاز تو با خودم جنگ جهان م،دارمزیریآال! تروخدا..دارم..دارم از تو فرو م-

 دهیجا داره هنوز کار خودشو با تموم غمش انجام م هیجا  هیاما  ترکونه،یمغزم تموم منو م

سردار آباد باشه، باشه عشقم...   یجا هیبزار «: قلبش گذاشت و گفت یدستمو رو» 

 «کرد.. نگامو  دیدستمو بوس»

بشه که کارم به واکر  فیضع یراه رفتنم به حد ییباعث شد توانا یعصب فشار

مادرم  یخونه  رفت،نزاشتیکنه سرکار نم یدگیبهم رس نکهیا یبرا د،سرداریرس

 خودش مواظبم باشه. خواستیبرم،م

 نیاومد،حاج آقا از سرکار با شه یده بود خونه امون، سالله هم هر روز مممادرم او اما

 ...شمونیپ ومدیبابا شبا م رفت،یموندن و م یدوساعت م یکی ومدیخانوم م

تا دو لقمه  کردنیغذا خوردن افتاده بودم،مامان و سردار و بابا انقدر التماس م از

 ....کردمیم هیگر یها یو ها کرذمیبغل م وانُین یسِرم بودم، لباسا ریز خوردم،همشیم
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 یلبه  کرد،سرداریجون افتاده بودم، سالله با غصه نگام م یتخت ب یاتاقمون رو یتو

دستاش گرفته  نیزانوهاش گذاشته بود و سرشو ب یتخت کنارم نشسته بود، آرنجشو رو

 بود، سالله گفت:

 .شهیکه نم ینطوریقربونت برم،ا یریم نیاز ب یآال جونم،غذا نخور-

 برم. نیزودتر از ب-

و  ستادیکرد و دم پنجره ا یبلند« نوچ»  یشده و عصب یاز جا بلند شد و عاص سردار

 لب گفت: ریدست به کمر و ز

 ....کنهیکار خودشو م زنه،یحرف خودشو م -

 اومد تو دم تخت زانو زد و گفت: سالله

 .میبگو انجام بد ؟یغذا بخور میکن کاریچ -

 و گفتم: دیچشمم بار یاز گوشه  اشکم

 ت....وق هینده،  یوقت بهش باقال هیداره،نکشتش، میغذا خورده؟بچه ام فاوس وانیاالن ن-

 دادم... شویدوباره نوچ کرد و گفت: پرونده پزشک سردار

 .کشهیمراقبت کنه، بچه امو م وانیاز ن ستیاون بلد ن«: بغض گفتم  با»

 راحت بشه. التی؟خیحرف بزن وانیبا ن میزنگ بزن-سالله

راحت  الشیسردار زنگ بزن خ«: سردار نگاه کردم،سردار نگاه کرد به سالله و گفت به»

 بشه.

زده سردار و  جانیپانته آ رو گرفت و دلواپس و ه یبرداشت و شماره  شویگوش سردار

 با اخم گفت: هینگاه کردم و سردار بعد از چند ثان
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تلفن....از تو حالشُ  یپا ارینداره بچه رو ب ی...به تو ربطدارهیب وانین گمی....مداره؟یب وانین-

 تلفن... یپا اریبچه رو ب گمیم دم،ینپرس

 وانینق نق ن یو،صداگاومد جلو از جا بلند شدم نشستم و سردار گذاشت رو بلند سردار»

 ....گهیم یداره چ رمیمن بم یاله«: مبا بغض گفت ومدیم

 الو کن، بگو الو... ،ییِبابا-آ پانته

 با بغض گفت:بابا.... وانین

 ت بشم....من قربون بغضت برم، قربون صدا یمامان، مامانم، اله ی،وااااایوااااا-

 با بغض آروم گفت:مامان. وانین

 .یتو بغض کرد رمیبرات،من بم رهیجان؟جانم؟دورت بگردم،مادر بم-

 ؟یخورد ؟هامیخوب ییوان؟باباین-سردار

 . ایمامان ب-وانین

 تورو از من گرفتن.... ره،یو گفتم: مامانت بم هیگر ریز زدم

 .اااااایگفت:مامان ب هیبا گر وانین

 به بچه؟! دیگیم یعه! اَه! چ-آ پانته

 داره.... سمیهست؟تروخدا حواست باشه فاو وانیپانته آ،پانته آ خانوم تروخدا حواست به ن-

 به حرف من بکنه گفت: یتوجه ا نکهیآ بدون ا پانته

 کارت دارم. ریرو دستت بگ یالو سردار گوش-

 گفت: یسردار نگاه کردم و سردار با خجالت نگاهم کرد و جد به
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 .شنومیبگو م-

 بهتر از مادر؟ ی هیمن شده دا یبرا لتیزن عل گهیحاال د-آ پانته

 گفت: تیرو قاپ زد و از بلندگو برداشت و با عصبان یگوش سالله

به دو قسمت  کنمیم داتیپ امیم ستما،یخواهر مظلومم ن هیمن شب نیبب کهیهوووووو زن-

 دزد... یِاون مغز فاسد توئه دوزار لیعل کنما،یم متیتقس یمساو

 رو از سالله گرفت و سالله گفت: یبلند شد گوش سردار

عنترم  هیآدم شده شبما یبرا یحلب تیا،پیونیمد یدرب و داغونو ند نیسردار جواب ا-

 .زنهیحرف م

 بابا! یخب!ا لهیسالله خانم!خ-سردار

سردارو نگاه کردم و سردار با  ضتوالت، با بغ زیرو قطع کرد انداخت رو م یگوش سردار»

 «:اخم گفت

 ؟یزنیبا اون حرف م یچ یتو برا-

 اون خانمه؟ بنده،یم ششیپانته آ خانمم به ر گه،چهیراست م-سالله

االن بهم  یکاف یباباااااا! سالله خانم! جوّ و شلوغ نکن خواهر من،آال به اندازه  یا-سردار

 هست. ختهیر

 و گفت: اومد جلوتر و رو تخت نشست سالله

 ارتش،تویم رهیپس فردا سردار م ،فردایدیکه شن وانُین یخواهر قربون شکلت برم،صدا-

 .شینیبب یتونیحالت خوب نباشه که نم

 بخور خواهر.«: قاشق از سوپ برداشت و مقابل دهنم نگه داشت و گفت هی»
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 یبه گلوم اشاره کردم و با صدا» نجایا«: به سردار نگاه کردم و گفتم»بخورم.  تونمینم-

 کرده. ریسنگ گ هی«: لرزون گفتم

 بخور.. وانین ارمش،جونیفردا م-سردار

منو داره آب  یتخت و گفت: مرگ سردار بخور المصب رنگت دل و زهره  نییزد پا زانو

 .کنهیم

از اشک دهنمو باز کردم،  زیلبر یبا چشما د،یلرز یپشتم م دادیقسم م ینطوریا یوقت»

به خودم  د،یسالله صورتش پر از خنده شد، سردار دستمو بوس داد،یسوپ برام مزه زهر م

 «دارن. یچه گناه نایزدم ا بینه

 یریچه تقص نایا ،یوار دوسش داشت وونهیو د یجبران کرد وانیکمبودتو با ن تو

 .دمیق به زور خوردم و دراز کش.... دو سه تا قاشیسوزونیاونارو هم با خودت م یدارن؟دار

اصرار کرد شام  یسال و اند هی نیبار بعد ا نیاول یاومد دنبال سالله و سردار برا ماکان

 الخره اومد تو خونه..ابمونند، ماکانم بعد از چندبار تعارف و بهونه به خاطر حال من ب

سالله و ماکان چطوره؟!حواسم از  یزندگ یتلنگر بهم خورد که راست هیمن  اونروز  تازه

دو ساله دارن  کیاالن نزد یول شنیازهم جدا م یبه زود کردمیخواهرم دور شد، فکر م

 .کنندیم یزندگ

 یسالله هم مثل من ساخت و از نو ماکانُ به زندگ دیست،شایتصور ما ن هیشب زیچ چیه

و  سوزهیهم داره هنوز م دی.... شامیکردیاز اول باهم خوب بودن ما اشتباه م دیگرم کرد،شا

 ...سازه یم

 شال برام آورد و گفت: هیاومد تو اتاق و  سردار

با غم زد و  یشالمو سرم کردم و نگاش کردم و لبخند»حالتو بپرسه.  خوادیماکان م-

 جان؟«: گفت
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 مامانم رفت؟-

 باباتم زنگ زدم گفتم. د،بهیاستراحت کن کمی دیآره، آژانس گرفتم گفتم بر-سردار

 سردار؟-

 جون دلم؟-سردار

 .دیببخش-

پرسشگر  یتو چشماشو نگاه» ؟یکنیمنو داغ م ی؟داریکنیم یچوب کار یدار-سردار

 ...یعذاب ها از من شروع شده، از منه لعنت نیهمه ا«: کردمو گفت

مونده امم  گه،جونیگفتم:لعنت نکن، تحمل ندارم د دمیکشیکه دراز م یجون در حال یب

 .شهیموندم هم به عذاب لعنتت تموم م یباق نیکن، ابه تو وصلِ، لعنت ن

 با غم نگام کرد و کفت: آقا ماکان بفرما تو. سردار

 ییمنو نگاه کرد و با صدا ستادیزد و سالله اومد تو اتاق، هاج و واج ا یبه در تقه ا ماکان

 گرفته گفتم:

 پاگشاتون هم نکردم. یماکان....جان.... من حت دیسالم!ببخش-

 نیدختر ا«: فتگتکون داد و  نیبه طرف یبه سردار نگاه کرد و سر»سر... ییبال چه-ماکان

 ه؟یچه حال

 حال عزادار.-

رو زنده زنده تو گرما  اروی ی! بچه ایخداروشکر به خودت ب حهیبچه که سالم و صح-ماکان

 هالکش کردن...
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از « جان» گنینم« اَه» گنیبهش م شهیهالک م هیمنم داره از گر یبغض گفتم: بچه  با

 .کنمیدور دارم حالشو حس م

 نشست و گفت: شیآرا زیم یصندل یتکون داد و رو نیبه طرف یسر ماکان

 ...یهم پشت سر گذاشت نایآال تو بدتر از ا-

 جونم با چشم خودم از تنم رفت، رفت... د،منوینکن حتمینص تونم،ینم گهید-

 یمن... عاشق اون بچه ام...بچه  گذشتم،ینم مینبود من از بچه ام به خاطر سالمت وانین»

که تموم جونم ازش متنفره و بهش حسادت داره،  هیکس یهوومه،بچه  یشوهرمه، بچه 

مامان از چشماش...از  فتگیبرات، م رمیمن بم یاله وان،ین یوااا ی....وااااوانیاما... اما ن

 «چشماش..

 «:و گفتم هیگر ریزدم ز یها یها»

 ستیفلج شدم...بچه ام ن ستین وانیرفت...االن ن ادمیمن دو سال حالم خوب بود...حالمو -

 ...«ختنیریمن سردار و سالله هم اشک م یپا به پا»کنه، بپر بپر کنه...  یبرام  بلبل زبون

 یمگه آدم تو یخودش منو تنها گذاشتن که بخوابم ول الیداروهامو داد و به خ سردار

 !ه؟خوابیمن م طیشرا

 :دیماکان پرس دم،یشنیم صداشونو

 ؟یبکن یخوایم کاریسردار چ-

 یمدت بگذره بهش پول هیپانته آ خسته بشه،گذاشتم  نکهی!مگر ا،یچیبا حکم که ه-سردار

همش دو هفته گذشته، هفته  اد،یدختر داره از پا درم نیاما ا رم،یبدم حضانتو بگ یزیچ

 .ینطوریهفته هم که ا نیآورد؛ ا شدیبود بچه رو نم مارستانیاول که تو ب ی

 ؟یدیبچه رو د یتو خودت رفت-سالله
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مامان،مامانشه خب، مگه  گهیم کنهیم هیهق هق گر نهیبیآره رفتم، اونم تا منو م-سردار

... دهیهم براش زحمت کش ادیجز محبت و مراقبت، آال کم نزاشت که ز خوادیم یبچه چ

 به خدا. سوزمیدارم م

 باشه؟! ینطوریا سردار پنج سال-سالله

 روان شناس صحبت کردم. هینه...قبال هم با پزشک خودش و -سردار

 !د؟یکن کاریخب؟! چ-سالله

 مدت قطع بشه.... هیکنه، داروهاش  یهمکار کمیحالش بهتر بشه،-سردار

 !!!!؟یباردار یبرا-سالله

 هی یکردن، با شوهرش صحبت کردم، قبول کردن، حت یرو بهم معرف یخانم هی-سردار

... من که کنهینم یآال همکار یهارو هم گرفتن، با دکتر صحبت کردم ول شیآزما یسر

 .شهیم وونهید گهیآال تا پنج سال د یول گردونمیبرم وانُین

 .دیبابا،شماها هم هول دیاالن اولشه فرصت بد-ماکان

 . سه قاشق غذا خورده دهیشن وانُین یصدا میزنگ زد خوره،یغذا نم-سردار

 د،یجمع بش ر،دورهمیبگ هیهد د،چهارتایبر یسفر هیدرمانِ،  کمیزمان هم خودش -ماکان

 .. کنه الیفکر و خ دیتنهاش نزار

هم  وانیزنو هزار بار کُشتم، ن نیمنه،ا ریاتفاقا تقص نیکنم،همه ا کاریچ دونمینم-سردار

 آخرم بود... ریت

 «:گفت انهیدلجو د،ماکانیلرز یال اون محمنو از  د،قلبیلرز یسردار م یصدا»
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 یما تو یبازه؛همه  یاون زن بدبخت بدترخودشو م یکن ینطوریبابا! مَرد! تو ا یا-

رار ککه ت نهیمهم ا یول میعذاب داد رو که طرف مقابل میاشتباه داشت یهامون کل یزندگ

 ....گذرهیپنج سال هم م نید،ایدار یمشترک خوب یدوتا زندگ م،شماینکن

 .ومدیسالله هم م یصدا یحرف زدن و گاه کمیو سردار  ماکان

 دم،مثلیشنیقدم روشو م یرفتن و سردار اومد تو اتاق، صدا نایساعت ، سالله ا کی بعد

من خوابم اما منم مثل خودش بودم فقط جون حرکت  کردیمرغ سرکنده بود، فکر م

 نداشتم...

ال در ب جانیاز ه وانین دنیصبح سردار حاضر شد، داشتم از د ۷ساعت  فردا

 امیب نییاز تخت پا تونستمیروز قبله، هنوز نم نیحالم بهتر از چند کردمیم اوردم،حسیم

 بهتر بود. وانیام به خاطر ن هیکمک راه برم اما حال روح یو ب

تخت منتظر بودم تا  یاومد...تو وانیبا ن قهیهفت رفت و هفت چهل و پنج دق سردار

 سردار درو باز کرد، از تو اتاق بلند گفتم:

 سردار؟-

 بلند و با ذوق گفت: یسوز هیبا  سردار

 .میسالم مامان ما اومد-

با  کرد،یم دایاشاعه پ رونیبه ب یام انرژه نیس یافتاده بودم،انگار از قفسه  هیذوق به گر از

 ......سرداروانی...نوانیلرزون گفتم: ن یذوق صدا

موش رو سرش بود.،قلبم  یکله  هیکاله بافت شب هیاومد، وانیتو چهارچوب در با ن سردار

من دورت  یاله ایمامان..ب ایدستامو باز کردم و گفتم: ب هیبا ذوق و گر خت،یر یهر

 بگردم...
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بغلش کردم نفسم باال اومد،بوش  یطرف من.. وقت دییخودشو سُر داد و دو عیسر وانین

و  دمیام چسبوندم تنشو،صورتش.، دستاشو تک تک بوس نهیبه س دمش،یکردم و بوس

 گفتم:

 پسرم،باهات خوب رفتار کرد؟ ی!خوبیخوب-

 آال!-سردار

من...حرف بزن  یم،انرژی،زندگیزندگ شیش،آخیام چسبوندم و گفتم: آخ نمیو به س وانین

 بگو مامان من غش کنم برات.

 مامان.-وانین

فقط من، مادر  ،منیعشق من ،تویتو پسر من« و گفتم: دمیدستاشو بوس»جان؟جان؟ -

 یکنم برات،چ کاریمن...چ نیریمن،ش یدردونه  کنهیغش م وان،براتین رهیمیبرات م هدار

 بخرم برات...

 ها! بچه کالفه شد. یشیم وونهیآال!بسه! آال د-سردار

 و گفتم: دیاز تو بغلم اومد کنار سر رو بالشم گذاشت و خند وانین

کنم؛ پنج روز  یپنج روز بدون اون زندگ دیمن با م،یریبگ لمیم،فیریعکس بگ ایبسردار -

 .وانیهر هفته بدون ن یتو

 نوچ،ال اله اال اهلل...-سردار

حال من مثل روز  وانیاز ن میجدا بش میخواستیم یما بود و وقت یهر هفته  انیجر نیا و

 آهسته تر.. یکنترل،کم یبا کم دیشا یول شدیدادگاه م

 ...رفتیو م شدیم یراه غیو ج هیبا گر نطور،یهم هم وانین
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رو شروع  یوتراپیزیسرکار شد و من به اصرار هم مجدد ف یراه میماهو ن هیبعد  سردار

 میبودن، حال روح شمیخانم پ نیشه ایکه سردار سرکار بود مامان  یکردم،تموم مدت

  .بهتر شده بود یکم

و  کردمینه از هنر هام استفاده م کردمینه کار م بردم،یبه سر م وانیاما همچنان در ماتم ن

 .کردیسردار تحملم م مویزندگ یاز جاها یلیبگم خ دیبا

رابطه ام با سردار بزارم، توان و  یبرا یوقت نیکوچکتر تونستمینم یدوسه ماه حت تا

بهم نزنه با  مشیاز تصم یسردار حرف شدیباعث م نیصفر بود،هم ریز لمیحوصله و تما

 یبکشه اما بقول شیدنبال فرصته تا حرف بچه دار شدن خودمونو پ دونستمیم نکهیا

 .دادیداشت بهم زمان م

 یمن پروسه  وانینبودم، قبل از اتفاقات مربوط به ن یزن عاد هیباشه من مثل  یچ هر

 بودم. یتر از هر زن ریپذ بیکرده بودم و صد درصد آس یرو ط یمیعظ

بودم که انسان تنها  دهیشن ییجا هیسه ساله بود،  انویهشت ماه گذشته بود، ن هفت

 یگندآب هم زندگ یاگه تو یحت ده،انسانیوقف م یطیکه خودشو با هر شرا یِموجود

به بقا و  لیچون انسان طبعا تما ادیکنار م طیبا اون شرا ره،یگیکنه با اون محل خو م

 نبودم! یداره و من مستثن اتیح

کنم  دایگونه ام نجات پ ماریب یتونستم از وابستگ وگای یو کالس ها یوتراپیزیمرور با ف به

کنم، دُز داروهام به مرور باز  یبه عشق اون دو روز آخر هفته سپر وانُیو هر روز بدون ن

 خوشحال کننده بود. یلیسردار و خانواده ام خ یبرا نیکم شد و ا

کمتر بشه چون من به خاطر دردم مقدار  یلیدز داروهام خ دیبه سردار گفته بود با دکتر

آورند و  ادیمواد اعت یو عموما مسکن ها دارا کردمیروزانه مسکن استفاده م یادیز

دور نبودن،ابتدا  ییدارو بیترک نیخواب آور و آرامبخش هم از ا یهمچنان مصرف داروها

 .دیرسیحد نرمال م هبدنم ب دیقبل عمل لقاح با
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خانم  نیه به شونه کمک کردن، خانواده ام و حاج آقا و شهها شون یلیخ طی این مدتدر

بود که خدا مارو بهم چِفت  نیا یاتفاقا برا نیا  یهمه  دیعطف؛سردار... شا یو در نقطه 

از قبل وابسته  شتریباعث شده بود که بهم ب ریاتفاقات اخ یبکنه...تلخ یشتریو بست ب

تر قدم برداره  اد،محکمیبه خودش ب شتریرو نگه داره ب یزندگ نکهیا یبرا م،سرداریبش

 میبه حاج آقا باهاش مشورت کنه و خودش در کنار من تصم یترس و وابستگ یجا

 .رهیبگ

 شویزندگ یگوشه  هی شهیبود، چون هم نیکه سردار هرگز تجربه نکرده بود هم یزیچ

 اد،یدش بمن باعث شد سردار به خو یختگیش از هم در نره! بهم ررواگرفته بود که زِ یکی

هم برعکس فکر من، منو کنار  ی؛ حاج ستین یکه رنگ یاهیبه قول خودش باال تر از س

 ...باشهدارم  اریاخت دیپس نبا زنه،ینم

 میبرشگردون میخواستیم یکرده بود، وقت رییتغ یلیخ وانیهفت هشت ماه ن نیا یتو

هم باهاش صحبت  یچه برسه به منو سردار، هرچ دیلرزیم یکه تن هرک زدیچنان ضجه م

 جواب بده. تونستینم میکردیم

 یاز همه چ نیکه جواب بده و ا خواستیبود اما نم یون دارببچه باهوش و سر ز نکهیا با

 .کردیم تیمارو اذ شتریب

کنم که  یبچه ام ازم دور نشه آخر هفته ها حتما کار نکهیا یبرا کردمیم یهم سع من

 شیبه پارک ببرم، به نما دم،یچیبرنامه براش م یخوش بگذره، تموم هفته کل یلیبهش خ

باهم  ای میدوست داشت بر یلیخ وانیکه ن یدیکه خر ییکودک ببرم،به هم سه تا

 داره بکنه. تدوس یو اجازه بدم هرکار میکن یآشپز

و استعدادش نده و فقط  تیرشد خالق یالزمو برا یپانته آ بهش آزاد دیشا کردمیم فکر

رو  یطیمح یبرا کردمیم یسع نیهم یسرکوب کنه برا وانُیبهش بکن نکن بگه و ن

 اشِ... هما خون یبسازم که بفهمه خونه 
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نباشه بلکه حس کنه به خونه اش برگشته، همه جمعه  بهیغر گردهیسال بعد که برم چهار

 .کردنیکارو م نیو بنا به تفکر من، همه هم هم شدنیها خانواده هامون دور هم جمع م

بهش  نویاکه  دنیخریم هیبراش هد یفقط گهگاه یو گهگاه کردنیم یازب یکل وانین با

 یانجام بد یهرکار یاجازه دار ای میدیبهت باج م یایکنم که اگه تو سمت ما ب نیتلق

 .میتورو داشته باش یمتیبه هر ق مییخوایچون ما م

سه تا چهار  یجالب بود که بچه ها تو گروه سن یلیمقاله و کتاب خونده بودم، خ چندتا

 یداستان برا هیدر قالب  دیو حرفامونو با کنندیبا داستان ها ارتباط برقرار م یلیسال خ

که کار  یقهرمان داستان خود کودک باشه، قهرمان یحت یو گاه میکن فیکودک تعر

 .دهیدرست و مثبت انجام م

جمعه ها سردار به زور و دعوا پانته آ  یحت یبود و گاه شمیشب آخر هفته که پ هی یط

 یلیو خ کردمیم فیداستان تعر وانین یبرا بردش؛یو شنبه صبح م داشتینگهش م وانُین

 .کردیاستقبال م

 وانیکه ن ختمیریم یسردار چا یما بود، داشتم برا شیپ وانیشب پنج شنبه بود و ن اون

 زد،یبود ونق م ستادهیآشپزخونه کنارم ا یهم تو

 !!؟یمامان؟ چرا نق نقو شد هینگاه کردم و گفتم: چ بهش

 آورد گفت: نییشده دستاشو از باال به پا یعاص

 .یکن یتو اتاق باهام باز یایآخه تو نم-

بابا گناه داره تازه از سرکار اومده خسته ست بعد ناراحت  ام،یکن منم م یگفتم باز-

 نبرما. یمن براش چا شهیم

 تاق برم؟ا یمن تهنا)تنها( تو-وانین
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تو اتاقتو  تونمیهم م نجایمن از ا وان،یجاست ن نیتعجب نگاش کردم و گفتم: اتاقت هم با

 .نمیبب

 .ترسمیمن م-وانین

 ؟یترسیم یاز چ-

 .ادیاز اون آقائه ب-وانین

 یگرفتم و رو وانُیاپن گذاشتم و دست ن یرو ینگاش کردم و قور وانُیخورده ن کهی»

باهاش صحبت کنم و  یجد خواستمیقدش بشه چون م کینشستم تا قدم نزد یصندل

که نترسه و ترس  میهم قدش بش دیبا میصحبت کن یجد مییخوایکودک م هیبا  یوقت

 «باعث نشه که گوش نده.

 کدوم آقائه؟-

 گفت: یبا همون حالت قبل وانین

 مو نداره. گه،یهمون آقائه د-

 ؟یگیم توییمو نداره؟ دا -

تو سرم  هیاز ثان یکسر یهزارتا فکر تو خت،یر یقلبم هر» مو داره.  یینه، دا-وانین

 «اومد.

 پانته آ؟! یخونه  ادیآقائه م وانی! نیعل ای-

 .میکن یباز ایمامان ب-وانین

 باشه... میکنیم یاالن باهم باز نیهم امیم یجون پسرم ، اگر جوابمو بد وانین-

 و گفت: دیکوب نیزم یکرد و پاشو رو هیشروع به نق نق گر وانین
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 .میکن یاالن باز م،یکن یباز مینه بر-

 !کنه؟یم هی! چرا گره؟یاومد و گفت: آال چ سردار

تو بغلم گرفتم و گفتم: سردار  وانُیکردن، ن هیصورت شروع کرد به گر یبه پهنا وانین»

 .ترسونهیداره بچه امو م یکی

 یک ؟ییبابا هیچ« ُ نوازش کرد و گفت: وانین یسردار اومد جلو موها!!! »؟یک-سردار

 کرده؟ تیپسرمو اذ

 .میکن یباز میبرگشت به من نگاه کرد و گفت: بر وانین

 !؟یکنیم هیچرا گر میریم یباشه مامان-

 شده؟!!!! یبا تعجب نگام کرد و از جا بلند شدم و گفت: چ سردار

گذاشتم و  نیزم وانُین...» گهید شناسمیمن بچه امو م ست،ین یباز یاش برا هیگر نیا-

 .میبر م،یبر«: گفتم

 ؟یچ یعنی-سردار

بعد  گهیکلمه از اونجا نم هی ادیبچه م نیا زنه،یحرف م نمیصبر کن بزار استرسش بره بب-

 کردن. هیبه گر کنهیشروع م

 ...وانیبچه رو؟ ن زنهیم دیشا -سردار

 .کنم یزباهاش با کمی ستایاالن نپرس وا-

 کنه؟یم تشیداره اذ یکی یدیتو از کجا فهم -سردار

 .ادیاون ب ترسمیتو اتاق م رمیتنها نم گهیمرد کچل حرف زد؛ م هیاز -

 دورگه گفت: یزد و با صدا رونیگردنش ب یصورتش کبود شد و رگا سردار
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 مرد رفت و آمد داره؟-

 خورده به سردار نگاه کردم و با تعصب گفتم: کهی

 ؟یدار کاریکه رفت و آمد کنه! تو چ رمیگ-

رفت آمد کنه به من «: کنترل شده گفت یتن صدا یول یبا لحن عصب» نوچ ! -سردار

 ریبه من گ یاریم ریدارم من؟ توهم وقت گ کاریمن اونجاست، به اون چ یچه، بچه 

 ؟یبد

 قد و باالشو نگاه کردم و گفتم: ضیغ با

 .امیبردار بخور تا من ب تو،یچا-

 بدنشو چک کن.-سردار

بغلم  یتو وانین م،یکرد یباز یتو چه حالت یکردم ول یباز کمی وانیتو اتاق با ن رفتم»

 نمیچهار زانو بش ادیز تونمیمامان من نم وانیبهش گفتم : ن یگو ساخت، هرچنشست و لِ

 .«نمیبش نجایو گفت : نه نه ا هیگر ریباز زد ز کنم،یم یباهات باز نیزم نیکه پسرم بش

بهم  یلیخ ومدینبود، درسته م ینطوریقبل ا ینگاه کردم، هفته  وانیبه ن ینگران با

نبود که بترسه، آروم لباسشو خواستم کنار  ینطوریاما ا کردیو مامان مامان م دیچسبیم

 و لگو بهم داد و گفت: دیکش نییلباسشو پا عیبزنم، سر

 کجا بزارم؟ نویا-

 مامان پانته آ مهمون داره؟ وانین-

 ن پانته آ فقط خونه بودن؟و ماما ییجوابمو نداد و گفتم: دا وانین

 برف اومد. ییخونه دا-وانین
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 !!؟ییخونه دا-

پانته آ، بهش مامان  یخونه  گفتیحرف بزنه م خواستیپانته آ م یاگر از خونه  شهیهم»

! به هر شهینفره، دو نفر مامان نم کیبود که مامان  نیذهنش ا یهم تو دیشا گفتینم

 یمن وقت نکهیبا ا کرد،یموجه بود پانته آ رو به اسم صدا م وانیخود ن یکه برا یلیدل

خونه "چرا گفته  نکهیا هیاما االن قض گفتم؛یخطاب کنم اکثرا مامان پانته آ م خواستمیم

 !!!!!«"ییدا

 خونه مامان پانته آ؟ یعنی ییخونه دا-

 ینر« از رو پام بلند شد و رفت طرف سبد لگوهاش، برگشت نگاهم کرد و گفت: وانین»

 لگو بردارم. خوامیها م

 سردار؟-

 اومد و گفت: حرف زد؟! سردار

 برف اومد. ییخونه دا گهیم گمینه م-

 گور نداره که کفن داشته باشه. ارویکجاست؟!  ییخونه دا-سردار

 یهمون خونه  ییدا یخونه «: کرد و گفتم نگاهم جیسردار گ» ؟یدینفهم یعنیسردار! -

 پانته آست.

 .ییِخونه دا نجایجا بردن بهش گفتن ا هیبچه رو  دیشا ؟یچ یعنی-سردار

همون  مینیبب مینشونه بد وانیهست که االن به ن یمشخص زیخونه پانته آ چه چ یتو-

 زیچ هی ،یتابلوئ هی یمجسمه ا هی دونمیمثال چه م ،یِا گهید یجا ایخونه پانته آست 

 کرده باشه. شییشناسا وانیخاص تو خونه اش که ن
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تر کنه فکرش جمع  زیکرد منو نگاه کرد، انگار هر چقدر چشماشو ر زیچشماشو ر سردار»

 ایپانته آ رفته  یخونه  یسردار که سردار تو یفهمیزدم االن م بیبه خودم نه شه،یتر م

 «نه.

 وانُین یلگو... »کیکه لباس عروس کالس نایداره از ا ینیعروسک بزرگ چ هی-سردار

«: خورده گفت کهیداد  یبرداشتم و با حرص خشم پرت کردم طرف سردار و جاخال

 عههههه!!!!! چته؟

 .یبکن یتو خونه پانته آ چه غلط یتف تو روت سردار،رفت-

 گفت: رهیثابت و خ یبا چشما سردار

 ..خواب بود بردم باال. وانی! ن؟یگیم یچ-

 تو؟ یرفتیم دیبا یدادیم لیدر تحو یروهم گفتم: جلو یحرص و دندونا با

 .گهیدادم د لیدر تحو یجلو-سردار

 ؟یکرد یتو خونه وارس یبعد کله اتو کرد-

 درد!«: گفتم یتکون داد و با همون حال قبل نیبه طرف یسر»نوچ نوچ نوچ -سردار

 .گهیچشمم بود د یدر خونه رو چهار طاق باز گذاشت عروسک جلو-سردار

 .انهی زنمیم شتیمن آت نیباز تخم کن بب یتو جرات دار-

 نه؟ یشیادب، درست نم یلحن آروم گفت: ب یبا اخم ول سردار

 یعروس خوشگال رو نیاز ا ییمامانم، خونه دا وانیباز اومد رو پام نشست و گفتم: ن وانین

 داره؟ زیم

 پانته آ گفته دست نزنم.-وانین
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 ؟ییعروسِ خونه دابه عروسکِ -

 تکون داد و به سردار نگاه کردم و سردار گفت: یسر وانین

 ؟ییخونه دا ایپانته آ عروسک عروس داره  یخونه  وانین-

 دارم. شیمامان من ج« گذاشت و گفت: نیبه سردار نگاه کرد و لگو هاررو زم وانین»

 همون خونه است.«: لب گفتم ریسردار نگاه کردم و ز به»

 ند شدم،کمرم خم مونده بود، سردار گفت:جا بل از

شد، با تعجب به سردار نگاه کردم، سردار  میاقعقب رفت و پشت من  وانین. »میبابا بر ایب-

 «:خورده گفت کهی

 ؟ییشد بابا ی!! چوان؟ین-

 .این رم،تویبا مامان م-وانین

 نه؛درازیتا سردار رو بب دیکشیکه از کنار پام سرک م وانیزانو زد، دستشو طرف ن سردار

 کرد و گفت:

 .یچرا پسرم تو که با بابا اومد-

 با بغض گفت: مامان! وانین

نگاهمو از سردار گرفتم که  دیترس و لرز بود، با ترد وانین یصدا یتو خت،یر یهر قلبم»

: «میکرد، منو سردار با تعجب و وارفته گفت سیخودشو خ وانین دمینگاه کنم، د وانیبه ن

 !!!!!وانین

 گفت: دیلرزیکه م یو در حال هیگر ریبلند بلند با وحشت زد ز وانین

 ....ستم....خوای...نمی...نمدید،ببخشیببخش-
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 اشکال نداره... رمیمن بم یاِوا ! اِوا مامان...اله-

 نداره نترس... بیع وانین-سردار

 ! سردار ! یاعلیعقب عقب رفت و گفتم:  وانین

 ...یقابلم گرفت و گفت: مامانممانعت م یدستشو برا وانین

 بغلم.. ایب کنم،یم زیتم نجاروینکن من ا هیاشکال نداره، گر وانین-

: نه نه، نه نه گفتیم دیکوبیم نیزم یکه پاهاشو رو یدر حال دادیدستشو تکون م وانین

 .دیببخش

 کردن؟ کاریسردار، بچه امو چ یسردار نگاه کردم و دستمو به سرم گرفتم و گفتم: وا به

 اومد بره، با دستم جلوشو گرفتم و گفتم: سردار

 .ارمشیمن م ترسه،برویم رونیتو برو ب-

 نگام کرد و گذاشت رفت و دستامو باز کردم و گفتم: یبود، با صورت برزخ یعصب سردار

 زشیبغل مامان،من عاشقتم، من دوستت دارم،اصال اشکال نداره باهم تم ایب وانین-

 .کنمیپسرم، من دعوات نم ایب وان،یمامان دوست داره ن م،یکنیم

 .دیبا بغض گفت:ببخش وانین

 بغلم... ایباشه پسرم،ب-

نکنم فقط لبخند بزنم که به طرفم  هیکردم گر یبه جلو قدم برداشت،سع دیترد با»

! کردیرفتار رو نم نیوقت ا چیکنه اما ه سیاومده بود خودشو خ شیپ وانین یاد،برایب

 ؟یچرا زودتر نگفت وانین «:گفتم دمشویبغلش کردم بوس

 لکنت و بغض گفت:گف...گفتم. با
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اول بشورمت باشه؟ با من  دیبا یول کنمیلباستو عوض م نجاست،االنیباشه نترس مامان ا-

باشه امامن  ادتیمامان دوست داره باشه، کنه،یدرد م یلیکن پسرم کمرم خ یهمکار

 نترس. مباهات مهربون شهیهم

 کینزد دیکش یدیشد ریکرد، کمرم ت یزانومو خال ریبود،ز نیبرام سنگ یلیخ وانین وزن

با  وانیاز دست دادم ن یگرفتم، تعادلمو کم وانُیکنار تخت ن ن،یبود با بچه بخورم زم

 ترس داد زد : بابا

نگهم داره،  تونهیم ینطوریا کردیگردنمو محکم گرفت فکر م ه،یگر ریهمون ترس زد ز با»

 !شد؟یچ«: ازم گرفت و گفت عیسر وانُیاتاق انگار پشت در بود.ن یتو دییسردار دو

 ...شورمی!من م؟یکنی...آخه تو چرا بغلش منیبش نیبش«: کمرمو گرفت و گفت دور»

و سردار با  نییپا ادیزد و دست و پا زد تا از بغل سردار ب غیج دیتا فعلُ شن وانین»

نگاه کردم  وانُیر من بودم که شوکه ننگاه کرد، بدتر از سردا وانُیخورده ن کهیوحشت و 

شد، زدم رو پام و  میاتاقش قا یرفت پشت پرده  دییدو وانیو ن نیکه سردار گذاشتش زم

 گفتم:

 خاک بر سرم....خاک بر سرم....-

 کردن؟ کاریکردن با بچه ام....چ کاریه؟چیه؟چیبا هول گفت: هاااان هاااان چ سردار

 نیکردن، با ا یکار هیبچه  نیبا ا«: دستمو به سرم گرفتم و گفتم»دکتر...  میپاشو بر-

 کردن... یکار هیبچه  نیبا ا میفهمینم میکردن مگه ما احمق یکار هیبچه 

 ...وانی...نوانین کار؟یچ کار؟یچ-سردار

سردار هم  نیپام سِر شده بود بود خوردم زم رم،یبلند شدم جلوشو بگ وان،یطرف ن رفت

 : مامان، ماااااااماااااان.زدیبنفش م غیج وانیگرفت، ن وانُیمتوجه نشد، ن
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 زدم: سردار. غیج

از  وانیدر آورد، تنشو چک کرد، ن هیاز ثان یکسر یتو وانُیلباس ن د،یشن یاصال نم سردار

 یلگو برداشتم پرت کردم طرف پا هی زد،یم غیو منو ج کردیهق هق م دیلرزیترس م

 زدم: سردار. غیو جسردار 

 ترسه،یم ییاز حموم و دستشو ترسه،یداد زد: دست زدن به بچه ام حتما،از من م سردار

 مرد باهاش کرده... هی یغلط هیکردن،  یکار هی

 بچه ام سکته کرد. نیسرداااااار، بزارش زم-

 طرفم، بغلش کردم و گفتم: دییدو وانین ن،یتا گذاشت زم وانُین سردار

تو روان  یزد رن؟گندیگیبچه رو م ینطوری...سردار خاک تو سرت ادیببخشجان؟ جان؟ -

 بچه احمق!

بردمش االن  ییحموم بردمش، من دستشو یاز بچگ ترسه؟منیاز من م یچ یبرا-سردار

 شده.... یطور هیبچه  نینبود!ا ینطوریقبل ا یچطور هفته  ترسه،یاز من م

 متنفر بشه بترسه!!  ازت ؟یبکن دیبا ینطوریگفتم: ا تیعصبان با

 آرامشمو حفظ کنم؟ یگیم شمیم وونهیدارم د«: دورگه گفت یبا صدا یعصب سردار»

 گفتم: دیلرزیکه م ییبا صدا ارم،یب نییتن صدامو پا کردمیم یکه سع یحال در

 «:گفت دیبلند و شمرده با تاک یسردار با صدا. »رونیبرو ب-

 من پدرشم. -سردار

 من آرومش کنم. رونیزدم: برو ب غیج
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«: محکم بغلش کردم و گفتم زد،یلریو تو بغلم م زدیم غیمن ج غیهم با ج وانین»

بابا رفت، قربونت برم نترس...نترس....بابا باهات  نجام،یخوشگلم، من ا دیببخش دیببخش

 ...زارمیمن نم کنهینم یشوخ گهید ،یکرد، نترس مامان یشوخ

دادم فقط لباس تنش کنم تا بخوابه،  حیو ترجکم آروم شد  دمش،کمیکردم، بوس نوازشش

 کم کم آروم شد. یه افتاده بود ولکبه سکس هیاول از گر

دوتا مبل نشسته  نیب نیزم یسردار رو م،یرفت رونیبلند شدم از اتاق ب یجام به سخت از

 بود و دستشو به سرش گرفته بود،صداش کردم: سردار.

 بود، از جا بلند شد و گفت: سیبلند کرد، چشماش غلتان خون بود، صورتش خ سرشو

 .شونمیاش مزمادرشو به ع-

 فیخودشم که تعر ستین یچیقضاوت کرد، رو تنش ه شهینم یهول گفتم: واستا! الک با

 .کنهینم

 !ترسهیشده؟ بچه ام از من م ینطوریپس چرا ا-سردار

 دکتر. میبر دیبا-

 .یپزشک قانون میریم-سردار

 .کنهیسردار بچه از ترس سکته م-

 وونهیمن تعرض شده دارم د یپر اشک گفت: به بچه  یخفه و چشما یبا صدا سردار

 !شمیم

رفته باز پشت  وانین. » نشیبب لرزه،یاالن نه سردار، تنش هنوز داره م«: بغض گفتم با»

 «شده بود. میاقپام 

 مبل نشست و گفت: یوارفته رو سردار
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 !زم؟یسرم بر یتو ی! چه خاک،آالیااوا-

 .میبا بغض گفت: مامان، بر وانین

 مادر؟ میکجا بر-

 نگاه کردم و گفتم: کردینگاه م وانُیبه اتاقش اشاره کرد و به سردار که با حسرت ن وانین

 .ایکادو بخر ب هیبرو -

 کنم آال. کاریتکون داد و گفت: چ نیبه طرف یسر سردار

چه کنم چه کنم دستت  یعمل فقط کاسه  یسردار! تو سر بزنگاه جا یواااا یا-

 .یریگیم

بلند  یآب دادم بردمش تو اتاق خوابوندمش، اما تو خواب هم نفسا وانیل هی وانیبه ن رفتم

 .کشهینفس بلند م ارهینفس کم م هیانگار تو گر د،یکشیم

 اومد دم اتاق گفت: سردار

 رم؟یبزنمشون اعتراف بگ رمیبرم بگ-

 جلو. میبا مدرک بر دی؟بایمگه ساواک-

 .نهیبب یبزارم بچه ام آزار جنس یعنی-سردار

 .میزنیفقط حدس م میستیما مطمئن ن-

 یبا چشما»  کشمشونیاگه بگن حدسمون درسته، م یپزشک قانون میریصبح م-سردار

 «:سرخ نگام کرد و گفت

 نه؟ گهید فهمهیم یرو پزشک قانون یهمه چ-
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 وانُین یموها. » ترکهیسردار، انقد چون و چرا نکن مغزم داره م دونمیگفتم: نم یدلواپس با

 ستیاونم معلوم ن یخونه  یتپل موپله، تو ده،یبچه خوشگله، سف«: نوازش کردم و گفتم

 .ادیم یک رهیم یک دمیدیم بود،یما م کیخونه اش نزد دیچه خبره، با

 داد و گفت: رونیاز دهنش ب یصبو نفس ع دیموهاش کش یکف دستاشو محکم رو سردار

 .دهیمرد کچل د هی یکس ندیپانته آ بب یزنگ بزنم دو نفر پاشن برن دم خونه  هیبرم -

قهره، بچه  یعنی ییخونه دا گهیبه خونه اش م برهیاسمشو نم یبا پانته آ قهره، وقت وانین-

 .کنندیقهر م ینطوریها ا

 خورده که! یچه گه ستیمعلوم ن-سردار

بگردم برات مظلوم من،  یاله وان؟یکردن ن کاریو با بغض گفتم: چ رونیاتاق رفت ب از

 گناه. یمعصوم من، ب

 تار مو ازت کم نشه. هی رمیقربونت برم،من بم یو گفتم: اله دمیبوس سرشو

پاک  م،یدیکش م،نقشهیدیچ م،معادلهیحرف زد مینشسته بود وانیصبح باال سر ن تا

هم تو  وانین م،یدست بزن وانیبه ن میومدیتا م م،یو خراب کرد میحل ساخت م،راهیکرد

و  کردیم هیگر یها یخودشو باخته بود ها زد،سرداریدستمونو پس م کردیخواب بغض م

 من بدتر از سردار بودم....

 ییزایچ ،یبادکنک ،یکیک هی ره،یبگ هیهد هیبشه سردار رو فرستادم  داریتا ب وانین صبح

 داریکه ب وانیسردار تو ذهنش کمرنگ کنه، ن شبیکه کار د رهیدوست داره بگ وانیکه ن

 یبا طرح باب اسفنج کیک یرو بهش داد و رو یاسباب باز نیشد، سردار اون ماش

پر از اشک نگاش  یاما منو سردار با بغض و چشما ،ذوق کرد یکل م،یفشفشه روشن کرد

 .میکردیم

 کنه... یمن باز وانِیپارک ن میصبحونه حاضرش کردم و گفتم: بر بعد



491 
 

با  لِ،یاما جمعه تعط ،یپزشک قانون میکرد و بعد برد یباز یپارک حساب میرفت اول»

 «:سردار رو نگاه کردم و گفتم یوارفتگ

 م؟یکن کاریچ یوااا-

 .مارستانیب میریم-سردار

 .ترسهیم نهیبب مارستانُیب وانین-

 .میبفهم دیبا م،یندار یچاره ا-سردار

 یبرا یاتفاق بد هیکه  خوندیاز چشمامون م یبود که هرک ادیمنو سردار انقدر ز استرس

 مارستانیاز دکتر و ب یبد یخاطره  وانین م،یشد مارستانیبچه امون افتاده، وارد ب

 سردار گفت: کرد،ینداشت، با تعجب همه رو نگاه م

 کنه. نهیتو اتاق معا دییایبرم اول با دکتر صحبت کنم بعد ب-

 کردم: فیداستان تعر وانین یبرا ادیتکون داد تا سردار ب یسر

اونم  ،یدوستش مهمون یبره خونه  شهیبود که قرار م ییروز دختر کوچولو هی وانین-

بدون مامان و باباش، لباساشو عوض کرد، موهاشو شونه کرد، عروسکشو برداشت و رفت 

 یرفت همه  م،یکن یزباهم با ایخوشحال شد و گفت: ب یدوستش، دوستش کل یخونه 

آورد و  یخوراک یدوستش براشون کل یبابا عدب کردن، یباز یعروسکاشو آورد باهم کل

 .دیکن یبعد دوباره باز دیبخور یخوراک کمی دییایگفت: دخترا ب

 مامانش کجا بود؟-وانین

 مامانش خونه نبود.-

 دوستش؟ شیکرد رفت پ هیگر ین یبا ترس منو نگاه کرد و گفت: ن وانین

 کنه؟ هیگر یچ یبرا-
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 .گهیمامان دوستش نبود د-وانین

بود!! چقدر حرف زدن  یک نیاومد رفت تو اتاق دکتر با تعجب نگاش کرد، ا یخانوم هی

 !دیسردار با دکتر طول کش

 !شد؟یچ ین یمامان، ن-وانین

سالن نگاه کرد، انگار داشت فکر  گهیطرف د هیبه  دیابروهاشو باال داد و با ترد وانین

 آورد و گفت: نییشده دستاشو از باال به پا یعاص کرد،یم

 .گهیآره د-

 کنه؟یم یکار بد ین ین یچرا؟ مگه بابا-

 و ترس گفت: جانیمنو نگاه کرد و با ه وانین

 رو. ین ین زنهیم-

 زنه؟یکجاش م-

بود نگاه کرد و  شیکه موج دار شده بود و صورت نگران و پر از تشو یمنو با ابروها وانین

 گفت:

 .کنهیمامانشو صدا م زنهیم غیهم هم ج ین یتو حموم، ن برهیم رهیگیرو م ین ین زنه،ینم-

 «:روهم گذاشتم و زمزمه کردم چشمامو»

تا  یخودتو حفظ کن دیآال آروم باش با«: دادم و گفتم یبه خودم تسل... »یعل ای!  یعل ای-

 «بگه. وانین

 زدم و گفتم: وانیبه بدن ندست  کرد،ینگران نگام م وانیباز کردم، ن چشمامو

 دست زد؟ ین ین ینجایتو حموم به ا-



493 
 

 یاز جونم پنجاه سال کم کرد، ب یکیبا بغض نگام کرد و بغلم کرد، حس کردم  وانین

 جون گفتم:

 !وانی! ن یوااا یا یوا یا-

 .میخاموش کن دیچراغارو نبا-وانین

 !!!؟یچ-

 چراغا خاموشِ. ترسمیمن م-وانین

 یحموم با چراغا یتو وانیکه ن دیفهم شدیم گرفتیکنارهم قرار م یپازل وقت یها کهیت

 ییدستشو ایحموم  وانُین یبار وقت نیقرار گرفته، من قبال چند یخاموش مورد آزار جنس

 :بهش گفته بودم بردمیم

 یهرک ،یِو حموم ببره چون کار بد ییتورو دستشو دینبا یکس« جز من و بابا و پانته آ»  

 وانیشو گفته بودم، ن یخصوص یبهش بارها اندام ها ر،یبزن، گاز بگ غیکرد ج نکارویهم ا

 یچ یعنی! ستیبدنش ن یرو یانیعالمت ع چیشده اما ه یبهش دست دراز دیفهمیم

 شد؟!!!

پف کرده و سرخ در اتاقو باز کرد  یو چشما سیخ یبا صورت برافروخته و مژه ها سردار

 گرفته گفت: یو با صدا

 آال !-

 .رهیخودت ببر، من...جونم داره م ایسردار ب-

 ؟یخوب ه؟یبا هول اومد طرفم و گفت: چ سردار

 بوده، پانته آ خونه نبوده. کیحموم تار یسردار، تو-

 ! ی! واااا یلب نجوا کرد: واااا ریز کرد،ینگام م دهیو پر دیهاج و واج با رنگ سف سردار
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«: با هول گفتم نیزم یگرفت اما نتونست خودشو نگه داره، وارفت رو واریبه د دستشو»

 سردار! سردار خاک بر سرم...

و دکتر به سردار کمک کرد بلند  رونیکه به اتاق رفته بود اومدن ب یو همون خانم دکتر

 گفت: یجون یسردار با ب ارن،یسردار آب ب یگفت برا یکیبشه، خانمه به 

 گفته...االن... االن گفته....دکتر به خا...خانمم -

 یظاهر یِجسمان تیخود دار باش، خداروشکر بچه االن حداقل وضع کمیباشه مرد! -دکتر

 لیتخ یسن گاه نیا یکودکانه ست،بچه ها تو یباف الیخ دیداره...صبر کن شا یخوب

 ...کنهیکار م یقو یلیهاشون خ

 .ستین لیتخ نی...انیدکتر! ا-

فرحزادُ « ف»بچه گفته  د،یهست یبشه، الحمداهلل پدر و مادر آگاه نهیاجازه بده معا-دکتر

 فهمند. یو نم شهیاز پدر و مادرا بارها به بچه اشون تعرض م یلید،خیرفت

 کرد و موهاشو نوازش کرد و گفت: خانوم دکتر. ینگاه وانیبه ن دکتر

شناسند، خانوم دکتر روان «: و خانم اومد و دکتر گفت کردیخانمه رو صدا م همون»

 .دینگران نباش

 هیکه  میاول به اتاق خودش ببر وانُیداد که ن شنهادیبود پ یاسیشناس که خانم ق روان

بعد  یرفت ول گاهیبه سمت اون جا وانیبود، ن یباز یبچه ها برا گاهیاتاق جا یگوشه 

 برگشت منو نگران نگاه کرد و گفت:

 .ایمامان ب-

 کن. یپسرم باز رمیمامان، نم نجامیمن ا-
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 نیدر ح یاسی. خانم قختمیر یصدا اشک م یاتاق کنار سردار نشستم، ب یمبل ها یرو

بلند شد،  یباز گاهیاز کنار جا قهیبعد از چند دق کرد،یباهاش صحبت م وانیبا ن یباز

 یهم هر از گاه وانیگرفت، ن وانیبرداشت و تست از ن زشیم یچندتا ورق از رو

 :گفتمیمو  کردیفقط منو نگاه م گشتیبرم

 .رمیپسرم، نم نجامیمن ا-

 اومد سمت ما و گفت: یاسیساعت خانم ق میحدود ن بعد

 حدستون درسته... یول دمیخبر رو م نیمتاسفم که ا یلیمن خ-

نگاه کرد و بعد به  شیسردار زنگ خورد، به صفحه گوش یسردار زنگ خورد،گوش یگوش»

تا اشکاش پاک بشه و بعد از جا بلند شد و رفت  دیصورتش کش یمن نگاه کرد، دست رو

 «:آقا دکتر گفت رون،یب

 کنم. هنیتا معا دیتحمل کن دیبا یول کنهیمقابله م نهیصد درصد با معا-

افتاده که  یاتفاق هی ای دهیسر رس یکیظاهرا طرف نتونسته کارشو انجام بده، -یاسیق خانم

 طرف ادامه نداده.

قلبم گذاشتم  یامو رو گهیدست د کردن،یم شیر شیبه سرم گرفتم، قلبمُ انگار ر دستمو

 و گفتم:

 بچه ام خدا، به خودت سپردم... یوا رم،یمن بم یخدا، اله یواا-

 .سمینویهم م یپزشک قانون یمن نامه برا مش،یببر ادیپدرشم ب-دکتر

بردن، من داخل اتاق  وانُینزد، ن یقبل بود اما حرف قیاومد، حالش بدتر از دقا سردار

فقط  کشن،یبدنم م یبود که رو غیت هیشب وانین غیج ی.صدازدمیاتاق ضجه م نورینرفتم، ا
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اما من داخل اتاق نرفتم  رمشیهمه رو پس بزنم و تو بغلم بگ خوادیدلم م زد،یمنو صدا م

 ه بود...دستم فرو رفت یم تونانقد مشتمو گره زده بودم، تموم ناخُ ،که مانع کارشون نشم

با تمنا  دشیبر یبا نفسا دیتا منو د وانی...نرونیو مامان گو از اتاق آورد ب وانین سردار،

 : ما...ما...ن ،ما...ما...نگفتیم

تموم شد  دمت،ینم یبه کس گهیکردم و گفتم: جان؟جان؟ تموم شد، تموم شد...د بغلش

 ...یشد تیمن که تو اذ رمیطفل معصوم من...بگردم برات خدا لعنتشون کنه، بم

 «سردار!»شده،آرم صدا کردم:  ریدوسال پ قهیدو دق یانگار تو دم،یکردم سردارو د سربلند

 یپوست سطح ی...رومیباغم بهم نگاه کرد و گفت: ما...فقط دست و پاشو چک کرد سردار

 ....اما....اما...ستین یچیبدنش ه

 ...وونایکار ندارن ح کترشونیکوچ یاها هم بچه ه وونی...حوونیآال، ح«: گفت هیگر با»

هر دو ساکت و بهت زده  یقیموهاش فرو کرد و دقا ینشست و چنگشو تو نیزم یرو

 خش دار گفت: یمغزمون انگار هنگ کرده بود، سردار آروم و با صدا م،یبود

برم  خوامی..مستیدست و پا شکمش ن یرو یکبود هی یبچه بازه....بچه با...باز...که حت هی-

اون  یبرگرده تو زارمینم رم،یگیبزنم...حضانت بچه امو م ششیبکشمش، برم زنده زنده آت

 .ارمیدرم شمیضپدر اون داداش عو ارم،یهم درم کهیپدر اون زن یب له،پدریطو

 داداشش؟!!!-

چشم تار  یمملو تو کاسه  یکه از اشک ها ییبه سردار با چشما رونیزده و ح بهت»

هم  نایخونه ا یدوست داداششه که تو ه،یک دنیبچه ها فهم«: گفت نگاه کردم و دمیدیم

 .دنشیها بارها د هیهمسا کنه،یرفت و آمد م

 کچل؟-
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 تکون داد و گفتم: پانته آ کجا بوده؟ یسر سردار

 دورگه گفت: سر قبر من. یبا حرص و صدا سردار

 غصه سردار رو نگاه کردم.... با

جون و  یو سردار بغلش کرد، ب دیبغلم خواب یتو وانیتا ن میاون حالت بود یتو انقدر

... یول انهی میبه خانواده هامون بگ دیاصال با میدونستی... نممیخونه شد یسردرگم راه

بدونند، حاج آقا  گرانیشده توسط د فیتوسط خودمون بفهمند تا تعر میگرفت میتصم

 شد... مارستانیب یرفت که راه االب یفشارش به قدر دیفهم یوقت

 هیگر یها یخونه امون مرده، همه ها یتو کیشده بود، انگار  امتیامون دوباره ق خونه

 .کردندیم

 هیو گر دیترسیشده بود، همش م م،بدتریبرگشته بود مارستانیاز ب یهم از وقت وانین

 هیخانوم همراه گر نیشه د،یچسب یو فقط به من م رفتینم یمرد چیو طرف ه کردیم

 ....ترسوندیبدتر م وانُیو ن کردیهم م یخودزن

براش بزنم.. انقدر  یبه راحت دادیاجازه نم وانیدوتا پماد نوشته بود اما ن وانین یبرا دکتر

طفلک بچه  کرد،یو استرس همه جا پخش م شیه بدتر تشوک زدیم غیو ج کردیم هیگر

 !دیترسی، متنداش یگناه

بخوابه،فقط حرف  تونستیکس نم چیو پدرامون خونه امون مونده بودن، تا صبح ه مادر

 صبح خوابمون برد. ی...دم دمامیکردیم وانُین یدردا یو عزادار میزدیم

 اره،یآ و برادرش و دوست برادرشو درب که پدر پانته رهیبگ یلیداشت وک میتصم یحاج

قتل پانته آ رو  یقشه نخانوم هم قصد کشت پانته آ رو داشت، تا همون صبح  نیشه

 وانین یدل نگرون من بودن، غصه  نکهیمن عالوه بر ا ی چارهیب یمامان و بابا د،یکشیم

 ....خوردنیگناهم م یکوچولو و ب
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 از سر گرفته شد... مارستانیتموم اتفاقات ب ،یپزشک قانون میبرد وانُیالطلوع، ن یعل صبح

حرف  نیبه خونه امون بود، ا وانیساعت قبل اومدن اومدن ن نیچند یاتفاق برا زمان

ساعت قبلِ، شده التهاب و زخما  ۷۲حداکثر  یدکتر بود، دکتر گفته بود برا یبیتقر

 دایسرخ رنگ پ یسرش کوفتگ یو رو وانین یانگشتا نیب یپزشک قانون کنه،یم ینطوریا

 بود... رکه از نگاه ما دو یزیکرده بود، چ

از کمر  هینگه داره،فشار تو ناح یشده بود نتونه ادرارشو به خوب ثباع وانیوارده به ن بیآس

 دهید بیکه مربوط به حفظ ادرارِ آس یِهم نبوده اما عصب یکبود چیبود که ابدا ه وانین

 «ضربه باشه. یحت ایتقال  ایبر اثر فشار  تونهیم»بود...دکتر گفت 

و دادسرا  میرو گرفت یهالک شده بود، دستور و حکم پزشک قانون هیاز گر ادیب وانین تا

و مدارکمونو  دیهم سر رس «یحاضر یآقا»حاج آقا لی.وکمیکرد میتنظ تیشکا م،یرفت

 گرفت و گفت:

 .دیهستم شما بر گهیمن د-

داد که  دیکرد و وعده و وع دیتهد یسفارش کرد وحت یرو کل یآقا هم حاضر حاج»

 «سنگ تموم بزاره. یحساب

تو بغل  ایجون  یب وانین م،یمرده متحرک بود هیخونه هر هفت نفر شب میبرگشت یوقت

 .کردیپدارامون نگاه هم نم ایبه طرف سردار  یخانوم اما ابدا حت نیشه ایمامان  ایمن بود 

 گفت: دیپانته آ دم درِ، تا مارو د میدیخونه د میدیو درمونده رس خسته

 کجا؟ امروز شنبه... یدست جمع دیبر دیمنو برداشت یبچه -

رفت سمت پانته آ،  دییبود،درو ول کرد و دو نیماش یبدنه  نو،یدر ماش نیکه ب سردار

پانته آ رو از  یسردار موها رن،یسردارو بگ یتا جلو دنییحاج آقا و بابا با اون سنشون دو

 پشت گرفته بود، سه چهار تا محکم تو سر و صورت پانته آ زد و داد زد:
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اداشِ من خونه تنها با د یکه بچه  یریم یتو کدوم گور یتو؟ کثافط عوض یبچه -

 ...تکثاف کنمیپوستتو م کنم،یزنده زنده خاکت م الغوزته،ی

 یو بابا سردار رو از پانته آ جدا کردن، ما سه تا زنا از چند قدم یزد،حاجیم غیآ ج پانته

سالم  خواستیدلم م زدش،یم شتریسردار ب خواستیدلم م م،ینگاه کرد میستادیفقط ا

 .میکردیکمک سردار باهم لهش م رفتمیبودم م

 ...یکنیدست رو من بلند م -آ پانته

 کردیپدرامون تقال م یکه تو دستا یو حرص و دندون قروچه در حال تیبا عصبان سردار

 گفت:

و اون »...« پدر تو و داداش  خوامیدهنتو ببند زر نزن،برو دنبال سوراخ موش باش م-

 مزنیم ششونیآت زنه؟یمن دست م یبه بچه  ارم،یدوستِ حروم زاده اشو درب

 ...وونیامانت بود ح شتی....بچم پوووونی...حوونیح

 داد زد: سردار بسه. یحاج

 گفت:بچه ام سه سالشه.....سه سالشه... هیبا گر سردار

 و گفت: مامان... هیگر ریزد ز وانین

 جان نترس، نترس پسرم...-

پر از اشک، وحشت شده به همه مون  یبا چشما کرد،یآ شوکه سردار رو نگاه م پانته

 کرد و آروم گفت: ینگاه

 شده؟ یچ-

و سردار با  دیزد و خودشو عقب کش غیبزنتش، پانته آ ج رتشیدوباره جست زد بگ سردار

 درگه گفت: یصدا
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 ...ارمیزندان، پدر پدرسگتو درم ندازمی، همه تونو متگورتو گم کن کثاف-

 گفت: هیو پانته آ با گر نییها اومدن پا هیهمسا

 خبر ندارم..... یزیسردار من از چ-

و بابا ولش کنند و حمله کنه سمت پانته آ، با  یکه حاج کردیبا تموم قدرت تقال م سردار

 :گفتیهمون حالش م

 یولش کرد تولم کن، جوابشو بدم...بچه امو دستت امانت دادم، کثاف یولم کن...حاج-

 ...فتهیردا بنام ریکه گ یرفت یکدوم گور

دورت  یمادر آروم باش اله«: دهن سردارو گرفت و گفت یجلو هیخانوم با گر نیشه»

 بگردم، آروم...آروم..

 ازم گرفت و گفت: وانُین مامان

 بخرم، برو جلو شوهرتو آروم کن... وانین یبرا یزیچ هیسرکوچه  رمیمن م-

 ...ای: مامان بگفتیهمچنان م وانیرفت و ن مامان

سردار  یبغضم قورت بدم نشد، با همون بغض رفتم جلو رسمیتا به سردار م خواستمیم»

 بسه...بسه...« گرفتم و گفتم:

 داره. یگفت: بچه ام سه سالشه، بچم سه سالشه آال...چه گناه هیبا گر سردار

ماست، تموم شد، آروم  شیپ گهیدستم درآوردم و گفتم: تموم شد د یبه احاطه  صورتشو

 ...شو....آروم

ولو شده و داره به  نیزم یپانته آ شوکه رو دمیهم گذاشتم، برگشتم د یمحکم رو لبامو

 رفتم باالسرشو گفتم: کنه،یروبرو نگاه م
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 دادگاه کن... ی...برو خونه ات خودتو آماده االیپاشو جمع کن -

 دونستم. ینگام کرد و گفت: من نم سیخ یآ با چشما پانته

 ،خوبیامن بچه اتم گرفت یپول زندگ یبرا ر،یخاک تو سرت، برو بم ،یستیچون مادر ن-

 بدبخت. صیحر خورهیشد؟ حاال پول بدردت م

 گفت: سردار من مراقب... هیآ با گر پانته

 داد زد: پاشو گمشو، گمشو تا نکشتمت، گمشوووو.... سردار

 خانم آرنج پانته آ رو گرفت و با حرص گفت: نیشه

دور شهر بچرخ، پشت گوشتو  ریبرو فانوس بگ ؟پاشویشل و پَل بشبزنه  گه،یپاشو برو د-

 .یبنیمنم م ینوه  یدید

 ...من خبر نداشتم...دونستمی: نمگفتیم هیبا گر رفتیکه تلو تلو زنان م یآ در حال پانته

 وارفت، حاج آقا به بابا گفت: نیآقا و بابا ،سردار رو رها کردن، همونجا رو زم حاج

 باشه. وانیحواسمون به حال ن دیراحته، با المیخودم، وانجا خ یخونه  برمشونیم-

 تکون داد و به من نگاه کرد و گفت: یسر بابا

 به مراقبت داره... ازین وانین گن،یحاج آقا درست م-

 مگه؟! شهیبچه حالش درست م نیا گهید-سردار

 میکنیکمک م همه کنارهم م،یشکر که زودتر جلوشو گرفت یباباجان؟! اله شهیچرا نم-بابا

 ..ادیحال بچه جا م

 آال؟-مامان
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بغل کنه، تو بغل من باش مامان  تونهیبا بغض صدام کرد و مامان گفت: نه مامان نم وانین

 .نجاستیهم ا

 میکنیرو جمع م یضرور لیخانم هم وسا نیخونه، منو پرو دیشما بر-خانوم نیشه

 ....مییایب

ام و  چارهیسه ماه مادر ب نیا یط م،یحاج اقا شد یسه ماه ساکن خونه  یبرا بالخره

 که هوامونو  داشته باشن. ومدنیهفته م یدوسه روز تو ون،یروز درم هیسالله 

 گهیکردن که از کنار جرم متهم صدتا جرم د یریگیرو پ هیقض یو حاج آقا جور سردار

پدرتو  کنمیم تیشکا ای یدیحضانت بچه رو م ایدراومد. سردار به پانته آ گفت 

فرستاده  تویداد، سردار هم که از قبل شکا وانُی..پانته آ هم از ترسش حضانت نارنیدرب

 پس گرفت. تشویبود، شکا

سر ضرب خارج شد اما متهم و  رانیاز ا دیکه پانته آ فهم یپانته آ که همون روز برادر

 گرفتن.

کرد که صورتش  یو دو سه تا مشت حواله  ارویجور حمله کرد به  هیهم تو دادگاه  سردار

 داد. هیدماغ متهم شکست و اون وسط سردار هم د

کم کم حالش بهتر و بهتر شد به کمک همون خانم دکتر  وانیاز گذشت سه ماه ن بعد

منم به نوبه  خواستمی. نممیاما همچنان بعد گذر سه ماه درمانُ باهاش ادامه داد ،یاسیق

 یاسیبا دکتر ق حایبزنم، پس ترج بیآس وانیبه ن یادیز یاز سر محبت ها یخودم حت ی

 بودم. وانین هدرمان و مشاور ریگیهمچنان پ
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و به خاطر اون هوار هوار  م،یداد خونه امونو عوض کن شنهادیآقا بعد از دادگاه پ حاج

 ینطوریا م،یخونه رو عوض کن دادمیم حیها باخبر شده بودن منم ترج هیسردار که همسا

 ود.هم بهتر ب وانین ی ندهیآ یبرا

همه  نیآپارتمان ده طبقه، بعد ا یواحد بزرگ تو هیشد به  لیما تبد ینقل ی خونه

 .میکن یراحت تر و دلباز تر زندگ یحقمون بود کم یزندگ نییو باال و پا یسخت

 اوردمش،یو م دیدیم بردمیم وانُیمونده بود، آخر هفته ها خودم ن رانیآ همچنان ا پانته

به  دادیرو م داریهم که اجازه چند ساعت د نیهم داد،یبمونه، سردار اجازه نم زاشتمینم

 باشه اونم مادرِ. یشد،هرچ یمنو و مامانم و بابا بود که راض یخاطر حرفا

دختر هم  هیشد و صاحب  یدوسال قبلمون عمل میپنج ساله بود که بالخره تصم وانین

اومدن  ایهمگام با دن قایدق نیخودم و ا یچشما هیشب یآب یدختر با چشما هی م،یشد

 دختر سالله هم بود...

 زیاما چ زنه،یسالله بلوف م ایماکان و سالله واقعا خوبه  یآخر رابطه  دمیوقت نفهم چیه

 .کنهیم یو زندگ سازهیبود که سالله داره با ماکان، با بد و خوبش م نیا دمیکه د یخاص

و البته شهال سپرده شده  نیریکار مزون کامال به شدختر سالله، « رز»اومدن  ایبه دن بعد

 پا استاد شده بود. هیخودش  گهیکه د نیریبود، ش

عوض شده بود،  یلیسال ها هنوز هردوشون مجرد بودن فقط وضعشون خ نیگذر ا بعد

و به روز و رنگ شده  یاجتماع یلیاطالع و.. نبودن، خ یب یتو خونه  یاون دخترا گهید

 بودن.

 یوقت تو چیخاصُ ه یاگر خوشحال دیشا کردمیفکر م یهم هنوز مجرد بود، گاه یمجتب

 ریهنوز  هم گ یبود که مجتب نیا یبرا دمیسالله بعد از ازدواجش با ماکان ند یچهره 

 سالله ست!
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 یو وسواسا دیجد ی...سردار... تموم ترساش از حاج آقا تموم شده بود، ترساسردار

 یلیسردار از اولم اخالقش قوز باالقوز بود، خ نیگوناگون نسبت به بچه هارو گرفته بود، ا

اصالح  دیبزارمش شبانه روز روش کار کنه شا یاسیدکتر ق شیشش ماه پ خواستیدلم م

 یچون... هرچ امیبا خودم کنار ب تونستمیزن بود و من نم یاسیکه دکتر ق فیبشه، اما ح

احمق با  یمحتاطِ، عذاب وجدان کاذب دارِ، گاه یوهر ترسوش نیباشه من عاشقِ ا

 و مهربون بودم. یوابسته و دوست داشتن تیشخص

۲3/۹/13۹6 

 1:۴3 ساعت

 فر یقائم لوفرین


