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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 به نام او  

 مقدمه

   یسردرگم  یدشتها انیم

   دهیخم ی شکسته و کمر   یپر  با

 حضورت را   یپس کوچه ها کوچه

   میمای پیم  غیدر یب چه

  ی از کهنه دلق غی در یول

 از بودنت ...  یجرعه ا یبرا

 ؟  ستین فیح

 ام؟ یگذار ی خبر م  یب  نینچنیا که

http://www.romankade.com/
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  ریاشخاص داستان غ یساخته شده و تمام  الی و سراسر خ سندهیداستان براورده از تفکرات نو نیا
 هستند .  یق یحق

 داستان  خالصه

و   کنهیم ی زندگ  یپدر  نیکه در سرزم  اری و عشق  به نام تووش رتی از تبار غ یداستان درباره دختر  نیا
 در اصارت و ...  ییاهویکه در دل داره دچار ه یو با وجود عشق ادی به خاطر کار پدرش به تهران م
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 اول  فصل

در   دهیچ یپ  اسی یبه باغچه کوچک کنارش ، به گل ها رهی کوچک خونه ، خ اطیح  یتو دلم نبود تو دل
انداخت )پدر بزرگ   یخونه اقا جان م ادیحرکت کرده بود و منو  واریهم که به سمت باال ، از د

  تو صحب   تییه یاز جلسه ها د یمهش فیتعار ادیخود به  الیخ  یو تو  کردمی نگاه م رهی ( خار ی تووش
شدن بد    ییهوا نیشده بودم و ا ییبود بدجور به قول پدرم هوا کننی که در موردش بحث م ییها
 دستم داد . یکار 

بازو    یرو یدست  دیچی پیبدنم م یهم درد تو  شی اداوریتنم بود و از  یها رو یاز کبود یبعض  یجا هنوز
  یبرام درناک بود ، چادرم رو که دورم بود رو شیاداوری یخورد ، حت چیتنم پ یتو  یکه لرز  دمیکش

طور   نی، از ا شدمیاختن پدرم رو به رو ماند دی، با کل  دیدر زدن مهش  یصدا ی، اگه به جا دمیسرم کش
  یبه جا ییکه هر لحظه از جا یجور واجور   اتیذهن یدر منو از تمام ی.صدا شدیم ینشستنم عصبان 

 : زدیکه صدا م  دیرسی به گوش م دیاهسته مهش یو پشت بندش صدا  دیکش  رونی ب دیپریم گهید

 ... باز کن ...   اری... تووش  ار یتووش -

 شهیمثل هم دی، در و باز کردم ، مهش دمیسرم مرتب کردم و راهمو به سمت در کش  یرو رو چادرم
 نیا دیمنو در آغوش کش ذاشتی بدون تعلل همون طور که با لبخند پهنش پا به داخل چارچوب در م 

منو در اغوش   میشهر پدر یتو  یکس  ادینم ادمیوقت   چیبرام  لذت بخش بود ه شهیآغوش هم
 کوچک کنترل شده بود .  یمحبت لبخند ها اوج شهیهم شهبا دهیکش

 انقدر باهات حرف دارم که نگو  اریتووش  یوا-
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 کن  فیبرام تعر  زویتو ام همه چ ارمیب  وهیو م  ییبرات چا  نیبش  ایب  یاز فوضول رمیم یاخ جون دارم م-

 ی؛ از دعوا بردی م ادمی آور بود ، بودنش تمام مشکالت و از  جانیبرام ه شهی دختر هم نیا حضور
به انجامش   میکه تصم  یکار   یو مخف  دیمهش یپدرم که اصل موضوع  سر گوش دادن حرف ها دیشد

  یبود ؛ تا حاال نه با اون مالقات شی پدرم شد ، که مصادف با هفته پ یداشتم و نشد و قسمتم کتک ها
بردم اهسته   ادی تمامشو از  شی شگیقات دوباره اش و لبخند هم ازش که با مال یداشتم و نه خبر 

راحت که هنوز پدرم فکر برگشتن به سرش نزده در و اروم بسته   الیدر انداختم و با خ رونی به ب ینگاه
؛ برام   بودچند روز افتاده  نی که تو ا ییبا ذوق از اتفاقا نیراه افتادم همچ دیامو پشت سر مهش

سر   دشونییتا  یبزنم و فقط برا یدر جواب حرف هاش حرف  یحت  خواستیکه دلم نم کردیصحبت م 
  یاز حرفا دیکش یقلپ قلپ سر م شوییچا  اطیگوشه ح  یمبل چوب  یهمون طور که رو دادمیتکون م

 گفت یم شونی جلسات هفتگ دیجد

، حد اقل امروز    ینیرو بب  یجلسه هفتگ یای ب  یواشکیو نذاشت  دیسر رس هویکه اقا ت   شیهفته پ -
 که نگو  ادیانقدر ادم م گذرهیخوش م یل یخ  ایب

 بشه   یاقام دوباره عصبان  خوادیدر ضمن اصال دلم نم کنهینه هنوز بدنم درد م یوا- -

  ریبازوم که از ز یکمرنگ رو ی اه یبه س ینگاه دادمی بازوم تکون م یهمون طور اروم دستمو رو و
 کوتاهم معلوم بود کردو ادامه داد  نیدخترونه است زی بل نیاست

 نثارم کرد   یرو بزنه و چشمک  یخوشگل نیکارت کرده چطور دلش اومد دختر به ا یاقات چ  یوا -

 خونتون    یواشکی امیم گهیبا تو کار دارم ؛ نه د گهینه د یبرو گمشو ، مسخره ، اصال تو همش دردسر  -

 دورش جمع کرد و گفت :  چادرشو

  گهی پس برم من د خب -

 نثار بازوش کردم و گفتم   یمشت

  هیکاف یکن ی م فیکه تو برام تعر نیخونتون هم  امی ب  خوامینم گهی، د ترسمی، م گهیلوس نشو د -

   یباشه هر جور راحت  -
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در باعث تکون خوردن جفتمون شد حول کرده به سمت در رفتم و اهسته  یتو دیکل دنیچرخ  یصدا
بود  دهیسرش کش یکه چادرشو رو  دیدر باز نشد به سمت مهش یپشت درو کنار زدم ول یپرده گل گل

به سمتم اومد با    دیدست مشت شده اش گرفته بود نگاه کردم مهش یچادر ، چادرش رو تو ری و از ز
اجازه حرف زدن به   نکهیو بدون ا دمیکش  یاز اسودگ یم با باز شدن در نفس گفت که در وباز کن رهاشا

 گفتم   دیپشت در بود بدم با تشر به مهش یلوده ا افهیکه با ق دیمحمد برادر مهش

کار  گهید یسر  نیکه ا دهیو تو داداشتو ند ومدهیبابا نترس داداش عاقلته زود باش برو تا بابام ن  ایب-
   دهیدستم م

 اومد و گوش محمد رو گرفت و بدون توجه به من گفت  رونیاز پشت پرده ب  یع یحرکت سربا   دیمهش

 تو درسات کمکت کردم.  گهیاگه د  یچزون یو منو م  یشرف تو ام از ما آتو گرفت یده اخه پدر سوخته ب  -

کردن هم   تی بود و همش در حال اذ کتری دو سال ازش کوچ بای بود که تقر دیمهش کی برادر کوچ محمد
و به سمت خونشون که کنار خونه ما   دیکشی بودن ، بدون توجه به من همون طور که گوش محمد و م

 نثارش کردم که در و باز کرد و گفت   یا وونهیدلم د یبود رفت و داخل خونه شد تو

 ی ام خودت وونهی... در ضمن د اریخداحافظ تووش -

کردم و در و بستم داخل خونه شدم و به سمت آشپز خانه رفتم و مشغول درست کردن  یا خنده
 مورد عالقه پدرم شدم .  یغذا

کار هر    نیکنار حوض ، که بهتر یشمعدون   یگلها یار ی تموم شده بود ، نظافت خونه و آب گهیکارم د 
اش به خودم   رهی اه خکه متوجه نگ یموقع شرم وقت شه یکه هم لی ریام ادیروزم بود و با عشق به  

  دوختیکنار حوض خونه اقا جان م ایکنار پنجره  یشمعدون یو به گلها گرفتی نگاهشو ازم م شدمیم
و شروع به درد و دل با اون گل   دمینوازش به گلبرگ گل کنار حوض کش یاز رو یدست دادمیانجام م 

خوشگل تر بود؛   لی ریفرق داشت به قول ام یشمعدون یگل مثل من بود با تمام گال نیشدم ا  بایز
ن بوده یقرار بر ا شی، هفته پ قی باهام صحبت کنه و بدون زمان دق یپدرم عادت داشت تک کلمه ا

 به خونه ما بزنه و پدر گفته بود ی( سر ار ی تووش ی )پسر عمو لی ریکه ام

   ادیروز هاست که ب نیهم -
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  یاهایو رو الیقشنگش ، سرگرم فکر ، خ  یکالم ها کهیت خونه و دلتنگ خانم جان با اون  یتنها تو منم
کرد که بدون  میبه خونمون اومد و با هزار زور راض یسرم انداخت؛ وفت  یتو دیکه مهش یبچگانه ا

 شون رو حضور داشته باشم   یجلسه هفتهگ لی، که حداقل اوا میپدرم بدونه به خونشون بر نکهیا

 ؟  ادیاقات ساعت هفت نم شهیمگه هم فهمهی نم ی بابا کس -

 ی چرا... ول -

بر    شیو تا ش میری ما م فتهیتا اون جا ب   ینداره که ... االن پنجه توام که اب گوشتتو بار گذاشت یول -
 راحت باشه خوبه   التی که تو ام خ میگردیم

  یواشکی ی گیاون وقت م ادیب دی بگو مهش گهیبرم م ییاقام دوست نداره من جا یدون یاخه تو که م -
 !میبر

 فهمهی نم وونهید -

 من تا حاال بهش دروغ نگفتم که ... -

  میبر ای بس کن ب -

نگذاشت حرفم رو تموم کنم چادر گل دارم رو دور کمرم نگه   یرو گرفت و به سمت در برد ، حت دستم
   کردمی کوچه رو نگاه م یو با ترس تو  فتهی ن نیزم  یداشتم تا رو

 خدا  بذار چادرم رو سرم کنم زشته به  -

 باشه بابا سرت کن...  -

سرم مرتب    یرو رها کرد و منم بدون توجه بهش چادرم از دور کمرم به سمت سرم اوردم و رو دستم
 کردم و گفتم : 

   میاماده ام بر -

 اروم  گفت :  یکه به کل عوض شده بود با صدا یبا لحن سرد  دیمهش که

 ؟  میکجا بر -
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  ومدهیتا اقام ن میتون و زود برگرد یجلسه هفتگ  میبر یزود  یحواست کجاست ، خودت گفت -

که به عالمت نگو دائم بهم   ییلرزونو ابرو ها  یدقت کردم که با دستا دیبه نگاه دو دو زده مهش تازه
  شکه نیرفتن چشمامو محکم خوردنم به زم  یاهیاهسته به پست سرم برگشتم که با س دادیعالمت م
  مسر  یکه به سمت خونشون رفت و در و بهم زد به گوشم خورد از ترس حت دی مهش یپا یشدم صدا

  نیراستم که به خاطر برخوردم به زم یبازو یرو هم بلند نکردم فقط سوزش پوست صورتم و درد تو
تند شده بود ترسم رو دو   تی مردونه پدرم که به خاطر عصبان ینفس ها ی، صدا کردمی بود رو حس م

  ناشآش نی دلنش یکه  به سمت ما اومد و اروم با صدا یمردونه ا یقدم ها یاما صدا  کردیندان مچ
 کردم و ترسم کمتر شد تیداشت پدرم رو اروم کنه احساس امن  یکه سع

 نداره  تیخوب   نجای داخل ، ا دیبر دیگناه داره ، اروم باش  یکنیکار م یعمو تو رو خدا چ -

که تا به حال نازک   یبرام به همراه داشت که پدر  یدرد روح  یاز درد جسم شتری پدرم ب  یلیس ی ضربه
 تر از گل بهم نگفته حاال ...

نشست   بایبه پدرم که کنار تو گل ز زدی خونه همون طور که اروم حرف م  اطیح یتو لی ری روز ام همون
 و گفت : 

 نیا یاز برگ ها اری ، تووش نیندویعمو دخترتونه درست کار اشتباه کرده ، اما خودتون بهتر از من م -
؛  گنیخانم جان م شهیکه هم ین ی و دلنش ییبایبه همون ز امرزشیتره مثل مادر خدا ب  فیگل هم ظر

  دمیتا حاال د هک ییها یکه با تموم شمعدون  بایگل ز نی هم میدل شما رو بردن ، اصال چرا راه دور بر
 پدرش نبود .   یلیحقش س یاشتباه کرده ول  اری تر، عمو تووش یمتفاوته ، اما از همه دوست داشتن 

  ختیاشک تو چشم هام جمع شد و اروم از گوشه چشمم فرور لی ری جمالت اون روز ام  یاداور ی با
نزد  هم با من  یحرف   نیکوچک تر یروز نموند و رفت حت  کیاز  شتریب  لی ریبار بود که ام  نیاول یبرا
چهار   هاز جام بلند شدم و خودم رو ب عیدر باعث شد سر ی تو دیچرخش کل  ی؛صدا بایگل ز یدار  ادیبه 

از اون   ارمیب رون ی ب  ییرایسبز خوش رنگ اتاق پذ یچوب در اتاق برسونم و اروم سرمو از پشت پرده ها
کردم و اروم به سمتش اومدم   ی پدر سالم دنیبا د گشتیهر روز زود تر به خونه بر م  گهیروز پدر د

زد   هیش تک  یشگیهم یتکون داد و داخل شد و به پشت  یدستش رو گرفتم که پدر سر  یتو یها وهیم
 و پاشو دراز کرد 

   اطیتو ح  یایب  یمگه نگفتم بدون چادر حق ندار  -
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 لب ادامه داد :   ری تاسف تکون داد و حرفش رو ز یاز رو یسر 

؛ حرف توسرت بره   گهید شهیم نی کافرستون هم  یار یاز شهرش ب یدختر نشون کرده رو بردار  یوقت -
 ؟  یز یشب اعصابمونو بهم نر کی  یتونیم نمیبچه ، بب

   دی، ببخش دادمیشرمنده اقا داشتم گل ها رو آب م -

اهسته   یاز تو چهره ام خوند به سمت اشپز خانه رفتم که با صدا شدیکه م یافتاد با شرمندگ ریسر ز با
 کردم   زیکه من نشنوم ؛ به گوشم خورد ، گوش ت  یجور   زدیلب غر م ریپدر که با خودش ز

تو   یدی، اخه چرا گوش نم  نهیبب  واریات رو هم د هیدوست ندارم سا یدونیصاحاب ، ده اخه م  یب -
، من  نهی بب  یکس  موییوون مرگ شد ، دوست ندارم دخترک مو طالتنها گلم که ج یلعنت  یعشقم  ادگاری
 خراب شده . نیچقدر چشم ناپاک داره ا دونمیم

از   نداختینشست تمام تنم رو به لرزش م  یصداش م یبغض پدر که با اوردن اسم مادرم تو  دیلرز دلم
 خودم متنفر شدم ، چقدر سر به هوام  

که توش پسر اول   یکه دور شدن از خانواده ا کردمیم  من درک دمیفهمیپدر رو من خوب م ییتنها
  ی؟ کس یچ  یعنی؛  گشتنی؛ شاهرخ پدر من اوج غرور خانواده بود و همه دورش م یچ  یعنی یباش 

 .  رهینم ادمی وقت اون روز نحس رو   چی؛ ه ادیب  نجایبه ا  یکارگر  یبرا دیده ما بود با ندهیکه خان ا

  یتو یکاربون یاون کت شلوار اب ی بودنشو تو یچهار شونه که قشنگ شهر  کلی با قد بلند و ه یمرد
به احترام اون شخص   نیزم ی به خونه اقاجان اومد با بلند شدن اقاجان از رو دادیتنش نشون م

  نینش انیاقاجان خان ده بود و اع کردنینگاه م گهیتعجب همه دوچندان شد همه با تعجب به هم د
خودش   یاز جاش بلند بشه و با احترام اون ادم رو سر جا ی، سابقه نداشت به احترام کس انجیا

 یکه با لباس ها ی مرد جوان رهی من از نگاه خ یبنشانه همه نگاهشون به برخورد اقاجان بود ول
راسته که به رنگ کرم بود همراه مرد کت   یبا شلوار  ی قرمز مشک  یچهارخانه  راهنیکه پ  بشی عج
از اون پسرک بدم   شتریب شدیادم داشتم که باعث م نیبه ا  یپوش که به شدت احساس بد وارشل
شدم که با اشاره بهم فهموند که از اتاق شاه  رهی خ  شی، نگاه پدرم رو که حس کردم به چهره عصب ادیب

اتاق خودم رفتن رو نداشتم ؛ کنار حوض   یوصله تواومدم اصال ح نییعمارت پا  یبرم از پله ها نینش
  یکه با صدا ختمیری خوشرنگش م  یبرگ ها ینشستم   با مشت از اب حوض رو یا یکنار شمعدون 
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  یرو رو  ی بزرگ  یآهو لی ریسر بلند کردم ام زدنیو قهقهه م کردنی م یکه با هم شوخ لی فام یپسرها
 خونه زاد بود گرفت و گفت :  یدوشش گرفته بود و به سمت مش قربون  که از بچگ 

 خوشگلت   یمن به نوه کوچولو یشکار امروز، مش قربون کادو -

  نی زم یرو ل ی ری رو که ام ییو خواست که آهو دیدو لی ر ی قربون تشکر کنان و باذوق به سمت ام مش
 شهیکه هم یبا لبخند  لی ریکردن ؛ ام یخنده بلند لیفام ی گذاشته بود بلند کنه که نتونست و پسر ها

زد   پسرابه  یهمراه اخم کوچک بردیم  یطرف صورتشو به سمت باال تر  کیکه  زدیمتشخصانه به لب م
دختر عموم و   نیبودم آو لی ریام  یبه لبخند ها رهی خ یچشم  ری و کمک مش قربون کرد تمام مدت ز

د ؛ دستور اقاجان رو گوش زد  ش کی اومد و به زن مش قربون نزد نییبه دو از پله ها پا لی ر یخواهر ام
 یزن مش قربون هم بلند شد و سمت غذا ها هی. اس ننیناهار هرچه زود تر تدارک بب یکرد که برا

 تکون داد و گفت :  یدرحال اماده شدن بود رو کرد و سر 

راحت   التونیخ شنیهم مرغ ها دارن آماده م شهیخانم جان اناهاش هم بره کباب داره حاضر م -
 اماده است یهمه چ

 یمخصوصا از اون پسره  ومدیناخونده خوشم نم یمهمون ها  نیاز ا چیه  یخودم نبود ول  دست
  یبد یلیاحساس خ  کردیبه ادم نگاه م  شیسبز عسل  یبا اون چشم ها یجلف چشم چرون اصال وقت

از سر و وضع  اصال ادیبدم ب شتریادم ب نیاز ا شدی که نا خود اگاه باعث م گرفتیدرونم شکل م
 ان یعوض یبود از اون ادمها علومم شونیظاهر

 ؟... حالت خوبه؟ گمیم یچ  یشنویبا تو ام ... اصال م  اری تووش یاها -

 جان  نیآو  یداشت ی... اره اره خوبم ، کار  یها .... چ -

 بله ... معلومه عشق داداشم هوش و حواس رو از سرت پرونده   -

  یل یکه به کار برد خ یکه با جمله ا یبا چشمک خاص  زدی بازوم م به یکنان همون طور که مشت خنده
 شد ادامه داد   نی برام سنگ

 تو که خودت چشم هات ...   یشد یپسر چشم رنگ نیعاشق ا دهینکنه تو ام مثل فر -

 اجازه بدم جمله اش رو کامل کنه با تشر گفتم :  نکهیا بدون
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به خاطرش   یاش کجا بود که بخواد دل افهی ... اوال اون پسرک چندش مسخره ق خودی خود ب  یب -
با اون شلوارش که   ستیاون مرده متحرک ن  نیمن ع  یدوما چشا یتکون بخره چه برسه به عاشق

  قیرف دهیاون فر نیپررنگه ؛ بعدش هم من ع یمن اب یدر ضمن چشم ها مونهی دامن زنونه م نیع
 عاشقش بشم .  نمی بی رو م  یسر تا هر پ ستمین  یجناب عال

  نیبا ا نیا گهیمثل هم د لی ریحقا که تو و ام وونهیدختره د شهیسرش نم  میخوبه ... خوبه ... شوخ -
 اخالقاتون 

 فکر هام از سرم فرار کنه  یخوردم که باعث شد تمام یک یپدر از جام تکون کوچ یصدا با

 ؟  یدخترم ؛ از دست اقات دلخور   یخور ی چرا غذا تو نم -

 نمی اخمتونو بب تونمینم ینه اقا جان من غلط کنم از دست شما دلخور باشم ، اقاجان من حت  -

 … ای ؟یده افتاد ادی؟ دوباره  یزنی و لب نم یر یپس چرا همش با غذات ور م  -

 ان تنگ شده برا خانم جان برا اقاج  ماه ینه اقاجان راستش ... راستش دلم برا فر -

 و   -

 نه به خدا اقاجان -

 انداختم نییزده سرم رو پا   خجالت

 ؟  یکن ی فکر نم لی ر یباور کنم به ام یعنی -

 نزدم  یاز خجالت سرخ شد اب دهنمو قورت دادم و حرف  صورتم

خانم جان   شی پ یمون یو تو م میذاری ؛ قرار عقد رو م میریبا هم م گهیشدن هفته د دیبسه سرخ و سف -
 گردم یو من برم 

خان ربط   لی...ریکه به ده و ... ده و ... ام.. یبه هر چ یحت دمیقول م گهینه اقا من غلط کردم د -
 که ازتون جدا بشم  نیفکرم نکنم تو رو خدا نگ یداشته باشه حت

 نه؟ ایبشه  دیبه عقد با لیتبد ینامزد  نیبالخره که ا -
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 گفتم  نییهمون طور با سر پا دهیکشپوست گر گرفته و لب به دندون  با

 من ... ن ییمن اول شما تیاقا اولو ستین یعجله ا -

  یدیاولت بعد خدات ، مردته ، شوهرته نه اقات فهم  تیالو گهید نیعقد کن  یوقت  اریبس کن تووش  -
 دختر ؟ 

 بله اقا  -

از  تونستمیبود که م  یرفتار  نی تر نیحرف زدن من نبود سکوتم سنگ  یبرا ییجا گهیموارد د نجوریا
حرفش رو از دهن   یچرا وقت دونم ینم یول میبه نام هم بود یاز بچگ  لی ریخودم بروز بدم من و ام

  دیحس گنگ شا هی یحس دوگانگ  هی گرفتیمثل ترس درونم جا م  یحس خاص  کی دمیشن یپدرم م
 حس خاص ...  هیفقط  دونمیدلش تلمبار بود ؛ نم یرو شهیپدرم و غصه هاش که هم یی تنهاواسه 

 یخونه ، از پرده کنار رفته اتاق که آسمان سرمه ا یپشت بام انداختم و خودم تنها تو یپدر رو رو یجا
 یجغد ها نیاومد شده بودم ع  یاصال خوابم نم  یشدم  ول رهی و پر از ستاره بود خ شدیم دهیرنگ د
به   رهسرمو از پنج  شدیم دهید  یو به درشت زدی شب برق م ی اهیکه چشم هاشون تو س داریشب ب

اون روز   یتو  لی ریام یروح خونه چشم دوختم اما چشم ها  یب دیداخل خونه چرخوندم به سقف سف
خانم جان که ناراحت از رفتن ما به  یحرف ها ادی  رفتیچشمم کنار نم  یاز جلو  یدوست داشتن

 ؛  کردی اروم  و ناالن روبه اقاجان اعتراض م یتهران بود  با صدا

  کهی اون مرت ینوکر  یده چه به کلفت هیمردمو نداره اون خان بعد یو حمال یتاب نوکر  بچه نیا -
 تازه اونم تو تهرون خراب شده ... بال به دور ... کافرستون  یعوض

اقا شمس گفته مجبورم   استیسر من تو رو چه به س یزنی پشت سر هم غر م یزن ه  گهیبس کن د -
   دهیکار دستمون م رمایحرف باال حرفش ب  رهی خرش م یاسیاون س

 و ادادمه داد:  دیجو لب ور چ خانم

 اره؟ ی سر بچه ام ب ییبال خوادیم یعن یخاک به سرم  یوا -

   یدوز یو م یبر یواسه خودت  ینه زن ه -

 رم ی و نبره خودم باهاش م  اریخب حداقل تووش  -
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   ستیبمون ن   نجایبدون لقاش ا اریتووش   یفهمی... چرل نم شهینم  شهینم -

  یحول حول   یطور  نیهم شهینم دنینافشونو واسه هم بر یاز بچگ نایچه وضعه ا نیاخه ا -
   گنیم یمردم چ مینامزدشون کن 

 

برد و با   پشیداد دستشو سمت پ رونیب  یبا فوت  قشویتو موهاش فرو بردو نفس عم  یجون دست اقا
 داد  رونیازش گرفت و دودشو با حرص ب قیچند ضربه فندک روشنش کرد کام عم 

 خودش ادامه داد است یبا س دادینشون م رشویتاث واشی واشیجان که حرفاش   خانم

ازش بپرس   اریدرمورد تووش ای ندشیو درمورد زن ا لی ری ده اخه مرد عاقل باش حد اقل برو نظر ام -
 زود باش   انخویمطمئن شو همو م 

 االن -

 نظرشو   یبچه دار شدن بپرس نکهیبعد ا یخوایم یپس ک  -

هام از خجالت سرخ شد اروم از کنار در بلند شدم و به سمت اتاق خودم راه افتادم که اقا جان   گونه
 ام نگه داشتم  نهیس  یصدام زد نفسم تو

 دخترم   اریتووش  -

 جانم اقا جان   -

 زود باش برو کنارش   یینجایکه ا خانم جان کارت داره خوب شد -

بودن رفتم  گهیکه خانم جان اقاجان در حال صحبت باهم د یلب گفتم و به سمت اتاق   ریز یچشم
  یصندل  یوارد اتاق شدم نگاهم به خانم جان که حاال رو  یبا لبخند جمع دمویکش  قیچند نفس عم

افتاد با   زدیکنار دستش م  ونی به قل  یمحکم یزده بود و پک ها هیتک شیاش که به پشت یسلتنط
 گفتم:   یو شمرده ا روما یصدا

 سالم خانم جان اقاجان گفتن که شما منو   -
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خودش بود و بد    کینزد واریکه به د یا روزهی ف یاب یاجازه کامل کردن حرفمو بده به پشت نکهیا بدون
کرده بود اشاره   جادیرو ا  یخوب یهپشتش هارمون یکه با رنگ پشت یروشن  یتشک چه کدچک نارنج

زدم و چهار زانو    هیتک یافتاده به پشت ریرفتمو با سر ز  ی. بدون حرف به سمت پشت نمیکرد که بش
بود که اقاجان قرار بر صحبت باهاشو داشت خالصه   یلی  ریام شی نشستم دل تو دلم نبود تمام فکرم پ

  شدیم

 میخانمانه باهم بزن   و یکه چند تا حرف درست و حساب  نجایا یایخب ... گفتم ب  -

 زد و ادامه داد ونشیبه قل  یمحکم پک

من همسن تو بودم پدرت فرهاد و عمو مهرداد تو   یستی بچه ن گهیسالته و د ۱۷دخترم تو االن  نیبب  -
 و عاقالنه زد درسته  یباهات حرف جد شهیپس م یکه عاقل نهیداشتم منظورم ا

چشم حرکات خانم جانو تحت نظر داشتم سرمو به   ریاز ز یرکیز  ریبود و ز نییطور که سرم پا  همون
 حرف خانم جان تکون دادم   دییتا یمعن

 بره تهرون   یکار مهم مجبوره دوسال هیپدرت واسه   نیخب بب -

 درسته   رمیخب منم باهشون م -

 وسط حرف من نپر دختر گوش کن   -

نگاه کردم نگاه خانم جان عوض  پر اشک به صورت خانم جان  ییبغض سرمو بلند کردمو با چشما با
 ادامه داد :  یخلص یشد و حرفشو با مهربون 

 زن اموم شه بعد بغض کن دخترکم  ری من اجازه بده حرف من پ زیخب عز -

 یحرفا هیپاک کردم و سر تکون دادم منتظر بق نمیبا گوشه است خوردیکه از گوشه چشمم سر م اشکمو
 خانم جان موندم  

تهرون و برگرده که از  ادی راحت ب  لی ریام نکهیواسه ا میخواستیمساله م نیخب دخترم به خاطر هم -
  نویو از اون طرفم شما نشون کرده هم ارهی هر دو طرف هم از شما و هم از ما خبر واسه هر دو ب

رد و  نو نشو میواستون بخون تی خطبه محرم هیغربت   اریسن مجرد بره د نینداره دختر تو ا  تی خوب
   میبدل کن
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لپام که مطمئن بودم االن از شرم قرمز شدنو حس کردم نفس   یانداختم داغ ری خجالت سرمو ز با
 زد    ونشیبه قل  یگر یفرستادمش خانم جان پک د رونیدمو اهسته ب یکش ی قیعم

   یزن بگ  ریمادر به من پ هیو نظرت و مثل  یبدون  خواستمیم -

 اخه خانم جان   -

؟   شیخوایو م  لی ری جوابمو بده ام  تی پس باجد میمانه و عاقالنه باهم صحبت کنخان  خوامیگفتم م -
 یار یو رو حرفش حرف ن  یز یو کل عمرتو به پاش بر تویجوون   یحاضر 

 فرو برم گفتم  نیزم یاالنه که تو  کردمیکه حس م یبلند کردن سرم با همون خجالت بدون

   زنمی من دم نم دیشما و اقام صالح بدون یبگم خانم جان هرچ یچ -

از   ینشوندو با لبخند یبوسه ا میشون یپ ینشست رو نی پام رو زم یبلند شد و جلو شی صندل  یرو از
  دیکش رونی و ب یپارچه قرمز خوشگل یننه از کمد کنار پشت دیش  ریهم پ یبه پا  یگفت اله تی سر رضا

 روش کار شده بود به گردنم بست   یا روزهیف ینای و که با نگ  یخوش تراش یبازش کرد گردنبند

 بستم به گردنش   نویا میواسه بابات نشونش کرد  ینشون مادرته دخترم وقت نیا -

  یمادرم تو  یخال یجا  یناراحت ای  یروز   نیهمچ  یخوشحال  دونمیاز نم یکردم و بغض دایپ یخاص  ذوق
گونم سر خورد که خانم جان با گوشه چارقدش   یاز گوشه چشمم رو یگلوم نشست و ناخوداگاه اشک

 و گفت :  دیاز سر نوازش به سرم کش ی،دست دشیبه اغوش کش

  کنمی مادرتو خودم برات پر م یغمت نباشه جا چیغصه نخور ننه هم من هستم هم اقات هست ه  -
 که تو همه ده زبون زد شه   رمیبرات بگ یجشن نشون هی

 بلند شد   نیو از زم جمع کرد و سر جاش گذاشت  دستمالو

پاشو   شتیپ  امیب  اطیبا صغرا خانم خ  گهید قهیخب خانم جان بلند شو برو تو اتاقتون تا من چند دق -
 ننه پاشو 
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به صورتم زدم و به سمت اتاقمون رفتم  یحوض اب  یرفتم از تو اطیجام بلند شدم به سمت ح  از
مردونه پدرم به گوشم خورد و   یصدا کردمیاروم خشک م یهمون طور که صورتمو با گوشه روسر 

 .  نداختیکه قلبمو به لرزه م یکس یپشت بندش صدا

تموم وجودمو فرا گرفت تاب و طاقت   یکنجکاو کردیصحبت م  لی ریکنار عمارتمون داشت با ام  پدر
باز   شتریپنجره رو ب ینشستم و ال نیپنجره رو زم نیتر  کید وارد عمارت شدم پشت نزدازم سلب ش

 کردم تا واضح تر بشنوم   

 خواستمی و چقدر م اریکه من مادر تووش  یدیام شن هیو مطمئنم از بق   یدونیخودت خوب م  لی ریام -
  گهیزن د هی حاضر نشدم به سا یبوده که بعد چهارده سال حت  زیخاطرش چقدر واسه من عز  یدونیم
 نگاه کنم میا

باهات   یاقا جون چ دونمیداره ؟ نم یواسه من چه حکم ادگارشیکه خاطر تنها  یدون یخوبه پس م -
از  یخب تو فرق دار   ینبودم ول اری من حاضر به شوهر دادن تووش گهیرا نم  یحرف زده اقاجون ب

  یشرم دار   دونمیاز حس و حال من م یار ی و سر در م تهیحال رتی و غ یمرد یگوشت و خون خودمون 
حاال مرد و   یول  یتا حاال نگاه تو چشمم نکرد یکه حت تهیمردونگ نمیا یکشی من خجالت م  یرواز 

ه بگو کلم هینه  ای یخوای وم اریخاطر توو ش  یتو چشام و بگ ی زل بزن خوامیو شرط م دیق  یمردونه ب
   شی خوا یاگه نم  یاش باخودم حت هیبق

ادامه دادن حرف پدرمو   یکه جلو  لی  ریحرف ام یول شدی تو دلم نبود قلبم داشت از جاش کنده م دل
 گرفت ... 

 من بگم   نیعمو جان لطفا ... اجازه بد -

 از ته قلبت   یبگو عمو جون ول  -

گول  می... سر کس  ستیتو کارم ن لهیپ لهی ش هیکیمن دل و زبونم  دیدونیعمو خودتون خوب م  -
...  یبه نظر خودم ول  ستمین  یچیکه در اصل ه نمیمن هم  کنمی روهم مسخره خودم نم  یو کس مالمینم
تو دهن  خوامیخاطر شو م   یلیبود و بس عمو جان من خ  اری فقط واسه تووش  یاز بچگ رتمی ... غ یول
  دمیجونمم واسش م زنمیم سر بلند کنه مکه بخواد واسه عشق میک هر
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بکنم تو دلم فکر   دیکار با یچ دونستمیفراوون باز موند نم یاز خوشحال ایاز تعجب  دونمینم دهنم
به خاطر اسرار خانواده ها    شتریب کردمی فکر م یگاه یحت  ای ادیاز من خوشش ب  دیشا لی  ریام کردمیم

  نیشکرت چقدر ا ایخدا یحبس شد وا نهیس یبا حرفش نفسم تو یول دهی حرفا م نیداره تن به ا
حسا بودم   نیو لذت بخشه تو هم  فهی داره چقد لط یچقدر حال خوب نهی ریحس با تمام استرسش ش

   گفتیخانم جان که با تشر م یکه صدا

  شنوهیو فرستادم عمارت خودتون االن م اری... تووش  دیِد ... اروم حرف بزن -

به سمت اتاق   عیبستم و سر پیپنجره رو ددباره ک  ختی خانم جان تمام حس و حالم و بهم ر حرف
  یپنجره فاصله داشت حرکت کردم در کمدمو باز کردم چند دست از لباسام رو  نیاز ا یل یخودم که خ
به خودم  ستادمویدر کمد ا یبزرگ رو نهییخودم گرفتم به سمت ا یکردمو جلو زونی او یچوب لباس

  ی در اتاق ب کردمیم  مویذوق دخترانگ زدمویبه خودم لبخند م   لی ری ام یحرفا ی اداور یاز  کردمیم گاهن
 و گفت    دیکش یاون صحنه نفس اسوده ا یمن تو دنیخانم جان وار اتاق شد و با د خبر باز شد و 

 ؟   یینجایاز اون موقع که گفتم برو ا -

لباسام   نی منم داشتم ب نجایا نیار یب  فیبا صغرا خانم تشر  نیخوایم نیبله خانم جان خودتون گفت -
 به ذهنم برسه  یتا الگو دوخت خوب  کردمینگاه م

 لب گفت    ریتکون داد و صغرا خانم و صدا زد و ز یجلن سر  خانم

  یقربونت برم دختر خوشگلم که انقدر ذوق دار  -

دستم شدم چه  یبا انگشتا یانداختم شروع به باز  ری که زدم شدم و سرمو ز  یمتوجه حرف تازه
 زدم   ی شد چه حرف یز یابرور

  یخواب  یکردن پدر کوک کرده بودم بلند شدم چشمام  از ب داریب یکه برا یساعت   یبا صدا صبح
سرم مرتب کردم و اروم از   یحوض به صورتم زدم چادرمو رو یاز تو یپف کرده بود اب سرد شبید

بود کنارش رفتم و   دهیپشه بند پشت به من خواب یباال رفتم اقاجان تو اطینردبان گوشه ح یپله ها
 صداش کردم  

 صبحه   دیگلم بلند شاقا ... اقا... پدر  -
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 گفت   یخسته ا یصدا با

  شمیاالن بلند م -

 صبحانه رو حاضر کنم براتون   رمی پس من م -

 برو دخترم  -

  یجمع کردم و کتر  نیزم  یشده بود جامو از رو  تیاذ یل یسال خ  هی نیتوا سوختیپدرم م  یبرا دلم
 هیداشتم  یحس  هی یخسته بودم ول یل یانداختم و صبحانه رو حاظر کرد م خ یروشن گذاشتم سفره ا 
  رمفکر کنم بعد رفتن پد یبد زیبه چ خواستمیبود نم  یبه خاطر دلتنگ  دیشا زدی حال خاص دلم شور م 

  یناهار، پرده صورت  یاماده کردم برا  اوردیو به سمت خونه ما م  دیبوش مهش دنیکه با شن  ییغذا
درخت   یها  اسیعطر گل  یبو دم یکش یقی و کنار زدم و پنجره رو باز کردم نفس عمرنگ اشپزخونه ر

  ات دمیکش یتر   قینفس عم کردی م  یاداور یرو برام  یمابود حال خوش یگیکه در همسا ی خانم مسن
 یپاهامو تو دمیاشپزخانه کش یرنگ تو  دیسف تیکاب  یعطر دوباره اشو استشمام کنم خودمو رو

باال   واریدرهم که خودشونو از د دهی چی پ اسی یدادم و به گلها هیشکمم جمع کردم ،سرمو به پنجره تک
سر و کله  فتهیغذا راه ب یبو دونستمیدر به سمتش رفتم م یبودن چشم دوختم با صدا دهیکش
 در و باز کردم   شهیم دایپ دیمهش

 ...دوی سالم خانم شکموو م -

اجازه حرف زدن بهم   نکهیبده بدون ا  یلیمعلوم بود حالش خ  دیماسدهنم  یپدرم حرف تو  دنید با
در   یروبرو  قایکه دق اطیگوشه ح یمبل چوب یبده درو هول داد و داخل شد و در و محکم بست رو

کرد دائم سرشو   هیپاش قرار داد و به اون تک یسرش کرد وارنج دستش رو هیبود نشست ودستشو پا
 دنیجرئت پرس  یدلم شور افتاد حت شستیو دوباره م زدیقدم م  دیکشیم ق ینفس عم کردی م لندب
پام به سمت اتاق خونه هم  رفتیکس سمت پدرم نم  چی مواقع ه نجوریرو هم نداشتم ا شدهیچ نکهیا

سر  شوی تکون خوردنم توجه پدرمو جلب کنم تا تمام ناراحت  نیتر کیکوچ دمی ترس یم کردی حرکت نم
پدرم قرمز شده بود   کردمی م یو با گوشه چادر باز  فشردمیدرمو ماز چا یکنه با دستام قسمت یمن خال 

 با خودم گفتم  

 کار کنم   یچ ای... خدایبشه اقام وا شی زینکنه االن چ-
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توجا از پدر سمت اشپز خونه   یمهمتر بود ب یز یاز هرچ شیترس از پدرمو کنار گذاشتم االن سالمت دیق
رفتم   اطیجور موارد درست کنه رو حاظر کردم و به سمت ح  نیکه خانم جان در ا مویرفتم شربت ابل 

رفتم اروم صداش زدم   زدیو قدم م اطیگذاشتم و سمت پدر که عرض ح  یمبل چوب یشربتو رو ینیس
 تر گفتم  نداد واضح یتیاهم  یکارو تکرار کردم ول نینداد چند بار ا یجواب

تو رو خدا اروم باش دوست ندارم به جز   یکنیکارو م  نیدارم چرا با خودت ا  یر ی اخه اقا من چه تقص -
 رو هم تجربه کنم  یپدر   ی درد ب یمادر  یدرد ب

با    کردی و دستاشو مشت کرد اخم هاش بدجور در هم فرو رفته بود و فقط به روبرو نگاه م ستادیا
  یتنومندشو تو یپدر بردم خواستم اروم دستا یمو به سمت دستادست دیلرزیدستام م  نکهیوجود ا

بکشمو دستامو حائل   یف یخف   غیدلم باعث شد ج یاشو بلند کرد ترس تو گهیکه دست د رمیدستام بگ
کرد به سمت پدر برگشتم که  شتری ترسمو ب شهیشکستن ش یقرار دادم وچشمامو بستم صدا ورتمص
که از مشت گره کردش به   یو قطرات خون  دیبود کوب  اطیبه پنجره اتاق که به سمت ح  یمشت دمید
از گوشه چشمم روان شد به قصد  یسمج  یو اشک ها دیلرزیتمام تنم از ترس م  ختیری م نیزم

بود فقط لرزش تنمو   جهی نیب  یول شدینفسم م یو باعث تنگ دیچ یپ یقلبم م یکه تو یردترسو د  نی تسک
کار کنم تنها   یچ دیبا دونستمی از اشک نم سی خ  یبودم با صورت  رهیصورت پدرم خ که  کردی م شتریب

و   زی و تم  دیسف یکه معموال دستمال ها یبود که به سمت بقچه کوچک  نیا د یکه بهذهنم رس یفکر 
پدر گرفتم   یلرزونمو به بازو یپدر برگشتم دستا سمتی به  یز یبرم و با دستمال تم  ذاشتمیداخلش م

 بار بدون ترس بلند گفتم  نیبا دستمال ببندم که مانعم شد ا شویتا بتونم بگردونمش و دست خون 

بزنم تا ارومتون   استی با س یحرفا  تونمیمن مثل خانم جان نم دیاقا ... تو روخدا بس کن  دیبس کن -
   دیکنم فقط خواهشا بس کن

 داغون  اری داغونم تووش -

نشه بالخره کار خودشو   یبا ابهتش جار  یتا از گوشه چشما کردیکه تمام مدت تالشش و م  یاشک  و
  ری پدر سراز ی و همراه با اشکا دیتاب من لرزشش و شدت بخش  یشد که همراهش دل ب  ریکرد و سراز

  یمبل چوب یحبس شد پدر رو  نمیس یبشکافه نفسم تو نموی تا قفسه س کردی شد تمام تالشش و م
  یاشو رو رو گهیگاه دستش کرد دست د هیچشمانش گرفت و دسته مبل و تک  یجلو  دستونشست 

دستش و برداشتم و دست پدر و بستم   یرو شهیپدر زانو زدم و چند خورده ش یزانو گذاشت جلو پا
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از شربتو   یخواهش و التماس کم  یشربتو به طرفش گرفتم با کل  وانیمبل نشستم ل یکنارش رو
 د ینوش

   نیرفتار کن  یطور  نیاخه... که ارزش داره به خاطرش با خودتون ا هشدیاقا چ -

  دیبرو خونه با دخترت حاظر ش گهیفکر کرده منم مثل خودشم اشغال... به من م رتی غ یب  کهی مرت -
   نیشمام باش خوامیم میامشب مراسم دار

  دیو دست مشت شده اشو به زانوش کوب  دمیکه زد از جام پر یادی فر با

حرفا مال قبل بوده االن  نیا گهی...م گهیم یبه من چ نیپست فطرت ... استغفراهلل بب  کهی... مرتا ا ا  -
  ری لباس مد روز برا دخترت بگ هیبرو  کنهیچادر سرش نم  ی کس گهیوقته دوره زمونه عوض شده د  یلیخ

 امشب منتظرم  

 خجالت اب شدم   از

   ومدی ادم خوشم نم نی... من از اولشم از ا هیشرم یچه ادم ب -

 خودم زمزمه کردم اگه بشه بهش گفت ادم   با

   دیفراموشش کن  دیشما که قبول نکرد -

 گفت   یاروم  یبغض و صدا با

 نتونستم  -

   ختنی سرم ر یرو یکردم اب سرد حس

 ستم نشدبار نتون نیدست به سرش کردم ا یجور  هیتا حاال چند بار گفته بود و هر دفعه  -

 الخصوص پسرش   یاون همه ادم  عل یاونم جلو  دارمیپدر من چادرمو بر نم  -

 د یسرم کش یرو یدست

 راحت خوشگلم   التیخ  ادیب  شی پ ییابرو یب  نیهمچ ذارمینم رممی پدر من بم زی قربونت برم عز -
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چله تابستان سردم بود تمام تنم  یداشتم تو یته دلم استرس بد میاکراه همراه پدر راه افتاد با
  کشونهیو سرنوشت منو به کجا م  فتهی ب یچه اتفاق  یاون خونه جهنم  یقرار تو دونستمینم  دیلرزیم

  یبخشش کم نانیبود نگاه پدر و روم حس کردم با نگاه اطم دهیفا یب  یول  دمیکشی م قینفس عم
ستبر   نهیس  یکه سرم رو یطور  دیبا دست مجروحش منو به سمت خودش کش   نیماش  یشدم تو اروم

حس و تجربه نکرده بودم سرمو    نیوقت بود ا  یلیبود خ  یمردونش قرار گرفت چه حس لذت بخش
قلب پدر که معلوم بود    یبود صدا جهی نت یداشتن ارامشم ب یپدر قرار دادم تالش برا نهیس یاروم رو

  یروبرو  نیبروز بدم ماش تونستمیکه نم کردیم شتری اسوده نداره استرس درونمو ب  یاو هم خاطر 
که با رقص نور   خوردیهم تنه بلند درخت هاش به چشم م  رونی که از ب ییالیوخونه که چه عرض کنم و

لوس خواننده   یوصدا دیرسیبه گوش م ییبلند مردها و خانم ها یخنده ها یصدا  کردنی م یدلبر 
 یکه نماد دو سربازان هخامنش  یبه کش دادن صداش داشت به سمت در بزرگ یادی ز عالقهکه  یزن

   دیبه گوش رس یکلفت مرد یکه کنار در قرار داشت رو فشرد صدا  یپدرم دکمه ا میبود حرکت کرد

 هستم  یخسرو شاه -

از درختان   ری سنگ شده بود و دو طرف مس نیزم میدر و باز کرد و ما دخل شد  یکلی درشت ه مرد
قبل از ورود به سالن پدر بهم   شدی م دهید یاشخاص یها هیبود و البه ال درخت ها سا  دهیپوش یبلند
  یز یکه من داشتم بدون گوشزد پدر هم حاظر به لب زدن به چ ینخورم با حال   یز ی کرد که چ یاداور ی

  یمجلل یاون مبل هاکه دور تا دور  میشد  یادم پست فطرت وارد سالن هی یرو نداشتم خصوصا خونه 
بود و دخترا و پسرا باهم در حال رقص بودن پدر دستمو گرفت   یشده بود و وسط سالن که خال  دهیچ

   دمیحرکت کرد پرس  الیو یجا  نیو از گوشه سالن به طرف باالتر

   میری پدر کجا م -

 اقا شمس   شیپ -

  یرنگ ی زرشک  یه به مبل راحتک دمی شمس و د یاسمشم برام ناراحت کننده بود از دور اقا دنیشن  یحت
زده بود شباحت داشت خوب   هیکه به اون تک یداخلش به رنگ مبل  یکه محتوا  یبود و جام دهیلم
محلول خانم جان با   نیدادن به خاطر هم یرو داخل خودشون جا یز یجام ها چه چ نیا دونستمیم
 دعوا کرده بودند که  یلیخ  قاجانا

   یار ی ب یپدر مادر  یب  یکدوم مهمونا ییرایکدوم پذ یکه تو برا میانبار داشته باش  یداره تو یچه لزوم -
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  کیبخوره به نزد یتکون  نیتر  کیاز جاش کوچ نکهیزد و بدون ا  یپدر لبخند دنیشمس با د یاقا
  میکه سمت راست اقا شمس قرار داشت نشست یمبل دونفره ا یمبل به خودش اشاره کرد رو نیتر

هرچه زود    خواستمیفقط م کردمی م یبافته شدم باز  یمو ها نییچادر با پا ریبود از ز نیی دائم سرم پا
 مراسم تموم شه اقا شمس روبه من گفت   تر

فقط پسرم از   دمیکه به شهرتون اومدم دختر خوشگلتو درست ند شیسال پ ییبای به چه دختر ز -
 پسره  نیا گفتیراه نم  یکه حاال متوجه شدم کم ب کردنیم  فیتعر یلیخ شونیا

 زد و ادامه داد    یبلند قهقهه

   ندشیدختر واسه نسل ا  نیسراغ بهتر رهی ام خوشبگذرونه تهش م یبا هر ک  گهیبالخره پسر منه د -

بودن نگاه هاشون به سمت ما    کیکه به ما نزد ییسر داد که باعث شد کسا ی بار قهقهه بلند تر  نیا
که با مشت   یخم کردم نگاهم به دست مجروح پدر افتاد که با فشار   شتریبرگرده با خجالت سرمو ب

صحنه طاقتم طاق شد و به   نی ا دنیدوباره به خون نشست لرزش با د اوردی کردن دستش بهم م
رو به    تیبا عصبان  دادیاز خودش نشون نم یعکس العمل   چیشدم و صداش کردم ه رهی پدر خ رتصو

 اقا شمس گفتم

قائال درست   یادیشما احترام ز یدرست پدر و پدر بزرگ من برا  دیجناب شمس شما بزرگ تر هست  -
   دیبا ما صحبت کن خوادیهر طور که دلتون م نیبه خودتون اجازه بد شهینم لی دل یول

بود و من تازه   ستادهین اکه انگار پشت سر م یسر داد و روبه کس یشمس مجددا قهقهه بلند اقا
 شدم گفت   یاون شلوغ یمتوجه حضورش تو

 کلکل   یبرا  یکرد دایپ  یفی ... خوب حر یا قهیحقه باز ... حقا که خوش سل  یا -

به شخص پشت سرم انداختم پسر اقا شمس بود   یبه سمت پشت سدم برگردوندم و نگاه  سرمو
  نییلباسش تا پا قهیکه  دیسف راهنی با پ یکت شلوار جذب مشک هیکه با   یعوض یهمون پسره 

هر   خواستیدلم م کردیم  یبه لب داشت که به شدت منو عصب یاش باز بود و لبخند مسخره ا نهیس
 یچشم غره ا یادم پست خورد کنم با همون اخم با چاشن نیسر ا یتو ادویم ستمد یکه جلو یز یچ

 رو ازش گرفتم و سمت پدر برگشتم دست پدر و گرفتم و گفتم  

   ستیحال شما اصال خوب ن میبر گهیاقا جونم زخم دستتون سر باز کرد بهتر ما د  -
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  یپا یرو  یاز دهنش منعقد بشه دست یکالم  ایبخوره   یاجازه بده پدرم تکون   نکهیشمس قبل از ا اقا
 پدر گذاشت و خنده کنان گفت  

داره خودم زود تر   یر یچشم گ یخوشگل  یلیخ  یمثل خودت ول یهم دار  یتر حاضر جوابماشاهلل دخ -
اول  خوادی پسرک من عرضه نداره م نیا یبودمش االن بدستش اورده بودم ول  دهیپسره د نیاز ا
 کنه   یدلبر 

 کنترلش کنه در جواب شمس گفت :  کردی شو م یکه تمام سع ی تیبا عصبان پدر

   نیرو تموم کن  ی شوخ ستیبهتر ن -

 شرمانه گفت   یشمس ب اقا

 دارم   یمگه من با تو شوخ -

 اقا شمس کبوتر با کبوتر باز با باز   -

 کرد و گفت   کیمن نشست و صورتشو به صورتم نزد کی نزد یصندل   نیتر کیشمس اومد و نزد  پسر

  انی با چادر نم   جانیا دیدونستیخانم کوچولو نم -

از   عیافتاد پدر سر نییبود که چادر تا کمر پا  یحرکتش انقدر ناگهان دیهوا چادرمو از سرم کش یب و
خواستم دوباره چادرمو سرم کنم که  کردی برافروخته به پسر شمس نگاه م یجاش بلند شد ما چشما

شمس   ا خود اق نبار یم که ابلند شدم و با فاصله ازش خواستم چادرمو سرمکن دیمجددا از دستم کش
کار کنم به پدر نگاه کردم   یچ دیبا  دونستمیو نم   دیلرزیپرت کرد تمام تنم م نیزم یچدرمو ازم گرفتو رو

 چقدر در برابر شمس ناتوان شده بود روبه اقا شمس کرد و التماس وار گفت 

 مینداشت یقرار  نیهمچ کنمیاقا شمس خواهش م  -

 در جواب پدر گفت  الیخ   یپروا و ب یب  شمس

 ر یسخت نگ گهیبابا بچه ان د الیخ یب ادی نم  ادمیحداقل من  ای مینداشت  یقول و قرار  -

اغوشش   یکه بدون کنترل تو  دیدستمو کش یاز کار پدر به طرف چادرم رفتم که کس تی با عصبان   -
رده بود هنوز مچ دستمو رها نک یافتادم سربلند کردم پسر شمس بود خودمو ازش فاصله دادم ول
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شدن دست پسر معلوم بود که   دی پدر مچ دست پسرک و گرفته و از سف  دمیبرگشتم به سمتش که د
پسر شمس حاظر به رها کردن دست من نبود و   یول کنهیشدت داره به دستش فشار وارد م هپدر ب

  کدوم حاضر به چیمونده بودن و ه  رهیصورت هاشون مقابل هم قرار داشت و چشم تو چشم به هم خ
قطع ماجرا نبودن صورت پسر شمس از شدت فشار دست پدر قرمز شده بود که خود اقا شمس از  

  یرو گرشویکرد که شمس دست د شتریپدر فشار دستشو ب یپدر و گرفت ول دست جاش بلند شد و 
اخم پدر  هی گوش پدر صحبت کنه بعد چند ثان یتا بتونه راحت تو دشیتر کش  نییکتف پدر اورد و پا

روشن پسر شمس اقا شمس روبه پسرش   یتر شد و به من نگاه کرد و دوباره به چشمان اب دیشد
 گفت  

 دستشو ول کن پسرم  کنمی جان من درستش م  وشیبسه دار -

 اخه پدر  -

 گوش کن  -

  روزیبا لبخند پ  وشیزد و دار وشهیاسمش دار دمیبه پسرش که حاال فهم  یتکون داد و چشمک یسر 
ماجرا ندادم نشستمو چادر رو برداشتم و سرم کردم و   یبه باق  یتیاهم گهیدستمو رها کرد د یمندانه ا

 رومو محکم گرفتم به سمت پدر برگشتم 

 اقا  میبر -

پدر    نهینشست و به پدر اشاره کرد که بش یصندل یبه اقا شمس نگاه کرد شمس بدون توجه رو پدر
خورد شدم از جام    کردمینشست احساس م مبل یبه من مجددا رو  ینگاه نیتر  کیبدون کوچ

مبل باز   یدستشو به سمت پشت کیمقابل پدر نشست و  یمبل دونفره ا یرو وشینخوردم دار یتکون 
نگاهمو ازش گرفتم و    یفراوون تی کنارش اشاره کرد با عصبان یخال  یمن زد و به جا روبه یکرد چشمک 

 گوش پدر گفتم  یبه سمت صورت پدرم خم شدم و زمزمه کنان تو

بهشون   یچ ی پامال کنن و ه رتمونویخوردمون کنن غ  نیاز ا  شتریتا ب میبمون نجایبازم ا نیخوای پدر م -
  مینگ

  یاز نقطه ضعف  یدستاش گرفت حاک نیکه ب  یپدر و خم شدنش و سر  یگلو بک ی شدن س نیی پا باال
  دونستمی،نم شدیممشت فشرده اش خالصه  یبود که دست اقا شمس داشت و تمام قدرتش که تو
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 شدیاز خودم نشون بدم فقط احساس خشم بود و تنفر که باعث لرزش بدنم م  ی چه عکس العمل دیبا
 گهیتفاوت به دست دراز شدش از سمت د یب  نمیدراز کرد و ازم خواست تابش سمتمبه   یشمس دست

که فقط شمس   یر سالن رقص نگاه کردم جو نی به زم یمبل رفتم و کنار پدرم نشستم با اخم فراوون ی
   نمیو پسرشو نب 

 به پدرش گفت   یبا لبخند وشیدار

 االن قهره   ین یب یخدا م یوا -

نشون ندادم از درون   ی تفاوت نشستمو عکس والعمل یکرد ب  شیکرد که پدرش همراه یخنده بلند و
شهر   نیاصال کاش پا به ا  میبود ومدهیخراب شده ن یال یو نیوقت به ا چیکاش ه یداغون بودم ا

دهنش خورد   یپسرک و تو  نیا یبود تا تمام دندون هد نجایا لی ریکاش االن ام یا میذاشتینم
توجهمو جلب کرد که از وسط  ینازک دختر  یشمس نداشت صدا شیپ  یاون که نقطه ضعف کردیم

 گفت   یلوس و کش دار  یاومد و باصدا وشیسالن رقص به سمت دار

 اهنگ دونفرست   نیا یایب  یخواینم  ززمییییعز -

 داد  یجور   نیروبه من جواب دخترو ا وشینگاه کردم که دار  وشیتعجب به دختر و دار  با

 برقصم  بایز ییخانم مو طال نیاهنگ و با ا نیاالن  کردم ا یقرار امشب سرجاش ول یبی او ب -

 روبه پدر گفتم   تی عصبان با

 نمتونم و اصال تحمل ندارم   گهیمن د دیبمون نجایامشب ا  نیخوای اقا اگر شما م -

  نباریچادر مو گرفت ا وشیمحکم گرفتمو از جام بلند شدم خواستم از کنار دخترک رد شم که دار چادرمو
   دمیبه سمتش برگشتمو محکم چادرمو از دستش کش فتهی ب  نینذاشتم چادرم رها شه و از سرم به زم

نه اقا   یهست یادم خاص  یل یتو خ یفکر کرد ای و بندم  دی ق یمنم مثل تو ب  یفکر کرد یعوض  یپسره  -
   یچی ه یستین ی چی ه یپسر جناب عال

  یل یبرافروخته با چشماش زل زدم خ یدرهم و چشما یمحکم ادا کردم و با اخم ها یل یمو خ یچیه
 گفت  دهیازم نشن یکه انگار اصال االن حرف یتفاوت جور  یب
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 ی لعنت یا گهید زی چ هیتو  یول م یمنم چشم رنگ نکهیبا ا یقشنگ یچه چشما -

 از سالن برم که اقا شمس بلند شد و گفت   رونی راهمو کج کنم و به ب خواستم

  یهنر کرد یفکر کرد یعرضه مخ چهار تا احمق رو زد  یب  تی دلبر نیخاک تو سرت پسر با ا -

 من ادامه داد روبه

 است ولش کن   وونه یپسر من د نیا خوامی دخترم من عذر م -

 به پسرش گفت  یاشاره ا با

 راحت    التیکارها نکنه خ نیاز ا گهید دمیاموزشش بدم و قول م کمی دمیمن قول م -

 پدرم گفت   روبه

  م ینیب یرو م گهیبه سالمت فردا شرکت هم د نی فکر کنم شما هم خسته ا یاقا خسرو شاه -

انقدر تند راه  دیگرفتو با خودش کشطرفم اومد و محکم دستمو  هی عیتکون داد و سر یسر  پدر
که خارج    ال یو اطیاز ح دمیدویداشتم دنبال پدر م گهیبخورم د نیزم  یبود چند بار   کیکه نزد رفتیم

لب شروع به غر غر کردن شد و بعد از خارج   ری سرعت پدر اهسته تر شد و دستمو رها کرد ز میشد
 میپدر از جا پرد یبه خاطر عکس العمل ناگهان از ترس ادی شروع کرد به داد و فر  یاصل ابانی شدن از خ
انقدر خودشو زد که از سرو   کردی و فوش نثار خودش و شمس م زدی سر و صورت خوش م یدائم تو

  سنشون بدم فقط ح یچه عکس العمل دیبا دونستمی و نم  دیلرزیصورتش خون راه افتاد تمام تنم م
شبانه پدر تا   یها هیپدر بود و گر یوجود نداشت خودخور  یتا صبح خواب  کردی ترس درونم فوران م

صبح   دهیهنوز سپ  میمون رو داشت یصبح تحمل نداشت وه منتظر بمونه قصد رفتن به شهر ابا اجداد
تر به   عیرکنه و هرچه س هیکرا ین یپدر به جلو در رفت تا ماش  مینزده بود که هر دو حاظر و اماده شد

منتظر   اطیح  یتو رنی بگ مویتصم نیبگذاره و عاقالنه تر  ونیاقا جون در م تا ماجرا رو با میشهرمو برس 
شدن در با   ده یداشتم با کوب یدیسر درد شد یو ناراحت  هی نشسته بودم از شدت گر یبه مبل چوب  هیتک

 سست شد   اهامپ دیچهره هراسون مهش دنیدر و باز کردم و با د  دمی سرعت به طرف در پر

   دیمهش شدهیچ -

 هق کنان و با ترس گفت  هق
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 ..ار ... با ...بات  یتوو...ش  -

   دیمهش  شدهیبابام چ -

 تا وسط هق هق کردنش حرف هاشو بفهمم دادمیگرفتم و تکونش م دیمهش یدادزدم و دو بازو بلند

 ی بگو لعنت شدهیچ دی …مهش شدهیبابام چ -

 مارستانیبابات و داداشم ... برد ... ب -

سرمو به چارچوب در   هیافتادم و باگر نیتاب نگه داشتن وزنمو نداشت به زم گهی سست شدم د یپاها
که نوازش گر   یقطرات خنک  ی ضربه ها دمینفهم  یز یچ گهیداشتم و د یدی دادم سردرد شد هیتک

  خواستیتنم کم شد دلم م یاز گر گرفتگ یپوستم شد کم دیشد یبردن گرما نی پوستم بود باعث از ب 
استراحت   یببرم و بعد از کم  نی عضالت را از ب یذهنم و گرفتگ یاز اب سرد تمام سردرگم  یدوش  ریز
دستان گرم و لرزان خانم جان و   یمشکالت وجود نداشته باشه دلم نوازش ها یاز تمام یخبر  گهید
پدر   زدردانهیسل عز یمار یودم که بچهار ساله ب ایاز مادرم به خاطر نداشتم سه  یادی ز زی چ خواستیم

  یکه شب ها برا یخالصانه اش دور تنها نوازش  یاز محبت ها شهیهم یرو ازش جدا کردو من برا
دل  میخانم جان بود که از صم  یمحبت مادر  یبرا ین یگزیشد جا بمیتوجه نص یو روزها برا ییالال

 دوستش داشتم .

   یده ...بهتر جان ...خاله ...تو رو خدا جواب ب اریتووش  -

   کنهیداره چشم هاشو باز م  نکهیمامان مثله ا -

  بیکه هر لحظه در حال واضح تر شدن بود به اطرافم که برام غر دمید یداشتم با تار  یبد جهیسرگ
بود   نیا حمی ترج شدیو سردردم م   جهی تر شدن سرگ دیانداختم تکون دادن سرم باعث شد یبود نگاه

  از مویشونیاوردم و پ میشونیسرم قرار داشت بذارم دستم و به سمت پ ریکه ز یبالش یکه سرمو رو
 از شدت سرم کم کنه  یکنه و کم یر یتاث دیمو بکشم تا شا شهی ابرو به سمت باال و ر

  یبچه گفتم خبرا نیصد دفعه به ا هویتو  یشدیمن برات گلم ... چ رم ی... بم یخاله جون خوب  -
  دنینم  یجور   نیناراحت کننده رو ا

   دمیتوجه به حال بدم از جا پر یبه خودم اومدمو ب  تازه
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  شدهیخاله اقام ...اقام چ -

 و گرفتمو گفتم دیطور دست مهش همون

 شش یبرم پ دیمن با شدهیبابام کجاست ...چ دیمهش -

که بدون عکس العمل   دیبه اروم نگه داشتنم داشت دست هامو از دست مهش  یکه سع دیمهش مادر
 من بود خارج کرد و گفت  یاز حرکت ناگهان

 شما استراحت کن   کمیخاله جونم  -

   دیدون یخاله اقام ...اخه شما نم  تونمینم -

دو   یک یبه تا ( که با اقات بود اومد خونه گفت حالش خو د ی)برادر بزرگ تر مهش  ری ام زمی اروم باش عز -
 اونجا  میکه ما بر ستین  یاز یو ن شهی مرخص م گهیساعته د

 به اطرافم انداختم  یمختصر  نگاه

  شهیناراحت م ادی برم خونمون اقام ب دیخاله من با -

 تو حالت... زمی اخه عز -

 مزاحم شدم و زحمتتون دادم  یل ی جاهم خ  نیبرم خونه تا هم  خوامینه من م -

 مادر حرف منو کامل کرد  الی خ یراحت  یکه با اخالق پدرم داشت برا ییکه متوجه حالم و اشنا دیمهش

اگه حالش بد شد   ادیاقاش هم م میدرد و دل کن  کمیتا ما   رمی راحت منم باهاش م  التیاره مامانم خ  -
 راحت  التیخ گهیمن هستم د

  یبه اجبار قبول کرد کم ارهیحرفا ما ن یرو یحرف نکهیا  یز سر اجبار و براکه معلوم بود ا دیمهش مادر
و   دیچ  ین یس یساالد تو یجاداد و با کم یظرف یخودشون حاضر کرده بود رو تو یکه برا یناهار 

هم  پدر یداد که برا نانیبخورم و اطم  یشده چند لقمه ا  یداد و خواست که حتما حت دیدست مهش
گلو داشتم مانع از   یکه تو ینیپدر نباشم .بغض سنگ یان درست کردن ناهار براو من نگر ارهیغذا م

گونه ام بدم حس   یاجازه رهاشدن اشک هامو رو یبابت چ دونستمینم شدیاز غذا م یکم  یتناول حت 
 یالیو اون و ونشبا یکار ها و رفتار من تو  ریپدر افتاد تاث یکه برا  یبود که نکنه اتفاق  نیبدتر ا
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هم متوجه  دیکه مهش یجور  شدیموضوع هم باعث لرزش تنم م نیباشه ،فکر کردن به ا یلعنت
  یشو رو گریداده بودم دزد و دست د هیکه بهش تک یا یپشت یشد دستشود رو کمیموضوع شد نزد

 گذاشت  میشونیپ

 یکه چقدر داغ یدختر تب دار  یوا -

 ولم کن  دیخوبم مهش  -

 یتب دار  گمیم -

 د یمهش -

 خونه خودمون   متی ببر گمیبه مامانم م  رمیکنم باور کن به ارواح خاک بابام م  تی پاشو ینذار  اگه -

 بس کن  -

 به خدا گمیراست م  -

که مطمئنا  د یمثل مهش یخودم رو هم نداشتم چه برسه به بحث کردن با دختر سرتق  حوصله
بلند   دیبلند مهش  یکه صدا دمی سرم گذاشتمو دراز کش  ری ز یحال من رو درک کنه بالشت  تونستینم

 شدن سردردم شد   شتر یشد و باعث ب

خونه ما   گهیواسه مراسم چند روز د  یخواستیاقات م زدیانقدر داد م شبید شدیچ اری تووش یراست -
 ناراحت شد ؟  یباهاش صحبت کن 

 ...   کنهی درد م یل ی... سرم خ دی...مهش یوا -

 باال اوردم   دستمو

 نه حرف بزن نه ازم حرف بزن  -

 نکن   یداد اقاتو سر من خال  یاوه ...اوه ...چه بد اخالق تالف -

 دستتو بده بهم  ایفقط ب دیبس کن مهش -

 حاالت  ینه به اون حرفت نه بهمهربون  -



 هر شب من یبغض ها

30 
 

تنگ   دیمهش  یبرا یلیدلم خ  کنمیدر کار نبود حس م یمطمئنا بازگشت گهیروستا د میقرار بود برگرد اگه
 یتو گفتمیدلم رو بهش م یتو  یکه حرف ها یهام بود تنها کس  ییشه تنها دوست و هم زبون تنها

  یرف ح  نیتر  کیکوچ تونستمینم یحت   یداشتم ول ادیهمسن ز لیدوست و فام  نکه یشهرمون با وجود ا
 گهینم  یو به کسحرف هام دیمطمئن بودم مهش یول شدنیبزنم که همه عالم و ادم خبر دار م  یبه کس

دل شکسته خودم بود   یحرف ها برا  یلیبه هر حال خ یول  گهینم یز یبلکه به مادرش هم چ چیه
باعث دردسر  دیشا یدرک کنه حت یحت  ایکنه  دایپ  یربط  دیبه مهش  تونستینم  شبیاتفاقات د

 . دیعجوالنه مهش  ماتیتصم نیبا ا شدیم یشتر یب

  یدست هام گرفتم و دست هامو دور دست هاش قفل کردم و با چشما نینشست دستشو ب  کنارم
وقت نتونم چهرشو   چیشدم تا ه رهی خ  دیباز نگهش داشته بودم به چهره مهش مهیپردرد که حالت ن

 فراموش کنم  

 اوردم مانیتو دختر باور کن ا یا وونهیوا ... د -

 گفتم  خوندیکه اصال به چهره داغونم نم یحالت شوخ طبع  با

 ی دیتازه فهم -

 ؟ یکنی م هیگر اریتووش  -

شده بود با پاک کردن   یحرفش متوجه اشک سمج گوشه چشمم شدم که بدون اجازه جار  دنیشن  با
 اشک هامو ندادم  هیشدن بق  یاشک گوشه چشمم اجازه جار 

 ! د؟ینه خوبم ...مهش -

   یکه انقدر داغون یشدیچ یجانم قربونت برم تو  -

بودن  ستادهی شدن ا یجار  یکه به صف برا یمسر   یاشک ها هیگونم کنترل بق  ینوازش دستش رو با
مزاحم بودم تا   یاشک ها نیمن بودم که منتظر تموم شدن ا  نیو حاال ا ختنیگونم ر یازادانه رو

حق حق   یکه تو یاروم یجا دادم و با صدا  دیاغوش پر مهر مهش ینباشم خودمو تو حیمجبور به توض 
 گفتم شدیم دهیام سخت شن  هیگر یها

   شهی... دلم برات تنگ م میزندگ  یاقام ... برا ی... برام... دعا ...کن ...برا دیمهش -
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 میترسونیم یدار  اریتووش  -

  یکم تونستمیراحت م  الیداشتم و با خ  اجیبود که اون لحظه بهش احت ییتنها جا دیاغوش مهش یتو
پدر   قیغم عم  یپدرم نشم جلو  یشدن غم و ناراحت شتریکنم و باعث ب  یرو خال یبغض لعنت  نیاز ا

و فقط نوازش گر   یحرف چینزد ه  یحال بدم حرف دنیبا د دیشنونده باشم مهش تونستمیم دیفقط با
جان خسته ببخشه اما  نیبه ا  یکه بتونه اروم یا هیگر خواستیم هیمن بود دلم هنوز گر قیعم درد
حرف ها بود   نیتر از ا قیو عم  شتریدلم ب ین یاز درد من نبود سنگ یکاست یباعث اندک  یکه حت غایدر

سمت در   بهزنگ در نا خوداگاه باعث حرکتم  یمنو داشته باشه صدا یکه با قطرات اشک من توان ارام
من  یها  جهی دور و دراز بود که با سرگ یها ری مس تی برام به طوالن  اطیشد فاصله در اتاق با در ح

  یشون یشد و سوزش پ دهیکه به سرم کوب  یبه خودم را حس کردم و ضربه ا نی شدن زم  کیحس نزد
   یاه یاز س یو خالع 

از پشت سرم   یترسناک  یصداها شدینشدنش م دهیباعث د  ادشیز  ییان با روشنا یکه انتها یاهیس
که به سمت نور برداشته  یو حرکت ناخوداگاه شدی م  یز یچ دنیباعث ند  ادی ز یکی و با وجود تار

به ابروهام دادم  ینیبا سوزش دستم چ ری مس یانتها یی وبا هر قدم دور و دور شدن از روشنا شدیم
باعث   ژنیمحقق نبود حس کم بودن هوا و اکس میبرا دنید ینامفهوم نا یصداها دنیبه جز شن یول

 شدیکه به پارچه نرم کنار دستم زده م یو دست مشت شده ا شدیام م نهیشدن قفسه س نییباال و پا 
  یتالش م دنشیطلب یبدنم برا  یفاقد از ارزش تمام  یزندگ  نیا ینفس برا نی کش یبرا یراه  یتا کم

 تمام .   یصورتم و گنگ یرو یز یچ ین یحس سنگ ردک

 گفت یم یکه با لحن ملتمسانه ا دمیشنیپدر و از کنار گوشم م یصدا

 گهید دمی پدره قول م یقربونت برم نبود تو باعث نابود یمن زهی پدر چشماتو باز کن تو تنها اگ زی عز -
اون مردک   یمن نبود اون شمس لعنت  دیشد  تیدست روت بلند نکنم اونروز هم کار تو باعث عصبان 

رو  تو  یبای تاب تحمل نگاه ناپاک اون ها رو که مبادا چهره ز کردیتو رو از من طلب م یاشغال عوض
  یطونی احمقانه ام ش یفکر ها ابونیخ  یتو تو دنیاحمقانه باعث شد با د الیباشه و صد جور خ دهید

اصال من اشتباه کردم تو رو به اون  یتو بگ یمن غلط کردم تو فقط بلند شو اصال هرچ زمیبشه عز
 مجلس خراب شده بردم جان پدر چشماتو باز کن

به هم  یچشما  یکه داشتم با هزار سخت  یو خواب الودگ یگ پدر رو نداشتم با وجود گن یناراحت تحمل
 ام رو باز کردم و از ته گلو صدا زدم   دهیچسب
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 پدر  -

   دمیپدرم رو شن یتعلل صدا بدون

 زم ی ...جانم اقا جونم جانم عز ارمی جانم تووش -

 من کجام اقا  -

 گلم   یمارستان ی قربونت برم دخترم ب -

درشت پدر   یاز چشم ها یکی ر یانداختم ز یکه به زور باز شده بود به چهره پدرم نگاه یچشم  ریز از
داشت که رد   یکی کرده بود و گوشه لبش که خراش کوچ  کیبود که چشم پدر و کوچ یورم بنفش رنگ

چشم پدر بردم که دستمو گرفت و بوسه  یخون خوشک شده روش واضح بود دستمو به سمت کبود
 د دستم نشون یرو یا

 خوبم دخترم  ییخوبم اقا -

 اقا  دیببخش -

  التیدلشون بذارم خ  یو طمعشونو رو نکاریکنم تا حسرت ا کاریچ دونمیگلم م ستیتو ن  ری تقص -
   اریراحت تووش

 کار  یاخه اقاجون چ -

 ؟ یبه اقات اعتماد دار  -

 نشون دادم  دییبه نشونه تا یسر 

 راحت    التیپس خ  -

دلم هنوز هشدار  تونستمینم ینداشته باشم ول  یکنم و واهمه ا به حرف پدرم اعتماد کردمیم یسع
راه رفتن کمک   یبهم برا کردیم ی سع میگرفت و تا خونه اومد یپدر تاکس دادی رو بهم م  یاتفاقات بد

راه رفتن   انداره که باعث لنگ یادی حتما درد ز ای دهیپدر ضرب د یاز پاها یکیمعلوم بود که   یکنه ول
 نشه .  یشتر ینکنم تا دچار درد ب هیبه پدر تک ادیبود که ز نیا  میتمام سع شدیپدر م
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رو نداشتم به محض نشستنم  یدار یمنگم کرده بود و طاقت ب  یل یشده بود خ ق یکه بهم تزر ییداروها
 رفتم . یق یشدم و به خواب عم هوشی ب نی زم یرو

زده   یبه پشت  هیپاهام تک نیینبود پدرم پا  یادیراه زداشت و تا طلوع افتاب  شی حالت گرگ و م  هوا
گاه سرش شده بود و   هیپدر تک یبه زانو هیتک  ی از زانو هاش حالت خم شده داشت و دست یک یبود و 

 یچشمان پدر بسته بود اروم از جام بلند شدم و نشستم پاهامو در اغوش گرفتم و پتو رو از رو
سحرگاه سوز  یپدر بندازم هوا یرو یا گهید یدوشم انداختم تا از جام بلند شم و پتو یزانوهام رو

با دو انگشتش چشم کرد همون طور که  یداشت پدر چشم هاشو باز کرد و به سمتم نگاه یخنک 
 دیداد و پرس یهاشو مالش

 اقاجون  یخوب  -

 هوا سوز داره  ارمیبراتون مالفه ب خواستمیکردم م دارتونیب  دیبله اقا ببخش -

 کارت دارم فقط به حرفم گوش کن   خوادینم -

 شده ؟  یز یچ -

   یکه گوش کن  خوامیفقط ازت م -

کنترل  تونستمیدلم نشست رو نم  یاحرف پدر توکه ب یدلهوره ا  یتکون دادم ول دییبه نشانه تا  یسر 
 کنم 

 برم روستامون   دی... من با اری تووش نیبب  -

 اقا  میریخب باهم م -

 دستشو به نشونه سکوت باال اورد و ادامه داد  پدر

 هی دیهم من با  ستیتو رو با خودم ببرم هم حالت خوب ن تونمیفقط گوش کن ...خب... نم -
   یدیفهم م یکن شی رو به گوش اقاجانت برسونم ،مشورت کنم و قطع  یماتیتصم

 بله اقا  -

 منصرف کنم  میتصم نیپدر و از ا  تونمیچطور م   دونستمینم نداختیگلوم چنگ م یتو یبغض
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 بدون شما نبودم   ییمن تا حاال جا -

  یمونیم  اونجا یحاال چند روز  د یخونه مهش  یبر  یدوست داشت شهیکردم تو هم یبه اون هم فکر  -
 دنبالت  میایم  لی ری ام ایمن  ایبعد 

 نداشت   یا دهیفا گهیرو هم کرده بود و از نظر ش تموم شده بود بحث د  یپدر فکر همه چ پس

ماجرا  نی از ا یحرف  چیبذارم و بهت گوشزد کنم اوال ه ون یباهات درم  زارو یچ یسر  هی خوامیفقط م -
   یدیفهم یچیه  یگیها به دوستت نم 

 پدر شدم یحرف ها هیکه راه گلومو بسته بود منتظر بق یانداختمو تکون دادم و با بغض  ریسرز

با   یول تونیسر خونه زندگ  نیو بعد مراسم بر  دیعقد کن گهیتا چند ماه د لی  ری دوما قرار بود تو ام -
 متونیبفرست  و میرو عقد کن لی ر یتو ام ادیبه احتمال ز کنه ی م رییتغ  یکه حاال افتاد ماجرا کم یاتفاقات 

  ایطبق قبل مه  زیچاون موقع همه  نیفرصت مناسب برگرد هیبهتون نرسه و تو   یکه دست کس ییجا
 وجه خب؟! چیدنبالت از خونه دوستت خارج نشو به ه میومدین  لی ریام ای سوما تا من  میکن یم

  دییجز تا یبود که به سر مون اومد چاره د  یچه بدبخت نیاخه ا شدیارزوهام داشت نابود م تمام
پدر و   یبا اون خودم رو اروم کنم و بتونم دور   کردمیم یکه سع  یپدرم نداشتم تنها دلخوش یحرف ها

دا کنه و یمن بود ادامه پ یشگی که ترس هم  ییتنها نی بود که قرار نبود ا نیخانواده مو تحمل کنم ا 
 میباهم تقس  مونوییتنها میرو خواهان بود گهیاز تمام وجود هم دکه   اهامیبود که با مرد رو نیقرار بر ا

 کنه .  جادیبرام ا  یناراحت نیتر کی کوچ یکه مطمئنا حاضر نبود کس  یکس میکن

 م ی ا گهیخوش حالم امروز باهم د یل یخ یاز جلساتمون اومد یکی  یجون بالخره تو اریاخ جون تووش  -

   الیخ  یب -

 ی ایب  یدوست داشت شه یتو که هم وونهید -

 حالمو  ی فهم یهه ... تو چه م -

 اه  یزن یحرفم که نم یرو زهرمون کرد ی برو بابا دوروزه زندگ  -

 لبم نشوند   یرو ی لبخند کردی که صداش م  دیمادر مهش یصدا
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 بدو برو مامانت کارت داره  -

 ندارم   یبرو گمشو من اصال با تو کار  -

اساس   نی غر کنان جواب مادرشوداد کل مذمون جلسه بر اگفت و به ادا و اطفار غر یمسخره ا شیا
ها برن و اعتراض خودشونو   ابان یبه خ  یموقع حکومت نظام دیفرمودند که با ینیبود که امام خم 

  بحثبه م  یادیحکومت ظلم و جور اعالم کنن انقدر فکرم مشغول بود که نه تنها دقت ز  رییبر تغ   یمبن
و سر خودم رو   زدمی نم یحرف  چیکه دائما در حال نظر دادن بود ه دیجلسه ندلشتم بلکه برعکس مهش

و حالمو   زدیکه دائما به من لبخند م  دیکردن گرم کرده بودم دوست مادر مهش ییرایو پذ یبا اوردن چا
از طرز   بردمی م اهو با اشپز خانه پن کردمیم  یتفاوت عذر خواه یومن ب  کردیو سنمو سوال م دیپرس یم

گاه   یگاه و ب یکردن ها تیو برام ناراحت کننده بود اون روز هم با اذ ومدینگاه اون خانم خوشم نم
 شد    یسپر  دیمهش

 از جا بلند شدم و به خودم گفتم  یبا ناچار  دیمهش یکردن ها غیج  غی با ج صبح

  شهیتنگ نم وونهید نیا یدلم برا گهیخدا غلط کردم د -

 ی زنی با خودت حرف م اریتووش   یگیم یچ -

   میبخواب یذار یبهونه نم هیکردم از دست تو هر روز به  یر ی عجب گ گمیهه ... نه دارم م -

 پاشو تنبل هشت صبحه  -

   کردمیح اقامو واسه کارش صدا مهفت صب  شی من تنبلم من که هر روز ش -

  غیکه ج شدمیخودم م  الیحال خودم در حال غرق شدن خ  یپدرمو کرد تو یبدجور حال و هوا  دلم
   دیکش رونی منو از حال خودم ب دیمهش گهید

   رمیم یم ی... دارم از خوشحال  یواااااا -

 حرفشو ادامه داد   یادیز  اقیو با ذوق و اشت دیکوب گهیتا دست هاشو به هم د دو

 م یخاستگار ادیبالخره عماد داره م یدون ینم اری تووش ایخدا -

 !ه؟یهماد ک -
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  گهیکه بهت گفتم د  پهی همون پسر خوشت -

  یاهان ... به سالمت -

   کنمیم ف یمنه با ذوق واسه تو تعر ری برو گمشو تقص -

 سرش انداخت   یرو  خوش خراشش رو یکه دوباره صدا دمیاتاق خارج شد سر جام دراز کش  از

 شهینم یخاستگار   انیب خوانیم  میخونه رو مرتب کن یکل  دیبا میصبونه بخور  ا یپاشو ب نمی نخواب ب -
 باشه که ینجور یخونه ا

 گفت یم دیکه اروم به مهش   دیمادر مهش یصدا

 بذار بخوابه اون دختر   ینکش رو سرت ابرومونو برد ینجور یصداتو ا  ایح  یدختره ب  -

 بلند شه کمکم کنه   دیبا ری نخ -

 سرمو جلوشون بلند کنم  شهیروم نم گهید یحرف بزن   ینجور یخاستگارا هم ا یجلو -

جمع کردم و به سمت اشپز خونه رفتم    نیزم یبلند شدم رخت خوابم رو از رو دی خواب  شدینم  ینجور یا
کرده بود به قول معروف   ییرایهمه جوره ازم پذ دیچند روز مادرمهش نیا یکردم و نشستم تو یسالم

چه   خرهدنبالم و بفهمم بال انیبود هر روز منتظر و چشم انتظار بودم که ب   یخوب یل یامانت دار خ
 گرفته شده   ی میتصم

 دنبالت ؟   ادیقراره ب یخاله جون کس -

 بله خاله جون   -

  گهی د ییخونه ما دننیم -

   روننیاره م -

 در خونتون   یگفت دو تا اقا اومدن جلو رهیکه محمد رفته بود نون بگ  شی ساعت پ مین -

 خب ؟!  -
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 رقتن  قهیبعد چند دق  شونویکیباال رفته  واریو اخرم از د زدنیمحکم در م یلیخ  گفتیم -

 شمس بودن   یاز ادما یعنی یوا

 نجام؟ یبهشون من ا  نیخاله شما که نگفت  -

 خونتون   ومدیاون اقا پسر جوونه که م ای ودش نه خاله جون اقات گفته بجز خ -

 پسر عموم   لی ریام -

 نزنم  یاره خاله جون حرف -

 ممنون خاله جون   -

 دخترم ینخورد یز یدخترم چ کنمی خواهش م -

کردن   زیو تم یر ی شروع به گرد گ  کردمیگرم م  یجور  هیسر خودمو  دیداشتم با ی شدم استرس بد بلند
تا استرس و فکر و   کردمی رو م میکردم با کار کردن سع  دی گل سرخ مادر مهش یها  یدست شی و پ وهیم
  تاقخوشحال بود و ذوق داشت به ا یل یاومدن خ دیمهش  یکم کنم زود عصر شد و خاستگار ها المویخ

مادر    میچند دست لباس عوض کرد و بعد از اومدن خاستگار ها به اشپز خانه رفت میرفت دیمهش
 روبه من گفت   دیترسیم دیمهش یر که از خراب کا دیمهش

  یز یو شربت و شما بر یچا  شهیخاله جون م -

 کرد   دیبه مهش  اشاره

  برهی منو م یابرو یبچه دست و پا چلفت نیا -

 بله حتما  -

  دیرس دیتوسط مهش  ییموقع بردن چاو مادرش کنترل کنم   دیاز جر و بحث مهش  تونستمیمو نم خنده
 یچا نی عطر دارچ یبا بو ختمی ومجنون ر  یلیخوش نفش ل  یفنجان ها یخو عطر و تو یها یچا

 یخوش تراش چا لی است ینیخانم جان افتادم س نی عطرآگ شهیهم یها یچا اد ی شدیروح ادم تازه م
 دادم  دیمهشرو دست 
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 بغل اقا داماد  یپاتم نگاه کن با کله نر   ری اروم و با وقار برو ز -

 به ابروش دادو با عشوه گفت  یطرح اخم دمیخند  زی صحنه ر نیتصور ا با

 با وقارم   شهیمن هم -

 رو گرفتم و با خنده گفتم  ینیس فتهی بود ب  کیکت کرد که نزد حر

 معلومه مواظب باش   قایبله دق -

  ینیس دیداخل اشپزخانه منتظر نشستم تا بعد صحبت هاشون و برگشتن مهش یو صندل زی م پشت
   دیبه گوشم رس دیبغض دار مهش یکردم که صدا زی شربت ها رو حاضر کنم اروم گوش ت

 خاله مگه من مسخره ام    یچ یعنی -

 شو که نگفتم  یک یخاستگار  میایزدم من به مادرت گفتم م یحرف   نیهمچ یمن ک  زمی نه عز -

 نامزد داره  اریتووش   یچ یعنی -

 ی چ یعنی -

 خوندن  تمیمحرم  غهیبا پسر عموش نامزدن تازه ص  -

که جا خورده بود به  دیمادر مهش یمن ؟ امکان نداره . صدا یاومدن خاستگار  یعن ی؟  یچ یعنی
   دیرس یگوش م

 ینکرد یکار خوب  چیه یشناسیوقته م یل یاصال ازت انتظار نداشتم شما ما رو خ ی خانم افضل -

  هیبلند شروع به گر یگرفت و با صدا یاغوشم جا یکنان به سمت اشپز خونه اومد و تو هیگر دیمهش
توجهمو جلب کرد انگشت  یمردونه ا یبزنه که صدا یاشو قطع کرد و سر بلند کرد حرف  هیکرد گر

 گذاشتم  دیلب مهش  یاشاره مو رو

 دارم   یبه بزرگ ترها نباشه من حرف   یاحترام یاگر ب یول  دیبه من نزد  یمادر شما حرف -

 که خواسته بود ادامه داد  یمنتظر بودن از اجازه ا بدون
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من فکر کردن   دیاری ب فیتشر یبابت خاستگار   نجایبه ا میخوای م نیفرمود یراستش مادر جان وقت -
من   دیداشته باش یا گهیقصد د  کردمی فکر نم دیخانم شد دیمتوجه نگاه و عالقه من نسبت به مهش 

  زا ریدارم من انتخاب خودمو کردم و به غ دنشونوینه قصد د دمیو نه د دییفرما یکه م یاون خانم 
 ستمین یا گهیخانم حاضر به ازدواج با شخص د دیمهش

روبه   زدیصداش موج م یهنوز تو هیگر یکه هق هق ها  دیبه لبم نشست مهش  تیاز سر رضا یلبخند
   دیمن پرس

 منو گفت ؟! -

 اره خوشگل خانم   -

به   رهیمن خ یمادرش بود تا دوباره به سالن برگرده ول یو منتظر صدا  شناختیسر از پا نم  دیمهش
تر   رهی ت یکم   شییخرما یکه از موها شیخوش فرم قهوه ا یرنگش و ابروها  یدرشت عسل  یچشما

مونده   رهیاستفاده کرده بود خ یرنگ  یاز روژ صورت یاون کم یکه رو یدرشت یو لب ها  دیرسی به نظر م
 بودم.

  ییهم بگذارم و دائما از حرف ها و ارزوها یرو  یتاصبح نذاشت پلک دیگذرونده شد مهش یشب خوش  
 .  گفتیکه با عماد درموردشون صحبت کرده بود م

دلم   میبود دهیکه تازه خواب   شدیم یدو ساعت  بایکرد تقر دارمونیده صبح ب یکاینزد دیمهش مادر
 چشمم رو باز کنم   خواستمینم یحت دارشمی از خواب ب ستخواینم

 مامان بس کن بذار بخوابم  -

   میعروس خانم بخواب نیاره خاله جون تا صبح نذاشت ا -

  دیجسه گفته شد امروز با یباشه تو ادتونی یصداتون تا صبح نذاشت منم بخوابم ول   زمیعز دونمیم -
 تظاهرات   میبر

   دیبا ذوق از جاش پر دیمهش

  انی م نامیمامان عماد ا -
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 من بگو عماد عماد   یتو رو حانهی بعد انقدر وق دیبذار نامزد کن  ای ح  یخجالت بکش ب -

 ان؟ ینده م ری گ کنمی اه مامان خواهش م -

 بله پاشو   -

 یصدامون کرده بود تو  دی از جاش بلند شد من که از اول که مادر مهش یبا لبخند پهن دیمهش
نگاه  دی مهش یرختخوابم نشسته بودم و زانوهامو در اغوش گرفته بودم با تعجب به حرکت ناگهان 

 بود نگاه دوختم    رهیخ  دیکه متعجب تر از من به مهش دیو با تعجب به مادر مهش کردمیم

   یهست یز ی چ یجن گفتمیم یدختر ... اگه دخترم نبود یدیراز پ یاستغفراهلل ... چه جور  -

 رو به من گفت  دیکردم که مادر مهش یا خنده

 واهلل   -

و   دیمهش یدلم گفتم وقت  ینبود تو دنیبه خواب زی بلند شد جا انیگو یعل  ایکرد و از جاش  یا خنده
 کار االن بلند شدن بود .  نی بهتر خوابمیو دوباره م امیمادرش رفتن م

  اریو خ ری از پن یلقمه بزرگ کردیو گوجه ادم رو گرسنه م اریعطر خ یشده بود بو دهیصبحانه چ زیم
تکه  دیلقمه کردم که با حرف مادر مهش دنیشروع به جو  یدهانم گذاشتم به سخت یگوجه گرفتم و تو

دستم    یشده جلو  نیریش یچا  از یکردم کم یدیزد و سرفه شد  یهنجره ام جست یاز نون تو یا
 کردم و اعتراض گونه گفتم  یدهانم رو خال  یزورک دنیو بعد جو  دمینوش

 خاله جون  یچ -

 میگردیتظاهرات زود هم بر م میریمگه با هم م هیاروم دخترم ...چ -

 دنبالم   انینرم تا ب  رونی نه خاله جان اقام گفته من از خونه ب -

مواظب باشه اقات اومد نگهش داره   نیی پا ادیب گمیبه محمد هم م میایم میریگفتم که دخترم زود م  -
  میتا برگرد

 نه خاله   -
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 م یگیما هم بهش نم ادی اصال اقات تا اون موقع ن دیشا میگردی اصال زود بر م ارینه ن -

 نرم  نرویمن به اقام قول دادم تو نبودش ب  یخاله ول  دیی فرمای م یچ فهممیم -

 بهش  می گینم  یز یگفتم که چ -

 د یدونیشما نم ستین  زایچ نیمساله ا -

به مادرش زد و از جاش    یچشمک  دادیدهنش جا م یو تو  گفتیکه تا حاال تند و تند لقمه م دیمهش
   دیبلند شد دستمو کش

   زنمیبس کن دارم با خاله حرف م  دیمهش -

 توجه به حرف من به زور تا اتاق دستمو رها نکرد   یب

حرفا منم که بدون مامان  نیو از ا  یتو امانت میریماهم نم گهیمامان م یای نم یاالن بگ  اری تووش نیبب  -
 یز ی ریبرم همه کار من و عماد و بهم م  تونمینم

   دیمهش یفهمی چرا نم -

  میزود برگرد  دمینگو قول م  یچیجون من ه  یفهمی تو نم -

باهاشون همراه بشم  تونستمیبدم تا درکم کنه نه م یح ی توض شدیکار کنم نه م یچ دیبا دونستمینم
با هم   یبا خانم افضل  دینشدم مادر مهش دیمهش  فیحر شدیکه م یبا هر بهونه ا زدی شور م یلیدلم خ
راه   اعماد که جلوتر از م شیتمام حواس و نگاهش پ  یول  رفتیکنار من راه م دیو مهش رفتنیراه م

 بود .  رفتیم
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 دوم  فصل

عماد دست   ی اون شلوغ یهمه رو پراکنده کرد تو یب یمه یکه صدا میحال صحبت کردن با هم بود در
کارش با حرکت   جهی که قصد گرفتن دستمنو داشت ونت دی مهش دیو گرفت و دنبال خودش کش دیمهش
 صدا زد   ادی فقط با فر دیعماد به سرانجام نرس   یناگهان

   اریفرار کن تووش -

که اسلحه به دست   ییبه پشت سر برگشتم و سرباز ها  یبا طعنه کس ینشون دادن عکس العمل قبل
بود و در حال تالش   کیبه سرباز ها نزد  شتریکه از من ب ی موندم کس  رهی خ کردنی م یرانداز ی به مردم ت

 گفت  ادی فرار بود با فر یبرا

 خانم فرار کن   -

به اون مرد از بهت   کیشل یزانو فرود اومد با صدا یکه از پشت بهش برخورد کرد رو یر ی با ت که
  نمیبب تونستمیرو به طور واضح نم  ییجا چیه تی جمع  یشلوغ یخارج شدم و پا به فرار گذاشتم تو

به   یبازوم حس کردم نگاه  ی تو یکجا هستم سوزش  دونستمینبود نم من اشنا دهیکجا از د چیه
بازوم   یرو یدست خوردیبه چشم م شهیتر از هم رهی گل دارم ت یدست راستم انداختم چادر مشگ یبازو
  یافتادم خانم  نیزم  یهوا رو یام شد و ب جهیشده ازز بازوم باعث سر گ یرنگ قرمز خون جار  دمیکش

 شد   کمیقصد کمک به من رو داشت نزد



 هر شب من یبغض ها

44 
 

   استی کی نزد نیخونه ما هم  انیبلند شو پاشو زود باش دارن م -

و خانم جوان با ورود به خونه در  میباز بود رفت  مهین  شیکه در ورود یکمکش به سمت خونه ا با
چهار   به هیحال تک  ینشستم ب  نیزم یپاهام رو نداشتم اروم رو یرو ستادنی ا یرو بست نا یورود

  سنزدم خانم جوان که تازه متوجه حالم شد به داخل خونه رفت و با خانم م هیچوب در بسته شده تک 
  یشده رو یروم گرفتن خانم مسن تر که تازه خون جار   یرو جلو یاب قند وانی برگشت و ل یتر 

 گفت به صورتش زد و روبه خانم جوان  یضربه ا دیشده بود د  ریدستمو که حاال تا مچ دستم سراز

  ادیدستش داره خون م هیحان  -

   رنشیبذارم بگ  شدینم  یمامان ول دونمیم -

 ؟  یکار کن یچ یخوای حاال م -

 کرد   شهیکار م  یچ  نمیاوضاع ارومتر بشه بب کمی بذار  دونمینم -

  ادینکنه االن پدرم ب دیدلم نبود که هرچه زود تر برگردم خونه مادر مهش یدل تو  یبد بود ول حالم
 دنبالم  

 ؟ د یکمکم کن  شهیبرگردم خونه م دیخانم من با -

 !!!؟یگیم یپر از اژانه چ ابونیاالن خ -

 گفتم   هیگر با

 دنبالم ادیبرم اقام االن م دیتو رو خدا من با -

 رهی ه به بازوت داره خدن ازت مگلوله خورد ستیخوب ن چی حالت ه  یگیم یچ -

 من روبه مادرش گفت  یتوجه به التماس ها  یب

 انی وقت اژانا ن هی میبشور دیهم با اطی ح میاتاق دستشم ببند یتو مشیمامان کمک کن ببر -
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  چیه یشده دستم کردند ول یاز خون جار  یر یجلو گ یبرا  یادیتالش ز رفتیاز دستم م یادیز خون
که منو به  ی خانم جوان هیغروب افتاب بود حان  یکایو  نزد رفتی م یکی نداشت هوا سمت تار یا دهیفا

 خانه اشون اورده بود نگران به مادرش رو کرد 

 مشیببر ای ب شهیواسش دردسر م شتریب ادیازش رفته االناست بابا هم ب یادی مامان خون ز -
   مارستانیب

   یگ یم یدختر چ رنیگیاونوقت ما رو هم م -

 مونهیحد اقل زنده م  ینجور یا مارستانیدر ب  یجلو  مشیذارینه م -

 دم یحرفشون پر  نیب  یحال یب  با

 برام   کننی م یکار  هیخونه دوستم اونا خودشون   نمیفقط ببر خوادینم -

 گفت   هیاز خدا خواسته روبه حان  هیحان مادر

 بهتره   میلیخ  ینجور یاشناهاش ا شیپ مشیبریم گهیراست م  -

   رمیبگ  نیجلو در ماش  رمیباشه من م  -

سرم   یرو رو  یا گهیرو تنم کرد و چادر د یگر یکرد و لباس د یچ یدستمو دوباره باند پ  هیحان مادر
 میوارد کوچه شد دیبه نظرم اشنا رس  یتا کوچه ا میگشتیکوچه به کوچه م میانداخت به راه افتاد

دعوا  وبودمشون با داد  دهید یمهمون یشمس که تو یکه دو نفر از ادما  میشد  دیخونه مهش یکاینزد
رو از پشت به حالت   دیمهش یبرادر بزرگه  ریام یاومدن دستا  رونی و مادرش ب  دیاز خونه مهش

  دیانداختن مادر مهش ییمدل باال نیاوردن و داخل ماش رونی بسته بودن و با خودشون به ب یضبدر 
   گفتصحنه به راننده  نیا دنیبا د هیافتاد حان ن یزم  یرو هیبود و با گر دنیکش ادیدرحال فر

   نستایاقا زود برو وا -

و مادرش هم دردسر درست   دیمهش  یشد حضور من برا یاز گوشه چشمم جار  اری اخت یهام ب  اشک
 کرد  

   شونیشناخت یم -
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 تکون دادم و گفتم  یسر 

 دوستم بود  -

 د یبهم انداخت و پرس  یتعجب نگاه با

 ؟ یکه قرار بود بر  ییهمونجا -

 بله -

  یبر  ستیپس اصال صالح ن -

 بره و روبه من گفت  مارستانیب  نیتر کیراننده گفت که به نزد روبه

 ی مارستانی کدوم ب دم یمن بهشون خبر م -

رو نداشتم که  ییبرم جا ییجا تونستمینبود نم  یبه طور کامل قطع کرد چاره ا فمویضع یصدا هیگر
 . شدم یخانم جان رو متوجه م یغربت حرف ها ی بخوام برم حاال معن

اشاره کرد خدمه   مارستانینشوند به خدمه ب لچریو یگرفت منو رو یلچر یو هیحان مارستانیدر ب  یجلو
 خارج کرد به خدمه داد و گفت   فشیاز ک  یشد پول کینزد

  امیبدم و ب  نیماش هیمن کرا مارستانیب  رشیپذ یتا تو خواهرمو ببر  -

حرکت کرد    عی کرده بود سر هیکه کرا  ینیبا ماش  هیبرد که حان مارستانیقبول کرد و منو به داخل ب خدمه
   گفتیخدمه که م یصدا دنیشد و بعد از شن دیو ناپد

 خانم کجا   -

 نشدم. یز یمتوجه چ گهید

اطرافم نبودم متوجه نشدم چه  یمتوجه حرف هاو ادم ها یول خوردیبه گوشم م  ینامفهوم یصداها
  خوردمیم  ییتکون ها نمی حس کردم داخل ماش  دمیاز اطرافم شن ییگذشت که دوباره صداها یزمان
باشن اروم صدا  دهیسرم کش یرو  یز ی بود انگار که چ کی کردم اروم چشمهامو باز کنم همه جا تار یسع
   زدم
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  ؟ نیهست ی ... شما کمن کجام   -

 زدم  یوارد شد ناله ا میزخم  یکه به بازو  نیسنک یدوباره لب زدم که با مشت دمینشن ییصدا

 خفه شو   -

نزدم تحمل   یحرف  چیه گهیگرفت د یس یحس کردم بازوم دوباره نم خ شدیم  شتریهر لحظه ر ترسم
که داخلش بودم   نینداشتم ماش  یتر  دیبه درد شد یمجدد اجیبود احت یترسم و درد بازوم برام کاف

  شدتپرتم کرد از  رونی به ب  نیگرفت و از ماش موی زخم یرو باز کرد و بازو   نیدر ماش یتوقف کرد و کس 
 حبس شد   نمی س یدرد نفسم تو

 ببرش   -

سرم   یکه رو  یشد با پارچه مشگ شتریب  یک یحرکت کرد حس کردم تار  یبلندم کرد و به طرف یکس
پرت شدم و   یبه سمت یو باز شدن در اهن یباز کردن قفل  یصدا شدینم دهید رون ی شده بود ب دهیکش

 صورتمو کنار بزنم . یپارچه رو تونستمیخوردم دستهام بسته شده بود و نم نی با صورت به زم

خون و عفونت همراه شده بود صدا   یمثل نم اتاق که با بو ییجور بو هیبه مشامم خورد  یبد یبو
 زدم

 نجاست؟ یا یکس -

 بلند شد و گفت  یناله ا یصدا

 نجا یا یتازه اومد -

 ؟  نمیبتونم بش دی کمکم کن  شهیبله... م -

ناله ام بلند   یگذاشت صدا میزخم یبازو یرو حس کردم که دستشو رو یشدن کس کینزد ی صدا
 بلند کردنم بود که گفت   یمو گرفت در تالش کمکبرا گهید یکرد وبازو یشد صدا عذر خواه

 ناموسا   یسرت اوردن ب  ییچه بال ومدهین -

 گلوله خوردم  -
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 ؟ درسته؟ یتظاهرات بود یپس تو -

 بله   -

 زدم   هیتک   ییکمک صدا نشستم و به جا با

 ن؟ یصورتمم بردار یپارچه رو شهیم -

  نجای صبر کن ا  کننیشکنجه مون م  شتریسرتو برداشتم ب یپارچه رو ننیدنبالت بب  انینه اگه ب -
   ستی ن یدن یهام د ین یهمچ

 ممنون بابت کمکتون  -

 جهنم خالص شم  نیفقط دعا کن هرچه زودتر از ا -

 کجاست؟   نجایا -

 ؟ یدیساواک ... شن -

 وجودم رخنه کرد   یتو یبد  ترس

 م؟یما االن تو ساواک یعنی -

 جهنم یاره ... تو -

 شهیم یچ یعنی یوااا -

  دونمینگو بگو نم  یچی ه دنیپرس میفقط به حرفاشون اعتماد نکن هرچ  یچ یه -

 دونم ینم یز ی اخه من واقعا چ -

 خوبه    نیهم نیافر -

 اما -

به سمتم اومد و بلندم کرد و    یشه شخص دهیدهنم ماس یباز شدن در باعث شد حرفم تو یصدا
باعث   نیزم یشدنم رو دهیبراش نداشت کش یر یتاث یول  زدمی م ادیفر دیکشان کشان به خودش کش
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بسته شدم  یبا هزار زحمت با دستا فتهیشونم ب  یسرم رو یشده رو دهیپارچه کش  ریشد چادرم از ز
 زدم و نگه داشتم .  نگچادرمو چ

گرفت   یبرخورد کرد و درد بد  یپرت شدم پهلوم با دسته صندل  یاهن  یصندل ی باز شد و رو ییجا در
 ه کرد . خف ادمویفر یکه صدا

  یادیبست و از اتاق خارج شد و در رو محکم بست زمان ز یصندل یبا زور دو دستمو به دسته ها مرد
که با قدرت بهم   یپا ها یشدن صدا کیحس نزد  دیبه گوشم رس  یفندک ینگذشته بود که صدا

نور   دیسرمو کش یپارچه رو یع یو با حرکت سر ی ناگهان  یکرد کس  شتری ترسمو ب  شدیم کینزد
چشممو باز کردم هنوز   یال یبه شدت چشممو ازار داد که چشمهامو بستم و به سخت  قپوسط اتاالم
صورتم فوت کرد سرفه   یبرگشو تو گاریدود س نمیشده بود واضح بب رهیرو که بهم خ   یکس تونستمینم
با    کردی م شتریو ب  شتریترسمو ب نیزم  یخشک شده رو یشدم خون ها رهی خ  نیکردم و به زم  یا

 تر شد   دیدلم شد یتو  ستر   ییاشنا یصدا

 کردم   داتیبغل گوشم پ گشتمیاسمونا دنبالت م  یمن ... تو ییبه به ... دخترک مو طال -

 به ضعف و ترسم نبره صدا بلند کردم  یتا پ  کردمی لرزونم که تمام تالشمو م یصدا با

 بذار برم  یخوای از جونم م یسر توعه ؟ چ ریز  نایپس همه ا -

 گذاشت و ادامه داد  ش یاستخون ینیب  یاشاره شو رو انگشت

  میرس یمن ... به اونجاشم م ییاروم مو طال -

 و اروم لب زد   ستادیصورتم ا یمتر  یل یکرد چند م کیو صورتم نزد  صورتشو

 ؟  یدر اورد نجا یسر از ا یچه طور  -

 هوا داد زد   یب  کردیبهش ندادم نفس گرمش به صورتم برخورد م یو جواب نمشی برگردونم تا نب سرمو

 با تو ام   -

 به طرفش برگردوندم سرمو

   یپرس ی اوردن نم نجایچرا از ادمات که منو ا -
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ناله امو بلند کرد به دستش که به اثر فشار   یصدا  میزخم  یگرفت که با تماس دستش با بازو دوبازومو
شباهت داشت   ادیکه به فر ی بلند یو سمت در رفت و با صداشده بود نگاه کرد  یبه بازوم خون

 رو صدا کرد   یسرباز 

 ؟  هیشه پس چرا زخم ییبازجو خوادیدفعه اوله م یمگه نگفت -

 به من انداخت و من من کنان جواب داد  یبود نگاه دهیکه ترس  سرباز

  شی تظاهرات دو روز پ ینوشته شده تو زیپرونده اش همه چ یتو مشیاورد مارستانی قربان از ب -
 بوده

 بودم   هوشی دو روز بود که ب یعنی

 ؟  نشیاورد یک -

  شهیم یساعت  مین -

 دم ینشن -

 قربان  شهیم یساعت  مین -

 گمشو  -

   دیپرس ادیدو قدم بلند خودشو به من رسوند و با فر با

 که باهات کار نداشت  یکس -

 زد  داد یبلند تر  ینگاهش کردم با صدا رهیخ

 که بهت دست نزده ؟ یکس گمیبا تو ام م -

 صورتش داد زدم  یخودش تو مثل

 هم هست   یمگه از تو ادم اشغال تر  -
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  رونی ب یو به اروم  گارشیزد و دود س گارشیبه س  یو پک محکم دیکش  یقیگرد کردو نفس عم عقب
 فرستاد  

 تظاهرات؟  یآوردت تو یک -

 نداره  یربط  چیبه تو ه -

بودم که   یانگار فقط منتظر معجزه ا زمیو مادرش رو بهم بر  دیمهش یزندگ  نی از ا شتریب خواستمینم
 . انیکمک بهم ب  یبرا لی ری پدر و ام

 نهی با تماءن کردیدود م گارشویو همون طور که پشت به من س دیکش ی قیشمس نفس عم وشیدار
 سوالش رو دوباره تکرار کرد  

 تظاهرات   یاومد یبا ک  -

دستش گرفت و با   یاش چونمو تو گهیشد با دست د کیبهم نزد  دیندادم به سمتم چرخ یجواب
 لب زد    تیعصبان 

  تییرو واسه بازجو  گهید یاونوقت کسا رونی ببرمت ب نجایاز ا تونمینم یکوچولو اگه حرف نزن نیبب  -
 ؟  یدیفهم  یبا اون چشما دلشونو بلرزون  یکه بتون ستنیکه اصال مثل من مهربون ن فرستنیم

چونم از دستشو داشتم که محکم تر به چونم   دنیکش رونیدر ب  یندادمو با تکون دادن سرم سع جواب
 اورد و بلند تر ادامه داد   یفشار 

 ارنیسر متهم هاش م ییو چه بال هیچ نجایا یدون ینفهم ... تو چه م -

رو که گوشه اتاق بود برداشت و   یا  یقدم زد و صندل  ییزجو اتاق با یتو یرها کرد و چند قدم صورتمو
اشو به  گهیودست د دادیپاش انداخت و تکونش م یزد پاشو رو هیمن گذاشت و بهش تک  یجلو
زد و به  گارشیبه س یدستش قرار داد و پک محکم یبدست داشت رو  گاریکه س  یزد و دست نهیس

 شده نگاهمو از گرفتم  رهی من خ

 نه ؟ ای  یحرف بزن یخوایم -
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  کیپاش انداخت و لگدش کرد سرش رو به طرفم خم کرد با نزد ری ز گارشویبه حرفش نکردم س یتوجه 
 زد   یبه چشمام شد پوزخند  رهیبهش انداختم خ یشدن صورتش نگاه پر غضب

 شدم   تی وحش ی چشما نیعاشق هم  -

 ردوند  اورد و صورتم و به سمت خودش برگ  شیازش گرفتم که دستشو پ نگاهمو

 کوچولو  سمییمن ر نجایا -

  نشیزد و با است یشخندیصورتشش ک باعث شد صورتمو رها کنه ن یدهنم رو تف کردم تو اب
 به صورتم شد   ریسر داد خ یصورتشو پاک کرد و قهقه ا

 ؟ ینی اون پسره رو بب یخوایم -

 تفاوت گفتم  یبه صورتش انداختم و ب یا رانهی حق نگاه

 کدوم پسره ؟  -

 نشست   نهیزد و دست به س یشخندین

   ری... ام ریبود اسمش ؟ ... اهان ام یچ -

   لی ریام -

   یشیچه بلبل زبون م اد ی ا ماشاهلل اسمش م -

 بهش نداشته باش   یکثافت کار  -

 سر داد  یمسخره ا ی قهقهه

 ؟  ارنشی بگم ب یخوایم -

 به لب نشوندم  یرو گرفته باشن خندا تلخ   لی ریباور کنم که ام خواستمینم

   ستین  نجایا لیری، ام یگیهه ... دروغ م -
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بود رو صدا زد سرباز داخل   ستادهیکه پشت در ا یبلند سرباز  یاز لبش پاک شد ، با صدا لبخندش
 کرد   یشمس به من اشاره ا وشیشد و احترام گذاشت دار

 که  یدیتا دوباره خودم دستور بدم فهم  دیریام سراغش نم گهید یدیسلولش فهم  شیبریم -

سرش قرار   ی کالهشو رو دیکوب  نیتکون داد و مجدد به نشانه احترام پا به زم  یبا ترس و لرز سر  سرباز
و   دیبه چشمهام زد و بازومو گرفت و دنبال خودش کش  یباز کرد چشم بند یداد دست هامو از صندل

 به داخل سلول پرتاب شدم و محکم در و بست .  یباز شدن قفل در اهن یبعد صدا

  دمیسرم کش یچشم بند رو برداشتم و چادرمو رو نمیبار دستهام باز بود و تونستم بدون کمک بش نیا
که   یعادت کرد خانم یک یکه چشمم به تار یا قهیبعد از چند دق دمیدینم یز یسلول چ  یکی تار یتو

 به بازوش گرفته بود نگاه کردم   گرشویبه شکمش و دست د  یت و دستصورت به شدت کبود داش

 د یپرس یناله دار  فی ضع یتکون داد با صدا یکردم که سر  یسالم

 کردن؟   تتیاذ یل یخ -

هم کالم شده  گهیبود که قبل رفتنم از سلول باهم د ییصداش برام اشنا جلوه کرد همون صدا تازه
چهره جوانش که همچون   دنیاالن با د  یول  کنمی صحبت م  یاون موقع فکر کردم با خانم مسن میبود

 گلوم نشوند   ی تو یبه بغض ها گرید  یبود بغض یگل لگد مال شده غرق در کبود

 ؟  دیشما چرا انقدر رنجور شد رمی بم  یاله -

 و گفت   دیکش یاه

دوماهه باردار بودم که به  گذرهید ساله که م از ص شتریمن که ب یفقط برا نجامیچند وقته ا دونمینم -
 که ...  یرحمانه ا  یب یاورده شدم و با شکنجه ها نجایا

به عوض کردن بحث   یکردن هم نداشت سع هیگر  یبود که نا   یاش شروع شد انفدر زخم هیگر
 که راه گلومو گرفته بود فرو دادم   یداشتم به سمتش رفتم در اغوش گرفتمش و بغض

 ؟ی در موردش حرف بزن  ی که دوست داشته باش  یدار  رونیرو ب   یکس -
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  دمیازش نپرس یز یچ گهینزنه د یحرف دهیم حی نزد حدس زدم ترج یحرف گهی اش قطع شد و د هیگر
  غیکه به شدت ج گهیچقدر از زمان گذشت که دختر جوان د دونمیاغوش خودم نگهش داشتم نم یتو
رو به سلول ما اوردن و داخل اتاق پرتش کردن و در و   نی زم یرو دنشیکشیو از موهاش م دیکشیم

گوشش  یشدن اون خانم جوان رو داشتم دستمو رو داریترس ب  دنیهمچنان محکم به هم کوب
در  دنیبدنش به خاطر خواب   ینکند حس کردم گرما دارشیدخترک ب  یها هیگر یگذاشتم تا صدا

چادرم رو روش انداختم و گوشه چادرم   شتریباعث سرد شدن بدنش شد ب  ینمور و سرد یجا  نیهمچ
 د یزدم دخترک تازه وارد که تازه متوجه ما شده بود روبه من پرس یگره هچون ری رو مرتب کردم و ز

 ؟ یینجایوقته ا یل یخ -

صورت داشت    یخراش رو یشدم کم رهی که دور خودش بود خ یرو کج کردم به طرز جمع شده ا سرم
 بود و دستهاشو دور بدنش گره زده بود  دهیچی و بدجور به خودش پ 

 کمکتون کنم  تونمیحالتون بده ؟ م  یلینه تازه امروز اومدم ... شماخ  -

 نه ... -

 گفت  یلرزون  یصورتش با صدا یرو  یقورت داد و بدون توجه به اشکها بغضشو

 رم یفقط دعا کن بم  -

 خدانکنه  هیچه حرف نیا -

 کنم یزندگ تونمینم گهیمنه با وضع االنم د ی دعا برا نی بهتر مرگ -

پام قرار داد نگاهم  یو سرش رو رو دیبه سمتم کش نی زم  یشد و خودشو رو ر ی دوباره سراز اشکهاش
شده   ریسراز  یرو داشت افتاد با اشک ها  گاریبا س  یسوختگ هیشب یز یمجروحش که چ یبه دست ها
   کردمی نگاهش م

 ته؟ی ؟ کس یشناس یبغلته رو م یخانم که تو نیا -

 بد بود    یل یفقط حالش خ دونمیاسمشم نم ینه حت -

 داشته باشه ؟  یانجا باشه و حال خوب یکس شهیمگه م -
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بود   دیرسیکه دائما به گوش م یونی بلند خانم ها و اقا یها ادی فر یشاهد حرفش صدا  گفتیم درست
بود که  یشکنجه ا نیبزرگ تر دیرسی که به گوش م ییهاضجه  ینبود صدا یکه داشت یمهم درد گهید

 یبه در اهن ی ضربه محکم شدیناله دخترک کم م یتا صدا  ی هر از چند گاه  کردیادم رو داغون م
هم از   یکار   یدردهاشو نداشتم ول  دنیطاقت د شدیدوباره دخترک م یاهویکه باعث ه کردی م رخوردب

کوتاه پسرونه  یموها کردمی و سرشو نوازش م ختمیریدخترک اشک م یفقط پا به پا ومدیدستم برنم
 هیبا هم گر کردیم  شتریبود که داغ دل ادم رو ب یسرش خال  یمانند البه ال ی که حالت کچل یا
و درد دخترک درد خودم رو فراموش   یدر مقابل ناراحت  یشده بود ول  ادی درد بازوم به شدت ز میکردیم

از   یوجود نداشت مدت طوالن ی ک یجز تار یز یچ چینداشت ه یاون سلول معن یزمان توکرده بودم 
به سمتش اومد    یدر سلول رو باز کرد وداخل شد با حالت وحش یشده بود که سرباز  یمن گذر  دید
به  دی کشی بغلم بود رو داشت م یکه تو  یحس کردم خانم  یو چشمهامو بستم وقت دمیکش  یغیج

 دم یکش  غیبردم و ج ورشیسمتش 

   دیکن ی هنوز ولش نم نی بچه اشو ازش گرفت -

و   دیچ یتنم پ یتو یکه ضعف بد دادیرو گرفته بود و فشار م  میزخم یرو صدا زد که بازو یگر ید سرباز
که اون خانم رو گرفته بود با لقدر به پهلوش   یحبس سرباز  نهی صدامو خفه کرد و نفسم رو داخل س

  هب یزانو نشست و دست یسرباز رو خوردی نم  یخانم جوان تکون یول  به بلند کردنش داشت یسع
 که منو گرفته بود رو کرد  یبه سرباز  هیگردن خانم جوان زد بعد از چند ثان

 مش یببر ایولش کن تموم کرده ب -

راه گلومو بست سرباز سمت خانم   یبودم سکوت خفه کننده ا  دهیکه شن یز یرهاشدم از چ نی زم یرو
  یبه سمتش رفتم به چهره مظلومو ب  کردمی باور نم  دنشیکش نیزم یجوان رفت و با کمک هم رو
گرفت و   یخفه درون گلوم جان تازه ا  یبهم زد که با درد لگد انگار صدا یرنگش نگاه کردم سرباز لگد

   زدمیم ادی بلند فر

 سمتو بپرسم  فرصت نکردم ا یبرات ... من حت   رمی بم -

سرباز به شکم و پهلوم باعث خفه    یلگد ها زدمی و زار م  کردمی حرف و تکرار م ن یدائما ا زدموی م ادیفر
  هیو گر  زدمی م ادیاتفاق فر نیفقط از شوک ا  دمیفهم ی رو نم   یز یچ یه شدینم  ادم یفر یشدن صداها
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و   رداغوشش فرو ب  یدهنم رو گرفت و تو یسلول بود به سمتم اومد و جلو یکه تو  یدخترک  کردمیم
 ما رو رهاکرد و از سلول خارج شد . دید دهیفا یضربات سرباز رو گرفت سرباز که کارش رو ب یجلو

   یابر بهار  نیا گرید

 ندارد  دنیبار جان

 گر ید دهیگل خشک  نیا 

 ندارد   دنیارزش چ  

 را  یوانگیهمه د نیا

 م یبا که گو میکه گو با

 رفته ام را یابرو 

 در  کجا   

 م یبجو دیبا

 ی چشمم چون به نرم شیپ 

   یخرامیم  یخرامیم 

   یشوکرانه تلخ کام ندینشی درونم م در

 تو   نام

 قصه هر شب  چون

 بر لب من   ندینشیم

 ندارد   انیات پا غصه

 شب من  کی هزار و  در
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 ............ 

 ه یبه گر نمیبال یرو

  گذارم یشب ،سرم مهین 

 را   یوانگید نیتوا از

 دارم  هیهد

 دارم من هیهد

 نهال سبز تازه  یا 

 تو یبارم تو کرد یفصل ب 

 قرار و  یو ب  بی نص یب 

 تو  یتو کرد مارمیو ب  زار

 ................... 

  غایدر یا

  غایدر یا

 ی از جوان  یجوان از

 و دود هوا شد   سوخت

 ی زندگان  میرو  شیپ

 جان را  مهی ن نیخودت ا با

 را    انیاش یدل ب نیا

 کجا ها تا کجا ها  تا
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 ی کشان ی م یکشان یم 

 ................... 

 هیاروم کردنم در سکوت و در اغوش دخترک هقهق گر یبرا  کردی اش رو م یجوان تمام سع  دخترک
  یمن بودم که حاال اون رو در اغوش گرفتم حت نیدر به خودش ا یدخترک تو دنیچی با پ کردمیم

 گفتم  هیبا گر کردیدردش ناله اشو بلند م  نیتسک  یه جابدنش ب  یهر کجا یاروم من رو ینوازش ها

 داغ تو رو تحمل کنم تونمینم گهینکن من د ینجور یا گهیتو رو خدا تو د -

 کرد   یتلخ  خنده

 بادمجون بم افت نداره خوشگل خانم  -

  ی زن ی م هیچه حرف نیا -

   یاسم من معصومه است اگه مردم حد اقل اسممو بدون  -

 گفتم  زدیکه به قلبم چنگ م یدرد با

 حرف نزن   ینجور یا گهیتو روخدا د -

 ه؟ی اسمت چ  یباشه تو فقط اروم باش ، نگفت  -

   اری توو...ش -

 ار؟ یتووش  -

 اره  -

 ؟ یچ یعنی -

 هیاسم کرد هی دیاشعه خورش -

 ی منو با خودت به بهشت ببر  یکه اومد یفرشته ا هیکردم اولش فکر  ییبایچه دختر کرد ز -
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وجه    چیبه ه دیرس یباز شدن قفل در به گوش م یصدا  دمشیاغوش کش یزدم و تو  یتلخ  لبخند
  دیکش نیزم  یداخل و به سمتم اومد با چادرم رو یحاضر نبودم اجازه بدم که معصومه رو ببرن سرباز 

  یبلند  غیج  یخودش فرو رفت با صدا  یتو شتریزد که ب ینگهم داره لگد کردیم یبه  معصومه که سع
 مگفت

 ؟ مردک پست فطرت  یکن یکارو م  نیبا ناموس خودتم هم  یاشغال عوض -

که انگار شاهد ماجرا بود   یا گهی ام حبس شد شخص د نهیس یبه پهلوم زد که نفسم تو یمحکم  لگد
رها شدم   نی زم یپسرک سرباز زد روکه به  یمحکم  دهیشد و با کش  کیبه سرباز نزد یبلند یبا قدم ها

  زد ادیسر سرباز فر ادیناراحت کننده که ملکه عذابم بود با فر یاشنا یزدم صدا  یفی خف غی و ج

 ؟ رهی حرف تو گوشت نم  یاشغال عوض  دینداشته باش شیمگه نگفتم شکنجه گرش منم کار -

پهن شد سرش رو به سمتم برگردوند و به  نی زم یبه گوش پسرک زد که رو یا گهیمحکم د دهیکش
 که تمام تنم رو لرزوند . یشد نگاه  رهیچشم هام خ

به پاهام بازومو از چنگش   هیتوجه به سرباز بازومو گرفت و بلندم کرد به محض تک  یشمس ب  وشیدار
  یبه سمتم برگشت و بازومو تو تی من متعجب شده بود با عصبان یکه با حرکت ناگهان دمیکش رونیب

فاصله   شتری که دو قدم ب  ییچنگ شدش گرفت و محکم فشار داد و به سمت اتاق بازجو یدست ها
که  دمیکش یبلند ادیاون خانم جوان فر زیمعصومه و مرگ غم انگ یدردها یاداور یکشوند با  داشتن

گرد شده بهم چشم دوخته بود و   یتونستم بازومو از چنگش خارج کنم و چشم ها ییداخل اتاق بازجو
 زدم یم ادی من دائما فر

 قاتل    یاشغاال نیادم کش همتون پست یپست فطرتا -

 ینا گهیافتادم د نیبه زم هی نشون بده با گر یچه عکس العمل دونستیو نم کردینگاهم م رهیخ
شمس به خودش اومد در  وشیبه خون روان شده دستم نگاه کردم که دار هی نداشتم با گر ستادنیا

  یجون  یب  یتفاوت بهش با صدا یپاهام زانوزد ب  یرو قفل کرد و به سمتم اومد جلو ییاتاق باز جو
  یف ی خف غ یکه ناله زدم سمت کمرم دست برد تا بلندم کنه که ج  رهیخواست بازوهامو بگ کردمیم هیگر

هلومو باال برد که به سمتش  از لباسم سمت پ یکم یمتوجه بشم با حر کت ناگهان  نکهیزدم بدون ا
لباسم رو صاف کردم که   کردیدرد م یل یکبودم افتاد که خ یبرگشتم و دستشو پس زدم نگاهم به پهلو
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اتش زد  پک   یگار یاز جاش بلند شد چند بار طول اتاق رو قدم رو رفت و س ی شمس عصب وشیدار
   دیپرس یمعمول یبرگش زد و با تناژ صدا گاریبه س ی قیعم

 ت کردن ؟ کار یچ -

 ناله زدم  هیگر با

 بغلم جون داد  یکشتنش ... تو -

   دیپرس دوباره

 کارت کردن که تنت کبود شده؟  یچ -

 زنون گفتم  ناله

 ... درد داره ... حالش بده  چهیپ یبه خودش م  -

 از اتاق خارج شد و در پشت سرش قفل شد.  ختمیری اشک م اری اخت یدست خودم نبود ب حالم

 برام   ایروزه دن  دو

 تر از قفسه   قفس

 نفس برسون   بهم

 دوباره َپسه  هوام

 داشته باش   هوامو

 و    یتو مومن گنیم

   تییحا یمس دم

 تر از نفسه  نفس

 ۲میزندگ یجا هی لنگهیم شهیهم
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 ۲ میزندگ یبرا رمی من بم یاله

 ................ 

 رفته ادمیکه  من

   دوامهیدردم چ یچ

 ست یمهمم ن برام

 باهامه یک  ستشوین یک

 ........................ 

  نیا یکه کشته  نذار

 کشنده بشم  زهر

 بار برندا بشم ه ی یباز  نیتو ا خوامیم

 .................... 

 ی دوباره َپسه محسن چاووش  هوام

داخل اتاق شد و   یباز شد سرباز  ی که در به اروم گذشتی شمس نم وشیاز رفتن دار یادی زمان ز هنوز
 گفت  زدیحرف م یا گهیکه انگار داشت شخص د یجور 

 تو  ا ی حواست باشه شمس اومد دوتا تقه به در بزن کارم تموم شد تو ب -

شمس   وشی اش به نظرم اشنا اومد همون پسر همون پسرک سرباز که دار افهیبه من زد ق  ی چشمک و
به سر تا پام انداخت و   یکرد داخل شد در پشت سرش قفل شد نگاه بد بشینص یابدار  یها دهیکش
 شد  اروم لب زد  کینزد

   یدار  یخوب افهیق -
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و با ترس   دمیکشی به عقب م نیزم یخودمو از رو شدیم ک یکرد وبه من نزد یز ی چندش برانگ ی خنده
 کردم یبهش نگاه م

چرا به تو   ومد ینم  رونیشکنجه هاش سالم ب  ری کس از ز چیاون شمس اشغال که ه فهممی هه  حاال م -
   تینوبت ما بشه کارشون تمومه مثل هم سلول نکهیاما قبل از ا ارنی م ادیدختر ز نجاینداشت ا یکار 

 کرد و ادامه داد   یمجدد ی خنده

 تو   یکه بشه تو صورتشون نگاه کرد  ول مونهیهم واسشون نم یا افهی تازه ق -

که پشتم به اون برخورد کرد چشم هامو  یوار یکرد با د دینا ام دمویو ام دیرس انیرفتن هام با پا عقب
 هوا در باز شد    یو ب  دیداخل قفل در چرخ  ی دیبستم که کل

خورده بود من  کهی شمس   یفرستادم پسرک که از ورود نا گهان رونی مو ب نهیس  یحبس شده تو  نفس
 من کنان لب زد  

باور   نیفقط خواستم بترسونمش ... هم یعنینداشتم .... فقط اومدم سر و صدا نکنه ....  یمن کار  -
 د یکن

در هولش    کی نزد واریشد و به طرف د کیبه خون نشسته به پسر ک نزد یشمس با چشما وشیدار
 اش داد و گفت   هیتک واریداد به د

 کوچولو ساکتت کنم   هی خوامیت هه مبترسونم  خوامیفقط م -

  یول کردیم  یپسرک گذاشت سرباز دائما عذر خواه قهیشق یاز پشت کمرش خارج کرد و رو یا اصلحه
  کردی ازش فاصله گرفت سرباز که فکر م یگرفت کم یشمس حالت ارومتر  وشینداشت دار یا دهیفا

 گفت   یبا حالت تمسخر  وشیمورد عفو قرار گرفته شروع به تشکر کرد دار

 شه   فیدوست ندارم لباسم کث -

نشست و پسرک پخش   شیشونیوسط پ  قایگلوله دق ی کی شل هیتا لب وا کرد که منظورتون چ سرباز
ا تا  که مطمئن یگوشم گذاشتم تمام تنم به لرزه افتاد صحنه ا یو دستمو رو دمیکش یغ یشد ج نیزم

 .  کردمی اخر عمر فراموشش نم
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قصد باال   یرو صدا کرد و دستور بردن جنازه رو دا د سرباز که چند بار  یا گهیشمس سرباز د وشیدار
 برد .  ییمعدشو داشت خودشو کنترل کرد  و جنازه رو به خارج از اتاق بازجو  اتیاوردن تمام محتو

 به طرفم اومد و جلوم زانو زد  شمس وشیبهم نشوند دار یطعفن خون حالت تهوع بد یبو

 بهت چپ نگاه کنه  یکس ذارم یراحت نم   التی خ -

 زد   ادیبهش دوختم بلند فر زموی تنفر انگ نگاه

 من به خاطر تو کشتمش -

 گفتم  زیام طعنه

 نفر بود ؟ نی... اول  یاخ -

   دیپرس یسوال

 ؟ یچ -

 ؟  یبود که کشت ینفر  نیاول -

 جواب دادن بهش ندادم  اجازه

 ینابود کرد شونویزندگ ای یگناه بودن که کشت یب  هیبق شدیهم محسوب م نیالبته اول -

 اروم گفت   زدیتوش موج م تی که عصبان ییبلند شد با صدا  یعصب

 دراز نکن نذار با توام... متیلیاز گ  شتریپس پاتو ب ستمیهستم واسه تو ن یهر اشغال  -

  زی که هر کدوم عز ییگناه کشتن کسا یب یدخترا ینابود  کنهینم  یو که فرقت یبرا یاره بگو عوض  -
 هستن   یکس

 بس کن خفه شو   -

شکمش کشته بودن و معلوم   یبغلم جون داد که بچه اشو تو یتو  یخانم جوون شبید کنمی بس نم -
 سرش اوردن  ییچه بالها گهید ستین
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  یمزه خون رو تو دیدهنم ماس یبه صورتم زد که حرف تو یمحکم  یلیو به طرفم اومد س دیغر یعصب
 داد زد   یعصب ختمشی ر رونی دهنم نگهش دارم و ب یدهنم حس کردم که نتونستم تو

   یکارت کنم لعنت یچ -

اوردن که   ییرو کشون کشون به سمت داخل اتاق بازجو  یاشاره کرد مرد یسمت در رفت به سرباز  به
پرتش کردن و   نیزم  یرو دنشی کشی م نی زم یبه تن نداشت و رو یراهنی شکنجه شده بود و پ  یلیخ
کرده بود واضح به چشم  جادیا ی ق یو شالق که زخم عم  یرفتن تمام تن مرد جوان اثار سوختگ رونیب
 .  خوردیم

 و صورتشو به سمتم گرفت  دیپسرک و کش  یشمس موها  وشیدار

 ش؟ یشناس ینگاش کن ... م -

 دنیو د  شتریبا دقت ب یداشت ول یبه چهره مرد جوان انداختم چهره کبود و داغون یبا دقت نگاه
 داد زدم  دمویکش یفی خف غی بود ج  دیبرادر مهش ری مرد جوان خوب شناختمش ام یچشما

 پست فطرتا   نیکارش کرد یچ -

 اسوده بلند شد  الیزد و باخ یشمس لبخند  وشیدار

   شیشناسیپس م -

و   دیبه طرفم اومد و بازومو کش  وشیبده دار هیتک  واریکمکش کردم تا به د رفتم و اروم  ریطرف ام  به
برگه  یرو صدا زد سرباز تعداد یبهم چشم دوخت سرباز  یاتاق پرتم کرد با لحن خشن  گهیبه سمت د

به سمتم  دی کوب  زی م یگذاشت و خودکار و محکم رو زیم ی به همراه خودکار بدستش داد کاغذها رو رو
قرار دادم تا از   زی خودم و م نی گاه ب  هیهولم داد دودستمو تک زی اومد از بازو بلندم کرد و به طرف م

     دیکوب زی م ینشست و دستش رو محکم رو زی کنم پشت م یر یجلوگ  زی برخوردم با م

   سیبنو -

 رو تار کرده بود بلند جواب دادم  دمیشده از چشمانم که د یجار   یاشکها با

 ؟ سمی بنو یچ -
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 تون بودن هیهمسا  دونمیمن که م -

 ؟ یکه چ -

 رو بلند تر کرد    صداش

 پسره و خانواده اش تو رو به زور بردن نیو ا یر ی کجا م یدونستینم  سیبنو -

 بلند داد زدم  هینشستم با گر نیزم  یتوان نگه داشتن وزنمو نداشتن رو پاهام

 بس کن ... بس کن   -

 زد ادیفر یعصب شخندیبا ن دیکوب  زی به م یبلند شد مشت محکم  یصندل  یاز رو تی عصبان با

  یو چه اتفاقات   ادیسرت م ییچه بال  یبذار بهت نشون بدم حرف نزن   یکجا هست یدونیبچه جون نم -
 روته    شیپ

 یباال  یوار  رهیدا زیکه چ  یبزرگ  یگفت و بعد چند لحظه صندل یبه سرباز  یز یسمت در رفت چ به
افتاده بود رو   نی زم یجون رو یکه ب ری اوردن ام یرو به داخ  یار داشت دو سرباز صندلقر یاهن  یصندل
  واز کمر ش رد کردن  یبستن کمر بند  یگذاشتن دست ها و پاهاش رو محکم به صندل یصندل یرو

 رو به من گفت   وشیسرش گذاشتن سرباز ها خارج شدن و دار یبزرگ رو رو یبستند کالهن  یبه صندل 

 نه؟  ای ی سینویم -

 داد زدم : نه ...نه نه بلند

 چیپ ی کاله اهن یتو ریام ادیوارد شد فر   ریبه ام یوصل کرد وشوک  یصندل یبه دسته ها یمیس
   دمیکش  غیج  خوردیم

 بس کن  یبس کن ... اشغال عوض -

دستش گرفت   یزد و چونه م رو تو یه سمتم اومد به صورت چنگ ب  تی رو متوقف کرد با عصبان شکنجه
 با حرص گفت 
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  یتونیبا حرف نزدن م  یکن ی..هه ...اونوقت فکر م ین یرو بب یشکنجه ا نیتر کیکوچ  یتونیتو نم -
   یار یدووم ب  نجایا

 ییصدا گهی د زدمی م ادیرو نداشتم فقط فر  تیموقع نیتحمل ا شدیگوشم تکرار م یتو  ریناله ام یصدا
  غیبسته ج  یشکم جمع کرده بودم با چشما یگوشم گذاشته بودم پاهامو تو یدستهامو رو  دم یشنینم
 تحمل نداشتم . گهید دمیکشیم

  یاروم ال دی لرزیبزنم تنم به شدت م  ادینتونستم فر گهیچقدر زمان گذشت که صدام گرفت و د دونمینم
جون افتاده بود خودمو    یب  یاون صندل ینوز روه ریام یداخل اتاق نبود ول  یچشم هامو باز کردم کس

رو از   کالهبلند شدم و  یجونم دست ها و پاهاشو باز کردم به سخت  یب یبه سمتش کشوندم با دستها
اروم صداش   خوردی نم یبهش دادم چشمهاش بسته بود و تکون  یسرش برداشتم تکون اروم یرو

دسهام گرفتم و  یدلم فوران کرد صورتش رو تو یترس تو دادینشون نم یعکس العمل  یکردم ول 
 تکونش دادم

   ری بلند شو تورو خدا نم  -

  دمی کش یقیگونم روون شد و نفس عم  یرو  اریاخت یزد و صورتشو تکون داد اشکهام ب  یا ناله

 ؟ ی تکون بخور  یتونیم -

و گرفتم و از  بلند شه کمکش کردم بازوش یصندل   یکرد از رو ینشون داد و سع دیبه نشونه تاک یسر 
بدن برهنش که   یداشت رو پاره کردم و رو یاز چادرم که حالت پارگ یاوردمش قسمت نییپا  یصندل

 انداخته گفتم  ری و سر ز یبه نشونه تشکر تکان داد با شرمندگ یمجروح بود انداختم سر 

   دیشد  تیاذ یل یشرمنده ام به خاطر من خ -

 گفت  یناله دار  یخورد و با صدا یتکون  اروم

که قبول  دوارم یازتون بخوام و ام یز یچ خواستمی برام م  دیهست دیشماهم مثل مهش هیچه حرف نیا -
 د یکن

 حتما حتما  کنمی خواهش م -

 شد   رهیخ  نیبه زم دیباالتر کش  خودشو
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 گردن من  نیو بنداز زیهمه چ -

 و با تعجب نگاهش کردم    رهیخ

   هیچه حرف نی... ا نیگیم یچ -

حرف و از برادرتون  نیبا من بکنن ا  توننیکار هارو نم  یل یمردم خ هیمن   دینی... بب  دیگوش کن  -
 ن یقبولم دار یاگر به برادر  دیبشنو

 سر تکون دادم سرش رو بادرد بلند کرد و به صورتم نگاه کرد   هیگر با

  زی چ نیبدتر یول  دارنیاونا دست از شکنجه من بر نم  ینزن یاگر حرف  رینگ دهیمنو نا د رتیخواهرم غ  -
   نیهم  نیبر نجایخودم رو ببخشم فقط از ا تونمیشکنجه شماست اون وقت نم  دنیمن د یبرا

 گلوم گفتم   یلرزون تو یو صدا هیگر با

   یول -

 خواهش کردم  -

  یهوش یو از من دور کرد و خودش و به ب   دیکش نیزم  یخودش رو رو ریباز شدن در اومد ام یصدا
 ینون خشک شده و داخل کاسه  ییتکه ها یظرف اهن یزد با ترس به در نگاه کردم در باز شد تو

 گفتم   ری ودر رو محکم بست رو به ام ختیر رونیاب ب یاب که با تکون مقدار  یمقدار کم یکوچک

   ریرفت اقا ام -

خشک داخلش   یاشک هام رو پاک کردم به سمت ظرف اب و نون ها دیکش ینفس اسوده ا ریام
بردم رو گرفت واز   ریام یگذاشتم ظرف اب رو برداشتم و به طرف لب ها ریام  یرو کنار پا  ینیرفتم س

 به اصرار گفتم  دیخوردن اب ممانعت ورز

ن احترام  م یمردونه شما احترام بذارم شماهم به احساس خواهرانگ رتیمن به غ نیخوایاگه م -
   دیبذار

از اب رو   یناراحتش نکنم ظرف اب و به طرفش بردم کم نیاز ا شتریبه زور فرو نشاندم تا ب  بغضمو
خشک شده رو شکستم و داخل اب فروبردم با کمکم چند لقمه   یاز نان ها یو تشکر کرد مقدار  دینوش
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بود   ریز بهسر  شهیکه هم  ییبایو چهره ز   کلیبا اون قد و ه یمرد دنیاز نان ها رو خورد دلم با د یا
  یول کردی رو تحمل م یادیدرد ز گرفتیبه شدت مجروح اتش م یحال خراب وجسم   نیکه حاال با ا
که مطمئن بودم   یم یبه ذهنم زد و تصم یبروز نده فکر   یز یمن چ یکه جلو کردیم  شویتمام سع

شمس   وشیدار یدست بذارم منتظر حضور دوباره  یدست رو  تونستمیاحمقانه است به سرم زد نم
 .  دمش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم  فصل

که به خواب رفته بود سرم رو   ریام  یروبرو ییاتاق بازجو واریبه د هیرو در اغوشم جمع کردم تک پاهام
و با   ن یکه غمگ دمیدیچشم هام رو هم گذاشتم پدر رو م  سوختیدادم چشم هام م هیتک  واریبه د

  و صداش ر دیدویطرف و اون طرف م  نیا نهیپدرم رو بب نکهیبدون ا لی ری ام ردکی بغض نگاهم م
  ییصدا یول  نجامیبزنم و بگم من ا  ادیانگار که به دنبال من بود خواستم فر کردی منو صدا م دمیشنیم

داشتم خواستم از جام بلند شم که  یدستم رو سمت گلوم بردم احساس خفگ   شدیاز دهنم خارج نم
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کردم   طشد و سقو یپاهام خال  ریپاهام بسته شده به سمت پاهام خم شدم که بازشون کنم که ز  دمید
. 

ناله کنان به  ری به اطرافم نگاه کردم ام زندمی تکون خوردن پام چشم هامو باز کردم نفس نفس م با
 خودش رو حفظ کرد  دنمی با د  دیچی پی خودش م

 کردم ؟ دارتونیب  دیببخش -

   دمیکش یق یعم  نفس

   دمینشدم کابوس د دار یشما ب ینه با صدا -

 شدم و به طرفش رفتم بلند

 د؟ یدرد دار یل یخ -

 بود   دشیدرد شد یایتنش گو یزخم ها دنید یگفتم ول یتکون داد و نه ا  یسر 

   دیمونینم  نجایا یادیراحت مدت ز التونی خ -

  د یپرس تی افتادش و بلند کرد با عصبان ر یز سر

   دیشما به من قول داد دیرو فراموش نکن میکه زد یحرف  -

 راحت   التونی خ -

 رو دارم  ای اشتباه دن  ن یخبر داشتم و حاال مطمئن بودم که عاقالنه تر  ممیذهن خودم از تصم یتو یول

نشستم خودم رو سر گرم به زخم بازوم   نی زم یفاصله گرفتم و رو ریقفل در که بلند شد از ام یصدا
شمس نقشه ام رو شروع   وشی دار دنیحس شده بود سربلند کردم و با د یب  گهینشون دادم که د

 کردم  

 من با شما حرف دارم  -

رو از اتاق خارج کنن از جام بلند   ری زد و به سرباز پشت سرش اشاره کرد که ام یبخش تی رضا  لبخند
   ستادمیا وشیو روبه دار ریام یشدم و جلو
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   میحرف بزن ریبا حضور اقا ام خوامیم -

 نشست و گفت   زی فرستاد و پشت م رونی شده و مشکوک نگاهم کرد سرباز رو از اتاق ب زی چشمان ر با

 و امضاء کن   سیابنویخب ب  -

 گفتم که باهاتون حرف دارم   -

و بدون ترس حرفم رو   تیشدم و با جد رهیو به چشم هاش خ  ستادمیا زیطرفش رفتم پشت م به
 شروع کردم 

 ست ین شتریب یشما نقشه ا یکار ها نیا یهمه  دونمیمن خوب م -

   دیکرد و پرس یا خنده

 من  ییمو طال یدونیم یتو چ -

 کردم و ادامه دادم  یاخم

  رینامردانتون به اقاام یمن و شکنجه ها یشمس همه هدف شما از شکنجه دادن روح  یاقا دینیبب  -
   دیاری بودم که ادم حسابتون نکردم رو بدست ب یکه من رو که تنها کس نهیا یبرا

 سر داد  یبلند قهقهه

 ؟ یبگ یخوایم ی…. خب حاال چ  ادی باهوش خوشم م  یحقه باز .... از ادما -

   کنمیم  یمن با شما معمله ا -

 بلند شد   ریام یصدا

 نم نه ... تو رو خدا  خا  اریتووش  -

 برگشتم   ری به ام رو

   فتهیبراتون ب  ن یبد تر از ا یبزارم بخاطر من اتفاق  تونمینم -

   خوامی من نم -
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 کرد  یا سرفه

 خواهرم  یتو به من قول داد -

 کرد و بلند شد   یخنده ا وشیدار

  زایچ یسر  هیمزه  نکهیمثله ا یتو بهتر به فکر خودت باش یانقدر دلسوز شد یتا حاال جناب عال یاز ک -
  یرو فراموش کرد

   یرسی به هدفت نم چوقتی نداشته باش وگرنه مطمئن باش ه شی بس کن ... کار -

 بودمش  دهیکه د یبار  نیمثل اول  زشی به سمتم برگشت با لبخند نفرت انگ وشیدار

 شنوم یخب م -

باهاشون  یکار  گهیو د  یکنیرو ازاد م میقبل  یو معصومه هم سلول ریمطمئن بشم که اقا ام دیبا -
 میکن ی اون موقع است که صحبت م یندار 

 زد   ادی بلند فر ی اشک یبا چشمها ریام

 کار نکن   نی ...نه ا اری نه ...تووش -

 گفتم ریهام رو گونم روون شد و به ام اشک

 دوسش دارم  ی لیبگو خ   لیریکاره ، فقط به ام نیبهتر نیا -

خارج   ییکمک کردن تا بلند شه و از اتاق بازجو ریبه ام  یشتر یب  متیبار با مال  نیسرباز اومدن و ا دو
 نگاه کردم   وشیشدن با اخم به دار

 ؟  یکن ی ازادشون م یک -

  شنیفرستاده م مارستانیکه به ب ین یبی من کم تحملم امروز خوبه خودت م -

 پرونده هاشون؟  -

 بزنم خوبه؟  ششیات -
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   زد ی چشمک و

 سا یحرفت وا یبار مرد باش و پا هی  یمرد باش فقط برا -

 و صدا بلند کرد   دیغر یعصب

 کنمی گفتم ازادشون م یبه من بگ  یدوست دار  یهرچ یاجازه ندار  -

 ی نس یحرفت وا یاگه پا  یاز سگ کمتر  -

گرگ  نیا یافتادم اشکهام رو کنترل کردم تا ضعفم رو جلو  نیزم یبهم زد که رو  یل یطرفم اومد و س به
 نشون ندم . یوحش

خارج   بشی از ج گارشویجعبه س  دیبورش کش یبه موها  یکرد دست یچند بار طول اتاق رو ط  یعصب
  دیکوب نی محکم به زم تیبودن جعبه با عصبان  یکرد در جعبه رو باز کرد و بعد از مطمئن شدن از خال 

 نیا یبرام نداشت تو یتیاهم زدی لب با خودش حرف م ریبه موهاش برد دائما ز یتدس گریچند بار د
  وید نیاز دست ا یو معصومه بود من که راه فرار  ریام ی داشت ازاد تیکه برام اهم یز ی لحظه تنها چ

چال  اه یس نیبدتر از ا یبه اسارت در بند شدمیبا اعتراف من مطمئنا ازاد نم ینداشتم حت یوحش
 کنم .  داینجات پ یبردگ  نیاز ا تونستمیم یو چه زمان  یکه معلوم نبود ک رفتمیم

که بعد از خدا و التماس هام   یکس لی ریپدرم ، خانم جان ، اقاجان و عل الخصوص ام یبرا  یلیخ دلم
 و کمکم کنه  ادیبودم که به دنبالم ب   دواریبه درگاهش ام

  ییمجددا به اتاق بازجو یشد و به همراه سرباز اروم شدن از اتاق خارج   یشمس بعد از کم وشیدار
گرفتم دستهام در حال   دهیبود رو مجدد به د دهیکه در هنگام ورودم به سرم کش یمشگ سهی برگشت ک

 بسته شدن بود  

 ی و ازادشون کن  یستیحرفت با یکه پا یکه اون قدر مرد هست  یمطمئنم کن دیبا -

رفتم مثل قبل به جبر   رونیب یی شد از اتاق بازجو که از اتاق خارج ییپا یفقط صدا دمینشن یحرف 
باشم که  ندهیدر ا یقرار شاهد چه اتفاقات دونستمینم یحت  نیغمگ  ایخوش حال بود  دیبا دونستمینم

 کنه   ییها یها وبلند  یسرنوشت شومم رو دچار چه پست
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که توقف کرد پارچه رو سز سرم   دیرس  یبه محل  یدر پ یپ یها چیو پ  یطوالن یمسافت یاز ط پس
من مدت    یبرا یول یچه زما دونمیبودم نم دهیرو ند دی نور خورش یوقت بود که روشن  یلیبرداشت خ 

  یکه درچوب یشده بود هنوز به طور کامل چشمانم به نور عادت نکرده بود در بزرگ باغ یسپر  یادیز
دو طرف   ییبای ز یگلدان یدر وسط ان که گلها ییبایز ار یسر سبز و حوض بس  یداشت و باغ ییبایز

داخل اب حوض برق   دینور خورش  یکه با تاللو ییبایز  یها یشده بود و ماه  دهیوار چ رهیحوض دا
خوش   ادی ز جانی از ح شدمیم یخونه باغ  نیوارد ا یگر یشکل د ای یگر یاگر در حالت د  دیشا زدیم
بود    کیوحشت ناک تر از اون سلول تار  یندانمن حکم ز یبرا  نجایا یفعل تی با وضع   یبودم ول الح

و کت شلوار   دیسف راهنیشد با پ   میاز زندگ یخشن  رییکه باعث تغ یبه کنار دستم نگاه کردم به راننده ا
 روشن  ی شکالت یبا خط ها یچهار خونه قهوه ا

 و معصومه ازاد شدن ؟ ریام -

   مارستاننیب -

 نمشون ی بب خوامیم -

 فرستاد   رونی ب  یرو به حالت اه عصب  نفسش

 بعد  یبپوش   یاصال لباس درست یبخور   یز ی، چ یاستراحت کن  کمی بذار  -

به   ستادمیا  نهیتوجه به اطرافم دست به س یشدم ب ادهیکه داخل باغ متوقف شد پ  ین یاخم از ماش با
 حاال   یکه قبال به رنگ کرم روشن بود ول  یکت شلوار 

 داخل   میبر  ایب -

تفاوت راهش و به طرف خونه باغ ادامه داد و    یب ستادمی توجه به حرفش همون طور سر جام ا بدون
اومد که  رونیاز داخل خانه ب  یخانم رو صدا زد خانم نسبتا چاق جهی به نام خد  یبلند شخص  یبا صدا

 یرو به  یرنگ  دیسف شبندیو پ  یزانو به رنگ صورمه ا یتا باال  یراهنی به تن داشت پ  یلباس متفاوت
 داد  لمیتحو یخانم به طرفم اومد و نگاه گنگ  جهیخد  دیرسی دوخته شده به نظر م راهنیپ

 ؟ ینجور یدختر جون چرا ا -

 هم هست؟  یا گهیخونه شخص د نیا یتو -
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  یزندگ  نجایاز اون خانم و اقا شمس هم ا ری تازه غ نجایخدم و حشم ا  یوا ...معلومه که هست کل -
 دارن   فیتشرفعال سفر خارج  یول  کننیم

 به خاطر اورده باشه ادامه داد  یز یکرد و انگار که چ  یمکث

   یبهت برسم سر حال بش میفعال بر  ای خانم جون ب -

که برام فرستادن  یلباس دنیحاظر به پوش ی گرفتم ول یخانم به راه افتادم دوش   جهیاکراه دنبال خد به
به   یو هر از گاه کردی نم یدخترش که با او زندگ  یمحل یدست از لباس ها  کیخانم   جهی نشدم و خد

به تن کردم و   رنسبتا نازک به اجبا  یبود با روسر  یحاضر کرد لباس نسبتا ازاد م یرا برا ومدیم دنشید
 لب باز کرد  فیخانم به طرفم اومد و به تعر جهی به اشپزخانه رفتم  خد

بهت   یالبته بگما همه چ  یدیرس ینم  طور به نظر نیاصال ا دمتیاول که د یچه دختر خوشگل  یوا -
 …  یدیپوش یکه اقا برات فرستاد و م ییاون لباسا یول  یمونیماشاهلل مثل گل م ادیم

 یاستراحت نشونم بد یبرا ییجا شهیخسته ام م یل یخانم من خ   جهیخد -

 منتظرتونن   زی سر م وشیخانم جان اقا دار -

 خانم  جهیخد م یخوریم یز یچ هی گهیبا همد  نجا یاستراحت کنم هم کمی حاال من  -

 اخه اقا... -

 شمس   وشیاقا دار الیخ یب -

 شد  شترشیب یاومد و باعث پرس و جو بیطعنه وارم به نظرش عج  حالت

 د یاومد وشیشما که با اقا دار   یول -

 ؟ یو انتخاب خودم حاال خودت ناهار خورد  ارینه به اخت  یبله ول -

   خورمی نم یز یم چو ند وشیاقا دار ینه خانم جان من تا غذا -

 داشته باشم یوقته که نتونستم خواب درست یلی؟ خ  یاستراحت بهم بد یبرا  ییجا هی شهیم -

 ؟  یپس غذا تون چ -
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   ستمیفعال گرسنه ن -

 بلند شد  وشیدار یصدا

 پس خسته ام    نی کجا موند جهیخد -

 بله اقا اومدم  -

که بودم دستهامو   یز یکردم که به کارت برس و راحت باش و همون طور پشت م  جهی به خد یا اشاره
که امکان   ییتا جا یتوان ترم کرده بود ول یو ضعف ب یسرم قرار دادم گرسنگ ریو ز زی م یحائل رو
  زدمیم یز یلب به چ اوردیشده مردم بدست م ختهیر یکه پولشو از خون ها  یخونه ادم دیداشت نبا

 دم یاز جا پر یادی فر یچشم هامو هم گذاشتم که با صدا شدمی ه مباهاش هم سفر ای

   اریمن در ن یها برا یباز  نیپس بلند شو و از ا  یدی که من بگم انجام م یخونه هر کار  نیا یتو -

جونم رو   ی موندم به سمتم اومد و مچ دست ب رهیکه انتظار نداشتم خ یناگهان یطور از حرکت  نیهم
  نیحرف ها بودم که توان مقابله با همچ  نیجون تر از ا  یگرفت و به سمت خارج از اشپزخانه برد ب 

 رو داشته باشم البته اگر بشه اسمشو ادم گذاشت.  یادم

 کردیخانم از پشت سر همون طور غر غر م  جهیخد میشد  یسالن بزرگ وارد

 .... دستش زخمه عفونت کرده یاقا دستشو کند -

 برگشت  جهی به طرف خد  تی جا خشکش زد با عصبان در

 ؟ یگیم یچ -

 گذاشت    نهیس یدست رو وشیدار  یاز ترس به خاطر برگشت ناگهان جهیخد

 بازوش عفونت کرده گمیاقا .... راست م دمیترس -

  شی به سمتم برگشت و برعکس لحن قبل وشیدار

 کدوم دستت درد داره؟ -
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که ناله ام رو بلند   دیراستم کش یچپم و بعد به بازو  یبازوتعجب نگاهش کردم دستش رو اروم به   با
نگاهم کرد و قدم عقب رفتم رو بهم  رهیخ  دمیلباسم برد که خودمو عقب کش قه یکرد دستشو سمت 

زخمم   یاز بو یلباسم رو از مچ پاره کرد و تا بازو اورد و نگاه مجدد به بازوم و کم  نیشد و است کینزد
و وسط اون سالن بزرگ   نیزم یشد و ناخواسته رو شتریام ب  جهیکه با شست و شو بهتر شده بود سرگ

 یر ی جلوگ ن یاش از برخورد سرم به زم  گهیبا دست د وشینشستم ناخواسته به عقب برگشتم که دار
شدم و   بلند نیحس کردم از زم  دم یشن یواضح نم  یلیاطراف رو خ یمهام بسته شد و صداهاکرد چش

گذاشته شدم با وجود حال بدم و چشمان بسته شدم  یتشک نرم  یکه رو ییهوا معلق تا به جا  یتو
 دیکشیم  غیج  بای خانم که تقر جهی خد یصدا دنیبه بلند شدن کردم با شن  یجانم سع یو جسم ب 

 نخوردم  یتکون 

 ارنیدخترم تو رو خدا صبر کن اقا رفتن دکتر ب یوا -

  جهیداشتم خد ازیبهش ن یاز هر دکتر  شیبرام به همراه داشت که ب  یادیارامش ز وشیدار نبودن
غذا دلم ضعف رفت   یبو  دنیسوپ برگشت که با شن یحاو  یبا ظرف یخانم رفت و بعد از مدت کوتاه 

 دم یدراز کش یاز سوپ رو خوردم و کم یخانم کم  جهیبا کمک خد

 نرو   شمیوجه از پ چ یبه ه زتی خانم تو رو خدا جان عز  جهیخد -

 دخترم یدیچرا قسم م -

 کنه   تمیاون اربابت اذ یذار یو نم   یمونیقسم بخور که کنارم م  -

 اقا که ... -

 قول بده -

شد و به  نیسنگ  یرط خستگخانم رو گرفتم و چشم هام از ف جهیتکون داد و قبول کرد دست خد یسر 
 خواب رفتم .

 دیخانم که رفتارم رو د جهیخد دمینگذشته بود که با باز شدن در از خواب پر یادی نظرم زمان ز به
 ارومم کرد  

 اروم باش دخترم دکترن -
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وارد اتاق شدن  وشیهمراه با دار یرنگ یبا قد بلند و الغر اندام با کت و شلوار توس  ینسبتا مسن مرد
کرد در حال گرفتن نبضم بود   رونیخانم رو از اتاق ب  جهی و خد  وشیدکتر که متوجه ترس من شد دار

   دیبدون بلند کردن سرش پرس

 ؟  یترسیم یاز چ -

 رو به دو طرف تکون دادم  سرم

 اقا  یچ یاز ه -

 با من رو راست باش   -

 که گفت  دمی از شدت درد دستم رو کش ید بار کردن بازوم شد چن یرو بلند کرد و شروع به بررس   سرش

 رو صدا بزنم تا کمکم کنه وشیدار شمیمجبور م یایدرمانت باهام کنار ن یاگه برا -

   خورمی تکون نم گهینه ... نه دکتر د -

و   لیدستم با گاز استر یکردن عفونت ها زیشروع به تم   یحس  یب  یبازوم گذاشت و با کم  ری ز یظرف
اون ادم نبودم   دنیحاظر به داخل شدن و د یول ختمیر ی اشک م سوختیالکل کرد بازوم به شدت م

 یدکتر هماز ادم ها نیبه هر حال ا  یشد ول ایعلت ترسم رو جو یدستم رو پانسمان کرد چندبار 
 به دستم فصل کرد  یشمس بود سرم

  ینجور یبار ا نیچون ا یقرار ند یدستت رو در معرض الودگ  گهیو د یبخور  یمقو یکن غذاها یسع -
 که مجبورم دستت رو قطع کنم  شهیاستخوان دستت م یدگید بیو امکان اس شهیخوب نم

وارد شدنش به اتاق خوردم که از نگاه  یاز ناگهان یا کبارهی وارد اتاق شد تکون  وشیباز شد و دار در
 دکتر دور نموند  

 چه برسه به قطع دست  نهیبب  یازار  نی تر کی کوچ ذارمینم هگی راحت دکتر د  التی خ -

   دوارمیام -

 داد و گفت  وشیدست دار یبرگه ا دکتر
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مسکن و خواب اوره که اگر درد داشت   نهایدرست کنه در ضمن ا دیمف یبه اشپزت بگو غذاها -
 استفاده کنه 

 مواظبشم یلیخ گهید نباریحتما دکتر ا -

 به من انداخت که با اخم چشم هامو بستم  ینگاهمهربون  و

 ؟  رمی وقتتون رو بگ رونی ب تونمیم  وشیاقا دار -

 خدمتتون   امیدکتر االن م دییبله حتما بفرما  -

بودم روبه در   دهیکه روش دراز کش  یتخت یکی در نزد  وشیباز شدن در چشم هام رو باز کردم دار با
 به سمتم برگشت و با لبخند کنارم نشست  بود و بعداز خارج شدن دکتر از اتاق   ستادهیا

 یهست  یدختر سرسخت -

 باشه   یساواک هیبار حرف زور برم عل الخصوص اون شخص   ریعادت ندارم ز -

  یکرد طور  کی و صورتش رو به صورتم نزد دیکش  یقیبهم بزنه اما نفس عم یل یبلند کرد تا س  دستشو
به   رهی نشون ندادنم همچنان خ فی ضع یبرا  کردمیصورتم حس م یرو رو شیگرم عصب  یکه نفس ها

 موندم  رهی چشم هاش خ

بار اخره اوال    نیتو تکرار کردم و ا یتا به حال چند بار برا  یول زنمیبار م هیکوچولو من حرفم رو  نیبب  -
گذاشتم دوما  هیعقل و هوسم از دلم ما یباشم واسه تو به جا اشیشکنجه گر و ع  یهر کس  یمن برا
رو   یواقع ی خوشم ساواک  یرو یو به جا  ذارمیپام م ریدلم رو ز یحرف رو تکرار کن نیا گهیبار د هیاگر 

طور   نی حتما باهات ا  دیبا ادیبهت نم   یسوما خوب یرو درک کن   اتیکه حال هم سلول دمینشونت م
قبل و   یدفعه ها ینزد یبه دکتر حرف نکهیرحمم هم بابت ا  نیا ادیصحبت کنم تا حساب کار دستت ب

 بذار   میعشقم و مهربون  ینجاتت از اون سلول خراب شده رو هم پا

   کردیبه چشم هام نگاه م  رهیخ

 غرورت ...   نیچشم ها شدم و البته هم نیچشم ها گذشت من عاشق هم  نیاز ا شهیکه نم  فیح -
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بشه که سرم رو برگردوندم و دست چپم رو   کیکل چهرم چرخوند خواست بهم نزد یرو تو نگاهش
بزنه    یخواست حرف شدیم  نییام باال و پا نهیاش گذاشتم و حولش دادم از ترس قفسه س نهیسب  یرو

 چار چوب در قرار گرفت .  یخانم تو  جهیبه د ر خورد و خد یکه تقه ا

 اقا مزاحمتون شدم دکتر منتظرتونن و گفتن که عجله دارن  دیببخش -

 برو اومدم   -

به سمت   تی با عصبان یو تف  دی کش یقی نداخت نفس عمبهم ا ینگاه وشیگفت و رفت دار یچشم
دستم از فرط   ادیبا وجود درد ز دمیکش یتخت انداخت و از اتاق خارج شد . نفس اسوده ا گهید

 با بستن چشم هام به خواب رفتم.  یخستگ

 نبود  وشیدر زدن دار یکه در برخورد کرد چشم هامو باز کردم مطمئنا با صدا یتقه ا یصدا با

   دییبفرما -

 رو جلوم گذاشت   ینی وارد اتاق شد و گوشه تخت نشست و س یبزرگ   یِ نیخانم با لبخند و س جهیخد

   یمقو یغذا نمیا -

 خانم گفتم   جهیخدغذا و دسر با لبخند روبه  شی پ نیانداختم چند نوع غذا و همچن ین یبه س ینگاه

 همه غذا بخورم    نیا تونمیمن که نم -

 حرف رو نزن انقدر خوشمزه ان نیخانم جان هنوز شروع نکرده ا -

 بودن غذاست  ادی صد در صد منظورم از نظر ز -

 یر ی جون بگ  دیبخور با -

 چونه قرار داد و ادامه داد   ریدستشو ز یبا لبخند و شوخ طبع  و

  یر ی و بگ وشیحال اقا دار یو درست و حساب  -

 خانم گفت  جهیسمت در نگاه کردم که خد به
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به شما برسم که سرپا   یدو سه روزه حساب  نیا یو به من سپردن تو  تیرفتن مامور یاقا چند روز  -
   دیبش

   یکمکم کن  دیبا خورمینم یز یمن تنها چ یول -

 گفت  ی زد و به شوخ یلبخند

  یر ی جون بگ  دیفعال بخور که با خورمیرو م  ین یس نیا یمن ده تا یترسون یم  یمن و از چ -

آورد تا با   یم یمختلف یو غذاها زدی بود کل روز رو دائما بهم سر م  یمهربون ی لیخانم زن خ  جهیخد
 به غذا خوردن کنه . یتنوع بتونه منو راض جادیا

  یخونه لعنت  نیفرار از ا یبرا یراه  یخانم ول جهی خد یت با وجود مهربون منوال گذش نیبه ا  یروز  دو
حرفا بود که   نی خانم ترسو تر از ا جهی و خد کردنی م یدر گشت زن  یجلو شهینداشتم دو تا محافظ هم

رو   اطی ح زنگ  یبرگرده هر وقت کس  وشیفردا دار ایبخواد بهم کمک کنه تا فرار کنم قرار بود امروز  
اومده  ییچه بال لی ری سر پدرم و ام دونستمیوقت برنگرده نم چیدوست داشتم ه زدیدلم شور م  زدیم

 نمشون یبب یکه فقط لحظه ا دیکشی دلم نبود ودلم پر م یدل تو

 در و باز کنم  نیدیدر زدن اجازه م خانم جون -

 هم هست؟  یا گهیراه د -

 ان یاصال امروز ن  دینگران نباش خانم جون اقا گفت دو سه روز، شا -

 خانم   جهی برو  خد -

بود که با   ل یریام یصدا  کردمیباور نم  دمیدیرو که م یز ی به طرف پنجره رفتم چ یادی داد و فر یصدا با
به دعوا  لی ریاز محافظا جداشون کرد و خودش با ام یکیشده بودن که  قهیدست به  وشیدار

 هک لی  ری به ام شخندیکتش رو مرتب کرد و با ن  قهی فاصله گرفت و  لیریاز ام وشیپرداخت از دار
  لیریاز حضور ام شناختمیشد .مررک نامرد، سر از پا نم رهیمحافظش بود خ   کلیهم قد و ه بایتغر
  گهید یاون هم جا  دیپدرم کجاست شا ستیمعلوم ن گردنین و دنبالم مفراموشم نکرد دونستمیم
 در رسوندم   یچطور خودم رو به جلو دمینفهم  گردهیدنبالم م ییا

   لیری .... ام لیریام -
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 دمیبرهنه به سمتش دو یبشنوه با پا  تونستیمنو نم یصدا ادیداد و فر یدر با اون صدا  یجلو از
  لی ریام رن یمن رو بگ یاز محافظ هاش اشاره کرد که جلو یک یکه متوجه من شده بود به  وشیدار

 بود ستادهی درست پشت به من ا

   لی ری ... ام لیریام -

  یکار  نیدو برابر من بود به طرفم اومد اول بایکه تقر وشی محافظ دار شنوهیچرا صدام رو نم ایخدا یوا
  جهی نت ینکرد و ب یبلندم کنه دست و پا زدم افاقه ا نیو از زم  رهیدهنم رو بگ یبود که جلو  نیکه کرد ا

 گوشم بود  یتو لیریام یشده هنوز صدا ری موند اشک دز چشم هام سراز

... اگه بفهمم   ارمی ... پدرتو در می سرش اورد یی... چه بالیکرد میپس فطرت ... ناموسم رو کجا قا -
 [ .1بخون]  فاتحه خودت رو یسرش اورد ییبال

چند  ن یکه ا یمنو به سمت اتاق  وشیمحافظ دار ید یتو صدام رو نشن یبودم ول نجایمن ا لیریام
امون به در  ی قفل کرد مشت هامو ب رونیاتاق پرتم کرد و در و از ب  یمن بود برد و تو یوقت برا

   دمیکوب یم

 ....  نجامیمن ا لیریگنده بک در و باز کن.... کمک ... ام کهیدر و باز کن مرت  -

 .  ختمیری رو به در چسبوندم و اشک م میشونی نشستم و پ نی زم یرو

 چرا ... چرا ....  نهیمنو بب لی ری ام دیچرا نبا ایخدا -

  ی لیپنجره باز موند به طرفش رفتم پنجره رو باز کردم ارتفاعش خ یزدم نگاهم رو هیو به در تک برگشتم
  یزمان  دمیکش یقی ولو شدم نفس عم نی زم یگرفت و رو یبد مچ پام درد دمی پر رونی نبود از پنجره ب

توانم همون طور لنگان  نینبود با اخر اطی ح یتو لی ری تعلل نداشتم ساختمان رو دور زدم ام یبرا
   زدمیم ادی فر دمیدویم

   نجامی.... من ا لیری ... ام لی ریام -

  دیمن متعجب محافظش رو صدا زد و به طرفم دو دنیبا د  رفتی امارت رو باال م یکه پله ها وشیدار
هوا بلندم کرد با   ی، رو دمیدوی مردک ناز پرورده م نی تر از ا عیسر یل یخ  کردی مطمئنا اگر پام درد نم 

 نیزم یدرست نگهم داره و اروم رو ونستینم زدمی که م ییها ادی و فر خوردمیکه م  ییتکون ها
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به   کردی مرم قفل کرد و دائما محافظش رو صدا مرهام نکرد و دست هاش رو دور ک یگذاشتم ول
دست هاش از دور کمرم باز شد    یبه صورتش زدم که نا خوداگاه  یمحکم یل یطرفش برگشتم و س

  ک یبلند کرد تکون هام باعث کوچ نینام داشت من رو از زم  دیخواستم فرار کنم که محافظش که ام
 داد زد  تی با عصبان وش یدار شدیدر بدنش نم یتکون  نیتر

   نجاستیتو اتاقش پس چرا ا شیخرفت مگه نبرد کهی مرت -

 قربان   دونمینم -

 نمیبب  ارشیاحمق کودن ب  -

رو قفل   ی در ورود هیخانم با گر  جهی خد مینکرد و دوباره داخل ساختمان شد یافاقه ا ادمیو ف  داد
 التماس  وشیو به دار  کردیکرد و همچنان به من نگاه م

  فیدختر ظر نی... ا نیبذارن زم  نیستور بداقا د -

 یپام درد یحواس رو یگذاشت که با فشار ب  نیزم یکرد که من رو رو دیبه ام یاشاره ا وشیدار
خانم صحبت    جهیکه انگار داره با خد یجور  وشینشستم و مچ پام رو گرفتم دار نی زم یگرفت که رو

 طعنه زنان به من گفت  یول  کنهیم

 نگهش دارم   دیرس ی؟؟...هه زورم نم  فهی دختر ظر نیا -

صورت   یکه زده بودم رو  یلیس ی به چهره اش انداختم که جا یز ی رو بلند کردم و نگاه نفرت انگ سرم
 مونده بود به چشمم خورد 

  یباش حت  مطمئن کردیاگه پام درد نم یر یجلومو بگ یتون یم یهه من دختر کردم ... فکر کرد -
   یبهم برس  یتونستینم

کرد و چونم رو   کیگذاشت ص رتش رو به صورتم نزد  نیزم یاز زانو هاش رو رو یک یشد و  کمینزد
 دستش گرفت   یتو

 حرفت نزن تا داغ رو دلت نذارم    ریز میداشت یدختر جون ما با هم قول و قرار  نیبب  -

 م  همون طور که بلند شد گفت دمیکش رونیاز دستش ب  صورتمو
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 ...  یمطمئن شم ول  شونیقرار بود از ازاد -

  فتمین کردمی م یسالن باال برد سع یطرفم برگشت مچ دستم رو گرفت و دنبال خودش از پله ها به
افتادم  نی زم  یخودم رو کنترل کنم و رو  دیکشیاونطور که منو م تونستمیپام نم یخوردگ  چیبا پ یول

  دیپرس یشخندیکرد و نگاهم کرد و با ن زیبرگشت به طرفم چشمهاشو ر

 ؟  یترس یازم م ای یا ی ب یتون یراهم نم هیچ -

  یتونستیهم نم  اطیح یوگرنه تو  کنهیخورده و درد م   چیپام پ  ترسمینم یاهد و ناس چیمن از ه -
 م یریبگ

نگاهم کرد و همون طور که  یعصب  دم یو دستش رو به سمت پام دراز کرد که پام رو عقب کش نشست
 دو تا پاش نشسته بود بلند شد   یرو

تا   برمتیم  یحرفت بمون یات کنه و اگر تو ام پا نهی و معا ادیدکتر ب  گمی... م یتوجه ندار  اقتیل -
 ی نیمرخص شدن هر دو شونو بب 

لبم نقش   ی رو  یخوشحال بودم و لبخند کمرنگ  یلیو معصومه خ ریام یداز ازا ی وجود بخت بدم ول با
 بست  

  م یدیو داد و دعوا ت رو د غی ما که همش ج یپس لبخند زدنم بلد  -

 لبخندم رو جمع کردم و با اخم جواب دادم وشیپوزخند دار دنی رو بلند کردم با د سرم

   کنمی لبخندمو واسه اهلش خرج م -

   ارمیو بدستش م کنمیم شهیت اوردن اون چشما که با لبخندت جذاب تر مبدس یتمام تالشمو برا -

 کردم و گفتم  یمسخره ا ی خنده

 ی اوردیمگه االن به زور بدستش ن -

 … یکردینگاه م  لیریکه به اون پسره ام یاق یباذوق و اشت کنمی م یمطمئن باش کار  -

 رو فراموش کن.  یار یب رونی فکر اون رو از سرم ب یبتون نکهیام پس فکر ا لیری من عاشق ام -
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 اگه زنده نباشه   یحت -

فکر هم   یا گهیرو نداشته باشم به کس د لی ریاگر ام  یحت  چوقتیمن ه یتو زنده نباش   دوارمیام -
 مطمئن باش   کنمینم

 کرد وگفت  یعصب  خنده

 ی دردسر درست نکن کن تا واسش رونی رو هم از سرت ب یا گهیفکر کس د یمال من گهیتو د  یول -

  یار یمنو زنده بدست ب ذارمیمو از سرش کم شه مطمئن باش نم هیاگر  -

 یو کالفه دست  دیچرخی دور خودش م دیرسی به گوش م ش ی عصب ینفس ها یصدا  تی شدت عصبان از
 .  دیکشی به موهاش م

من  دنیخانم به سرعت خودش رو با ما رسوند و با د جهیخانم رو صدا زد خد جهی بلند خد یصدا با
 به طرفم اومد نی زم یرو

 دخترم؟  یخوب  -

   دیغر یعصب وشیدار

 فقط من مزاحمم نه؟؟؟ نجایا -

 زد و گفت   گرشیبه پشت دست د یخانم با دستش ضربه ا جهیخد

 هی چه حرف نی.... ا نی... همه کاره ا نیخدا مرگم بده اقا شما تاج سر -

 شمیحرفا خر نم  نی سه ... من با ابسه ب -

 دور از جون اقا   -

 لب گفتم ریز

 ی خر هست  -

 خانم گفت  جهی از گوشش پنهون نموند و روبه خد که
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تا   ستین یکه دوباره فرار نکنه در ضمن فعال از غذا هم خبر  یمونیهم م ششی تو اتاقش پ شیبریم -
 من برگردم 

خانم به طرف    جهیتفاوت با کمک خد ینگم ب یز یگفت و بهم اشاره کرد که چ یخانم چشم جهیخد
شدم   رهیو به سقف خ  دمیداخل اتاق دراز کش دیتخت سف  یکه حکم سلول برام داشت رفتم رو یاتاق
 د یتخت نشست و اروم پرس یخانم کنارم رو  جهیخد

 ؟ یشناسیدر و م یشما اون اقا که اومد جلو -

 ادم که ادامه داد :بغض سرم رو تکون د با

 اشنا تونن؟  -

 نامزدمه  -

 و دستش رو به صورتش زد ؛  دیکش  ینیخانم ه جهیخد

 پس شما با اقا ...  -

 درد خودم بسوزم  ینگو ... بذار تو یز ینزن ... فقط چ  یخانم حرف  جهیخد -

کاسه اش  مین ریز یکه کاسه ا ی ادم در زدن بلد نبود معلوم بود کس نیاتاق ناگهان باز شد اصال ا در
خانم کرد که  جهی به خد یکرد و با ابرو اشاره ا زی ر یواهمه نداره چشم گرانینباشه انقدر از خودشو د

 کنه  اتاقخانم رو گرفتم که باعث ممانعت از خارج شدن از  جهی از اتاق خارج بشه دست خد

 خانم گفت  جهیگرد کرد و با جذبه رو به خد یچشم تی عصبا با

  رونیگمشو ب ستمی مگه با تو ن -

سخت   یکارش رو به خاطر من از دست بده اون زن  خواستیبه من انداخت دلم نم   ینگاه جهیخد
خودش و خانواده اش که  یزندگ  یها نهیکوش و زحمت کش بود که به خاطر بدست اوردن هز

اش رو به براورده   از خانواده یبزنه و دور  یدست به کارگر  شدیمتشکل از دخترش و پدر ومادرش م
از مشکالتش رو نداشت   یلیخ  انیکه حاظر به ب  یبده دل پر درد  حیترج  شونیماد یها ازیکردن ن
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تکون دادم که به سمت در حرکت کرد    الشی خ یو راحت  د ییدستش رو رها کردم و سرم رو به نشونه تا 
 گفت  جهیبه خد  تیبا همون عصبان وشیدار

   رونیتر ب  عیسر یاگه از اربابت اجازه ات رو گرفت -

بلند بدون   وشیافاقه کرد و از اتاق خارج شد دار یلب  ری انداخت و به گفتن چشم ز ریسربه ز جهیخد
 گفت  جهیبرگردوندن سرش به طرف خد

 کن   شیی راهنما   نجایدکتر اومد به ا یر ی از اربابت اجازه بگ ستیاگه الزم ن -

تخت بلند شدم و لنگان به طرف پنجره رفتنم لبه کوچک پنجره   یم بست از رودر اتاق رو محک و
زرد   یبودن و برگ ها دهیپشت عمارت که سر به فلک کش یبه درختا وشیتوجه به دار ینشستم و ب

فصل  دادیم ی بودن نشون از اواخر ماه مهر و مژدگان خته یر نی زم یرو  شترشیکه ب یرنگ  یو نارنج 
پنجره رو باز کردم تا   ینگاه کردم ال رهی رقم خورد خ میهم همانندش برا یر نوشتعالقه من که س ردمو

رو به دست    وشیعطر تند و تلخ دار  یخارج کنم بو هیاتاق رو از ر یاجبار  یبکشم و فضا یق ینفس عم
 رهیدستگ ف ازارم نده دستم رو به طر نیاز ا شتریکه نوازش گر شاخه درختان بود بسپرم تا ب یباد

باز کردن پنجره رو گرفت سرم رو  یجلو یگشودم که دست یک یتق کوچ  یپنجره بردم و با صدا
  چیفاصله کم خودش رو به پنجره برسونه با نگاه به چهره اش ه نیا یتو تونستیبرگردوندم چطور م

 تا لب باز کرد   دیفهم شدیرو نم  زیچ

   یدر اورد اطیاز ح  چطور سر دمیحاال فهم -

 در برابرم بود رو به چهره زد و ادامه داد  شیشگیرو که نقاب هم شخندشین

 ... یکن ی م یتوجه یمن باهات کار دارم بهم ب  یدر ضمن بار اخرت باشه که وقت -

 تر گفت:  بلند

 !... ؟یدیفهم -

 و به ناچار گفتم دمیکش یاه

 هم دارم  یا گهید یچاره  -
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رو نداشته باشه و دوباره به   یز یچ  نیچن  دنیکه انگار توقع شن یهاش حالت تعجب گرفت جور  چشم
 کرد   زی ر یحالت قبلش برگشت و چشم

 ... دمینشن -

 ... دییامرتون رو بفرما -

 ... دمینشن -

که هر طور که دلتون بخواد با من برخورد   زی رو دارم نه کن  ریحکم اس نجایمحترم بنده ا یجناب اقا -
   ارمیکلمه چشم رو به زبون نم لیفام یدر ضمن من بجز به پدرم و بزرگترها دینک

 سر داد و با لبخند سرش رو به طرف پنجره چرخوند و گفت  یا قهقهه

  شدمیمتعجب م  دمیشنی نم یز ی چ نیاگر چن  -

 پنجره رو باز بذارم ؟  تونمیحاال م -

 گفت  شخندی شد و با همون ن یجد

 ؟  ی پات رو هم بشکن یک یبار اون  نیو ا  یکه دوباره فرار کن -

   کردمیکار و م نی چند روز ا نیا یمن اگر قصد فرار داشتم تو -

در صحنه   شهیبلند باغ و دو محافظ هم یها واریعلت فرار نکردم به خاطر د دونستمیچند خودم م  هر
 بود .  وشیدار

 نگاهم کرد که محکم و با اخم گفتم  منتظر

 عطر تلخ برام ازاردهنده است   یبو نیانفس بکشم  کمی  خوامیم -

به تفاوت پنجره رو باز کردم و نفس   ستادیو پشت به من ا دیعقب کش  یشد خودش رو کم یجد
 لب زد   دیرسی به گوش م یکه با دلخور  ییبا صدا دمیکش ی قیعم

 ادکلنه ...  نیبهتر نیا -
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به طرف برگشت چونم رو   دمیکش یا گهید قیتفاوت سرم رو به طرف پنجره خم کردم و نفس عم یب
  ینفس ها شدمیاز نگاهش متوجه نم یز یچ چیکرد ه ک یدستش گرفت و صورتش رو بهم نزد یتو

که   یکردم چونم رو از دستش خارج کنم بعد از تالش یسع کردیو به چشم هام نگاه م دیکشی شمرده م
فاصله دادم و از لبه پنجره بلند شدم و   وشیموند به االجبار با هول دادنش خودم رو از دار جهی نت یب

 گفتم تی با عصبان

   ادیاز همه بدم م شتریکارت ب  نیاز ا یمتنفرم ول  ی کنیکه م  یاز خودت و هر کار  -

 لبخند سرش رو بلند کرد   با

 ... تر   یخواستن تی موقع عصبان   یوحش  یاون چشما -

به من انداخت که نگاهم رو ازش گرفتم و   یدر زدن باعث نصفه موندن حرفش شد نگاه دوباره ا صدا
که معلوم بو  به   وشیدار یپا یدست هام فرو بردم صدا  نیدوباره لبه پنجره نشستم و صورتم رو ب

دکتر    هبه همرا جهی باز کردن در همراه شد سر بلند کردم خدبا    تیو در نها دارهیطرف در قدم بر م
 اجازه نداد و گفت  وشیخواست داخل بشه که دار جه یپشت در بودن خد

 بره   شمونیدکتر ناهار نخورده از پ ذارمیکه مطمئنا نم یخوب درست کن  یغذا هیتو بهتره  -

 روبه دکتر با لبخند گفت  و

 داخل دکتر جان   دییبفرما -

به من کرد لبه تخت   یداخل شد و سالم مختصر   وشیتوجه به دار یکرد و ب یسالم خشک  دکتر
 با لبخند گفت  وشیتخت دراز بکشم از جام بلند شدم که دار یبه من که رو ینشست و اشاره ا

 خودم کمت کنم    زمی صبر کن عز -

و با اخم رو گرفتم و لنگان به  دمیقب کشبه سمتم اومد و به سمتم دست دراز کرد که خودم رو ع و
 کرد و گفت :  یطرف تخت رفتم خنده مزحک

 ها بغلت کنم  بهیغر یجلو  یفراموش کرده بودم دوست ندار  زمی اوه عز -
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دادم و  رونینفسم رو مکم ب  تیو با عصبان  وشیتخت نشستم بدون توجه به دار یطور که رو همون
به بالش نشستم و از دراز   هیتخت تک یدادم و اروم رو تاسف تکون یاز رو یچشم هامو بستم سر 

 گفت  وشیتکون داد و روبه دار  یدکتر عذر خواستم دکتر که متوجه حالم شده بود سر  یکردن پام جلو

  شمی ؟ ممنون م دیداشته باش فیتشر رونی ب دیکنی لطف م وشیاقا دار -

 گفت  تی لبخندش ر جمع کرد و با جد وشیدار

 ...  دیجان بپرس اریدکتر از تووش  ستین یمشگل -

  وشیشد و رو به دار  یجد هی گرد شد و بعد به فکر فرو رفت بعد از چند ثان   یچشم هاش کم دکتر
 گفت 

  گمیپاشون م نیبهتر دستش و همچن  نهیمعا یبرا وشیراحت اقا دار  التونی خ -

 کرد  نهی به معا شروع یقبل  تیاز اتاق خارج شد دکتر با همون جد تی نداد و با عصبان یجواب

دستتون بمونه و بعد   یتا فردا رو د یکنم اجازه بد یبهتر شده پانسمانش رو عوض م  یلیدستتون خ -
از  یبسته خود به خود با بهبود  هیکه رو یتا زخم د یبهبودش استفاده کن یبرا نیبتاد  یفقط کم

 پوست جدا بشه 

داشت که دکتر با تکون دادنش مچ  یادیتکون دادم و تشکر کردم پچ پام درد ز دییبه نشونه تا یسر 
کرد و بدون  ادداشت یشروع به  یدی سف یپام رو جا انداخت بعد از اتمام کارش داخل برگه  یدر رفته 

 :   دیاروم پرس یبلند کردن سرش و با صدا

سر به هوا رو  وشیاقا دار یبه سالمت...   دمیشن  وشیاز زبان اقا دار یمن اسم شما رو قبال چند بار  -
 تونست سر به راه کنه ؟ یکس

  یبه من انداخت از سر اجبار و برا  یمنتظر سر بلند کرد و نگاه  دیاز من نشن  یجواب  یزد وقت یلبخند و
 اروم لب زدم   ی لی تمام کردن ماجرا خ

 م ینکن یمورد بحث  نیدر ا شهیبا عرض معذرت م  -

 گفت:  یخودش کرد و با دلخور   ریدکتر و در گ   یابرو ها یاندک اخم
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 نداشتم  یقصد فوضول -

 نداشتم  یمنظور  نیمن چن  دییدکتر اجازه بفرما ینه اقا -

 یبه چهره اش داده بود سر  یشتر ی ب  تی که جد یاروم به طرف در اشاره کردم دکتر با همون اخم کم و
با    ستین  یبه دو طرف تکون داد که کس  یبه طرف در برگردوندن و بعد به طرف من برگشت و سر 

 اروم لب زدم   یصدا

 پشت در...   -

پشت در نبود به   یدر اتاق رو باز کرد شخص  یبدون تعلل به سمت در حرکت کرد و به طور ناگهان  دکتر
 کرد    لشیردن وساکنار تخت نشست و شروع به جمع ک  یصندل یطرفم برگشت و رو

 زدم  یحرف بد  خوامیمعذرت م  -

  یکنه و لزوم  یر یگ میتصم  شیخصوص  یزندگ  یحق داره درباره   یهر کس دینزد  ینه شما حرف بد -
که اشتباه من   کیگفتن تبر یبده من هم فقط خواستم مطمئن بشم برا  حی توض یکس  ینداره برا

 نشه  یکردن خاطر  نیباعث اندوه گ

 من کنان گفتم  من

نداشتم و  ذارنیکه اسمشو م ی... هرچ دونمی... نم ای نی من قصد توه یول دیی فرمایشما درست م  -
 ندارم  

 اهسته تر کردم و گفتم  یرو کم صدام

 نزنم   یدر موردش حرف نیفقط اجازه بد ستی ن دیکن یاونطور که شما فکر م  هیقض -

 به من انداخت  یهاز ابرو باال انداخت و با تعجب نگا  ییتا دکتر

 شم یمتوجه نم -

 ...  یمورد با کس نیو خواهشا ... خواهشا در ا ستمین  نجایا اریکه من به اخت دی رو بدون  نیفقط هم -



 هر شب من یبغض ها

91 
 

حرکت   نی دکتر هم از ا  یتکون خوردم و حت  یکم یو ترس ناگهان  وشیدار یبا داخل شدن ناگهان که
 رو به من گفت  یاز هر گونه مشگل یر ی بدون تعلل به منظور جلوگ یجا خورد ول 

   کنهیم تتونیدستتون اذ یشگیپانسمان هم نطوریپس ا -

 کرد و ادامه داد   وشیرو به دار و

هم دستشون رو پانسمان کردم   نباریگفتن ا ری د نکهیالبته به خاطر ا ستیبه پانسمان مجدد ن یاز ین -
 الکل اکتفا کنن   ای نین و فقط با شست و شو با بتادبازش کن توننیاز فردا م یول

که با کتف  وشیبرداشت و روبه دار  یکنار تخت یکرده بود رو از رو ادداشتیکه داخلش  یا برگه
زده بود  به   هیبه در تک شیشگیهم شخندیبا همون ن نهیزده بود و دست به س هیچپش به در تک 

 گه رو از دست دکتر گرفت و گفت بر  ستادنشیدر سبک ا یر یی همون شکل بدون تغ

 تا خدمتتون برسم  زی سر م دییبفرما دهیرو هم چ  زی م جهیدکتر جون ناهار حاضره خد -

 ...  شمی ممنون مزاحمتون نم -

 پشت کمر دکتر گذاشت و به طرف در رفتن و همون طور گفت  ی از در برداشت و دست هیتک وشیدار

شما فکر   د یبر نجایبار ناهار نخورده از ا  نیا شنیاصال امکان نداره دکتر جون بابا از دستم دلخور م -
 دمیدارم به شما م موینامزد ینی ریش  نیکن اول

  یسر دکتر جور  زد که باعث برگشتن سر دکتر هم شد با برگشتن ی به طرف من برگشت و چشمک و
  ر یمچ پام از ز یرو دنینشدم و شروع به دست کش وش یوانمود کردم که انگار متوجه چشمک دار

 اره ی رو به خاطر ب یز یرنگ شدم که باعث شد دکتر چ  یا  روزهی ف ینازک اب  یپتو

زردچوبه با هم مخلوط کنن و   نی که دو عدد زرده تخم مرغ و همچن  دییبه خدمه تون بفرما یراست -
 خانم ... یمچ پا یرو

   دییهمون شمس بفرما  دیکنی اگر فراموش م یدکتر ول  یاقا  ارهیاسمش تووش -

به من کرد و خنده   یبالفاصله اخم  وشیزدم که هر دو رو متوجه خودم کردم دار یصدا دار   شخندین
 کرد و گفت   یعصب
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 رسمیمن زود خدمتتون م شهیغذا سرد م دییمتوجه شدم حتما دکتر شما بفرما  -

به طرفم اومد   تیکرد و پشت سرش در اتاق رو بست و با عصبان  یدر اتاق همراه  یدکتر رو تا جلو و
شدم جا   ک یتخت نزد گهیو به لبه د  دمیگرفتن چونم دراز کرد که خودم رو عقب کش یدستش رو برا

به سرعت خودش   یول دیاز چشمانش د شدیمن رو به طور واضح م  یخوردنش از عکس العمل ناگهان 
 تخت نشست   ی گهیرو لب نشوند و لبه د  شخندشیکنترل کرد و دوباره ن  ور

 ؟... هان؟؟!!!  یکردیلب با دکتر پچ پچ م  ریز یچ  یزرنگ یل یخ  یکنی خودت فکر م شی واقعا پ -

 کردم خودم رو خونسرد نشون بدم  ی سع یسرد شد ول  تنم

 خود پندارد   شی... کافر همه را به کهه  -

بهم    تیتخت نشست و با عصبان یرو میکی تخت دور زد و در نزد نیی تخت بلند شد و از پا یرو از
 گفت  یکنترل شده ا یچشم دوخت و با صدا

 که یدیدرست جوابموبده ...فهم  پرسمیازت م یمن سوال یوقت  اری تووش نیبب  -

  یبا ضعف ناشداشتم  وشیکه از دار یبدنم بجز ترس یهمراه کرد سرد شخندشی کلمه اخرش رو با ن و
مقابله   ی برا یاز جا انداختن پام توسط دکتر همراه شده بو  و دست به دست هم داده بود که توان

 خارج بشم   مینداشته باشم و از گارد دفاع

کم شدن درد پام   یطور درباره  ن ینداشت و هم یت یفقط درباره دارو ها که حساس مینزد یحرف  -
 ...نی نبود فقط جواب دادم همکه اونهام شروعش با من  میصحبت کرد

 باور کنم ؟ یهه توقع دار  -

 به شما نگفتم   یمن دروغ -

که مزتلزم عمل کردن تو به   یبدون  نویا دیکه منم سر حرفم بمونم با یخوایحواست رو جمع کن اگر م -
  میکه با هم نامزد هست یکن یوانمود م یبه بعد طور   نیحرف هاته پس از ا

به حالت داد   ینزدم که باعث شد بلند تر و با سبک  یو حرف   دمیاخم سرم رو به سمت پنجره اتاق کش با
 حرفش رو تکرار کنه که باعث جمع شدن هر دو کتفم به طرف داخل بدنم بشه
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 دم ینشن  یز ی؟ چ  یدیفهم -

 گفتم  کردی حالم رو م  فیکه توص یعکس العمل با لحن بدون

 من خودم نامزد دار...  -

پام   یدرد دوباره تو دمیچسب وار یبا حمله به طرفم به طور ناخوداگاه به طرف عقب رفتم که به د که
و موهام رو باهم  یزد و روسر  یبه سرم چنگ وشی ام حبس کرد دار نهیس  یو نفسم رو تو دیچ یپ

 بلند گفت  یگوشم با صدا یگرفت و تو

 ؟  یدیو بس فهم نینامزد تو منم هم -

و به  رهیفرستادم که باعث شد ازم فاصله بگ رونیب  یناله کم یحبس شدم رو با صدا نهیس یتو نفس
موهاش بکشه اشکهام از   یبفرسته و دستش رو تو رونیبلند ب یطرف پنجره بره و نفس هاشو با صدا

  دمیکش یبه سرم م  یپام و دست یرو یکردم دست هیاروم گر یشد و با صدا ریگوشه چشمم سراز
 پام زانو زد و اروم لب زد  یجلو ن ی زم یه طرفم برگشت و رودوباره ب وشیدار

 نیفکر کردن به ا ی... حت  شنومیرو کنار اسمت م  یا گهیاسم کس د ی... وقت خوامیمعذرت م  -
 موضوع هم برام ناراحت کننده است  

  چند روزه که به خاطر غرور یانگار بغض ها کردمیم هیدست هام قرار دادم و به شدت گر  نیب  صورتم
بلند شد چند    وشیدار شدنیکنترل نم گهیکرده بودن و د دایشدن پ  ری کنترل شده بود حاال اجازه سراز

 دو زانو نشست   نیزم   یکرد و دوباره رو یطول اتاق رو ط  یقدم

 نکن لطفا   هیاصال من غلط کردم بسه ...گر -

 صورتم برنداشتم که دوباره گفت  یدست هامو از رو یهام رو کنترل کردم ول اشک

   ی... تو فقط نامزد من  گهید یول  زنمینم  یحرف یبگ  یز ی... هرچ  خوامیمعذرت م  -

 گفتم ینسبتا بلند یرو بلند کردم و با صدا سرم

 رو دارم   ریاس هی... حکم ...  نجایا  یدون یکه خودت خوب م یگیم  یتو چ یمحرمم ول لی  ریمن به ام -
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 یداخل اتاق قدم زد صدا یاز جاش بلند شد و دوباره چند قدم یه شد عصببغضم خف   یصدام تو و
  یکه قصد سرک کش جهیکه به در اتاق خورد باعث شد به طرف در بره و در اتاق رو باز کنه خد یتقه ا

 نشد و گفت   بشینص  یز یچ وشیدار ستادنیبه داخل اتاق رو داشت از طرز ا

 نکردن لیاقا دکتر منتظرتونن و غذا م -

تو مو  ی فرستاد و دست رونیب ی که انگار تازه حضور دکتر رو به خاطر اورده بود کالفه نفس  وشیدار
 هاش برد  

 برو اومدم   -

 رو پشت سرش بست و به طرفم اومد  در

   نییپا م یبلند کمکت کنم بر  -

   امینم -

 لج نکن بلند شو   -

وارد اتاق شد و با   عیرو صدا زدم که سر جهیاز پشت در بشنوه خد جهیکه خد یبلند جور  یصدا با
 با دستش به صورتش زد  یمن ضربه ا دنید

 ؟  یدرد داشت یلیشده خانم جون خ یچ -

اب رو باز کردم که   ری گوشه اتاق رفتم ش ییبه طرف دستشو  وشیتوجه به دار  یتکون دادم و ب یسر 
از   یبه سخت جهی صورتم رو شستم و با کمک خد دیدر اتاق به گوشم رس یشدن صدا دهیکوب یصدا

مزه   یب یها  یخنده و شوخ یبرد صدا یمن رو به طرف سالن ناهار خور  جهیاومدم خد نییپله ها پا
بلند شد و به    یصندل یاز رو دنمیبا د وشیالبته حداقل از نظر من دار دیرسی به گوش م  وشیدار ی
 منو به همون سمت برد   جهیسمت خودش اشاره کرد که خد یصندل نیتر کینزد

   نیبش زمیعز  ای اوردن ب فیبه به بالخره خانم ما هم تشر -

بزرگ غذا پر شده بود ظروف   یها  ین یکه سراسر پر از س  یرنگ  ییطال یشانزده نفره  یناهار خور  زیم
  نیتر ک ینشسته بودومن نزد ز یم یدر باال وشیقرار داشت دار یهر صندل   یکه جلو  ییبای نقره ز
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فاصله با سوپ داخل   یو با چند صندل زی م گریدر کنارش قرار داشتم و دکتر درست سمت د یصندل
دارم بکشه قصد   لیکه م یمن هم هرچ یاشاره کرد که برا جهیبه خد وشیدار کردیم یباز  بشقابش

و شروع به  ختمیشقاب رب یساالد تو ینشسته بودم کم زی صرف غذا نداشتم و فقط به اجبار سر م
  گرن  یزرشک یبزرگ با پرده ها ی پنجره ها کردمیچشم اتاق رو نگاه م ر یکردن با ظرفم شدم از ز یباز 

 همرنگ خودشون بسته شده بودن . ی که با ربان

  ینداشت و بعد از صرف کم یچندان تیکه اهم شدیو دکتر رد و بدل م  وشیدار نی صحبت ب  زیم سر
و چشم هامو   دمیتخت دراز کش یبه اتاقم برگشتم و رو  جه یجدد به کمک خدناهار دکتر رفت و من م

 گفت  جهیهم گذاشتم که خد یرو

   ارمیبراتون غذا ب رمی خانم جون من م -

 ستمی نه ممنون گرسنه ن -

از   کهیت  هی یاالن حت یول  دیخوریشما کم م دونمیم دی نخورد یز یشما چ  دمیخانم جون من که د -
  دیدهن نذاشت یکاهو رو هم تو

 بخورم...  یز ی چ تونستمینم -

 رو قورت دادم شدیبغضم رو که باعث لرزش صدام م  و

 م ینخوردم که باهم غذا بخور یز یمنم چ یول  یدرد دار  دونمیقربونت برم خانم جون م -

 لبم نشست  یرو  یمتوجهش شدم و لبخند یچشم ر یبهم زد که با نگاه ز ی چشمک و

   امیخند و سکوتم که نشونه قبول کردن من رفتم االن مخب لب -

در اتاق   رونیباز کردن در ، از ب  یبرا جهی شد و به سمت در اتاق رفت قبل از دراز کردن دست خد بلند
داخل شد و به طرف پنجره   جهیتوجه به خد یدر هم رفته ب یداخل شد با اخم ها وشیباز شد و دار

  یز از دست هاش رو به سمت صورتش اورد و شروع به با یکی ستادیا نهیاتاق رفت ، دست به س
همون طور به رفتار   جهیاز جام بلند شدم و گوشه تخت نشستم خد عیکردن با لب و چونش شد.سر

رد و به عالمت  سرش او مهیسرش رو به طرفم برگردوند دستش رو به طرف ن  کردی نگاه م وشیدار
 لند شد  تشیوضع  یتو یر ییبدون تغ وشیدار یاست< تکون داد که صدا ونهی>د
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   رونی اگه اشاراتت تموم شد برو ب جهیخد -

خنده ام گرفته بود  جهیاز اتاق خارج شد از طرز برخورد خد انیکه هول شده بود چشم گو جهیخد
اروم   یشده بود با صدا   رهیخ  ونریهمون طور که به ب  وشیلب هام شکل گرفت دار یرو  یلبخند

 شروع به حرف زدن کرد 

  ن؟ی چند وقته که محرم -

  شمی متوجه منظورتون نم -

 رو به طرف برگردوند و ادامه داد    سرش

 ؟ درسته؟  دیبا پسر عموت محرم شد  یگفت -

 چطور ؟  -

 ؟  ینکنه دروغ گفت -

 دروغ نگفتم  ری نخ -

 چند وقته؟ -

 ؟  کنهیبه حال شما م یچه فرق -

 گفت  یپنجره نشست و با کالفگ یطور کامل به سمتم برگشت و لبه  به

 حوصله ندارم جواب منو درست بده چند وقته  -

 ی شهر لعنت نیقبل از اومدنمون به ا  -

   دینشست و دوباره پرس شیشونیپ یرو یشتر یب اخم

 د؟یتا حاال با هم تنها بود  -

 زدم و تند جواب دادم نهیدستم رو به س تی عصبان با

 دی حد خودتون رو بدون د یکنی دراز تر م متونیپاتونو از گل نیدار گهید -
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کرد شروع به   دنشیاتش زد و شروع به کش یگار یاز لبه پنجره برخواست و پنجره رو باز کرد س کالفه
به   یم بهانه از اتاق خارج شه که سرش رو به طرفم برگردوند پک محک نیسرفه کردن کردم که به ا

   شستتخت ن گرید یانداخت به طرفم اومد و لبه  رونیزد و خاموشش کرد و از پنجره به ب  گارشیس

 جوابم رو بده   کنمی خواهش م -

 داره  یبه شما چه ربط -

همون  نیبود ا بیانداخت و با حالت التماس سوالش رو مجدد تکرار کرد برام عج نییرو پا  سرش
 اتمام ماجرا لب زدم  یمشکوک نگاهش کردم و برا کردیجلوه م فیادم خودخواه مغرور بود چه ضع

  لهیخانواده اص هیخانواده ما  میکردی بزرگتر ها با هم صحبت م یجلو شهیهم -

 و گفت   دیکش یاز سر اسودگ ینفس زد و یرو بلند کرد و لبخند  سرش

 بهت بدم   یخبر خوب خوامیم یخوشحالم کرد -

 گفتم  تی کردم و با عصبان وشیبه دار یتر نگاه  مشکوک

 براتون محسوب شه یما خبر خوش یکه دور  کنهی نم دایپ  یمن و نامزدم به شما ربط یرابطه  -

 گفت  رفتمیتخت بلند شد و همون طور که به سمت در م  یو از رو دیکش یق ینفس عم دوباره

   فرستمیکمکت م یرو برا  جهی خد نییپا  ایحاضر شو و ب  ین یدوستات رو بب یخوایاگه م -

  دهیخر  یبرام پنهان جهیکه خد یرنگ  دیتخت بلند شدم و چادر سف یاتاق خارج شد خوشحال از رو واز
سرم محکم کردم و چادرم رو مرتب کردم به   یرو رو میروسر ستادمیا نهیا یبود رو سرم کردم و روبرو

 لبخندم به طرفم اومد  دنیوارد شد و با د جهی طرف در رفتم که خد

   دمیشده بالخره لبخندتونم د یخانم جون خبر   یقربونت برم چه خوشگل تر شد -

 بهم زد با ذوق گفتم  ی چشمک و

 خونه بر نگردم   نیبه ا گهیدعا کن بتونگ د نمیاز دوستام رو بب  یکی قرار  -

 چشماش حلقه زد و گفت   یتو یشد اشک  یجد
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 که… ستیقرار ن   -

 به نشونه سکوت نشون دادم  دستمو

  یخوایو م میدعا کن اگه خوشبخت  یول ستیمعلوم ن -

 دنیو ازم جدا شد اشکهاش رو پاک کرد در اغوش کش  دیبه طرفم اومد و در اغوشم کش جهیخد
از پله  عیکرد بغضم رو قورت دادم و از اتاق خارج شدم سر  یرو برام تداع  دیخاطراتم با مهش جهیخد

  ترفت با فاصله پش اطی به طرف ح دنمیبود با د ستادهیدر منتظر ا یکه جلو وش یرفتم دار  نییها پا
  نیپشت فرمان ماش یاخل باغ پارک شده بود و کسد یبراق یمشک  نیسرش حرکت کردم ماش

رو برام باز کرد که بعد    نیدر عقب ماش وشیرو روشن کرد دار  نیماش  وشیدار دنینشسته بو  که با د
رو باز کرد و عقب    نیماش گهیشدم که خودش هم در د ن یبا تعجب به چهره اش سوار ماش  یاز نگاه
 به راننده کرد که به راه افتاد . یکنارم نشست اشاره ا نیماش

که چشم هام  مینرفته بود یادیشدم هنوز مسافت ز  رهیخ  رونی کنارم به ب وشیاز نشستن دار پکر
شلوارش گذاشته بود و   بیج یافتاده دو دستش رو تو  نییپا یبا سر  لیریام  دیرو د  ییشخص اشنا
از پشت سر   یرو صدا بزنم که کش  لیریزدم خواستم ام  نیاشم یبه پنجره  یضربه ا رفتی اروم راه م

دهنم بود سرش رو به طرف گوشم اورد و اروم زمزمه  یکه دستش جلو وشیدهنم رو گرفت دار یلوج
 کرد  

 نره    ادتی قول و قرارمون  -

 یصداش بزنم دونه ها تونستمینم  یچشمهام بود ول یاز گوشه چشمم روون شد عشقم جلو  اشکهام
 یدست ها می رد شد  لی ریام یاز جلو دیکشیم  یر یروان شده بود قلبم ت لیچهره ام مثل س یاشک رو

به راه رفتن   شهیاز پشت ش  سیخ  یرو پس زدم و به پشت سر برگشتم و با همون چشم ها وشیدار
   دیغر یعصب کردی نگاهم م رهی که خ وشی شدم دار  رهیخ  لیریام

 نقطه ضعف من نذار  ی... بس کن ... انقدر دست رو یبس کن لعنت -

 به طرفش برگشتم و داد زدم  تی عصبان با

 ذارمی م ینقطه ضعف جناب عال  یاونوقت من دست رو یکن ی م دمی، تحد ینابود کرد مویزندگ  -
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 لیریتفاوت به طرف عقب برگشتم ام یزد ب  شی ات یگار یو س   دیکش نییرو پا نی ماش ی شهیش  یعصب
نگاه کردم    رونینشستم و از پنجره به ب  یصندل یبرگشتم و رو میبه حالت عاد شدینم دهید گهید

گرفتم دستم رو به  نی از ماش رونی به پرت کردن خودم به ب میآن تصم کیسرعت گرفته بود  نیماش
از پشت سر کمرم   وشیخم شدم که دار  رونیرو باز کردم به طرف ب  نیدر بردم و در ماش  رهی طرف دستگ

ام   هیتک یصندل  یبه پشت وشی. دارستاد یکه راننده سرعتش رو کم کرد و ا دید داد کشرو گرفت و بلن
 ندلشت  یتییمن اهم یداد و بلند داد زد که برا 

  یداره که من ندارم ... من چ یز یمگه اون چه چ یاحمق ... لعنت ی... دختره  یکن ی م یچه غلط یدار  -
 ازش کم دارم ؟ 

 لب زدم   اروم

 خسته ام یزندگ نیاز ا -

که   نیگذشت به طرف در ماش یا قهیشد و شروع به قدم زدن کرد چند دق ادهیپ  نیاز ماش وشیدار
 سمت من بود و هنوز هم باز بود اومد و دو زانو روبروم نشست  

 خانواده ات ... خوبه ؟  شی به موقع اش ببرمت پ دمیقول م -

 موندم  رهی ندادم و همون طور به روبروم خ یجواب
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 چهارم  فصل

از خونه هاش مسکن   یکی یکامل نبود که تو کسالیکه هنوز  یکه داخل کوچه ا شدیم یا قهیدق چند
  یاثر  گهیکه مطمئنا االن د یو خونه سابق دیبه در خونه مهش رهیخ  ییصدا یب هیبا گر میدیبالجبار گز
در خونه  هنبود که باالخر نداختیمادر م ادیکه به شدت ما رو به  یلیپدر و وجود وسا  تیاز مالک 
  ایکه نشون از ازدواجش  یکرده ا رییبا چادر گلدارش و چهره تغ  دیو مادرش باز شد و مهش دیمهش

با   ریبه در خونه سابق ما کرد که ام ی نیدر اومد نگاه غمگ  یجلو دادیم  اهاشیحداقل عقدش با مرد رو
 شدیمن شناخته م دیکه به لب داشت کمتر از د یولبخند  دیلباس و چادر سف اون یمعصومه که تو

که بر  یدو گانه ا یکه لبخند دیدر اومد و پشت سرشون مادر مهش یبه جلو ریام یکه دست در دستا
  ری ام دشیرفت و در اغوش کش  دی با بغض به سمت مهش   دیلب داشت از خانه خارج شدن مادر مهش

از کوچه عبور   ماکه باهاشون زد لبخند به لبشون برگشت و پشت به  یز حرف به سمتشون رفت و بعد ا
 اشکهام به لبم نشست با خودم گفتم  یالبه ال یکردن لبخند

 هستن  ادمیپس هنوز به  -

از با هم بودنشون خوشحال بودم سرنوشت حداقل اونها رو به هم  ریبود مثل ام یدختر خوب  معصومه
خم کردم زانوهام رو در اغوش   نیبه خودم اومدم سرم رو به طرف داخل ماش  نی رسوند با حرکت ماش

  مفکر کرد دی مهش یخوب رفت و امد ها یبودم و به روزها رهی خ  نیبه کف ماش  ختمیو اشک ر دمیکش
لبخند   یاداور یبا  شدیم دایمورد عالقه اش سر و کله اش پ یطر غذاهاع دنیکه با بو کش ییبه روزها

 که ... افسوس   ییها یپرداز   ایبچه گانه به رو یها طنت یش  ادیلبهام نقش بست و به  یرو  یتلخ

 اومدم  رونی از خاطراتم ب وشیدار یباصدا

 باال   یایب  یتونیم ستنین گهید میرد شد -
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حال من رو   فیکه توص یدرختان یدوباره به منظره ها وشیرو بلند کردم و بدن توجه به دار سرم
که به خاطر تولد   یرو برام به ارمغان اورد فصل   یزندگ یتلخ نباریمن ا یبای ز زییداشتن چشم دوختم پا

 یزرد که هربار به  یحالم رو با حال درختان   نباریا  دمیورزیدوچندان بهش عشق م میعشق زندگ
 دهیسر به فلک کش یبایدرختان ز زانیر  یبرابر کرد دل لرزونم رو با لرزش برگها  نشوندیبرگهاشون م

 کرد   کسانی

   یخوشحال بش دنشونیاز د کردمی فکر م -

 لرزون و ارومم لب زدم  یرو قورت دادم و با دوستم شروع به پاک کردن اشکهام کردم با صدا بغضم

 کرد   یاداور یرو برام دوباره  یادی ز یدردها یهام رو کم کرد ول یاز نگران یکم دنشونید یخوشحال  -

که اکنده از مغازه  یبزرگ   ابانی خ یک ی یرو جلو  نینزد و سرش رو به سمت پنجره برگردوند ماش یحرف 
  یشد و به سمت در  ادهیپ  نیاز ماش وشیدوخت لباس بود نگه داشت دار ایاماده و  یلباس ها یها

 رو باز کرد    لیاومد و در اتومب دیرسیدنش به من مکه با باز کر

   ریبگ  یکه دوست داشت یشو ... هر لباس  ادهیپ -

 دارم اد یبه پول شما ندارم و لباس ز  یاجیمن احت -

بود   یسرگرم کردن من چ یبرا ستادنشیا لیدل دونستمیفرستاد خوب م رونی ب  یرو با کالفگ  نفسش
 و بهتر شدن اوضاع معطل کنه  رفتیکه به سمت خونش م  لیریمن رو تا رفتن ام نکهیا یبرا

جبران کنم   خوامی فکر کن به خاطر خراب کردن لباست م  یکن یبا من بحث م  یز یچرا انقدر سر هر چ  -
 خوبه؟  میریگیهم م یاصال چادر و روسر 

به   وشیبه اطرافم دنبال دار  شدم و بدون توجه ادهیپ ن یانجام بدم به اجبار از ماش  تونستمینم  یکار 
 میشد یبزرگ یچشم دوخته بودم وارد مغازه  نیراه افتادم چادرم رو محکم گرفته بودم و به زم 

 نوافتاد که م یدیکه صاحب مزون بود شد نگاهم به لباس سف یمشغول حرف زدن با خانم  وشیدار
مراسم  یبرا  ییبای ز اریبس  یها و تور یکه با سنگ دوز  یبلند   دیاون لباس سف ادی غرق در گذشته کرد 

پدرم و   یحرف ها انهی که قبلش پشت پنجره اتاقمون مخف یدوخته شده بود اون روز  لی ریعقد منو ام
 از احساساتم و ...  ی دلم شد و فوران ی که باعث اب شدن قند تو دمیرو شن  لیریام
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 خوشت اومد    یاز چه لباس زمی عز -

خاص  ینازک شده اش و عشوه  یگرفتم و به صاحب مزون که با صدا دی رو از لباس سف چشمم
اروم   یزد با صدا  یانداخت و لبخند دیبه لباس سف  ی نگاه  وشینگاه کردم دار زدی خودش حرف م

 همراه با خجالت گفتم

   دهیکت شلوار نسبتا پوش ایکت دامن  -

   زمیعز یچه رنگ -

 اتاق پدرم بود افتادم  یتو یبقچه ا یکه قبال مادرم داشت و تو یلباس  ادی

 ی اگر امکانش هست زرشگ -

  یکه کت بلند ییبای ز یاز کارمنوا اشاره کرد کت شلوار زرشک  یکیتکون داد و به  یمزون سر  صاحب
 داشت اورد و به سمتم گرفت 

 شما بخوره   زیبه سا نیا کنمی فکر م یپرو کن یبر   یتونیم  ایب -

اندازه ام بود چقدر   دمیکه گوشه مغازه بود رفتم لباس رو پوش  یرو گرفتم و به سمت اتاق پرو لباس 
 کردی رو دوچندان م شییبا یاش قرار داشت ز نهیس  یکه رو ییبایز یها ی قشنگ بود سنگ دوز 

  گفتیم شهی افتاد خودش هم  یمادر م ادیحتما به  دیدیلباس م  نیا یدوست داشتم پدرم من رو تو
  وشیاومدم دار  رونیکردم و ب  ضی تعو میبه مادرم شباهت دارم لباسم رو بالباس قبل  یلیخ منکه 

   دیمنتظر نگاهم کرد صاحب مزون پرس

 ... اندازه تون بود ؟ ن؟یپرو کرد -

دوختم  نیگذاشتم و اروم چشم به زم  شخونیپ یتکون دادم و لباس رو رو دییبه نشونه تا یسر 
 زد و روبه من گفت  یلبخند وشیدار

 کت شلوار ه رو ؟   یدوست داشت -

 کرد و به صاحب مزون گفت  یکردم حرفش رو خنده ا دییتکون دادم که تا  یسر 

 ؟ دیهم دار  یا گهید یزایسبک لباس چ نیا ی... تو دیچی رو برام بپ نیا -
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رو   میاز حس دلتنگ یکم کردمیم یچشم دوختم سع  رونی فاصله گرفتم و پشت پنجره به ب ازشون
مزخرف و مسخره به نظرم   ا یدن نیا زی نداشت همه چ تیبرام جذاب  یز یچ چیه گهیکنترل کنم د

   دیرسیم

 ؟  میبر -

 یپر شده بود برگشتم سر  سهیکه دستهاش با گرفتن چند تا ک  یوشیپشت سر برگشتم به طرف دار به
رو بلد بودم و فرار   ییکاش حداقل جا ینشستم ا نیرفتم و داخل ماش  نیتکون دادم و به طرف ماش

  یبرا ی و رمق دنیدو یبرا ینداشته باشم و جان  دنینفس کش یکه نا دمیدویاونقدر م کردمیم
به چند مغازه    وشیبسته مجبور به اطاعت بودم دار یکه دست و پا  فیو صد ح فیح  یول ستادنیا
به راننده کرد که به راه  یاره انشست اش نی برگشت و داخل ماش یا گهید سهی سر زد و با ک  گهید ی

رو    یمتفاوت یبا طرح ها و گل ها  یکه دستش بود رو باز کرد چند چادر رنگ یدیجد سهیک میافتاد
 نزدم که با لبخند لب باز کرد   یطور نگاهش کردم و حرف   نیهم دیکش رونیب

 ... خوبن؟  رمیقول دادم که برات چادر هم بگ -

تکون دادم و تشکر کردم و دوباره    یدستش اشاره کرد ، با همون چهره گرفته سر  یتو یبه چادر ها و
موهاش فروبرد و به   یتو یخودشون قرار داد و کالفه دست سهیک یشدم چادر ها رو تو رهی خ رونیبه ب
 شد   رهی خ رونیب

  نیاشم یشده بود وهنوز تو  کی گذشته بود که چشم هام رو باز کردم هوا تار یادی نظرم مدت ز به
جاده بود چشم هامو فشردم و دوباره باز کردم اطراف    هیتوقف کرده بود شب  نیکه ماش  ییبودم جا

   دمیجاده پر از درخت بود و سرسبز سرم رو به طرف جلو اوردم و از راننده پرس

 کجاست ؟  نجایا -

 دمیپرس  یبلند تر  ینداد دوباره و با صدا یجواب

 کجاست   نجایبا شما ام اقا … ا -

 نگاهش کردم که جواب داد  تی نشست با عصبان نیداخل ماش  وشیباز شد و دار لی اتومب در

   میفقط اجازه بده که برس مییکجا گمیبهت م یا یاوه اوه ... چه خانم عصبان  -
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 ن یبر ییدارم قرار نبود منو جا یمگه من با شما شوخ  -

دوستات رو   یو من ازاد یایبود که هر جا من خواستم ب نیقرار بر ا ارمی رو به خاطر نم یقرار  نیچن -
 بهت نشون بدم که من به عهدم وفا کردم  

کنن   دامیپ  تونستنینم  لیری پدر و ام گهیتا جوابم رو بده االن د ارمیب  یلیو دل هیچطور توج  دونستمینم
خودم   یول شتر یب  یلیخ  دمیترسی باشم م دواریام تونستمینم  یحت گهیحاال د یبودم ول  دواریتا حاال ام

 رو از تب و تاب ننداختم 

 بدونم   تونمیحداقل م دیبریمن رو کجا م  -

به حرفم جواب   تی اهم یاش خارج کرد و ب  سهیکه تا حاال داخل مشما بود رو از ک  یزد و غذا یلبخند
 داد  

  رمیحرکت نکرده برات بگ  نیبگو تا ماش یخوایم یا گهید زیمن برات جوجه گرفتم اگه چ ایب -

 دمیپرس یغذا رو به طرفم گرفت من هم مثل خودش برخورد کردم و با همون لحن قبل و

 ؟  دیبریمن رو کجا م  -

 تکون داد و کالفه گفت  یسر 

  ینخورد یز ی غذات رو بخور ظهر هم چ ایراحت شد ب  التیاطراف تهران ...حاال خ  یها الیاز و یک یبه  -
 حواسم بهت بود  

به اجبار   ی ول  رمیبگ  یز یچ وشیاصال دوست نداشتم از دست دار  نکهیداشتم با ا یضعف بد احساس
از خودش نشون  یچه عکس العمل   نمینگاه کردم تا بب  وشیبه دار ی چشم ریغذا رو از دستش گرفتم ز

حرکت کرد سرش رو به طرف پنجره  لی زد به راننده اشاره کرد که اتومب تیاز سر رضا یلبخند دهیم
رو چند برابر کرد قاشق رو پر   میغذا گرستگ یزد در غذا رو باز کردم بو هیتک یصندل  یبرگردوند و پشت

دهنم گذاشتم و با اشتها خوردم بعد از اتمام غذا ظرفش رو داخل مشما برگردوندم و کنار   یکردم و تو
بدجور   میشده بود کی دبهش نز بایکه تقر ییبایز یالیپام گذاشتم سرم رو به سمت پنجره برگردوندم و

با رنگ   ییبا یز  یهارمون الیرنگ و ی سقف نارنج کردیم ییپر درخت اطرافش خود نما یون فضاا یتو
 یطرح اجرش مثل ستاره ا یوارهاید یدیکرده بود و سف  جادی درختان اطرافش ا یسبز و زرد و نارنج 
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  نیا اریکه در اخت ییالهایو  نیمناظر و همچن نیکه همچن فیواقعا صد ح دیدرخشیاسمان م انیدر م
که تا حاال همون طور   وشیتوقف کرد دار الیو  یدرست مقابل درب چوب لیادم ها قرار گرفته بود اتومب

گرفت و به طرف جلو خم شد با دو دستش  لی اتومب یصندل   یاز پشت هیزده بود تک هیتک  یبه صندل 
نام داشت   میمش رحکه  رو یبلند شخص  یشد با صدا ادهیپ  نیو از ماش دیبه صورتش کش  یدست

 باغ رسوند و سالم کرد   یجلو یدر چوب  یاز ته باغ به دو خودش رو به جلو ینقش زیر  رمردی صدا زد پ

 داخل  دییبفرما یسالم اقا جان خوش اومد -

 پدرم کجاست؟  میمش رح -

  یرو ادهیپ یبرا رونیاقا جان با خانم رفتن ب -

که   وشیدار  شدیخم و راست م وش یدار یو ترس جلو اط یبا احت یل یداشت و خ یلهجه شمال رمردیپ
 انگار جوابش رو گرفته بود به راننده گفت 

 داخل   اریرو ب   لیوسا -

ترس   وشی به اجبار با دار یخودش رو به سمت درب سمت من رسوند از همراه لی از پشت اتومب و
به  کردمی م یسع  یول کردیم  شتریتنم ب یرعب رو تو  نیشمس ا ینام پدرش اقا دنیداشتم و شن

 ه یموضع بهتر یلیخ  وشیخودم به قبولونم که از تنها بودن با دار

  یشه و درب رو برا ادهیبود منتظر موند تا راننده پ  ستادهی مقابل من ا لیکه مقابل درب اتومب وشیدار
 تونستمیشدم هنوز مچ پام درد داشت و نم ادهیپ نی من باز کنه با ترس سرکوب شده اروم از ماش

درد مچ پام  اثرلنگ زدن پام رو که بر  کردمیم یبه راه افتادم سع وشیجلو تر از دار ارمیبهش فشار ب 
چند رنگ بود   یاز درختان یبعض یمصمرثمر نبود نگاهم رو به سمت برگها ادیز  یبود رو کنترل کنم ول 
  یس یخ نی زم یمتوجه بشم پام رو نکهیشده که بدون ا  یز ی متوسط خدا رنگ ا  بایبرگردوندم که چه ز

با حلقه کردن    وشیدار کهبرخورد کنم   نیکه حالت گل الود داشت سر خورد خواستم از پشت سر به زم
که   وشی ام حبس شد نگاه لرزان دار نهی شد نفسم درون س نیدور کمر مانع از برخوردم به زم یدست

 ستادنیا یبرا   یتالش شدیم یمانع از برگشتن تنفسم به حالت قبل شدیدو تا چشمانم رد و بدل م نیب
ممکن بود نگاهم رو به   ریغ ودشده ب شتریدرد مچ پام که با سر خوردن ب  لی خودم به دل یپا یرو

از   ییخارج بشم که صدا   تیوضع  نیکه از ا کردمیدل دعا م یکشوندم و تو  الیو یسمت در ورود
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 ستادمی سر جام ا یمن بود به راحت یدعا یشد که جوابگو  وشی دار یپشت سر باعث حرکت ناگهان
   کردیکه م یاون صدا و قهقهه ا یول

 ؟   یکن دایعشقت رو پ یپس تونست -

 گفت  روزمندانهیزد و پ  یلبخند وشیدار

 مثل شما رسمیبه خواسته هام م شهیمن هم -

نحس   یبه پشت سر برگشتم که چهره  شدیم دهیسرم کوب یمحکم تو یشمس مثل پتک یها خنده
 گفتم  تی و عصبان تی شمس به چشمم خورد با جد

امسال   یبرا  زی چ نیسخت تر ستی ن یکار سخت  نیشما که همه جا سر کرده دار  یکردن من برا دایپ -
   دیاریبه دستش ب دیتونینم  چوقتیشما بدست اوردن دل ادم ااست که ه

 که همراهش بود کرد و گفت  یتوجه به حرف من رو به خانم  یو ب کرد   یقهقهه مجدد شمس

 ش ین یبب یکنجکاو بود یلیکه خ هیهمون دختر نیا -

 نکهیجوان که شک ام رو بابت ا اری الغر اندام و بس یکه همراه شمس بود کردم زن یکامل به خانم  نگاه
و   یدرشت مشک  یگندم گون چشمها یمتوسط و پوست یباشه چند برابر کرد قد  وشیمادر دار
 دهید ی که به چهره داشت به سخت یشیکه به اندازه نخ نازک شده با اون همه ارا  یکمان یابروها

 گفت  کردی که به تمسخر نگاهش م وشیرو به دار ینازک شده ا یزن با عشوه و صدا شدیم

 برات ساختن   یلنگه خودت و داد یکی  یرفت  وشیدار -

 داد زدم   یکرد عصبان یمسخره ا یخنده  و

اظهار   دیدونیازش نم  یز یکه چ یو درباره کس  دیسرکار خانم به اصطالح محترم حد خودتون رو بدون -
   دیفضل نکن 

گفت که شمس لب باز کرد   یز یلب چ  ریبه شمس کرد و ز  یبهش برخورده بود نگاه  یلیکه خ زن
 [2گفت]  وشیگرفت و روبه دار یلحن شوخ
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باهاش مهربون تر   یمنه و کم  یبه عشقت بگو ساناز جون سوگل وشیدار یدشر به پا کر  دهینرس -
 برخورد کنه  

 زد و ادامه داد    وشیبه دار  یچشمک

 که... یدون یم -

 به سمتم اومد و اروم لب زد  یکه تازه به طرفم برگشت با چشمان به خون افتاده ا وشیدار

 .......  کهی زن یخوب حالش رو گرفت -

  نیدر وسط سالن قرار داشت که در بدو ورود اول یخوش تراش یمبلمان چوب  میرفت  الیبه داخل و و
شده بود راه  زانی در وسط سالن او یکه شکل خوشه انگور  یو لوستر  خوردیبود که به چشم م یز یچ

با   النس از راه پله کنار  وشیکه کنار هم قرار داشت راننده دار یدر کنار سالن و دو درب چوب یپله ا
 و بالخره لب باز کرد و با احترام گفت  ستادیا وشیاومد کنار دار یم نیی به پا  یخال  یدستها

 هاتون رو داخل اتاقتون گذاشتم  لیوسا  وشیاقا دار -

بره ترس دوباره راهش رو به سمت دلم  رونیتکون داد و به راننده اشاره کرد که به ب یسر  وشیدار
 اروم گفتم یکنترل شده ا تیکرد اخمهام رو در هم فروبردم و با عصبان  دایپ

 درسته ؟ دیدر نظر گرفت  ییمجزا یمن اتاق  یمطمئنا برا -

 من رو دو چندان کرد  یداد که کالفگ یتفاوت جواب یب  وشیدار

 نه -

 ؟  یچ یعنی -

اروم   یفه با صدابه شمس و زن همراهش کرد و کال یبه پشت سرش برگشت نگاه  ادمیفر یصدا با
 گفت 

   دمیم ح یصبر کن برات توض  -
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و   دیاز لباسم رو که درست سمت بازوم قرار داشت رو گرفت و با خودش به سمت پله ها کش یقسمت
  ییبایبته جقه ز  یکه با طرح ها ییبایز  یپله ها مقابل درب چوب یبدون توقف از پله ها باال رفت باال

 شروع به حرف زدن کردو اروم   ستادی شده بود ا یکنده کار 

   یاتاق باش  هی یامشب رو با من تو یمجبور  نیبب  -

 گفتم  تیو باعصبان   دمیحرفش پر نیب

 ؟یگی م یچ  یفهمیم چیه -

 دستش رو باال اورد و ادامه داد  دو

  تیموقع ن یهمون سلول بهتر یداشتم تو  یقصد نیبه تو ندارم اگر همچ یصبر کن نترس من کار  -
از من  یرو یو مجبور به پ   یکردی م یخونه من زندگ یوقت بود که تو تو  یلیهارو داشتم در ضمن خ

   امیحساب باز کردم که همه جوره باهات کنار م یا گهیتو جور د یرو بفهم که من رو نیپس ا

بود رفت و داخل اتاق شد   میک ی که درست در نزد یجواب بهم نداد و به طرف در اتاق یبرا یفرصت 
 گفتم  تی و با عصبان ستادمیچهارچوب در ا یشت سرش حرکت کردم و توپ

   مونمیاتاق نم  کیمن با شما تو  یول  دیکن یکه شما چه طور فکر م  ست یبرام اصال مهم ن  -

گذاشته بود و همان طور که  ییبا یتخت دونفره ز یبرداشته بود و رو  نیرو از زم  یکه چمدان وشیدار
و کالفه به من نگاه کرد و   دیکش رونی را ب  یخوش رنگ  یزرشک راهنی پ کیدر چمدانش رو باز کرده بود 

 گفت 

   یشب رو به صبح برسون ییرایپذ یتو یتون یاه ... به درک م یخسته ام کرد -

ش گرفتم و روبه پله ها کرد که رو از   راهنشیپ یتخت بلند شد و شروع به باز کردن دکمه ها یرو از
 برم که ادامه داد  نییبرگشتم تا از پله ها پا 

و لباست   یا یبه اتاق ب   یتونیم یاطراف قدم بزنم اگر خواست نیا یکم رم یبعد م  رمی گیدوش م هیمن  -
 ی رو عوض کن 
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و به اطراف   ستادمیاومدم در انتها پله ها ا نییخوش تراش پا  یچوب یندادم و از پله ها یجواب
از خودش رو برام به   یخوش  یقرار بود رو یک یزندگ  نی ا کردمی چه م نجایا دی انداختم من با ینگاه

که درب   مروبرو یچونم قرار دادم و به درب چوب  ری پله نشستم و دستم رو ز نیاخر  یرو اوردیارمغان م
و   کردنیدر رو باز م  نیاالن ا نیکاش خانواده ام هم  یا شدم  رهی خ شدیمحسوب م الیو  نیا یخروج

  یلیکه خ یمردونه ا  یپا یچقدر زمان رو مثل برق پشت سر گذاشتم که صدا دونمینم شدنیداخل م
 لب به سخن گشود   یبم  یشد و با صدا کیاز پشت سر به من نزد   داشتیمحکم قدم برم

 ؟   ینشست نجایچرا ا -

 ندادم که ادامه داد  یباال انداختم و جواب یا شانه

 رون ی ب میبا هم بر یمنتظر بمونم تا حاضر بش یدوست دار  -

  یراحت نیبه ا دینبا  یول ارتمیب رونیب  یاحساس دلمردگ نیاز ا یبود که ممکن بود کم یتنها کار  نیا
 م بر رونی که بتونم تنها ب شناختمیرو نم  ییجا نجایبه هر حال من ا کردمیقبول م

 ... دونمینم -

 پله نشست که خودم رو جمع کردم  یرو  کنارم

 کنمیحالت رو درک م  -

 ی کن ینه درک نم  -

 به من کرد که دوباره گفتم یرو به طرفم چرخوند نگاه  سرش

 از خانواده ات جدات نکرده   یچون کس یکنیدرک نم  -

 شد و گفت  ره یمن به روبرو خ  مثل

بود که نتونستم از  یکه من کردم به خاطر عالقه ا یکار  یحضور من برات مثل عذابه ول دونمیم -
 حرف ها بود  نیزجر اور تر از ا یل یمن خ یزندگ یول  ارمیراهش بدستش ب

 پله بلند شد  یزد و از رو یسمتش برگشتم و کنجکاو نگاهش کردم که به خودش اومد لبخند به
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 ا یتوام لباس عوض کن و ب  کنمیم پاشو تا من دو تا قهوه حاضر  -

بغض   یادم هم صدا نیا شدیبه طرف اشپزخانه که پشت راه پله بود رفت باورم نم یبدون معطل و
قبال امده بود رفتم پشت سرم در   وشیکه دار یپله برخواستم به طرف اتاق یاز رو چهی صداش بپ یتو

چند  مد کنار اتاق بود به طرفشون رفتبرام گرفته بو وشی که دار یدیخر یها سهیاتاق رو قفل کردم ک 
لباس   هیرنگم رو که درست شب یگرفته بود کت شلوار زرشک  ییبای ز یرو نگاه کردم چه رنگ ها سهیک

اش خارج کردم و چادر   سهیشدم رو از ک  دشیبه خر یاوردن مادرم راض ادیمادرم بود و به خاطر به 
تخت گذاشتم به طرف دو در که گوشه  یرو برداشتم و رو ومدیم  یلیکه به لباس خ  یگلدار  یزرشک

خونه هامون  یما تو ومدیحمام بود به نظرم جالب م یگر یو د ییدستشو یکیاتاق قرار داشت رفتم 
  یبود که تمام ده حت نینبود که از داخل اتاق راه داشته باشه جالب تر ا نطوریا یول میحمام داشت 

پر   وارهایاز د  یک یداخل حمام رفتم  رفتنی م یو به حمام عموم  حمام داخل خانه هاشون هم نداشتن
به  دیاز شامپو ها توجهم رو جلب کرد شا یک یبودم  ده یکه تا به حال ند ییها  ندهیبود از انواع شو
داشت که به   یو خنک   نیریش یبو دمشییبود که داشت به سمتش رفتم و بو  یا یخاطر رنگ صورت

  بامی رنگ ز یزرشک   ناز اون شامپو استفاده کردم کت دام یگرفتم و کم  یع ینظرم جالب اومد دوش سر
رو   دمیکه داخل حمام بود موهام رو خشک کردم چادر جد یخشک دیرو به تن کردم و با حوله سف

شدم واقعا که  رهیو به خودم خ  ستادمیداشت ا یبزرگ نهیدراور که ا یسرم مرتب کردم و جلو یرو
که  یتقه ا ی صدا بودمشده   هیاتاق پدر بود به شدت شب واریکه به د  یکسمادرم بودم به اون ع هیشب

   دمیکش روکی در برخورد کرد از فکر ب

 گهید ایکارت تموم نشد ب اریتووش  -

  بیج  یدستهاش رو تو وشی در چرخوندم و در اتاق رو باز کردم دار یسمت در رفتم قفل رو تو به
انداتخته بود رو با باز کردن در اتاق باال اورد و   نییفروبرده بود و سرش که پا  یمشگ نیشلوار ج 

زد  ینم  یو حرف  کردیبه من نگاه م رهینا گفته موند همون طور خ  دنمیبزنه که با د یخواست حرف 
 انداختم و گفتم نییسرم رو پا دمیخجالت کش 

 م؟ی بر گهید ستیبهتر ن -

 داد و به طرف پله ها برگشت و گفت   یصدام سرش رو به دو طرف تکون دنیشن  با

   میبر -
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 یدر ورود رهی دستش رو به طرف دستگ وشیرفتم دار نییسرش حرکت کردم و از پله ها پا  پشت
   دیبه گوش رس ییخونه برد که صدا

 ؟ یر یم یی؟ جا ییتو وشیدار -

 بدون برگشتن جواب داد  وشیدار

 ما به کارت برس بابا  بزنم ش  یگشت خوامیم -

از در   وشی باال انداختم و دنبال دار یشانه ا شدینم دهید  نجایخونه از ا ییرایپشت سر برگشتم پذ به
جلو در بِاغ توقف کرد و به سمت من    داشتیبا سرعت قدم برم   وشیباغ دار یرفتم تا ورود رونیب

و چند   ستادم یتوقفش ا دنیبرسم بعد از د وشیتا به دار دم یدویم بایبرگشت نفس نفس زنان تقر
 و نفس نفس زنان گفتم  دمیکش قینفس عم

 نیدادیقدم زده بشه تا دل ادم باز بشه قرار بر فرار بود به منم اطالع م یبود تا کم   نیقرار بر ا -

شد متوجه نگاهش شدم و سرم رو بلند کردم که  ره ی کرد و به من خ یاز ته دل یخنده  وشیدار
 انداختم  ریکردم و سرم رو ز یموند اخم  رهی به چشمهام خ ماینگاهش مستق

 من معذبم  دینگاهم نکن ینجور یا شهیم -

 رو گرفت و به درخت تنومند کنار جاده چشم دوخت و اروم لب زد  نگاهش

  یخوای ازم م رو  یکار سخت -

 و ادامه داد  دیکش یاه

 من نذاشته   یچشمها روز و شب برا نیا -

 زدم و گفتم  دنیرو به نشن خودم

 د؟ یگفت  یز یچ -

 گفت  یافتاده ا ریطرفم برگشت و با نگاه ز به

 ...  ادیبهت م  یلیلباس خ  نیا -
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 زدم و به طرف در باغ حرکت کردم   یلبخند

   دیممنون لطف دار -

   باتری ز یعنی ...  یشد بای ز یل یخ -

نزد کنار جاده قدم  یباال انداختم و نگاهش کردم که قدم برداشت و کنارم به راه افتاد و حرف ییابرو
به  که ی شلوارش گذاشته بود وبا نگاه بیج  یدستهاش رو تو وشیدار میزدینم  یحرف   یول میزدیم
 داشتهاز پدرم  یامکان داشت خبر  یعنیفکر بود  یتو  یل یبه نظر خ زدیشده بود قدم م رهیخ  نیزم

 گفتم یاروم  یباشه با صدا

 شده ؟   یز یچ -

 زد   یرو بلند کرد و لبخند  سرش

 نه خوبم  -

 فکرتون رو مشغول کرده یز یچ کنمی احساس م -

 ؟  مین یبش یخوایم -

تنه درخت   یکه کنار جاده قرار داشت اشاره کرد چادرم رو جمع کردم و رو یبه دو عدد تنه درخت  و
ران  ی نشست خم شد و ارنج دست هاش رو رو گریتنه د یدرست مقابلم رو وشینشستم و دار

  یقی شدم و نفس عم  رهیروم خ شی نزدم و به جاده پ یحرف  دیکش یپاهاش قرار داد واه مجدد
رو کنار لبش گذاشت که با  ی گار یو س دیکش رونیب  بشیرو از ج  گارشیجعبه س  وشیدار دمیکش

 اعتراض گفتم 

   یخوب نیبه ا یهوا فیح  دینکش گاریاگر امکانش هست س -

جعبه گذاشت و به طرف   یو تو  گاریس وشیکه به چهره داشتم به جاده نگاه کردم که دار یبا اخم و
 زد و گفت  یچهره ام لبخند دنیکنار جاده پرت کرد با تعجب به چهره اش نگاه کردم با د

شدم   دنیها مجبور به کش یمهمان   یتو یول  ومدیخوشم نم چوقتی ه ادیخوشم نم گاریس دنیاز کش -
 و مشکالت ادامه اش دادم یناخوداگاه درهنگام ناراحت گهیو د
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 خند ادامه داد  و با لب  دیکش یاه

داشته  یت ییبراش اهم یعنینکشم  گاریباشه تا بهم بگه که س یکس  خواستیدلم م شهیراستش هم -
 ...  یباشم ول 

   سوختیدلم به حالش م  شتریازش متنفر نبودم ب گهیانداختم د نیی رو پا سرم

   دینکش  گاریس  چوقتی ه گهیتا د خوامیخب من خواهرانه ازتون م -

 کرد و گفت  یصدا دار  ی خنده

 خوامیمن خواهر نم یول -

  دی کرد و پرس یمجددا خنده ا وشیشدم که دار رهی روبه رو خ یشدم و دوباره با جاده  یجد

 سوال بپرسم؟ هی شهیم -

 موندم که تکرار کرد  رهی نشون ندادم و همون طور به جارا روبرو خ یالعمل عکس

   ؟یاالن با من قهر  -

 به سمتش کردم و گفتم   یهمون اخم نگاه با

   دیسوالتون رو بپرس  -

 کردن کرد   یانداخت و با دست هاش شروع به باز  نییرو پا  سرش

 ؟ یاز من متنفر  -

 دم یباال انداختم و پرس ییابرو

  شمی متوجه منظورتون نم -

 ... یکردم ول  تتیاذ یلیخ دونمیکه از خانواده ات جدات کردم م  دونمیم -

   دمیحرفش پر نیب
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 ؟  دیبحث رو تموم کن نیممکنه ا -

لب غرغر   ری انداخت و ز یرعد و برق بلند شد که به اسمان نگاه یبزنه که صدا  یباز کرد تا حرف لب
شروع به   یدیتنه درخت بلند شدم بارون شد یتنه درخت بلند شد بدون حرف از رو یکرد و از رو

 برگشت و گفت   ستادمیشد که هنوز همون جا ا متوجه  یو وقت  دیدو یکم   وشیکرد دار دنیبار

   یش یم سیاالن خ -

 باال انداختم وگفتم  یا شانه

  شتریادم به فکر فرار باشه وجود انسان ب کنهی نازل م نیخدا رحمتش رو به زم یکه وقت  ستیخوب ن -
 رحمت خداست  یتشنه  یا گهیاز هر موجود د

 بهش کردم و گفتم  یشد نگاه رهی کج کرده بهم خ یسرش برداشت و با سر  یدست رو از رو  وشیدار

   دینگاهم نکن نطوریگفتم که ا -

 لب زد   یبم یصدا با

 با تو بود و هر لحظه عاشقت نشد ؟  شهیمگه م -

  ریعقب تر رفتم پ یبه طرفم برداشت که من هم قدم یشده بود قدم  رهیهمون طور که به من خ و
 گفت  یشد و با لحجه خاص   کیرشکه بود به ما نزدکه سوار بر د  یمرد

 برسونمتون ییتا جا نیایب   نیشد سی پسرم خ -

دلم  یمرد تشکر کردم و سوار درشکه اش شدم تو ریزدم و به طرف درشکه رفتم با لخند از پ یلبخند
 زمزمه کردم  

   یفرشته نجاتم شد -

غرغر کنان   شدی م دهیصورتش د یتو بود و جا خوردن به وضوح ستادهیکه هنوز همون طور ا وشیدار
 گفت   رمردی سوار درشکه شد و کنارم نشست و به پ

 شمس لطفا   یاقا یال یممنون پدر جان و -
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   دیبه پشت سر برگشت و با اخم پرس  رمردیپ

  دیاز مهمان هاشون هست -

 شدم زود تر جواب دادم   رمردیکه متوجه تنفر نگاه پ من

 بله متاسفانه  -

به بدنه اسبش زد و درشکه رو به حرکت دراورد   یشالق دادیمرد همونطور که سرش رو تکون م ریپ
من از  یبود برا  یحضور درشکه نجات بخش  یبود ول ی کوتاه  ری مس میدیباغ رس یزود به جلو  یلیخ

هم   وشیکردم دارشدم و تشکر  ادهیاز درشکه پ  وشینشده دار ینیب  شی پ ینگاه و امکان عکس عملها
 بده که ناراحت شد و گفت   یدرشکه چ رمردی به پ یشد و خواست پول ادهیپ

  دینش س ی خ  شتریخدا رسوندمتون تا ب یرضا یبرا -

و   دیکش  الیهوا با خودش به طرف و یتشکر کرد و دستش رو به طرف مچ دستم اورد و ب وشیدار
 و با اعتراض گفتم  دمیشد دستم رو کش  الیداخل و عیسر

 خودم خوب بلدم بدوم  -

 زد و در جوابم گفت  یلبخند

   یتا شما خودت بدو میکردیسه ساعت بحث م  دیاونوقت با -

 شمس از پشت سر بلند شد و خنده کنان گفت  یصدا

 رو   یوقتشه مراسم عروس گهید یشد اق یخوب با عروسم اع -

 گفتم  دمیحرفش پر  نیب  تی عصبان با

 احترام پا برجا بمونه  نیا دیکه پدرم براتون قائل بود اجازه بد یخاطر حرمتشمس به  یاقا -

جواب   عیسر وشینگاه کرد که دار  وشیابروش رو باال انداخت و به دار یکه تعجب کرده بود تا شمس
 داد  

 زده بشه  نبارهیدر ا یها حرف بهی غر ی... راستش ... اهان راستش دوست نداره جلو زهیچ -
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شمس به سمت عقب برگشت   یکرد اقا  شدیما م کیشمس نزد یبه ساناز که از پشت اقا یاشاره ا و
 اروم لب زد وشیبزنم که دار یو به طرف ساناز حرکت کرد خواستم حرف

 م یکنی بعدا در موردش صحبت م کنمی خواهش م -

  ینفس اسوده ا  وشیرفتن دار یی رای شمس به سمت ساناز رفت و با خنده به سمت سالن پذ یاقا
 دی تکون دادم که پرس یو تشکر کرد سر  دیکش

   یشد سی خ  یلباست رو عوض کن یخوایم -

اهسته به راه افتاد که به  وشیحرف به طرف راه رو اتاق ها رفتم پشت سرم دار  یتکون دادم و ب یسر 
 جواب داد  عینگاهش کردم که سر نیشمگطرفش برگشتم و خ

 وانمود کنم   نطوریپدرم ا یجلو خوامی فقط م مونمیپشت در اتاق منتظر م -

   دیتظاهر کن  نطوریا نیخوایچرا م -

 دم یم حی بعدا توض میفعال بر -

  وشیخنده دار یدر اتاق رو بستم و قفل کردم که صدا  عیو داخل اتاق شدم و سر میپله ها باال رفت از
ها رفتم کت   سهیلبم نقش بست به طرف ک یرو یخنده از ته دلش لبخند یصدا  دنیاز شن دمیرو شن 

خشک کردم    یرو خارج کردم و با لباس خودم عوض کردم موهام رو با همان حوله قبل  یدامن کرم رنگ 
که شلوغش کرده بود رو سر   یز ی ر  یصورت یبا گلها دیسفگذاشتم تا خشک بشه چادر  نهی و کنار شوم

تا لباس ها زود تر   دمیکش نهیگذاشتم و به طرف شوم یچوب لباس  یرو رو سی خ  یکردم و لباس ها
 یها نردهبه  یا هیتک نهیدست به س وشی خشک بشه به سمت در اتاق رفتم و در اتاق رو باز کردم دار

 خند به سمتم امد از اتاق خارج شدم و گفتم من با لب  دنیراه پله زده بود و با د

 د یاتاقتون راحت باش یندارم شما تو یکار  گهیمن د -

 و به طرف پله ها رفتم که بازوم رو گرفت و به طرف خودش برگردوند با اخم گفتم  

 ؟  دیکنی کار م یچ -

 گفت  اروم
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   یاتاق بمون نیا یقرار بود امشب تو -

گفت به داخل اتاق پرتم کرد در اتاق رو بست و قفلش کرد   شدیم بای من رو به طرف اتاق برد و تقر و
 گفتم یلرزون یبا صدا دیلرزیدر برداشت و به طرفم برگشت تمام تنم از شدت ترس م یرو از رو دیکل

 بمونم  ییرایپذ یتو ی بذار برم خودت گفت -

 و گفت   فرستاد  رونی ب  تی کالفه اش رو با عصبان نفس

   یاجازه بدم امشب از اتاق خارج بش  تونمینم -

   دیگونم چک  یاز گوشه چشمم رها شد و رو یسمج  اشک

 بذار برم  کنمی خواهش م -

 فرستاد و گفت  رونیبه سمتم برداشت که عقب تر رفتم نفسش رو کالفه ب  یقدم کالفه

 ...  نمیشیگوشه م هیباهات ندارم فقط   یمن کار  یز ی به جون خودت که برام عز -

 ادامه داد   یمظلوم  یبا چشما  دیترسانم رو که د نگاه

 خوبه ؟  نمیشیم  ی... هرجا توبگ نیگوشه بش هیاصال توام  -

 کنان گفتم   هقهق

  نمی در بش  یجلو  خوامیم -

   نیبش یباشه هر جا دوست دار  -

بغضم   یصورتم پاک کردم و به سخت  یدادم و اشک هام رو از رو هیسمت در رفتم و به در اتاق تک به
رو از داخلش خارج کرد   یو شلوار کرم رنگ راهنیبه سمت چمدانش رفت و پ  وش یرو کنترل کردم دار

 کرد و گفت   یرو به در نشستم که خنده ا وشیبرگشتم و پشت به دار عیتخت گذاشت که سر یو رو

 راحت باش   کنمی داخل حمام لباسم رو عوض م -



 هر شب من یبغض ها

119 
 

و دوباره به در   دمیکش یبا خنده داخل حمام رفت نفس اسوده ا وشیسرم رو برگردوندم که دار اروم
اپدرم بهم  یکه از بچگ ییشروع به خوندن قران و دعا ها  دمیزدم و زانوهام رو در اغوش کش هیتک

 .از استرس و غم درونم کم کنم  یتا کم  خوندمیلب قران م ری اموخته بود کردم ز

  نهیکنار شوم  یصندل  یرو رو سشیخ  یبا لباس عوض کرده از حمام خارج شد و لباس ها  وشیدلر
پا انداخت و به من نگاه کرد بعد از قرائت قران چشمهام رو باز   یتخت نشست و پا رو یانداخت و رو
 چشم دوختم  کردیکه به من نگاه م وشیکردم و به دار

 درسته ؟  نی دیم حیرو برام توض یز ی چ دیگفت -

  یشی م ضی مر یبلند ش  نی زم  یاز رو یخواینم -

 راحتم  -

 ت و گفت نشس نهیشوم  یجلو نیزم  یتخت بلند شد و رو یخورد و از رو یتکون 

 گرم شو   کمی نهی تو هم کنار شوم  ایب -

 گفتم راحتم  -

رو که تا حاال اتفاق افتاده    ییبدم راستش من ماجراها یح یتو دختر باشه مجبورم توض  یچقدر سرتق -
 رو به پدرم نگفتم

 نگاهش کردم که ادامه داد   منتظر

 یکه با من ازدواج کن  یدازاد کردن پدرت و پسر عموت مجبور بودم که بگم تو قبول کر  یبرا -

 و گفتم    دمیجام پر از

 شده؟  یپدرم چ  -

 روستاتون باشه   ی تو دیاالن با یچ یه -

 تلنگر زده شد  نیبود که ا یکه به زور کنترل شده بود منتظر تلنگر  یبغض

 پدرم خوبه؟  -
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 اره به خدا خوبه   -

 ارومم کنه   یکرد کم ی بلند شد و به سمتم اومد و سع نیزم  یرو از

 راحت   التی خوبه خوبه پدرت مطمئن باش خ -

   دیبه تخت کرد که نشستم با فاصله کنارم نشست و پرس اشاره

 ؟ یبهتر  -

  دم یپرس یتکون دادم اشک هام رو از صورتم کنار زدم و با نگران یسر 

 اومد دنبالم؟  -

   رنشیگی پدرم م  یکه ادمهاخونتون بود  یکای اره نزد -

 نفرت نگاهش کردم که ادامه داد  با

 خبر هم نداشتم  ینداشتم حت یماجرا نقش نیا یباور کن من تو -

 کرد و ادامه داد یمکث

سرش   ییبال خواستمی نم  یحت یول   رمی اون پسره ، پسر عموت رو بگ خواستمی راستش من فقط م  -
 باور کن  ارمیب

  عیاز در انداخت و سر رونی به ب یدوختم که به سمت در رفت در اتاق رو بازکرد نگاه نیرو به زم  نگاهم
 در و بست و مجدد قفلش کرد  

 به سمتم اومد و کنارم نشست و اروم گفت   وشیدار

 حرف شدم تا پدرت ازاد بشه نیکردنت مجبور به ا دایبعد از پ -

 االن پدرم کجاست ؟ حالش خوبه ؟  -

 راحت   التیتاتونه خاره اره االن روس -

   دیکشی پدرم پر م یدلم برا گشتیدنبالم م  لیریبود که فقط ام نیهم یبرا پس
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 داره  اج یپدرم اون االن بهم احت شیبذار برگردم پ  -

 انداخت و اروم گفت:  نییرو پا  سرش

   تونمینم -

 گفتم  یعصب

   ذارهینم  تیبهتر بگم خود خواه ای...   یخواینم ای یتون ینم -

 و خودم رو کنترل کردم  دمیکش  قیرو بلند کرد و ازم خواست تا اروم باشم چند نفس عم  سرش

 پدرت   شیپ ی اجازه بدم برگرد تونمی صورت م هیفقط در  -

 عجله گفتم  بدون

 قبوله   -

 ؟   یچه شرط یبدون  یخواینم -

 پدرم   شی فقط بذار برگردم پ  کنمی داره خواهش م اجیبه من احت یل یپدرم خ -

 تخت بلند شد   یتکون داد و از رو  یسر 

 پس بلند شو   -

 کجا ؟  -

 تا بهت بگم    ایب -

 حال من غم داره سرده یهوا

   ستیاز ابرو بارون خزون ن یول

 داره تو لحن تو انگار   زمستون

 ست یابرش تو هزار تا اسمون ن که
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 نفس هام سرد دلم خون ریدلگ هوام

  نهید ودل دارم تو سعالم در هی

 و دل زار    اریتار و غم  شب

  نهیهم  یو ساق  یم یب یهوا

 تاب تب تو یتابانه ب  یب چه

 رحم  یتو ب  یرحم  یرحمانه ب  یب چه

   یکه تو باش  خوامیاندازه م یب چه

 رم یکه م ی خونی رحمانه م یب چه

 و سازم من سوزم من و اه من

   یکه شکست یو جام پر از م تو

 شراب و   ن یو حال خراب و ا من

  یو باده من و عادت به مست تو

  یو باده من و عادت به مست تو

   یل یزند وک یتابانه عل  یب

 

 دمشیدی بار م  نیاول یکه برا الی و  ییرای و به سمت پذ  میرفت  نییدنبالش حرکت کردم از پله ها پا به
  زی که مقابل م یقرمز  یمبلمان راحت سیدر گوشه اتاق و سرو یدوازده نفره ا یناهار خور   زیم میرفت

 نشسته یمبل سه نفره ا یشمس با ساناز که مدام همراهش بود رو یقرار داشت اقا یناهار خور 
  شخندیو با ن  ستادیشمس ا  یمقابل اقا وشیفاصله گرفتن دار گهیما از هم د دنیبودن که با د

 بلند گفت  شیشگیهم
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   میا با هم ازدواج کنت میگرفت میما تصم -

به   یتمام بدنم سرد شد و پاهام سست با ناباور  ختی ر  نهیدلم درون س وشیحرف دار دنیشن  با
 به من نگاه کنه حرفش رو ادامه داد  نکهیبدون ا یچشم دوختم ول وشیدار

  میازدواج کن میخوایهفته م نیتا اخر ا -

 زد و گفت   یشمس که بهت زده شده بود لبخند یاقا

 ها هم گفته شد   بهی غر یشد و جلو یچقدر زود قطع  -

 به حرف پدرش ادامه داد  تی اهم یب  وشیدار

 درسته ؟  یکنی که به قولت وفا م یخودت گفته بود -

بدست    خواستنی رو که م ییکه انگار کاال یبه لب زده بودن جور  یمندانه ا  روزی خند پ شی دو ن هر
  یرفتن کرد و ب  یاهیشده بود چشم هام شروع به س جیوگ  کردی اورده بودن سرم به شدت درد م

 افتادم  نیزم  یرو  اریاخت

چشم هام   گرمیبا دست د دیدیتار م یدستم چشم هام رو باز کردم چشمهام کم  یتو یحس سوزش  با
  یبار هم همون دکتر اشنا که هر بار برا نیچشم هام رو باز کردم ا یشتر یدادم و با دقت ب یرو فشار 

کرد    ورچشمم عب یاز جلو یلمیمثل ف شبیروشن شده بود اتفاقات د بایهوا تقر  شدید حالم خبر مبهبو
   دیبه چهره ام انداخت و پرس  یشد دکتر نگاه یاز گوشه چشمم جار  یاشک

 درد گرفت؟  -

  دیتکون دادم که دوباره پرس یبه نشونه منف  یسر 

 ؟ کنهیدرد م تیی جا -

  رهینشسته بود به سقف خ  یصندل  یکه کنار تخت رو وشیتفاوت به دار یبار به حرف اومدم و ب نیا
 شدم و گفتم  

   کنهی... درد م میقلبم ... زندگ -
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  شخندیقلبم قرار داد ن یرو  یپزشگ  یگوش  گهیگوشش قرار داد و با سر د یرو رو  شیپزشک  یگوش  دکتر
 زدم و گفتم   یپر درد

   یاش کن نهیمعا یتونینم کنهی دکتر روحم درد م -

  وشی قرار داد و از اتاق خارج شد ودار فشی رو داخل ک شی پزشک یسرش رو بلند کرد و گوش دکتر
دستم بود و با خارج   یکه تو ی سرم  یدستم نگاه کردم جا یچسب زده رو یکرد به جا شیهمراه

  کردمی تجربه م میزندگ یرو تو یپر درد دوباره گشوده شد  خلصه بد یایدن نیشدنش چشم هام به ا 
و گنگ   جیگ رمیبگ  یمیچه تصم دی انجام بدم با یچه کار   دیبا دونستمیو هوا معلق بودم نم نیزم  نیب

 شدم . رهی فقط به سقف خ

حرف هاست   نیتر از ا دهیچی ماجرا پ کردمی حس م ی چرا ول  دونمیحال پدرم االن خوبه ؟ نم  یبعن
و پدرش   وشیدار یباره حرف ها نیچند یاور  ادی کنن ی م یرو از من مخف  یز ی که چ کنمی حس م
سرم تکرار   ی به پدرش گفته بود دائما تو  وشیکه دار یمغزم زده بشه حرف  یتو  یتلنگر  شدیباعث م

  شدیم

 درسته ؟ یکنی به قولت وفا م یخودت گفته بود -

مواظبم باشه   ریکه به پدرم قول داد مثل ش یو روز  لی  ریام ری صدا همگام با تصاو نیاندارز ا نیطن
چشمهام بدون   شدیم  ریگونم سراز یامان رو یو ... اشک هام ب میمحرم شد گهیکه به همد یروز 
  یبود به سوختن چوب ها و رنگ نارنج رهی تخت خ ی روبرو نهی به شوم یحرکت نی تر کی کوچ یحت
  کردمینگاه م شدیم شونیو باعث تباه دیدریاتش که ناجوانمرانه تنه خشک چوب ها رو م یها هشعل

 ی ایشدنش گو کیکه با دور و نزد ییقدم ها یکه از چشمهام روان بود صدا ی اشک یو گلوله ها
بلند خودش رو چهار   یزده و با قدم ها ای به در یو در اخر دل  دیرس یصاحب قدم بود به گوش م یدودل
موندم که   نهیبه شوم رهیهمون طور خ  یعکس العمل نی تر کیدر رسوند بدون نشان دادن کوچ وبچ

  یشدم که کنارم رو وشیمتوجه حضور دلر دیکه به مشامم رس یعطر  یوارد اتاق شد از استشمام بو
 لب باز کردم اروم  یبزنه که با صدا یتخت نشست من من کنان خواست حرف

 تنها باشم خوامیم -

 اخه... یول -
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   رونی برو ب -

 اجازه بده برات ...  -

   دمیکش ادی فر بلند

   رونی برو ب -

اشک هام روون تر راه   دیدر اتاق خروجش رو به رخ کش دنیتخت بلند شد و با کوب  یاز رو وشیدار
از ته دل  خواستیداشتم دلم م  یکردم حالت خفگ هیبلند شروع به گر یکرد با صدا دایخودش رو پ

کار   نیا ازنفسم مانع   یو تنگ هیهق هق گر یبزنم تا راه حنجره ام بسته بشه ول ادیبزنم انقدر فر ادیفر
   گرفتیتخت قوت رو از دستم م یمشتهام رو دنیکردم کوب هیتخت گذاشتم و گر یسرم رو رو شدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم  فصل
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خودم و پدرم    نیب  دیبا  ذاشتیبراش افتاده باشه ارومم نم یممکنه چه اتفاق   دونستمیپدر که نم  ادی
  شترشیب یکار باعث ناراحت  نیا ای  دونستیانتخاب رو درست م نیپدر ا یول کردمیرو انتخاب م  یکی
 تونستمیبود تا م  یبود کاش کس   ریخلصه بدجور نفس گ  نیا رمی بگ تونستمینم یم یتصم چیه شدیم

  نطوریداشتم ا یبی پف کرده بود و سردرد عج ادیز هیحداقل باهاش مشورت کنم چشمهام از شدت گر
 دنیوقت تلف کرد به طرف در اتاق اومدم و در رو باز کردم خواستم از اتاق خارج شم که با د شدینم
 دنیا دکه ب ستادمیزانوهاش گذاشته بود ا ینشسته و دستهاش رو رو نیزم یکه کنار در رو  وشیدار

به خودش گرفت و اروم   یکرد نگاهش رنگ ناراحت یچشمهام نگاه  یبلند شد تو نیزم  یمن از رو
 گفت 

 باخودت ...   یکنی م یکار دار  یچ -

 به لرزه افتاده بود لب باز کردم   ادیز هیکه به خاطر گر ییطور نگاهش کردم و با صدا همون

 ازت بپرسم ؟ یسوال تونمیم -

 تکون داد   یسر 

 زم ی حتما بگو عز -

 نم؟ یاز خانواده ام رو بب یکس تونمیم -

 نزد که ادامه دادم   یانداخت و حرف  نییرو پا  سرش

 ؟  یرو چ  دیدوستم مهش -

 نگاهم کرد   یرو بلند کرد و سوال  سرش

 ...  یتو ری همون که برادرش ام -

 بود  یکاف وشیاخت داروشن یاداور ی یقدر برا نی جمله ام رو کامل کنم هم  خواستینم دلم

 کمکت کنم ؟  تونمیکه من نم  یدار  یکار  -

   ادیب  شیشما پ یبرا یکه باعث شه مشگل  ستین  یکار  -
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 کرد و لبش رو به دندون گرفت   ینگاه  واریانداخت و کالفه دوباره سر بلند کرد و به د نییرو پا  سرش

 ؟ یاز من متنفر  -

روز قبل بود جواب    کیاگر  دیشا دونستمیجواب رو نم نیبدم خودم هم ا یچه جواب دیبا دونستمینم
به اتاق برگشتم که پشت سرم وارد اتاق شد و در   یدلسوز  ایتنفره  دونمیاالن نم یداشتم ول  یواضح

  در وشیشدم دار رهیسوخته خ ینشستم و به چوب ها نهی کنار شوم  یچوب یصندل یاتاق رو بست رو
 ست وسوالش رو تکرار کرد  تخت نش  نییپا میک ینزد

 نه؟...  ادی از من بدت م یل یخ -

 کرد و ادامه داد  یمکث

عالقه مند کردنت   یتالش من برا دونمیسوال رو خوب م  نیخودم جواب ا  یجواب بد خوادینم -
 جواب عکس داد 

رو فرو فرستاد نتونستم تحمل کنم   شدیکه واضح در صداش حس م  یانداخت و بغض  نییرو پا  سرش
 در حالت بدنم جواب دادم  یر ییو بدون تق 

 راجبش نظر داد  شهینم  یراحت نی و به هم هینیتنفر کلمه سنگ گهیخانم جانم م -

   دیرو بلند کرد و با لبخند پرس  سرش

 باشم ؟ دواریام یعنیاالن  نیا -

 مچشم دوخت  وشیگرفتم و به دار نهی رو از اتش شوم نگاهم

 ؟ یدیبپرسم صادقانه جواب م  یاگر سوال -

 قلبش گذاشت و گفت  یتکون داد دستش رو رو دیی رو به نشونه تا  سرش

 قلبم   میاز صم  -

 لبم نقش بست  یرو یکمرنگ  لبخند

 ؟ یگرفت یم یمیچه تصم یمن بود  یاگر شما جا -
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 نگه داشت و با صدا خارجش کرد   نهیس یرو تو  نفسش

   کشتمیپسره رو م  زدمیبگم راستش ... م دیبا یچ دونمینم -

 دم ینگاهش کردم و دوباره پرس یکرد جد  یلبخند تلخ  و

 ؟   یگرفت یم یمیچه تصم یمن بود ی... اگه جا  گمیم یجد -

 درسته؟  یمشورت کن یبا کس یخوایم -

 تش چشم دوختم و لب باز کردم  ا یو تکون دادم و دوباره به شعله ها سرم

   کنمی قبول م -

 تعجب نگاهم کرد   با

 ؟ یمطمئن  -

 بله مطمئنم  -

 شد   رهیخ رونیتخت رفت و به ب  یباال  یلبه تخت بلند شد و به سمت پنجره  از

خانواده  شی که بتونم از عالقه ام بهت دست بکشم و اجازه بدم که پ ستمیراستش اونقدر قدرتمند ن -
 واقعا از دستت خواهم داد  گهیچون مطمئنم که د یات برگرد

مردونه اش باعث   یبود لرزش صدا ستادهیمقابل پنجره و پشت به من ا نهیکردم دست به س نگاهش
 به سمتم برگشت و ادامه داد  شدی لرزش ناخواگاه قلبم م

تو عالقه  من خودخواهانه به  یول  یاز من متنفر  دیشا   یو حت یبه من ندار  یکه عالقه ا دونمیم -
 ... تونمیمندم و نم 

شد باعث شد تا دوباره به سمت پنجره برگرده و پشت به    یکه ناخوداگاه از گوشه چشمش جار  یاشک
  حیترج  ی نه ول ایبزنم   یاالن حرف دیبا دونستمینزد نم  یسکوت کرد و حرف  یا  هیچند ثان ستهیمن با

 صاف کرد و ادامه داد  یی، گلو  دیبه صورتش کش  یدست وشیدادم تا سکوتم رو ادامه بدم دار
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با من که انقدر باعث رنجشت شدم من هر لحظه عاشق تر شدم و    ی... حت یحت   یمهربون یلیتو خ  -
 رنجوندم    شتریتو رو هر لحظه از خودم ب

 من چشم دوخت   قرمز که پر از اشک بود به ییسمتم برگشت و با چشمها به

 که عاشقانه دوست دارم  دونمیمن فقط م -

انجام بدم تا به   یچه کار  دیبا دونستمینم دیحد ممکن رس   نیداغ شد و تپش قلبم به باال تر بدنم
اشک  میکرد یطور به هم نگاه م ن یبودم هم  دهیحرف رو نشن نیا یکس چیوقت از زبان ه چیحال ه

خشکم   یصحنه ا   نیهمچ دنیکج کرده بود با د  وشیدار یبار راه خودش رو به سمت چشم ها نیا
که  یتقه ا ی صدا  کردمی نگاه م وشیام حبس شده بود و فقط به دار نهیقفسه س ینفسم تو بودزده 

  ییبه سمت رو شو وشیبهت شد دار  نیدر امتداد ان باعث شکستن ا ییبه در برخورد کرد و صدا
 رهیلرزون به طرف در اتاق رفتم دستگ یبرخواستم با قدم ها یصندل  یب رو باز کرد از روا ری رفت و ش

 به کمرش زده بود و با احترام گفت  یدست میدر و فشردم در اتاق رو باز کردم مش رح 

   دیببر فیتشر  نییصرف ناهار پا یبرا وشیسالم خانم اقا شمس گفتن اگه حالتون بهتره با اقا دار -

   دییممنون حتما شما بفرما -

 گفت  رفتیزد و همونطور که به طرف پله ها م یلبخند میرح  مش

 دخترم خداحفظت کنه  یش ر یپ -

خانم جان افتادم که هر وقت  اقاجان و   ادیلبم نقش بست به  یلبخند رو می مش رح یحرف ها با
خودم   ستادمیدراور ا یدر اتاق رو باز گذاشتم روبرو کردنی دعا رو در حقم م نیا  کردمی بهشون م ی کمک
  یادآور ی سردردم رو فراموش کرده بودم که با  ینگاه کردم چشمهام هنوز ورم داشت ول  نهیا یرو تو

 ستادهیپشت سرم ا  نهیا یرو تو وشیم داردوباره درد به سراغم اومد چادرم رو مرتب کردم که نگاه
 بود گرفت و به پشت سرم برگشتم لب باز کردم

 ظاهر نشو   هوی لطفا  -

   دمیزد و سرش رو کج کرد و نگاهم کرد که پرس یلبخند

 شده ؟  یز یچ -
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   یبش تی ببخش که باعث شدم انقدر اذ -

 دو سر  ویاون د شیکه تنها برم پ  یخوا یمن گرسنه ام نم  -

 هی هیگر دنید یادم از نظرم بد باشه ول هیجو رو عوض کنم هر چقدر هم  خواستمی طرف در رفتم  م به
کلمه اخرم شکلک دراوردم که باعث خنده صدا   انی ناراحت کننده باشه با ب تونهی دردناکه و م یل یمرد خ
به   نداختیم  نیی و به پاسرش ر یکه تازگ  دنشیشد به چهره اش نگاه کردم و به طرز خند وشیدار دار
حداقل به    ایمتفاوت شده  یلیاز همه نظر خ ستیبود ن زی که از نظرم تنفر انگ  یهمون ادم نینظرم ا

بود    یقیدر یمحبت ب  کردی رو بهم القا نم  یروشنش حس بد یسبز عسل  یبود چشمها نطور ینظر من ا
به سرعت خودش   مچشم ازش گرفتم و از اتاق خارج شد وشیبا نگاه دار اوردیکه به سمتم حجوم م 
شمس   یتوجه به نگاه اقا یب میرفت  یناهار خور  زیو به طرف م  میاومد نییپا یرو بهم رسوند از پله ها 

رو برام   یصندل   وشیبود رفتم دار زی که دور م یصندل  نی نشسته بود به سمت دور تر زی که در راس م
که مقابل شمس قرار   دبو ییجا  یصندل   یرو میریطرز قرار گکردم و نشستم  یتشکر  دیکش رونیب
حرف با    یبود نشست و بدون کلمه ا زیم گهیکه در راس د میکنار یصندل یرو   وشیو دار گرفتمینم

 پدرش رو به من کرد و گفت 

 ؟  یخور یم  یچ زمی عز -

از   ییتا کردیم یکه داخل بشقابش بود باز  یکه با سوپ  یبه شمس در حال  یچشم ری زدم و ز یلبخند
  وشیبدون بلند کردن سرم به دار یم یبا لحن مال کردیابروش رو باال داده بود و با تعجب به ما نگاه م

 گفتم

   هیساالد کاف یکم -

   ینخورد  یدرست و حساب  یهم غذا روزید زمی نه عز -

از مرغ برام   یف گرفت برنج و تکه اشد و ظرف برنج رو به طر زی به سمت م ز یخ  مین  یصندل  یرو از
برام    وشیکه دار ییگرفتن حال شمس با اشتها شروع به خوردن غذا یبرا ینداشتم ول ییاشتها دیکش
به   یو قاشق کردیبه من م ینگاه دیخودش غذا کش یهم مثل من برا وشیبود کردم دار دهیکش
  وشیتشکر کردم دار یاروم یبلند شدم و با صدا یصندل یبعد از صرف ناهار از رو گذاشتیم انده

 کنه که شمس صداش کرد و ازش خواست که صبر کنه  میهم بلند شد که همراه 
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   می... بمون ... تا در مورد قرارمون صحبت کن وشیدار -

 لب گفتم ری دادم و زبه چهره اش انداختم سرم رو تکون  ینگاه ستادیهمون طور دودل ا وشیدار

 اتاق به کارت برس   یتو رمیمن م -

زد و به رفتنم چشم دوخت به سمت پله ها رفتم چند   یچشمهام رو بستم و دوباره باز کردم لبخند  و
پله ها  نیی برگشتم پا ن ییطاقتم رو تاق کرد اروم از پله ها به پا یکنجکاو یپله به سمت باال رفتم ول

 کردم    زی نداشت گوش ت دید  یو ناهار خور  ییاریکه به پذ  ییجا ستادمیا

 ه؟یجد  متیتصم -

   یگرفت یبله نکنه تا به حال شوخ -

   ستی بذاره دست بردار ن یکس  یدست رو شناسمی نه پسرم رو خوب م -

هم   یا گهیاز کس د اریکه انگار تابه حال چند نفر رو خواستم من تا به حال بجز تووش یگیم نی همچ -
 حرف زدم  

 ؟  یکن ی حد ارزش داشت که به خاطرش خود کش  نیدر ا یعنی -

 به خاطر من ...  یعنی یدهنم گذاشتم وا یرو جلو دستم

   ؟یحرفا رو بزن نی که ا یمنو نگه نداشت -

 نه  -

 ؟ یکرد رو ازاد  اری پدر تووش -

 از اول نگرفتمش که ازادش کنم   -

   یگیم یچ -

 سکته کرد   ستی که ن دیکه دنبال دخترش اومد و د یپدرش وقت یدیکه شن  نیهم -

   ینگه دار  نجایدختر و ا  نیا یاونوقت حاضر شد یگیم یچ -
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که متوجه  وش یدار یشد و از پله ها باال رفتم صدا  رینتونستم خودم رو کنترل کنم اشکهام سراز گهید
به طرف اتاق رفتم در اتاق رو بستم و پشت در   دمیشنیحضور من شده بود رو که  دنبالم اومد رو م

  کردی و صدام م زدیدائما در م وشینشستم دار

 ...  اریتووش  -

 بدم  حی در و باز کن برات توض  اریتووش  -

 نبودم باور کن   انی برام با ارزش تره باور کن من در جر زیبه جون خودت که از همه چ -

 پدرت   شی پ  برمتیاالن م نیدر باز کن حاضر شو هم -

   دیشمس به گوشم رس یبلند شدم خواستم در اتاق رو باز کنم که صدا نیزم  یرو از

 ؟  یکار کن   یچ یخوایم وشیدار یفهمیم چیه -

 هارو   یمسخره باز  نیبس کن .. بس کن ا -

   سوزهیمن پدرتم دلم به حال تو م احمق -

 پدرش    شیپ برمشی دلت به حال من بسوزه من م خوامینم -

   رسهی دستتم بهش نم  گهید شیببر وونهید -

   دونهیمن دوسش دارم حاال خودش هم م -

 براش مهمه   یکن ی واقعا فکر م -

  ست یاره از سنگ که ن -

   ارنی هم سر خودت ب ییچه بال ست یبلکه معلوم ن رسهی دستت بهش نم  گهیمطمئن باش نه تنها د -

   ستیبرام مهم ن -

 ؟  شیخواستیمگه نم -



 هر شب من یبغض ها

133 
 

خودت خوب    یمتینه به هر ق رهیکه خواست بگ یمیبعد هر تصم خوامشیبدونه م خواستمیمن م -
   یدونیم

 داد زد و نگذاشت که شمس حرفش رو ادامه بده بلند

 پدرت   شی پ میبر ای ب اریتووش  -

  یبرد و به سمت در خروج نییاتاق رو باز کردم که مچ دستم رو گرفت و دنبال خودش از پله ها پا در
  دیرسی شمس از پشت سر به گوش م یرفت صدا

   ارمیرو برات م  نایبهتر  یاحمق نشو نرو تو تنها پسرم -

  میبود رفت الی که پشت و نیخارج شد و با هم به طرف ماش  الیتفاوت به حرف پدرش از و یب  وشیدار
  نیماش یرو قفل کرد و حرکت کرد شمس جلو   نیدر ماش وشیکه دار  میشد ن یبه سرعت سوار ماش

رو کج کرد و از کنار پدرش   رشیفرستاد و مس رونی ب  تی نفس کالفه اش رو با عصبان وشیرو گرفت دار
صداش   گهید یول  دیکشی م ادیفر یشد و به سمت جاده رفت به پشت سر نگاه کردم شمس عصب  رد

  یصندل یکه به سمت شمس رفت صاف رو  دمیرو د می لحظه مش رح  نیدر اخر دیرسیبه گوش نم 
شده بود و با سرعت   رهی سرخ شده به جاده خ یانداختم که با چشمها وشیبه دار  ینشستم و نگاه

 اروم لب باز کردم  کردی حرکت م

 ؟ یکن ی اروم تر رانندگ  شهیم -

  رهیخ  رونی به ب ردادیی تغ یفرع  ابانیرو کمتر کرد و راهش رو به سمت خ   نیسرعت ماش ینزد ول یحرف 
... نه دوست   ایاالن بهتر بود  یعنی بود  یاالن پدرم چ  تی معلوم نبود وضع  ختمی ریشدم و اروم اشک م 

   ذاشتیتنهاش نم  لیریفکر کنم اگر حال پدر بد بود ام یبد زیاشتم به چند

  میبود که تهران رو پشت سر گذاشته بود یشکل گواه جاده ا یابان یب  ریشده بود مس کیتار هوا

   یتوقف کن   ییجا شهیم -

 خواستمیمن نم یبود ول وشیمشکالت من به خاطر دار ی نزد درسته که تمام یتکون داد و حرف  یسر 
 کار و جبران کنم   نیا

 ؟  یبگ یز یچ یخواینم -
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- ..... 

   ینزد یحرف  م یحرکت کرد  یاز وقت -

 شده بود گفت    رهیطور که به جاده خ همون

 داشته باشم  یحرف  تونمینم یجز ... شرمندگ -

  شهیپدرم حالم خوب م دنیبه دل ندارم با د یا نهیمن ک -

و به سمتم  دیکش یق یتوقف کرد نفس عم یکوچک  یراه  نیرو کمتر کرد و کنار رستوران ب   سرعتش
 برگشت  

 ؟  یمن و ببخش یتون یم یعنی -

  می بحث و تموم کن  نیا -

راهش رو به سمت   یکه به سخت  یا یزدم که باعث شد حرفش رو ادامه نده شب طوالن یلبخند و
محض و اتش روشن   یاهی که جز س یراه نیب هیا هیسرد که از پنجره اتاق کرا  یشب کردیم  دایصبح پ

به در زده شد که  یتقه ا ذاشتینم  شیرو به نما یا گهید زی شده با چوب و نشستن چند مرد چ
   دادمن یجواب

   یدار ی... ب اریتووش  -

خلوتم بگذاره چادر از سرم   یکه بخواد پا تو یحضور کس یبرا یبه غذا داشتم نه حوصله ا یلیم نه
از پرده اتاق رو که  یکم دمیخسته ام کش یبه موها یکردم با دستانم شانه ابرداشتم و موهام رو باز 

  یک یبه تار وشدم تمام حواسم ر  ره یشب خ   یاهیگذاشتم و به س واریچرک بود کنار زدم سر به د دیسف
   دیرسی بود فرهاد که از ضبط رستوران به طور واضح به گوش م   یشب و تکرار اهنگ شنبه روز بد

 فکر نکنم یز یتا به چ کردمی و تالش م  دمیکشیم

 بود   یروز بد شنبه

   یحوصلگ   یب  روز

  شدیکه م  یخوب وقت
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   یتازه بگ یغزل

 من   کشنبهی ظهر

 تموم   مهین جدول

  اهی خونه هاش س همه

 خونه جغد شوم   یرو

 من   یادداشتهای یکهنه  ی صفحه

 منه الد یدوشنبه روز م  گفت

 که چشم من  گهیشعر تو م  اما

 نخ ابره که بارون بزنه  تو

 ... اگه بارون بزنه  اخ

 اگه بارون بزنه  اخ

 بود   یسه شنبه خاکستر  غروب

 انگار نوک کوه رفته بودن  همه

 برو   نجایزدم از ا یخودم ه به

 من  یموش خورده شناسنامه  اما

 من   یچهارشنبه  عصر

 ما  ی ... عصر خوشبخت هه

 من  دنیگند فصل

 ما   هیجون سخت فصل
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 پنجشنبه اومد   روز

   ری سقاهک پ مثل

 اب   کهیچ هینوکش  رو

   ری بگ ری به من بگ  گفت

  دواریم امبه صورتم زد یاب دمی موهام رو بافتم و چادرم رو به سر کش دیسرد باالخره از راه رس صبح
از راه دور پدر و دادن   دنید ی حت  نمیبرسم و پدرم رو بب میپدر یبودم که حداقل تا شب به روستا

راه رو   ی تو یاز اتاق خارج شدم کس  شدیمن و پدر محسوب م یبرا یمژدگان نیاز حالم بهتر یخبر 
روشن بود    شبیکه از د یجون یکنار اتش ب یا یخال یصندل ینبود از در استراحتگاه خارج شدم و رو

  الی از فکرو خ یچشم دوختم تلمبار  کردنیاز جاده عبور م  یکه گهگاه یکم یها  لینشستم و به اتومب
مردم   فحر   شدمیکه باهاش مواجه م یپدر و عکس العمل دنید شدیم میوونگ یسرم باعث د یتو

چه  دی با اضحار عشقش با دونستمیکه نم  یبشه دشمن وشیکه ممکن بود با دار یروستا برخورد
  دیبا  زدیکه با پدرش م  ییبا اون بغض مردونه و حرف ها  وش یدار یحرف ها یاداور ی رمی بگ ی میتصم
به حالت   رو  زیچطور همه چ ای کندم یاز کدوم دل م دیبا   لیریخانواده ام ام می نه زندگ ای  کردمی باور م

   رفتی نم  رونیاز ذهنم ب وشیابراز عالقه دار یاداور یقبل برگردونم 

و   وشیلرزونم سرم رو به پشت سر برگردوندم حضور دار یشانه ها یرو یقرار گرفتن کت مردونه ا با
   ختیلبش نقش بسته بود تمام افکارم رو به هم ر یکه رو ییبایاون لبخند ز

   زینم سحر خخا ری صبح بخ -

  وشیاز دست دار کردیم یاداور یهوا رو   یبخار گرمش سرما دنیکه د یداغ ریش  وانی زدم و ل یلبخند
به جسم کرخت و سردم    یکم امی الت وانیبدنه ل یچشسباندم تا گرما وانیگرفتم دستانم رو به بدنه ل

 و گفتم  دمیکش یقیجون شده بود ببخشه نفس عم  یکه ب

 ن؟ یدیخوب خواب -

 رخ چهره ام که به سمتش بود چشم دوخت    میکج کرد و به ن یسر 

 وقته شب ها خواب ندارم   یل یمن که خ -
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 دم یو پرس   دمینوش  ری از ش یرو به طرفش برگردوندم و کم  صورتم

 شما چرا ؟  -

 کرد که متوجه منظورش شدم نگاهم رو مجدد به جاده مقابلم دوختم که لب باز کرد  یمعنا دار  نگاه

 خودم گفتم اول ازت بپرسم  شی ؟ پ یخور ی م  یصبحانه چ  یبرا -

 ن یعادت به خوردن صبحانه ندارم متشکر شما صبحانه بخور -

 کنار دستم بلند شد و گفت  یصندل  یرو از

   امی ها رو حساب کنم و باتاق  هیتا من کرا نیبش  نیماش یپس تو -

حرکت کردم و    وشیدار لیرو گرفتم و به سمت اتومب چ ییرو به طرفم گرفت سو  نشی ماش چییسو و
 یزدم و کت رو رو هیتک نی ماش یشونه ام برداشتم به صندل  یرو از رو وشیشدم کت دار  نیسوار ماش
هم گذاشتم و  یچشمهام رو رو  دیچی مشامم پ یعطر تند کت تو  یگرم شم بو یتا کم  دمیخودم کش
همه محبت و   نیا یمطمئنا برا یخبر برام بود ول نی پدر بهتر شیبرگشتن پ  دمیکش یق یمنفس ع

از   وشیشد و از عالقه اش بهم گفت دار  رهیکه به چشم هام خ یتنها کس شدمی عذاب دل تنگ م یحت
دستش بود و به طرف   یداخلش پنهان شده تو یز یکه انگار چ یاومد و پاچه ا رونیب  ری در مهمان پذ

 پام گذاشت   یدستش رو رو یشد و پارچه تو نیاومد سوار ماش  لیاتومب

 ؟ هیچ نیا -

  ینخور  یز یکه چ شهینم -

 ...  یول -

   خورهیرو م  ییغذا یوعده ها هیعادت به خوردن صبحانه ندارم انگار بق  گهی م نینداره همچ  یول -

رو   لشیو اتومب  گرفتیکرد و همون طور که نگاه ازم م  یگرفته بود مکث طرز حرف زدنش خنده ام از
 گفت  کردیروشن م 

   ارمیبالخره تونستم خنده رو به لب هات ب  -
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 گفت   ینه چندان بلند یشدم که مجدد لب باز کرد و با صدا  رهیخ  رونی از پنجره به ب دمیکش  خجالت

بذار   ریمونده را رو ازم نگ یباق ی چند صبا نیحداقل ا دم یم لیخودم دارم عشقم رو تحو یبا دستا -
 کنم یبار چهره ات رو خوب به خاطر بسپارم تا بتونم با خاطراتت زندگ نیاخر یبرا

بلند شروع   یشدم و با صدا  رهیچشمام حلقه بست به سمتش برگشتم و به چشم هاش خ یتو اشک
 به حرف زدن کردم  

 یحت گهیکه نتونم فراموشت کنم ... د یکنی م یکار  ی... بس کن ... دار  یلعنت یکن یم تمیاذ یدار  -
... بس کن ...  یرو به هم زد  میبودمت ... زندگ دهیوقت ند  چیعالقه دارم کاش ه یبه ک  دونمینم
 رو انتخاب کنم   یک یتو و پدر و خانواده ام  نی ب تونمینم

چند  دمیشدم و در و محکم کوب ادهیپ  نشیرو به سمتش پرت کردم و از ماش  وشیکت دار هیگر با
 گفت  یبلند  یبا صدا وشیبلند شد دار ل یبسته شدن در اتومب یدور شدم که صدا نیاز ماش  یقدم

تو   یتو عذابم ول  ی... قبول دارم من برا یخت یرو بهم ر  می؟ تو چند ماهه زندگ کنمی م تتیمن اذ -
 ؟   یفهم ینبودت عذابه م

 بس کن   -

  هیعشق چ  یفهمیتو چه م دمیدارم عشقم رو از دست م تونمینم -

 بس کن   -

  شدیتر م  کیکه به من نزد دمیشنیقدم هاش رو م  یگرفتم صدا یشتر یفاصله ب نیزدم و از ماش  داد
 یکه تو یکردم درد  دنیکه حاضر به کنترلش نبودم شروع به دو یا هیبدون برگشتن به طرفش با گر

رو   مخوردم خودم رو جمع کردم و زانو ها نیکرد و به زم   دیدم رو شدخور چیپ ی درد مچ پا دیچی پام پ
خودش رو بهم رسوند دستش رو به طرفم دراز کرد که خودم رو عقب  وشی دار دمیدر اغوش کش

 اروم لب باز کرد  دمیکش

 نشد ؟   تی زیچ -

- .… 
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 هوا سرده  نی ماش  یتو  ایفقط ب زنمی خب حرف نم یل یخ -

کمکم   ینشست و مجدد دست برا  نیزم  یکه کنارم رو  ختمیری زانوم گذاشتم و اشک م  یرو رو سرم
اخم هام رو در هم فروبردم   دمیبازوم نشست خودم رو عقب کش  یدراز کرد حرارت دست هاش که رو

 گفت  تیو به چهره اش چشم دوختم که با عصبان 

و   هیک  ستیکه معلوم ن لیریو ام ام نا محرمم  وونهیمن بدم نامحرمتم ...اره؟ من که از عشقت د -
 محرم   هیچ

گفتم و مجدد نشستم  یگذاشتم که دردش اخ نی زم یبلند شدم پام رو دوباره رو نیزم  یرو از
 که مچ پام رو گرفته بودم گفت  دنمیبلند شد و به سمتم اومد با د نی زم یاز رو وشیدار

   ارمیو ب ن یکمکت کنم حداقل صبر کن ماش  یذار ینم -

  یکمک به طرفم اومد که ممانعت یشد برا  ادهی کنارم توقف کرد و پ لیبا اتومب  دی دو نشی طرف ماش به
سوار شد و کتش رو روم انداخت اشک هام رو پاک کردم و   گهیشدم از در د  نینکردم و سوار ماش

  کردی م یاهسته رانندگ یلیه  بر عکس روز قبل خ گرمم کن  یجمع کردم تا کم  وشیکت دار ر یخودم رو ز
ظهر بود و هنوز   یکای شدم نزد رهی نکردم از پنجره به جاده خ یپدرم اعتراض  یاز با وجود دل تنگم برا 

برام از صبح   وشیکه دار یپارچه ا  ادی شدیباعث حالت تهوع ام م  نیماش یتکون ها میجاده بود یتو
 سکوتش رو شکست   وشیگاه کردم که داررو ن  یاورده بود افتادم اطراف صندل

 ؟   یگردیم  یدنبال چ -

   یچ یه -

  گهیبگو د -

   یچ یه -

 ؟  یخور یپس چرا انقدر تکون م -

 کجاست؟  یاون پارچه که صبح اورد -

 گرسنه ات شده ؟ -
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   خورهیتکون خورد که حالم داره به هم م  نتیانقدر ماش  رمی نخ -

   دارمیرستوران نگه م  هیانقدر تکون نخور بذار االن  -

  خوادینم -

به  کردیسرد حالم رو بهتر م  یبردم برخورد هوا رونی و سرم رو ب دمیکش ن ییرو پا نی ماش پنجره
شد عکس   ادهیپ نی رو متوقف کرد و از ماش  نیرستوران ماش کیکه نزد میدیرس   یراه  نیرستوران ب

 نشدم به سمتم برگشت و گفت   ادهیپ نی شنشون ندادم و از ما یالعمل

 ...  گهید ایب -

 به من کرد و گفت   یاومد نگاه نیشدم که به سمت ماش رهی روبرو خ به

 دکتر ؟  میبر یخوا یم کنهیببخش فراموش کردم پات درد م -

 نه ممنون   -

   کنمی تعارف نم -

 منم گفتم ممنون   -

 فرستاد   رونیو با صدا ب  دیکش یق یعم  نفس

 ؟  یخور یم یچ -

   کنهی نم  یفرق -

 جوجه کباب خوبه ؟   -

 ممنون   -

 اره ؟  یعنی نیا -

کرد و به طرف رستوران رفت پنجره   یباال انداختم که تک خنده ا ییبه چهره اش کردم و ابرو ینگاه
رو تا   ببره کت  نیتازه بدست اومده بدنم رو از ب یسوز سرما گرما خواستمینم دمیرو باال کش  نیماش
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اطراف   یهاهم گذاشتم انقدر خسته بودم که کمکم صدا   یو چشم هامو رو دمی بازو هام باال کش یرو
به   یدست رفتی شب م یاه یچشم هام رو باز کردم هوا به سمت س نیماش دیرفت با تکان شد  نیاز ب

 و صاف نشستم  دمیباال کش یصندل یو خودم رو رو دمیصورتم کش 

 خانم خواب الو  یشد داریبالخره ب -

 لبخند گفتم با

 خسته بودم متوجه نشدم چطور خوابم رفت    یلیخ  دیببخش -

   یخوابیو خودت م اهیدنبال نخود س یفرست ی بله منو م -

که سرش رو به طرفم برگردوند با تعجب بهم چشم دوخت   دمیخند  زیانداختم و ر نیی رو پا سرم
 زد و ادامه داد  یلخند

  یپس درست حدس زدم سرکارم گذاشت طونیش یا -

 چطور خوابم برد  دمی نداشتم فقط نفهم یقصد نینه واقعا همچ  -

   ینداشت  یچند وقت خواب درست نیا یخانم  دونمیم -

 عقب برداشت و به سمتم گرفت  یاز صندل یینگه داشت و ظرف غذا ینزدم که کنار  یحرف 

 نگه دارم یی شام جا یفقط سرد شده فعال بخور تا ضعفت رو جمع کنه تا برا -

دست و پام به لرزه افتاده بود   یکردم و ظرف غذا رو گرفتم و شروع به خوردن کردم از گرسنگ تشکر
که با لبخند نگاهم  وشیدار اش گذاشتم سر بلند کردم که نگاه سهیکه شدم ظرف غذا رو داخل ک  ریس
 انداختم و گفتم نییبه چشم هام افتاد سرم رو پا  کردیم

 ممنون   -

   کنمی خواهش م -

  میفت یراه ب گهید ستیبهتر ن -



 هر شب من یبغض ها

142 
 

به   دیباریاز چهره اش م  یرو روشن کرد از گوشه چشم نگاهش کردم خستگ نی تکون داد و ماش یسر 
   هیخاطر من دو روز تمامه که در حال رانندگ

 وش یاقا دار -

 جواب داد  یداد و با لحن مهربان  ریی تغ متمینگاهش رو به  ری لبخند مس با

 جانم   -

 انداختم و ادامه دادم  نییسرم رو پا دمیکش  خجالت

   دیاستراحت کن  کمی نیاگه خسته شد -

 حضورت رو کنارم از دست بدم  یا قهیدق ستمیحاضر ن  یکه کنارت هستم حت یتا زمان -

 جام نیمن که فعال هم -

   دم یفرصتم رو از دست نم نیاخر نمتی نتونم بب گهیممکنه د کنهیحضور رو کمرنگ م  نیخواب مدت ا -

روستا   کی جمع شد نزد وشیدار ی حرف ها یزدم که با باداور  یانداختم لبخند  یجاده اطراف نگاه به
ذوق   وشی دار ن ینگاه به چهره خسته غمگ میدیرسیبه روستا م گهیدساعته  میکمتر از ن  دیتا شا میبود
  شیپ  الخرهمرد برام انقدر مهم باشه قرار بود ب نیحال ا دیاصال چرا با کردی پدر و کمرنگ م دنید

رو    یخوش ن یغم پنهان شده در چهره اش ا وشیدار یحرف ها یقبلم ول  یخانواده ام برگردم و به زندگ
  کردی کمرنگ م

   وشیاقا دار -

 بله   -

  دیکشی م شی اش رو به نما نهیلرزونش بغض پنهان شده درون س یصدا

  ادی ب  شیبراتون پ یمشگل  خوامینم شمیم  ادهیمن اول روستا پ -

   شهیتر م کیو تار  کیشبه هوا داره تار  کیکه نزد شهینم -

   دیکن ادهی بهتره که من رو پ ادیب  شی براتون پ  یمشگل خوادیدلم نم -
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 ...  یول -

   کنمی خواهش م -

سرخ شده اش رنگ   یانداخت چشمها یقیروستا توقف کرد و چهره ام نگاه دق یورود یتابلو کنار
 ادهی پ لشیجدا کردم و از اتومب  وشیقطرات اشک رو به خودش گرفت نگاهم رو از نگاه پر حسرت دار

به   ینگاه نیی پا یبرگشتم و از پنجره  نیو به سمت ماش  اوردیبرداشتم که دلم طاقت ن یشدم قدم
 انداختم   وشیدار

  دیکه در حق ام کرد یممنون بابت تمام لطف -

 گلوش رو خورد و گفت  یتو بغض

 در حقت نکردم منو ببخش  یکار  یمن جز بد -

  یفی که انسان شر دیهاتون ثابت کرد شما با محبت م یدار یهمه ما اشتباهات دیحرف رو نزن نیا -
  دیهست

با   نباریشد و ا   رهیحرف به چشم هام خ  نیاخر یلبهاش نقش بست و برا یرو  یتلخ  یعصب  خنده
 محکم لب باز کرد   کردیکه لرزشش رو کنترل م ییصدا

 تو زنده است  یدوباره  دنید دیهست که به ام ایدن نیا یتو  یبدون که کس -

 فاصله دادم و گفتم  لیصورتم رو از پنجره اتومب 

  کنمیوقت محبت هاتون رو فراموش نم چیمن ه -

 کردم و نا خواسته ادامه دادم  یمکث

 کنمیوقت فراموشت نم چیه -

  نیفاصله گرفتم که اخر وشیدار لیاز اتومب دنیدهنم و گرفتم و با دو یاتمام حرفم با دستم جلو با
   گفتیبود که م وشیدار ادیفر دم یکه شن  ییصدا

  ار یدوست دارم توو ش -
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 کردم   دنیزدم و دوباره شروع به دو یلبخند  ستادمیافتاد ا یکه به خانه پدر  چشمم

   وشیدار

   شدیذهنم تکرار م یتو ارینداشت حرف اخر تووش یدلم ارام یو غوغا اهویه

  کنمیوقت فراموشت نم چیه -

  کنمیوقت فراموشت نم چیه -

 یا دهیفا گهینسبت به من داشت د  اری حس تووش یرو یر ی داشتم تاث اریکه به تووش یاحساس  یعنی
به پدرش با اون پسر    دنیاز دستش دادم حتما به محض رس شهیهم  یبرا یاالت یخ  نینداشت همچ

 یبه روستاشون م  دیگرفتم نبا  میاشتباه کردم که با احساسم تصم  کردیاش ازدواج م وونهید یعمو
شدم   نیرو نداشت سوار ماش بایز یاون چشم ها یاشک تو دنیطاقت د یدل لعنت نیاما ا شاوردم

 یحوصله  گهیفرودگاه گذاشتم د نگیپارک یرو تو نمی شهر رسوندم ماش نیتر کیو خودم رو به نزد
بگذرونم حاال که   اریرو با تووش یشتر یبود که بتونم زمان ب یزمان  یبرا یرو نداشتم رانندگ یرانندگ 

رو به تهران رزرو کردم و به   طیبل نیداشته باشه اول  تونستیم یا دهیچه فا گهیکار د نیا دارمشن
  یخونه که بجز من و پدر کس  یرو نداشتم از در پشت یخونه برگشتم اصال حوصله سر و کله زدن با کس

پدر که از پشت سر صدام   یت وارد خونه شدم از پله ها باال رفتم که صدااز وجودش خبر نداش گهید
 تر کرد   ختهیحالم رو به هم ر  کردیم

   یر یکجا م  وشیدار -

 به سمتش برگشتم  کالفه

 رو ندارم  یک یتو  یبس کن بابا اصال حوصله  -

 ؟ شیبه خونه اش برگردوند  -

 ن خودم داشتم  در اروم کرد یسع ادیکالفه ترم کرد با فر شخندشین

   یزن یحاال به من طعنه م  یتو بود عشقم رو ازم گرفت ریهمش تقص  -

 گفت  رفت ی م نییزد و همون طور که از پله ها پا ینداد و لبخند پهن تر  تمیبه عصبان یتیاهم
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  میدار یمهم تر  یاالن کار ها یبهتر که َدکش کرد -

 و پشت سرش به راه افتادم  دمیهامو تو هم کش اخم

 ؟ی ؟ چه کار  یگیم یچ -

   یاالن مملکت که خوب خبر دار  تی خودت از وضع -

 ؟  یخب که چ -

هر چه زود تر   دیکار ها رو جور کردم با یمن همه  شنی خارج م رانیاز ا گهیاعال حضرت چند روزه د -
 م یبر  نجایاز ا

 زدم و جواب دادم یشخندین

  شهیم  یبسته است چپس امالکت که به جونت  -

 همه رو فروختم   -

 کرد و گفت  یگرد شده نگاهش کردم که خنده صدا دار  یچشم ها با

 ؟ ی ندادم تا اون دختره رو برگردون یتیاهم یچ یبرا یپس فکر کرد -

   هیمنظورت چ -

نداشت واسه حق سکوت دختره رو نگه دارم  یلزوم گهیپس د میمونیمملکت نم نیا یتو گهیما د -
 واسش بذارن  توننینم دیاسم شه گهیو د شهیتوسط خانواده خودش کشته م گهیاونم االن د

 رو حس کردم  یگلوم سوزش بد یکه تو دم یکش  ادیفر یجور  رفتی م یاهیهام س چشم

 ؟  یگیم یدار  یچ -

 م یبر  نجایهرچه زود تر از ا دیبا گمیاحمق م -

   شهیم یچ اریتووش  -
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سکته کرد و   یچ یدخترش رو ساواک گرفته برا دیپدرش فهم نکهیبعد از ا یواقعا فکر کرد  یچ یه -
 مرد 

 مگه پدر ش مرده؟ یگی م یچ  یفهمیم چیه -

از   یاون اطالعات مهم  رمیازش بگ خوامی رو که م ینتونستم اعترافات  نیهم  یاره احمق جون برا -
 بکشم    رونی زبونش ب ری اوردمش شرکت تا اطالعات رو از ز نیهم یداشت برا ونیانقالب

 پس کار هات به خاطر من نبود  -

   یتا راحت فراموشش کن یمن دنبال کار خودم بودم گفتم تو هم به عشق و حالت برس -

 شرف   یمن عاشقش بودم ب یول -

تا االنم فرهاد  میبر دیصد تا بهتر از اونم هست حاضر شو با یار یشورش رو در م یدار  گهیخفه شو د -
 باشه   ختهی ر رتیخونش رو واسه غ دیبا  اری تووش یهمو

حالم رو به هم    کردمی که پدر صداش م یمرد یشرف یو ب  یالیخ  یبه شدت سست شده بود و ب  پاهام
   دمیزانو زدم و پرس   نیزم یرو زدیم

 ؟  یپس پسر عموش که دنبالش بود چ -

 زد و گفت  یشخندین

گرفته بودش اومده بود دنبالش تا با هم فرار کنن تا خانواده   یگ شهیاون هم مثل تو جو عاشق پ -
  ارنیسرش ن  ییاشون واسه حفظ ابرشون هم که شده بال

  یاز رو فتهی اتفاق ب نیا ذاشتمیم  دیشده بودم نبا اریمن با تمام وجود عاشق تووش کردمیم یکار  دیبا
 صدام زد   یبلند یفتم که پدر با صدابلند شدم و به سمت در ر نیزم

  میاز مرز خارج بش دیفردا شب با وونهید یر یکجا م  -

 بودم گفتم ستادهیطور که پشت به پدر ا همون

   امی نم ییجا   اری من بدون تووش -
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 تر ام کنه و گفت   یزد که عصب یا قهقه

اگه تا فردا ساعت نه شب لب مرز    یول  خوامتی م یبه درک احمق جون فقط بدون چون تک پسرم -
   یوفتی ها م یانقالب ری گ یکرمانشاه نباش

 گرفتم و به سمت فرودگاه رفتم   یندادم تاکس یتیاهم

   اری تووش

د به  که سر در خونه قرار داشت پاهام رو سست کر یا  یمشک یپارچه  دمیخونه که رس  یک ینزد به
و زمان دور سرم به چرخش در    نیپارچه نوشته شده بود چشم دوختم حس کردم زم  یکه رو یاسم

سرم   ی تو یدیشدن مو هام  درد شد دهیشدن با کش دهینشدم کش یز یمتوجه چ گهیاومده و د
عمو فرهاد   دم یبود رو د دنیکش غی باز کردم که خانم جان که در حال ج یچشم هام رو به سخت دیچ یپ

کمر بند   گرشیدست د یتو دیکشیم ن یزم یمشت پر قدرتش گرفته بود و من رو رو یموهام رو تو
گرفتار شده بودم االن خواب  یبهت بد یتو  کردی جونم برخورد م یبود که با قدرت به بدن ب   شیچرم

بود سوزش   جون رو از بدنم گرفته میپاچه ترح  یاسم پدر رو داریب  ایکابوس  دنیبودم و درحال د
  نییخونه پا یاقاجان از پله ها کرد یحبس م  نهیس یقفسه  یضربات کمر بند عمو فرهاد نفسم رو تو

عمو فرهاد رو   یپرت کرد اقاجان بازو اطی اومد و کمر بند رو از دست عمو فرهاد گرفت و به گوشه ح
پر از دردم   یها  اومدن از خونش رو نداشت اروم دست رونی جرات ب  یافتادم کس نی زم یرو  هگرفت ک

 یجوونشون نگاه به موها یو پسر ها  لیفام یسرم گذاشتم تا مرد ها یرو به طرف سرم اوردم و رو
سر و بدنم انداخت   یانداخت و رو یپوششم نکنن خانم جان که متوجه حالم شد به چادرش باد یب

شکسته تر   ی ل یخانم جان که خ ینگاه به چهره  دیبه صورتم کش  یپاهاش گذاشت و دست یسرم رو رو
 ناله زنان گفتم  کردیام رو چند برابر م نهیس یاز قبل شده بود درد تو 

  کننیو م  نکاریخانواده ام پس چرا باهام ا  شیاقام اومدم واسه برگشتن پ دنیخانم جان من واسه د -
 ؟

  یزنه که اقا جان با تشر و صداب ی خواست لب باز کنه تا حرف دیاز گوشه چشم خانم جان چک یاشک
 گفت   یبلند

 ام بده بندازه رو سرش   یز یچ هی  نی زم ری زن ببرش ز -
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خونه بردن و قفل    نیزم  ریبلند شم و من رو به ز نیزم ی لرزون کمکم کرد تا از رو یجان با دستا خانم
سرم   یخشک شده بود رو برداشتم و رو یها یسبد سبز  یکه رو یکوچک یبه در زدن پارچه    یبزرگ
بلند   نخانم جا یکردم انقدر کع صدا هیبلند گر یو با صدا  دمیبدن پر دردم رو به اغوش کش دمیکش

  کردیشد که با اقاجان بحث م

طور باهاش برخورد   نیاز خونه و خونواده اش دور بوده اونوقت ا دهیدختر داغ د نیبس کن مرد ا -
   یکن یم

خونه    رونیشب ب  هی یکه حت یمرد کرد از جونش مهم تره دختر  رتی غ یدونین تو چه مز   یفهم ینم -
سرش   ییتو اون خراب شده چه بال  ستیدختر که اصال معلوم ن  نیزنده بمونه ا تونهینم گهیباشه د
 اوردن 

ر  عمو فرهاد لرزش تنم رو دوبراب  ادیفر زدی حرف ها رو م  نیاقاجان بود که داشت ا نیا کردمی نم باور
 کرد  

کجاست   ستی منم نابود شده اصال معلوم ن لی ریام یکل خانواده نابود شده زندگ یخانم جان زندگ -
و   ارنیسر ناموسمون ب ییبال می بذار  میتونینم میدیداغ برادر د میدار رتیغ میما مرد گهیاقا راست م

که  یناموس یهم اون ب  دیبریو سر م اری بود هم تووش نجایزنده بمونن مطمئنم اگه داداش هم اگه ا
 دش یدزد

  دیلرزیدر نظر اقاجان و عمو فرهاد نداشت تمام تنم م ی ر ییخانم جان هم باعث تغ   ونیها و ش هیگر
 تونمیاخر عمر نم  تا رهیسرش اومده بود من من باعث شدم تا اقام بم  ییمن چه بال ی چارهی پدر ب

خانواده رو نبردم   یکه من ابرو گفتم یم  دیبا یمرگ بودم ول  نیبه ا یخودم رو ببخشم خودم هم راض
 لرزونم بلند گفتم  یو با صدا دمیکش نی زم  یاروم خودم رو رو

 خانواده رو نبردم   یخانم جان به خدا به ارواح خاک مادرم من ابرو -

اومد ترسان از در فاصله   نییپا نی زم ر یز یکه به دستش بود از پله ها یا انهیبار با تاز  نیفرهاد ا عمو
بار بود که   نیاول یکه برا یبه خون نشسته ا یباز کرد به چشم ها یگرفتم که عمو در رو با لگد محکم 

شالق رو   یضربه ها وزشدو دستم گرفتم که س نیبه سمتم اومد و شالق رو بلند کرد سرم رو ب دمیدیم
که  دیچ یپ یتنم م یتو یدرد به شدت شدیبازو و کمرم حس کردم با هر ضربه روح از تنم جدا م یرو
اومد   نیزم  ریبه ز  انیرکیام لیریبار پسر بزرگتر عمو فرهاد و برادر ام نیتوان ناله زدن رو نداشتم ا یحت
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 یرو یخارج کرد گوشه ا نیزم ری از ز وو پدرش رو اروم کرد شالق رو از دست پدرش گرفت و اون ر
  یباز شدن قفل لرزه  یصبح بود که صدا یها کیافتادم توان نشستن رو هم نداشتم نزد نیزم

متم شد اروم به س نیزم  ریآرزو وارد ز انی ک ری تنم انداخت سر بلند کردم که همسر ام یتو یمجدد
   نمیکمکم کرد تا بش  مسرم انداخت ارو   یرو به سمتم گرفت و رو یاومد چادر گلدار 

   ادی سرت ب ییچه بال  ست یصبح که بشه معلوم ن یبر  نجایاالن از ا نیهم  دیبا اریتووش  -

 گناهم  یاما من ب -

   رهی خشم فرهاد خان و اقاجان رو بگ یجلو تونهینم یکس  یول  زمیعز دونمیم -

 من کجا برم   -

   کردیم هیمن گر یراه گلوم رو بست ارزو هم پا به پا هیگر

   یبر  نجایتو رو به خاک اقات تو رو به خاک مادرت برو خانم جان گفته هر جور شده از ا اریتووش  -

 رو به طرفم گرفت و ادامه داد یا بقچه

  ابیبقچه پول هست و لباس مادرت و عکس اقات و مادرت برو تو مسافر خونه تا آبا از اس نیا یتو -
 دنبالت   میای اونوقت م فتهیب

 داغون به راه افتادم  یجون و روح   یب  یشب با تن  یاهی س یاجبار تو به

   وشیدار

به صبح  شب رو هر طور شده  د یبا دمیرس  اری تووش یپدر  یغروب افتاب بود که به روستا یکاینزد
با    کباری رو   دیرسیکه به ذهنم م یصبح هر فکر  یها  یکی بکشم تا نزد ینقشه درست ک یبرسونم و 

 شهیکه هم اریتووش ادیاذان صبح بلند شد به  یصدا دمیرسی م یو هربار به مشگل کردمیفکرم تکرار م 
 خواستمیتخت مسافر خونه بلند شدم م  یاز رو شدیخوندن نماز حاضر م یاذان برا یصدا دنیبا شن 
مردونه    ییروم قرار بده به سمت دست شو  شیپ یبار نماز بخونم و از خدا بخوام که راه  نیاول یبرا

به   یخونه ما بود و سع یتو میخانم که از بچگ جهیخد ی وضو گرفتن ها یادآور یمسافر خانه رفتم با 
سپرده شده بودبا   یخودم به دست فراموش   یاز تنبل ایپدرم و  ای هربار  یدادن به من رو داشت ول  ادی
  شیپ یخون مسافر خانه رفتم جلو شیگرفتم و به سمت پ  یدست و پا شکسته ا یحال وضو  نیا
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از پشت   ی ب یمه  یو بتونم ازش بپرسم چطور نماز بخونم صدا  ادیب  یکس دیخون منتظر موندم تا شا
صحنه مقابلم خشکم زد با   دنیمسافر خونه بر گشتم و با د یبه سمت در ورود مهی سرم بلند شد سراس
افتاد رفتم سرش رو بلند کردم چهره اش که   نی زم یکه به در برخورد کرد و رو  یعجله به سمت خانم

قلبم   اریتووش  ینشسته  یچهره به کبود دنیپشت به من بود رو به سمت خودم برگردوندم که با د
در به طرف ما امده  بیمه یکه از صدا گهیف شد مسئول مسافر خونه و چند نفر دمتوق نهیدرون س

 نبود   ندیکردن که اصال برام خوشا  ییشروع به پچ پچ ها  اریتووش  دنیبودن با د

 برگشته  ینجور یسر دختره اوردن حاال ا ییچه بال ستینگاه معلوم ن -

 اومده   ییبا چه رو -

 رنش  عمرا اگه خانواده اش زنده بذا -

 که بذاره زنده بمونه   شهیم رتیغ ی مگه خان ده انقدر ب  -

 بلند گفتم  یتحمل نکردم با صدا گهید

  دیاری پس حرف مفت به زبون ن دیدونینم یز یچ  یکس هیاز زندگ  یوقت -

 داشت با حالت تمسخر گفت  یاهیس یکه دندان ها یالغر اندام مرد

و بدونه که   زیراجبش همه چ بهی مرد غر هیو که  یاون دختر  ی؟ اصال اگرم بدون یدونیم یتو چ -
 ست یدختر ن

  کهی دهنتو اب بکش مرت  -

   میراجبش بفهم  ییزایچ هیحرف دهنتو بفهما اصال بده ما ام  -

 داد زدم   یعصبان 

 کسب اطالعات کن   گرانیتو برو درباره ناموس خودت از د کهی مرت -

ندادم اروم و با   یتیکه چند نفر گرفتنش اهم ادیشده بود خواست به طرفم ب  یعصبان یل یکه خ مرد
از دستش افتاد اروم خم   یا دهی چی درهم پ یبلند کنم که بقچه  نیرو از زم  اری خواستم تووش اطیاحت
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  رعتباشه محکم در آغوشم نگه داشتمش و به س  ازشی مورد ن لیوسا دیشدم و بقچه رو برداشتم شا
 از اون جا دور شدم 

   اری تووش

  یتخت ی برام افتاده بود چشم هام رو باز کردم رو ینداشتم که چه اتفاق ادیبه   کردیتنم درد م تمام
به نشسته  دهیتا از حالت خواب دمیبودم از ترس خودم رو باال تر کش دهیخواب لهی از وس یخال یاتاق یتو
پانسمان دستم و  جهکه متو دمیپر دردم کش یبازو یرو ی باشم دست تونستمیکنم من کجا م دایپ  رییتغ
 که به دستم وصل بود   یکه به تن داشتم شدم و سرم  یمردانه گشاد راهنیپ

 من کجام ؟ یعن ی ایخدا -

نشدم  یز یمتوجه چ گهیرفت و د  یاهینور کم مسافر خانه چشمهام س  دنیافتادم که با د شبید ادی
 اورده ؟  نجایمن رو به ا یافتاده ک یچه اتفاق  یعنی

بود که حس کردن  یتموم شده بود درد بازوم انقدر  بای که تقر یاطراف اتاق نگاه کردم به سرم به
بود خم شدم و   زانی او یچوب یبه سمت سرم که به چوب لباس  دیرسی سوزن نازک سرم محال به نظر م

افتادم درد برخورد   نی زم یدوباره به سراغم اومد بازو رو جهی اومدم سر گ نییپا تخت یبرداشتم از رو
وجودم انداخت که   یتو یتر   دیشده بود ضعف شد  دهیپوش کییکه با موزا نیاستخوان پام با زم

باعث شده تا با ترس به سمت در   کیبه در اتاق نزد عی که سر ییقدم ها یباعث ناله بلندم شد صدا
 ادم برد یکه پشت در بود درد رو از  یکس دنیبود برگردم با باز شدن در اتاق و داتاق که بسته 

   اریتووش یخوب  -

- .... 

   یکن ینگاهم م ینجور یچرا ا -

رو صدا   یبلند شخص یبا صدا داشتیکمک به طرفم قدم برم  یبرا یبا نگران  وش یطور که دار همون
 زد 

  دهیاتاق موندنش کار دستمون م یتو ییخانم تنها نی گفتم ا ای ب یاقا ملک  -

 لبش نقش بست   یرو یلبخند  رفتمیمکث پذ یکمک به  طرفم دراز کرد که با کم  یبرا یدست
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 ؟  یتخت بلند شد یچرا از رو -

 انداختم و اروم لب زدم   ریز یسر 

   دمیراستش ترس -

 لباسم اخم هامو در هم بردم و گفتم یاداور یکرد که با  یخنده ا تک

 لباس منو عوض کرده  یک -

 به خودش گرفته بود جواب داد  طنت ی زد و با چشم هاش که رنگ ش یلبخند

 خودم   -

انداختن سرم بلند   نییام حس کردم که با جمع شدن چهره ام و پا نهیس یشدن دلم رو تو  ختهیر
 و گفت  دیخند

 کردم بابا    یاوه ... اوه شوخ -

رو صدا زد    یبلند اقا ملک یفرستادم و منتظر نگاهش کردم که مجدد با صدا  رونی رو با صدا ب نفسم
کرد و با لحجه   یافتاده سالم ریز یبا سر  ستادیدر اتاق اومد و داخل چهار چوب در ا یجلو  یمرد جوان

 فت گ وشیما بود روبه دار  یبه لحجه  هیشب یلیکه خ یا

  ادیاالن م خونهی اقا مادرم داره نماز م  -

زد و   یتخت کنارم نشست خودم رو جمع کردم و فاصله گرفتم لبخند یتکون داد و رو یسر  وشیدار
  یاداور یکف اتاق شدم  یها کیی به موزا  رهیانداختم خ نییبا نگاه مهربونش نگاهم کرد سرم رو پا 

فشرد  یو قلبم رو م  گذاشتیقلبم م یتر از جسمم رو قیعم یپدرم درد  یاتفاقات روز قبل و مرگ ناگهان
که   یبار  ن یاخر یچهره پدر که برا یاداور یلنگ بزنه  می از زندگ ییکجای شهیهم دیچرا با دونستمینم
  کردی بودم گوشزد م دهید

 دنبالت   میای نرو تا ب رونی ب دیاز خونه مهش  -
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گونه پر درد   یکرد و رو دایاز گوشه چشمم راه خودش رو پ یاشک سمج رفتیچشمم کنار نم  یجلو از
شد که اخم  یگونه ام باعث سوزش کم  یرو کیخراش کوچ یاشکم رو یشد شور  یکبود رنگم جار 

 شد و لب باز کرد  کینزد یکم وشیدار دیهام رو در هم کش

 ؟   ی؟ درد دار  یکن ی م هیچرا دوباره گر -

 شدم و گفتم رهیرو فرو دادم سرم رو بلند کردم و به روبرو خ   فشردی که گلوم رو م ین یسنگ بغض

   قیعم یدرد -

 رنیرو تا برات مسکن بگ یکس  فرستمیاالن م -

 و گفتم  دمیکش ی قیلبم نقش بست ،نفس عم یرو یدردناک  شخندین

 ه کن ینم  دایپ نیتسک  یمسکن  چیکه با ه خورهیتر از درون وجودم رو م قیعم یدرد -

 داشت بلند شد  دهیخم  یکه کمر  ی خانم مسن یانداخت که صدا نیی سرش رو پا  وشیدار

 سرمش تموم شده؟  -

  کردی خطابش م  یاون خانم متوجه حرفش نشد رو به پسرش که اقا ملک یکرد یکه با لحجه  وشیدار
 د یپرس

 شده ؟   یچ -

از   وشیپسرک شد دار یزدم که مجوز خنده  یکرد لبخند انش یب  یحرفش که با لحن خنده دار  انی ب با
  یابروش رو باال انداخت و مواخذه کننده به پسرک چشم دوخت که خنده رو یتخت بلند شد تا  یرو

 جواب دادم  عیپسرک محو شد سر یلب ها

 بله حاج خانم   -

به سرم کرد و دستش رو به سمت سوزن سرم که   یدست به کمر به سمت تخت اومد و نگاه رزنیپ
   دیپرس رزنی از پ یبا لبخند کمرنگ وشیه دستم وصل بود برد که دارب

   دیگرفت  ادیکار ها رو از کجا  نی ا دینگفت یخانم ملک -
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ماهرانه سوزن سرم رو از دستم خارج کرد و   وشیبه حرف دار  تیبدون اهم یبا چهره جد  یملک  خانم
بود چهره    ستادهیا نهیانداختم که همونطور که دست به س وشیبه چهره دار یاز اتاق خارج شد نگاه 

 لب باز کرد   ع ی به پسرک انداخت که پسرک سر  ینیبه خودش گرفت و نگاه خشمگ ت یاش رنگ عصبان 

و خانم جان  کننی م دیتبع نجایرو به ا یپرستار  هیخانم جانم آمپول زن ده ماست جوان که بوده  -
 گرفته  ادیکار ها رو  نیازش ا

  نییپا یاز اتاق بره پسرک با سر   رونی تکون داد و با دست به پسرک اشاره کرد که به ب یسر  وشیدار
تخت   ی خارج شد و در اتاق رو بست رو  از اتاق کردیم  تیافتاده که بد جور پکر بودنش حالش روا

درد  سردست هام گرفتم به خاطر   نیزدم و سرم رو ب یتخت تک نفره اهن یبه باال هیعقب تر رفتم تک 
  یزندگ  نیاز ا ایدن نیخسته بودم از ا  شدیرفتن چشمهام م  یاهیو س دید یکه باعث تار  یدیشد

  یکه کور  یزندگ   شدینقطه کور تر م نیاو هر لحظه  دمیدی روم نم  شیپ  یراه یسخت خسته کننده ول 
 کشوند   یم  یرو به تباه یزنده دل نندهینقطه کورش چشم هر ب

  ییصدا دنی ندادم با نشن یتیتخت شدم اهم یرو وشیرفتن تخت متوجه نشستن دار   نییباال پا با
بسته  یچشم باز نکردم با چشمها یصورتم برداشتم ول   یکنجکاوانه بدون جلب توجه دستم رو از رو

 یاانداختم اخم ه ینگاه وشیبه دار یچشم  ری چشمم رو باز کردم و ز یدادم ال هیتک واریسرم رو به د
  کردی م تی دوخته بود روا نیچشمهاش که به زم یرو تو  یانداختش که غم خاص  نییفرو رفته و سر پا 

 چیه کنهی م ینقش باز  ای رهیگیادم هم عذاب وجدان م نیا یعنیمن بود  ادی ز یدرد ها اداوریانگار 
و زمان رو  نیزم تونمیم کردم ی که با داشتنشون حس م ینداشت خانواده ا تی برام اهم زیچ

 کرده بودم  یمگه من چه گناه دوننیکنم من رو ترد شده م ییفرمانروا

  ییغوغا  وشید به دارداره درباره اعتما یچه هدف ایگرفته  یدیجد میچه تصم وشیدار دونستمینم
 یخفه ا  ادیداشت فر ازیشده درونم که بدجور به محبت و توجه ن فیدرونم به پا شده بود حس ضع

که  هیهمون کس نیا گفتیهم م یحس دوگانه ا یکه عاشقانه دوستت داره ول هیکس نیکه ا زدیم
 رو نابود کرد ناخواسته داد زدم   تی زندگ

 َاه -

وار خنده ام گرفت از نگاه  وونهیموند و د وشیدار ی  رهی چهره خ یچشم هامو باز کردم نگاهم رو و
   دیزد و پرس یشده اش لبخند کج   رهیگنگ خ
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 ؟   یخوب  -

 خخخخ اره خوبم   -

 ؟  یخواب بود -

   دیبلند بروز کرد ببخش یبود که عکس العملم نصبت بهش با صدا ادی ذهنم انقدر ز یر ینه ... در گ -

 اهان  -

 کرد و ادامه داد  یمکث

 و خنده االنت به خاطر منه ؟  -

 زدم   یکج  لبخند

 نداشتم   یمنظور  -

 باعث سعادت منه بانو   یاگر هم داشته باش  -

 به خاطرم رجوع کرد که باعث شد که بپرسم  یانداختم فکر ازاردهنده ا نییزد سرم رو پا ی چشمک و

 ؟  فتهیب  یحاال قراره چه اتفاق  -

 ؟ یچ یعنی -

 کنم ؟   یزندگ یکار کنم ؟ کجا برم چه جور  یچ دیمن حاال با یعنی -

  گهی د یخب با من هست -

 دم یغر یو عصب  دمیهامو در هم کش اخم

 کنم ؟  یبا شما زندگ  هیمگه الک  دیعاقالنه فکر کن کمی شهیم -

 جواب داد  یکمرنگ شد و جد لبخندش

   کنمی رو برات درست م یزندگ   نیوضع رو به وجود اوردم و حاال هم بهتر نیمن ا -
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 نه محرم من  یمن هست ل ی کنم شما نه فام یبا شما زندگ  تونمیمن نم -

  د یغر یتخت بلند شد و عصب  یصورتش نقش بست از رو یرو اخم

 ؟یسراغ دار  یتو راه بهتر  -

   یفکر  هیاهان  شناختمینم یانداختم راه نیی رو پا سرم

 ...  دیکن دایرو پ  لیری ام دیاگه بتون -

 و اجازه تموم کردن حرفم رو بهم نداد   دیغر تی عصبان با

 هان  یکرد یواقعا در مورد من چه فکر  -

   زدیداد م بلند

 کنم   فمی حر میتقد  یرو دو دست  خوامشیرو که عاشقانه م  یخودم با دست خودم کس -

تلمبار   یکردن غصه ها  یخال ی برا  یخودم رو نگرفتم وقت خوب  تیعصبان  یشده بودم جلو   یعصب
 قلب خسته ام بود   یشده رو

 نیبه ا یگند زد  یجور   یفهمیم  یمنو نابود کرد نی بب ی منو نابود کرد یکل زندگ یدار  ییعجب رو -
هان ...  یکه چ یر ی گیرو م شی من دست پ یدرستش کرد اون وقت برا شهیجوره نم چیکه ه  یزندگ

   یخودت فکر کرد  شیپ  یهان ؟ واقعا تو چ شمیکارها من خام تو م نیبا ا یفکر کرد

به صدام   زدی نم  یحرف ایعکس العمل  چیو ه کردیخود داشت فقط به من نگاه م یکه جا تعجب
 رو با بلند شدنش به رخ بکشه و جار بزنه   تمیاجازه دادم که شدت عصبان

بعد خرش    ییدختر ساده بدبخت روستا هیاونم  دزدمیره رو م[ دختt3]امیم  یخودت گفت  شیپ -
که جناب   یی... جناب اون دختر روستا  ادیکجا که بخواد صداش در ب رمیگیرو هم م  شیدست پ کنمیم
جوون مرگ شه    یکه باعث شد یمن خانزاده ام همون خان  کنهی فرق م تیبا واقع یدید لمایتو ف یعال

 اقا زاده  یگ یم یتو بفهم چ یکن یدهنت ورور م  یتو یروستا بشه حاال بفهم که چ  یو نتونه خان بعد

 دمی هام که تموم شد به سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم و در اتاق رو محکم به هم کوب  حرف
به پشت سرم نگاه نکردم چون مطمئنا   کردیبود و با تعجب به من نگاه م ستادهیدر ا یپسرک جلو



 هر شب من یبغض ها

157 
 

ازش   یبه سمت پسرک رفتم و با لحجه محل   کردیادم با تعجب نگاهم م یشتر یباون سمت تعداد 
بود  ستادهیکه مقابلش ا یلب باز نکرد فقط با انگشت به اتاق یرو گرفتم پسرک حت  ادرشسراغ م

بود    یرنگ یمس  یکه سماور زغال یز ی چهار زانو کنار م یاشاره کرد داخل اتاق رو نگاه کردم که خانم ملک
  یسربلند کرد سر  یبود به داخل اتاق رفتم و اجازه گرفتم خانم ملک   یو درحال بافتن بافتننشسته بود 

بدون    یانداختم که خانم ملک نییشد کنارش نشستم و سرم رو پا ش یتکون داد و دوباره سرگرم بافتن
  د یکرد و ازم پرس  یبلند به پسرش گفت که در اتاق رو ببنده مکث یبلند کردن سرش با صدا

 ؟  هیبگو ماجرا چ یدوست دار  اگه -

پر بود داشتم حناق   یلیماجرا کردم دلم خ فیکردم و مردد با بغض لب باز کردم و شروع به تعر یمکث
به مرور با   یول  کردینگاهم م لی با تعجب اوا یاز غم و بغض خانم ملک شدمیداشتم خفه م  گرفتمیم

  خوامیتا هر چقدر که م دیکشیکرد و من رو در آغوش م رییعکس العملش تغ  میداستان زندگ  فیتعر
حق   یشد اشکهام رو پس زدم ول رهی خ  نیکنم و دوباره حرف بزنم بعد از اتمام حرفم فقط به زم هیگر

بودم تا با باز کردن   یفقط منتظر معجزه ا دونمینم  کردمی منتظر نگاهش م ذاشتیراحتم نم هیحق گر
که پا به سال گذاشته بود و رنج روزگار   یبه صورت خانم ملک رهیخ  روم بگذاره  شی پ یلب راه چاره ا

راهرو   یاز تو  ادی فر یبه جا گذاشته بود شده بودم که با صدا شی شونیگونه و پ یرو  ییها نیرد چ
بود خواستم از جام بلند بشم   وشیدار یکردم اره صدا صدا زیتوجهم به اون سمت جلب شد گوش ت 

در اتاق رو باز   رشپام گذاشت و مانع شد منتظر نگاهش کردم که پس  یدستش رو زو یکه خانم ملک 
 کرد و رو به مادرش گفت  

 کننیهمه اعتراض م  کنهی مرده با باباش داره دعوا م نباریباز دعواشون شده ا نایخانم جون ا -

بلند شد خواستم دوباره بلند شم که دستش رو   یبه سخت نی زم یتکون داد و از رو یسر  یملک  خانم
   دمیشونه ام گذاشت با تعجب و ترس پرس یرو  نباریا

  نجاست؟یپدرش هم ا -

کرد و از اتاق خارج شد و در اتاق رو اروم پشت سرش بست   یبخش نانیتکون داد و نگاه اطم یسر 
نتونستم در اتاق رو باز کنم برگشتم و همون   یدر رفتم ول  یدلم نبود چند بار بلند شدم تا جلو یدل تو

خانم   نم یبش دیدوباره بلند شدم و به طرف در اتاق رفتم نه با نمیبش تونستمینشستم نم یقبل  یجا
 شدن صدا سرجام خشکم زد   کیشد خواستم برگردم که با نزد یچ گهیبهم م  یملک
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 کنه  دامونیکس نتونه پ چیکه ه ییجا رمی م برمشیم  نجایو از ا رمیگیاالن دستشو م نینه من هم -

   یلرزون اما قدرت مند خانم ملک یجوابش صدا در

   یکن ی تو غلط م -

 وسط هان ... نیا ن یگ یم یاصال شما چ -

 خفه شو تا باهات حرف بزنم   -

 ....  وشیبود کوتاه اومدن دار بی سکوت که برام عج و

  هیمسخره باز یزندگ ینگفته فکر کردبهت  یز یکس هم چ چیه یتا حاال کرد ی خواست یهر غلط  -

 کار کنم   یدرست االن چ یگ یشما م یاصال هر چ  -

   شتیپ  امیفعال فقط ساکت شو برو تو اتاق تا ب  -

   یفهم یازش بگذرم م  تونمینم یفهم یم خوامشیم  یخانم ملک -

 صداش رو بلند کرد و امرانه گفت    یملک  خانم

 اتاقت  یگفتم برو تو -

که   نمیبش یقبل  یبه خودم بدم و برگردم و سرجا یمردونه باعث شد تکون  یپا یدور شدن صدا یصدا
دور   دشینشستنم از د یبود ول  نیهمراه شد نگاهش به زم  یبا ورود خانم ملک  نی زم ینشستنم رو
نشست و به من چشم دوخت و   ن یزم یدوباره رو یتکون داد و به طرفم اومد و به سخت ینموند سر 

   دیپرس تی با جد

 بهت بدم   یخوا یرو که م یمساله تا جواب  کیفقط  دمیهمه حرف هاتون رو شن -

 رو تکون دادم و گفتم سرم

   دییبفرما -

 فرستاد و ادامه داد   رونی کرد نفسش رو با صدا ب یمکث
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 ؟ یخوایپسر عموت رو م ای؟  یتو هم دوسش دار   ینگفت -

انداختم که مجدد سوالش رو تکرار   نییبار سرم رو پا نیو ا دمیتعجب نگاهش کردم خجالت کش با
 کرد  

 ش؟ ی خوایکلمه م کی -

   دیانداختم که دوباره پرس نیی رو پا سرم

 فکر کن و درست جوابمو بده   -

 فکر کردم  یبود که خودم جرئت نواختنش رو نداشتم کم یتلنگر  یخانم ملک یناگهان سوال

   دونمیراستش ... نم  -

 شیخواینم ای شیخوایم  ای دونمینم  یچ یعنی -

   دونمینم  یچیاالن ه دونمینم -

 اتاق زدم و گفتم یتو یبلند شدم کالفه چرخ  نیزم  یاز رو 

نسبت   یا گه یهم حاال تصور د لیر یخانواده ام مطمئنم که ام یکس حت  چیمنو ه خوادیکس نم  چیه -
 بهم داره  

   دیو پرس  دیبه صورتش کش ینزد و دست  یحرف یملک  خانم

   یرو دوست دار  لی ری پس ام -

من  خوامیم  یچ دونستمیخودم هم مبهم بود حاال نم یکه برا یداخل اتاق جواب  زدمیقدم م کالفه
 رو نداشتم  یا گهیحاال تحمل و حوصله فکر د خواستمیخانم جان رو م  خواستمیپدرم رو م

خشم  ینتونست جلو یکه حت خواستمیمن پدرم رو دوست داشتم که حاال ندارمش خانم جان رو م  -
   خوامی نم  یچیه گهینداشتمش د گهیخواستم د یهرچ  یتو زندگ  رهیاقاجان و عمو فرهادم رو بگ

 د یکرد و پرس یو سماور در حال قل زدن چشم دوخت مکث یمتفکرانه به کتر  یملک  خانم
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 بدم؟    حیمن برم با خانم جان واقاجانت حرف بزنم و براشون توض یخوای دخترم م نیبب  -

 جا نموند که ادامه داد   یخانم ملک دیاز د زدیچشمهام موج م یکه تو  یبرق

  یکس نکهیاول ا دمیرو تا به حال ند زی راستش دختر جون من هفتاد سال از خدا عمر گرفتم و دوتا چ -
از تبار خودم و خودت که   یخانواده ا نکهیبخواد و دوم ا  رو  یکس خوادی پسره تو رو م نیطور که ا نیا

  گهیکه د  دمسرش بگذرن حاال از حرف مر دنیبر ر یخبر باشن و از خ یازش ب   یروز   ای یدخترش شب 
 گذشت   شهینم

 یدیام چیه گهید کردمیکلمه حرفش حس م  نی اخر انیبا ب  شدیهر لحظه سست و سست تر م پاهام
اه صدا   یاز گوشه چشمم روون شد که خانم ملک یافتادم و اشک نی زم یوجود نداره اروم با زانو رو

 و ادامه داد  دیکش یدار 

 نگران نباش   گردمیو برم رمیراهه من م یل یحاال غصه اش رو نخور هنوز تا شب خ -

التماس هامو از   یصدا  خواستیچشم دوختم دلم م یپر از غم خانم ملک یبلند کردم و به چشم ها سر
  گمیچشمهام بشنوه بشنوه که م

 انجام بده ... یتونیکه م یهر کار  -

 و گفت  دیشن یدرونم رو م  یتکون داد که انگار صدا یسر 

 دخترم   کنمی م مویسع -
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   یان یپا فصل

خانم  شب بود و من چشم انتظار به در که  مهی ن یکای منتظر نشسته بودم نزد یاتاق خانم ملک  یتو
امکان داشت موفق بشه و من برگردم خونه   یعنیافتاده  یتا حاال چه اتفاق دونستمیبرگرده نم   یملک
شد تو   ی ن که قربو یاتفاق تنها کس نیکه تو ا زمی برات پدر عز رمیبم  یخانواده ام مثل قبل اله  شیپ

   تمیشدم نه تو همه حما ادی ز ایدن نیا یمن تو نمی زتری عز  مردمیتو م یکاش من جا ینبود

صورتم رو کنار زدم و   یرو یبلند شم اشکها نیزم  یاز رو  عیکه به در خورد باعث شد سر یتقه ا یصدا
 همونطور خشکم زد   وشیدار یصدا دنی در بردم که با شن  رهیدستم رو به سمت دستگ

  میفتی راه ب گهید ی قهیدقچند  دیکه با  دیدونی؟ ...م نیحرف زد اری... با تووش نی ... هست یخانم ملک -
 ؟ 

از رفتک نزده بود در اتاق باز شده و چهره  یحرف   یخانم ملک  دمیفهمیم د ی؟ کجا ؟ با یچ یعنی
 بزنه که گفتم   یشد لب باز کرد تا حرف وشیمتعجب من همسو با نگاه منتظر دار

 کجا ؟   -
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 جواب داد  متعجب

 ؟  یچ -

 ؟  دیفتی کجا راه ب گهید ی قهیچند دق -

 سرکار خانم   میفت یاهان ... راه ب -

 کجا ؟  -

 تا بعد   نطورهیحد اقل فعال ا  هیترک میو مر می شیامشب از مرز رد م  م یبمون نجایقرار نبود ا -

 ؟   یچ یعنی -

 به عالمت سکوت گرفت و اروم لب زد  شی نیب یصدام باال رفت که دستش رو جلو  ناخواسته

 اروم دختر   -

 ه عقب رفتم و در اتاق رو پشت سرش بست و گفت  طرف داخل اتاق اومد ک به

   میبمون شهینم -

 اتاق راه رفتم که ادامه داد   یگرفتم و چند قدم تو وشیو خسته رو از دار  یعصب

 چه خبره ...  یدون یتو که نم ختهی؟ شهر به هم ر  یکنی م ینجور یچرا ا -

   دمیغر یعصب

 ؟   زمی تو سرم بر یمن چه خاک -

   زمیعز ی تو رو چشمم جا دار  -

 گفتم کردی با لرزش صدا که صدام رو ناواضح م  رمیگلوم رو بگ  یبغض تو یجلو نتونستم

 ام   یمنتظر خانم ملک -

   دینشست و متعجب پرس نی زم یزانو زد و رو جلوم
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 مگه کجا رفته ؟   -

 رفته با خانواده ام حرف بزنه  -

   دیبود پرس سرخ شده تیکه از عصبان  ییبا چشما  نباریا

 ؟  شناستشونیمگه م -

  د یادرسش رو ازم پرس -

 گفت  زدیکه از صداش موج م یت یو با عصبان د یکوب واریبه د یبلند شد مشت نیزم  یرو از

 بشه اخه ... یکه چ -

   ستیدرست ن  کننی که بهشون بگه اونطور که درمورد من فکر م  -

 اورد و دوباره روبه روم نشست   نییصداش رو پا تن

 نیمن ا کننیفکر م  یچ هیبق ست یاصال مهم ن  سادمی بگم من همه جوره پات وا یاخه چه جور  -
 دلت واسه اشون تنگ نشه  یکه حت  سازمیبرات م یو خانواده ا  یمشگل رو به وجود اوردم خودم زندگ

از   کردیم شتر یو ب  شتریمرد ب نیو نفرتم رو از ا  نهیشمس پشت در حس ک یشدن در و حضور اقا باز
  زشیکننده و لحن طعنه ام یعصب شخندیبلند شدم و با نفرت بهش چشم دوختم که با ن نی زم یرو

 گفت 

   نیخاک تو سرت پسر پاشو از رو زم -

 بلند شد و روبه پدرش گفت  نیزم  یبه پدرش انداخت از رو یبه من و نگاه  ینگاه وشیدار

 فدا کار  یتو برو به فرارت برس َدد -

به سمتم برگشت و تو چشمام    وشیو رفت دار دیاخمهاش رو در هم فروبرد و راهش رو کش شمس
 شد   رهیخ

 واسه به دست اوردنت من دوست دارم   یفرصت هم به من بده فرصت هی کنمی خواهش م -
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خانواده ام خانواده ام رو  و  وشیدار نینداشتم که در جواب حرفش بزنم درست بود که ب  یحرف 
...  یعشق و ازدواج رو نداشتم ول  یحاضر به فکر کردن درباره   طیشرا نی و با ا کردمیانتخاب م

   دونمینم

 ؟  ی... خوب  اریتووش  -

بود که مطمئنا چشم  کیاتاق رفتم هوا انقدر تار کیکوچ  یل یخ یتکون دادم و به سمت پنجره  یسر 
  وشیهستند به طرف دار  رونیب  یکه چند نفر  دادیفقط نشون م نور چراغ قوه ها دیدیچشم رو نم
 که لب باز کردم :  کردی بود و منتظر نگاهم م ستادهیهمون طور ا وشیبرگشتم دار

 ؟  یبر  دی امشب حتما با یعنی -

   رمینم  ییمن بدون تو جا -

   رمی بگ  یمیتصم تونمیحرف نزنم نم  یمن تا با خانم ملک  -

   ارهی و ب  سهیرو برات بنو یازش بشنو  یخوایرو که م یز ی تا چ فرستمیرو م یخودم کس   میبر  ایب -

 نه  -

  ست یاالن اصال وقتش ن ارینکن تووش  تیاذ -

  مونمیم نجایتو برو من ا  یدرک کن یتونیتو نم -

 یزد َاه بلند یعصب یچرخ  دیرسیبه گوش م  شی عصب  ینفس ها دیبه صورتش کش یدست وشیدار
نشستم  ن ی زم یرو  واریبه د هیچشم دوختم تک شی خال یگفت و از اتاق خارج شد همون طور به جا

انتخاب  یبرا ییروزگار جا یعنیانتخاب کنم  تونستمینم  یکه حت یسردرگم یدوراه نیخسته شدم از ا
اون   یکردم و سرم رو رو میشونیگاه پ هیبود زانوهام رو در آغوش گرفتم دست هام رو تک تهمن نگذاش

عالقه  دیکودکانه با مهش یگذشته کنار پدرم رفت و امد ها و حرف ها یقرار دادم فکر کردن به روزها
 یبه درد ها  لیکه با گذشته چند ماه تبد یکودکانه ا یها  یسرگرم لیریجلب توجه ام یکودکانه برا

  دمیشونه ام از جا پر یرو یبا نوازش دست  کردی م ینیام سنگ نهیس  یکه رو ینی شد و داغ سنگ میزندگ
مهربان   یسرم انداختم که با چهره  یبه باال یانگار چشم هام گرم شده بود نفس نفس زنان نگاه

 مواجه شدم که از ترس من لب باز کرد   یخانم ملک 
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 اروم باش دختر منم فکر کردم زود تر باهات صحبت کنم بهتره   -

روشن شده بود چشمهام رو با دو انگشتم فشار  بایبلند شدم هوا تقر نیزم یتکون دادم و از رو یسر 
 دادم تا بتونم چشم هام رو باز نگه دارم به عجله گفتم : 

 شد حاج خانم ؟  یچ -

 اروم گفت  یانداخت و با صدا ریز  یسر  یملک  خانم

 راستش   -

 کنم یحاج خانم تو رو خدا بگو دارم دق م  یراستش چ -

  رفتمی پسره م  نیبودم با اتو  یدخترم من اگه جا -

 سست شد   پاهام

 شد؟  یمگه چ -

که اجازه بده تو با پسر عموت   کنم ی کرده و فکر نم دایپ  دیپسرش عروس جد ی عموت برا نکهیاول ا -
 کنن تا جاتو بهشون بگم تا ... بمیتعق خواستمیاسمت رو بردم م  یوقت  نکهیدوم ا یازدواج کن

 شونه ام گذاشت    یرو  یبا هول کنارم نشست و دست  یافتادم خانم ملک نی زم یرو

  ساختمیواسه خودم م دیجد هیزندگ هیو  رفتمی توبودم م  یمن جا یباش یقو دی آروم باش دختر تو با -
 نبودن  قمیتا به همه ثابت کنم که اون ها ال

  ادی شدنشون رو خوب  یجار به اجازه من نداشتن راه  یاز ین گهیچشم دوختم اشکهام د نیبه زم فقط
قرار بود که از مرز خارج بشن   شیکه چه عرض کنم چند ساعت پ  شبیکه د وشیدار ادیگرفته بودن 
 هق هق ام لب زدم   یام شدت گرفت تو هیافتادم گر

 رفت    وشیدار -

 ؟  یچ -

 همه رفتن  شبید -
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 در نشسته   یجلو نجایسوز ا نیا ینه تو -

 تعجب نگاهش کردم اشک هام رو پاک کردم  با

   ؟یچ یعنی -

   دیبش یتو تا امشب راه ارشیبرو ب  خوادیدختر گفتم که خاطرت رو م نی هم یعنی -

 دادی زنده بودنم هم ازارشون م یبلند شدم اشکهام رو کنار زدم همه ترکم کردن حت  نیزم  یرو از
 برام خنده دار بود  لی ریقول اون روز ام یاداور یزدم  یپر از درد شخندین

 بهش چپ نگاه کنه    یکس ذارمینم -

هوا خو   نی کنه من رو که با ا ضیرو مر   یهر کس  نجایا یسوز سرما  دمیدر خانه چند اتاقه رس یجلو به
پشت   یتخته سنگ یخودش جمع شده بود و رو یتو کنمی، فکر نم  وشیدار یداشتم رو محال بود ول 

  دمیدیبار منظره اش رو م  نیاول یشب رو داخلش سر کردم برا کیکه  یبود خانه ابه من نشسته 
سبز در سمت راستش قرار   یدر سمت چپ و دره هد یکوهستان یقرار داشت که منظره  یتپه ا یباال

شدم که با برگشتنش به    کیبرداشتم از پشت سر بهش نزد یبلند یقدم ها وشیداشت به طرف دار
 خودم سکته کردم   وشیترسوندن دار یطرف به جا

 دم ی... ترس یوا -

 نگاهم کرد  یجد

 ؟ یحرف زد  یبا خانم ملک -

 بله   -

 ؟  جهینت -

 لب گفتم  ریانداختم و ز نیی رو پا سرم

 برم  تونمیاگه مزاحمم م -

 بود جوابم؟  نیا -
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 سربرگردوندم   یطرف کوه ها به

 درست کن  یرو که به هم زد یگزند   نیخودت ا -

 به عقب برم و به چهره اش چشم بدوزم   یبلند شدنش باعث شد قدم یناگها حرکت

 ؟ درسته ؟ یای پس م -

 ندارم یا گهیراه د -

   یشینم مونیمطمئن باش پش -

 ختهیصورت به هم ر یرو  گرفتی صورت خندان ثابت موند از ذوق کودکانه اش خنده ام م یرو نگاهم
انگار تازه به خودم اجازه دادم که با دقت   کردیشکل گرفته بود که جذاب ترش م   یکم شیاش ته ر

که دلش  ستین یحت  یبه من کس یطور کس نینداشتم و هم یبه کس یعهد  گهینگاهش کنم د
   فکر کنه نبخواد به م

  یکه انقدر پست شد دونستمیاشغال م یدختره  -

 دونستمی کرده بود نم دایرو از کجا پ   نجایمن عمو فرهاد ا یخدا یترس به طرف صدا برگشتم وا با
  یحرکت خودش رو جلو کیبا   وشیپشت سر عمو فرهاد قرار داشت دار لیر یواقعا ام ایتوهم منه 

 من قرار داد و جواب داد

 شرمانه خودم دنبال بهونه و وصله چسبوندن بودم    یکار ب هیتوج یبرا  شما بودم یمنم جا -

که صورتش به طور   یزد جور  وشیبه دار  یمحکم ی دهی برد و کش ورشی وشیفرهاد به طرف دار  عمو
  لیریام ی رهی شد نگاهم رو از نگاه خ یاز گوشه لبش جار   یو قطره خون  دیکامل به سمت راستش چرخ

  وشیررو گرفتم و شروع به فرار کردم دا وشیدار یمردونه  راهنیمثل قبل نبود گرفتم گوشه پ گهیکه د
متوجه توقفش که شدم به طرفش   ستادیا هیمن دنبالم به راه افتاد و بعد چند ثان یبا حرکت ناگهان 

 برگشتم 

  کشنمونیم  وشیدار ایب -

 ام یندارم خودم از پس هر دو شون برم یمن ترس  -
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 ا یخدا ب تو رو  -

 بلند گفت   یرفت و باصدا لیری به حرفم نداد و به طرف ام یتیاهم

 واسه دعوا ؟ یاقا کوچولو بابات و اورد -

 گفت   وشیبه دار شخندیمتوقفش کرد و با ن  لی ری برد که ام  ورشیفرهاد به سمتش   عمو

   هیدستم واسه له کردنت کاف هیمن  زهی ر هیحرف حسابت چ  -

 تنها خودت رو ثابت کن   ای مرد باش و ب -

روش    وشیکه قبال دار یتخته سنگ یبه پدرش اشاره کرد که عمو فرهاد عقب رفت و رو لیریام
 لب باز کرد   وشینشسته بود نشست  دار

وگرنه االن   ذاشتینم اری تووش ی ول رمی ازت بگ یحال حساب  هیدوست داشتم  یلیاقا پسر خ  نیبب  -
   ینبود نجایا

 مشت گره خوردش رو گرفت و ادامه داد  وشیزد و دستش رو بلند کرد که دار یشخندین  لی ریام

 منو   ری اون بابات و حرمت سنش رو نگه داشتم پس دست کم نگ -

 دهنتو ببند اشغال    -

 عمو جون ناخنت نشکنه  یاخ -

 به جون هم افتاده بودن جلو رفتم  یواقع هیمعن به

 تورو خدا  دیبس کن -

  وشیدار یتکه سنگ بلند شد و به طرفم اومد که صدا  یمن افتاده باشه از رو  اد یکه انگار تازه به  عمو
 بلند شد 

 حرفت خان زاده  ری ز یچه زود زد -
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داغ کرده بود و هر لحظه امکان منفجر شدنش وجود داشت   تی از عصبان یعمو که انگار حساب  نگاه
   دیکش یبلند یعربده 

 احمق.   اشغال -

 یخودش رو مقابل من قرار داد صدا  وشیرو رها کردو به سمت پدرش رفت که دار وشیدار لیریام
  شدیم شمیحال پر تشو ی که باعث اروم دیازش پشت سرم به گوش رس یخانم ملک 

 بس کن فرهاد خان   دیحقا که شما مردا صد سالتونم بشه بچه ا -

   کردی رف زدنش معجزه مزن با ح نیا ستادیفرهاد ساکت سرجاش ا عمو

همش   ی چ یپس برا میندار اری به اسم تووش یدختر  گهیمگه من با پدرت حرف نزدم گفت ما د -
 اان؟   یار یسرش ب  ییبال هیتا  یدنبال من راه افتاد

 دختر ....  نیاخه ا -

 دستش رو باال اور و نگذاشت که عمو حرفش رو خاتمه ببخشه  یملک  خانم

حرف خان روستاتون حساب باز کردم برو پسر جون مزاحم نشو تو که واسه پسرت    یبس کن من رو -
 ؟  یکار دار  یدختر و چ  نی ا یگرفت گهیعروس د

 یبرا دنیو بعد خط و نشون کش  دیاش کوب گهیفرهاد دست مشت شدش و رو به دست د عمو
به حفظش داشتم  یکه سع یانداختم با بغض لیریبه ام  یپشت به ما کرد و به راه افتاد نگاه وشیدار

رو متوجه  شی که معن یینگاه پر معنا لی  ریام کردمیکه با پلک نزدن مهارشون م  ییو اشک ها
خودم حس کردم    یرو رو وشینگاه دار  ین یبه من چشم دوخت سنگ رهی انداخت و خ منبا  شدمینم

 یچند اتاقه  یگرفتم و به سمت داخل خانه  لیریرو صدا زد نگاهم رو از ام ل یری که همزمان عمو ام
 شدیم کیکه از پشت سر بهم نزد   وشیدار یپا یشد صدا  ریحرکت کردم که اشکهام سراز یخانم ملک 

  یلبخند ستادیشد و مقابلم ا کی بهم نزد ستمیاشکهام رو پاک کنم و با صدا زدنش با ابود ت  یتلنگر 
  مهیگونه اش و قطره خون ن یعمو فرهاد رو یانگشت ها یزدم و سر بلند کردم که نگاهش کنم که جا

  وشیبگم دار  یز یشده بود خشک شد تا خواستم چ  دهیبه اطراف کش یگوشه لبش که کم یتازه 
   دیپرس یعصب
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 ؟  یهنوز دوسش دار  -

 کردم که ادامه داد یمکث

   یهنوز دوسش داشته باش  یتونیواقعا م  یعنی -

 حرف زدن بهم نداد   یباز کردم که جواب بدم که اجازه  لب

 اونوقت توهنوز   خوامی همه تو رو م  نی؟ من ا یچ یعنی -

  دمی حرفش پر  نیب  یعصب

 من گفتم که دوسش دارم ؟   وشیاه ... بس کن دار -

 کرد که ادامه دادم  سکوت

 نکن   نینه دوسش ندارم بس کن فقط حالم رو  داغون تر از ا -

 اون نگاه... هیپس معن -

 ؟ اره ؟  یبفهم  یخوایاون نگاه و م  یمعن -

 اره  -

 بلند گفتم   یصدا با

 ؟ حاال بس کن یدیرو که به پدرم داده بود فهم  یانداختم قول  ادشی -

خوردن   یکه در حال چا  یشدم که پسرک جوان خانم ملک  یکنارش رد شدم و داخل اتاق خانم ملک از
 بلند شد و گفت   نیزم  یبود از رو

   دیببخش -

 انداختم و گفتم  نیی رو پا سرم

   دیشما ببخش -
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ن  بود با برگشت م ستادهیا نهیبود و دست به س ستادهیهنوز همون جا ا وشیاز اتاق خارج شدم دار و
به طرفش رفتم دستم  دادیبدجور عذابم م وشیصورت دار یدست عمو رو یبه من انداخت جا ینگاه

از خونه بردم  و   رونی رو به سمت صورتش بردم که متعجب نگاهم کرد گوشه لباسش رو گرفتم و به ب
اب حرکت کردم که  ری که کنار خونه قرار داشت افتاد به طرف ش یاب  ریآب گشتم نگاهم به ش ری دنبال ش

 به طرفش برگشتم که گفت دیخودش رو عقب کش وشیدار

   یکش یدنبال خودت م  یر ی گیناظما م نیا نیمن دست دارما لباسمو ع -

 من  و شما ...  یول د ییفرما یبله درست م  -

 صداش رو نازک کرد   دیحرفم پر  نیکرد و ب  یا خنده

 نه؟ یبگ  یخواستیم  نوی... هم میمنامحر -

 ؟  یصورتت رو بشور   شهیبله ... حاال م -

 باشه   -

بشه به   زیبه شستن صورتش کرد کنار نشستم و اطراف لبش رو بهش گوشزد کردم تا درست تم شروع
دو برابر خودش دست به   یبا کس شیپ ی قهیانگار نه انگار که چند دق وشیدار میداخل خونه برگشت

  در یجلو رمی خنده ام رو بگ یجلو  تونستمیبا حرکاتش نم  دیخندیو م  کردیم یشده بود حاال شوخ  قهی
به در زد که پسر ک جوان  یو خودش تقه ا ستمیاشاره کرد که با وشیدار میدیکه رس  یاتاق خانم ملک 

گفت و سرش رو داخل اتاق   یالله یکرد  دست پسر رو گرفت و از اتاق خارج  وشیدر اتاق رو باز کرد دار
 کرد 

 من   شیخانم ما امانت دست شما پسر شما هم امانت پ  نیتا امشب ا یخانم ملک -

لبم نقش بست که به طرفم برگشت دستش رو به طرف چهارچوب   یحرفش رو  نیا انیاز ب یلبخند
 در گرفت  

 دنبالت   امی بانو تا شب ب نجا ی ا دییبفرما -

 شدم    یو داخل اتاق خانم ملک یتکون دادم و روبه پسرک جوان عذر خواه یسر 



 هر شب من یبغض ها

172 
 

محل کنارش اشاره  نیتر کیگذاشت و به نزد نیبا ورود من استکان داخل دستش رو زم  یملک  خانم
برام حاضر    ییاستکان چا ینشستم خانم ملک نی زم یلبم نقش بست و رو یرو  یلبخند نمیکرد که بش

 کرد و جلوم گذاشت که لب باز کردم 

  د یممنون زحمت نکش  -

  گهید هییاستکان چا هیدختر جون  یچه زحمت -

 دادیاستراحت به مغزم نم  یبرا یشدم فکرها فرصت   رهیروبروم خ کی کردم و به استکان کمر بار سکوت
سرنوشت کنم تا   میمقابله با سرنوشت خودم رو تسل یگرفته بودم به جا میتصم یخسته شده بودم ول 

   کشهیمن رو با طناب اسارتش به کدام سمت م نمی بب

 درسته ؟  یندار  نانیهنوز به رفتن اطم  یول یا دهیداغ د دونمیم -

 وباره به چهره ام زدم و جواب دادمرو بلند کردم و ماسک لبخندم رو د سرم

   دمینم تیاهم یز یبه چ گهید شهیقسمت باشه همون م ینه توکل بر خدا هر چ  -

   رهی تو نم یاون پسر ب -

 رو تکون دادم سرم

 دونم یم -

 ؟  یرو گرفت متیپس تصم  -

 ندارم که بخواد پا بندم کنه  نجایا یز یچ گهیبله گرفتم د -

 مقابلم کرد   ییبه چا اشاره

   شهیسرد م تییچاا -

 خورم یم  یمرس -

  ی و فراموش کن زیکن همه چ یسع گهید یرو گرفت متیتصم  یوقت -
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انگار که   گذشتیساعت ها پشت سر هم م دونمیرو فراموش کرد ؟ نم زیهمه چ شدیواقعا م  یول
شب شد و پشت   کردی مکث نم یلحظه ا یکه حت دیدوی دوان م دوان یساعت گرگ یدنبال عقربه ها
 یکه اسلحه ا  کلی درشت ه یخانم و دو مرد بودند همراه مرد   کیکه متشکل از  گهیسر چند نفر د

بودم و با    دهیدستم رو سفت در اغوش کش یبقچه تو م یشب به راه افتاد یاهی س یهمراه داشت تو
اون شب  م یدیرس یتا به کلبه ا می طلوع افتاب راه رفت یها  یک یتا نزد کردمیپام نگاه م یدقت به جلو

  میدیسر هیبوده و دو روز بعد  به شهر وان در ترک  هیمانیدر سل دمیکه بعدا فهم می رو در اون کلبه سر کرد
   میکه در وان وجود داشت به االجبار مالقات کرد یکی ش یالیکه مجدد با شمس در و

به طبقه  وشیامد تا اون رو به آغوش بکشه که دار وشی به سمت دار یحال ما با خوش دنیبا د شمس
 شده بود   نی مجلل تزئ ی ل یکه خ ی عمارت اشاره کرد و از کنار پدرش رد شد عمارت بزرگ یباال

 شناسنامه ها و پاسپورتمون رو درست کنم  یکار ها دیببخش که مجبورم امروز تنهات بذارم با -

   میبرگرد رانیبه ا ستیقرار ن  گهید یعنی -

   هیخطرناک  یمن جا یاست و اونجا برا ختهیبهم ر یکم  رانیراستش اوضاع ا -

 افتاده  یمگه چه اتفاق -

   یداخل اتاقت و استراحت کن یبهتره بر  یتو االن خسته ا  زمیعز نیبب  -

در اتاق رو قفل کنم مگه  وشیاتاق رو بهم داد تا در نبود دار دیکرد و کل  ییاهنمارو به داخل اتاق ر من
که داخل اتاق   یون یزیرو متوجه نشده بودم تلو یمساله ا  نیتر کیکوچ  یچه خبر شده بود که من حت

و من  زدنیحرف م یهمه به زبان ترک  ونیزیتلو یتخت نشستم شبکه ها یبود رو روشن کردم و رو
خسته بودم از    یلی ممکن بود افتاده باشه خ یچه اتفاقات یعن ی شدمیمتوجه نم یز ی چ نیتر کیکوچ
به   بیکردم برام عج  دایرو باهم پ یی گوشه اتاق بود با باز کردنش حمام و دستشو یسفر در  ینیسنگ
لباس   ی بقچهسراغ  یبه چشمم نخورده بود بعد از دوش مختصر   یز یچ نیتا به حال چن دیرسی نظر م

داخل حمام   یبود که با دست شسته بودمش و به چوب لباس فیکه داشتم کث  یهام اومدم تنها لباس
مادرم بود که دوست نداشتم با   ادگاری هم که به همراه داشتم تنها  یکرده بودم داخل بقچه ا زانیاو

  یکاینزد  اشتمنگه د نهیشوم  یکه بود جلو یا یخرابش کنم لباس هام رو به هر سخت دنشیپوش
بدجور بهم فشار اورده بود نه تنها نتونستم  یغروب افتاب بود که هنوز لباس ها نم داشت گرسنگ

هم صرف خشک کردن لباس هام شده بود لباس هامو به تن کردم   یشتر یب یاستراحت کنم بلکه انرژ 
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لباس   نیبا ا دیرسی بودن هوا سرد تر هم به نظر م یازار دهنده بود به خاطر شرج  یلی خ نجایا یسرما
ام  قهیبا مکث چند دق  دمیتخت بزرگ دو نفره داخل اتاق دراز کش یبد تر هم شده بود رو  سیخ یها

اتاق قرار   یکه گوشه   یتخت بلند شدم به پنجره بزرگ  یحس شد غرغر کنان از رو   شتریانگار درد بدنم ب
 ومدهیکه اصال به چششم ن بودمخودم   ری ش شده بودم انقدر درگداشت چشم دوختم انگار تازه متوجه 

شدم عجب منظره   رهی خ  رونی رو کنار زدم و به منظره ب باشیز  دیسف یتور  یبود به طرفش رفتم پرده 
 ییکشو یبه نظرم پنجره   ایدن یبود از هر جا ای منظره دن  نیبود غروب افتاب لذت بخش تر ییبایز ی

  یول دی چی تنم پ یتو یلرز بد سمی خ مهیراهن ن یتمام قد اتاق رو باز کردم که با برخورد باد سرد به پ
و   دمیکش یق یبستن پنجره رو بهم نداد نفس عم یکرد اجازه  دنینم بارون که تازه شروع به بار یبو
کردم   ایاز در یر دو ینم لذت بخش برخورد قطرات بارون با خاک و بو یخسته ام رو پر از بو یها هیر

که به در برخورد کرد تمام   یبرخورد تقه ا بارانداشت استشمام عطر خوش    یچه حس لذت بخش
 خوبم رو به هم زد  یحس ها

 بله ... -

 بلند شد   ییاشنا یصدا موندم که صدا منتظر

   بای ز یمنم بانو -

  سیچادرم که هنوز خ  ادیلبهام نقش بست به سمت در اتاق رفتم تا قفل رو باز کنم که  یرو  یلبخند
که  یخشک کردنش نداشتم افتادم به سمت حمام رفتم و چادرم که با رطوبت یبود و فرصت برا

 دهیموش اب کش کیمثل  قایخودم که دق افهی تر شده بود رو برداشتم و سرم کردم به ق نیداشت سنگ
 بلند شد   وشیدار یکه دوباره صدا دمیبود نگاه کردم و خند شده

   یکنی باز کردن در وقت صرف م یکه انقدر برا یخواستگار  ومدمی هنوز ن -

 اول چشمهاش گرد شد وبعد خنده کنان گفت  دنمیعجله در اتاق رو باز کردم که با د با

 دوش ؟  ریز  یبا لباس رفت -

 هام رو در هم بردم و گفتم   اخم

 نبود تا بتونم لباس هام رو خشک کنم ییجا ری نخ -
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 سهیبود رفت و ک  کینزد یل یبه طرف گوشه اتاق که به در خ شدیطور که خنده کنان وارد اتاق م  همون
 رونیب یدونفره کنار اتاق گذاشت دستش رو برا کیکوچ یناهار خور  ز یم یداخل دستش رو رو یها
 مونیه به خاطر باز بودن پنجره به تنش نشست پشک  یکه تنش بود برد که با لرز  ییپالتو دنیکش

 باز رفت   ییشده به طرف پنجره کشو

 ؟  یپنجره رو هم باز گذاشت سی دختر با لباس خ یوا -

 نگفتم که با بستن پنجره ادامه داد   یز یچ

 ؟ یاوردیبا خودت ن یز ی؟ چ یدیلباس ها رو پوش  نیچرا دوباره ا یراست -

عوض کردن موضوع  یغذا اتاق رو پر کرده بود که برا یها رفتم بو  سهیافتاده به طرف ک  نییسر پا با
 جواب دادم

   دیاخ جون غذا گرفت -

   یبخور   یکه هر کدوم رو دوست داشت  یاره هم جوجه گرفتم هم کباب ترک  -

 گرسنه ام بود   یلی ممنون خ -

   ینگفت -

 رو؟  یچ -

 ؟   یدیپوش سی چرا لباس خ نکهیا -

 ها نشستم که شتاب زده به طرفم اومد  یاز صندل  یکی یبا انگار دست بردار نبود بودن جواب رو با یا

   یش یم ضیمر  ینجور یپاشو دختر ا -

 االجبار گفتم  به

 ندارم   یا گهیلباس د -

 به طرف چمدان گوشه اتاق که همون اول همراهش به اتاق اورده بود رفت و در چمدون رو باز کرد  که
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 ؟   ی؟ نکنه دوسشون ندار  هیاسا چ لب نیپس ا -

برام گرفته بود چشم   وشیکه قبال دار ییلباس ها دنیتعجب به داخل چمدون نگاه کردم که با د  با
 کهی ت کی راهنی نگاه کردم پ یک ی  یکی هام برق زد با خوشحال به طرف چمدون رفتم لباس ها رو 

غذا ها سرگرم نشون   دنیکش رونیکه خودش رو با ب  یوشی و منتظر به دار دمیکش رونی رو ب یا یمشک
 که معترض گفتم   کردینگاهم م یچشم  ری که ز یدر حال  دادیم

  رونیب  یبر  یخواینم -

 غر کنان جواب داد غر

 رون یبرو ب یگیاونوقت م  مینخوردم تا با هم غذا بخور یچ یمن خسته ام گرسنه امه به خاطر تو ه -

 پشت سر هم غرغر   رزنایپ  نیخب مثل ا یل یخ -

بلند شدم و داخل   ن یزم یسر داد که از رو یبا جمله آخرم تکون دادن دستم همراه شد قهقهه بلند که
که سنگ  یبلند مشک  راهنی پ یحمام رفتم در رو قفل کردم و مشغول عوض کردن لباس هام شدم سر 

رو   یادر گلدار مشکداشت چ یباز   قهی یفقط کم دمیداشت پوش یبلند یها نی شده بود و است یدوز 
طور منتظرم نشسته  نیهم وشیاومدم دار رونی هم که نسبتا باهاش تناسب داشت سرم کردم و ب

کردم و   یرو که از هر دو غذا داخلش بود جلوم گذاشت تشکر  ی رفتم که بشقاب  زیبه طرف م  عیبود سر
رم رو بلند کردم  نگاهش رو حس کردم س  ینیشده بودم که سنگ  ریس  بایمشغول خوردن غذام شدم تقر

 بود افتادم  رانیکه درباره ا یاتفاقات ادیخودش رو سرگرم غذاش نشون داد  هک

   وشیاقا دار دیببخش -

 گفت  یبلند کرد و با لبخند مهربون سر

 جانم ...  -

 و به بشقابم چشم دوختم که گفت  دمیکش  خجالت

   ؟یصدام کن  وشیدار شهیم -

 راحت ترم   وشیاقا دار -
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صدام   یصدام زد   وشیکه موقع دعوا دار رانیلحظاتمون در ا  نیمثل اخر یمعذبت کنم ول خوامینم -
 که تا به حال تجربه نکرده بودم   یخاصه حس  یل یاسمم از زبون تو برام خ دنیکن لذت شن

 نیاتمام ا یلبم نقش بست از خجالت حس کردم پوست صورتم داغ شد برا یمجدد رو یلبخند
  ادمدیادامه م دیبحث با

 افتاده ؟ یچه اتفاق رانیا یتو  یبگم گفت خواستمیم -

 کرده ؟  ر یهنوز فکرت رو درگ -

 بله   -

 رفته   رانیشاه از ا -

 خب رفته مسافرت ... -

 شاه شدن  هیمردم برعل رهی رفته تا اوضاع اروم بگ رانینه کال از ا -

 جدا ؟   -

  نیفرار کردن ما جزء آخر رانیها همه از ا یشاه دربار  انیاطراف یهمه  شهیم یهفته ا کیاره  -
  میاومد رانی که از ا میبود ییکسا

 ما که با شاه ... -

 براش نبود  ی امن یجا رانیبود و حاال مطمئنا ا یهم ساواک وش یدهنم خشک شد دار یتو حرف

شتنم توسط  ک یبه هر حال در ضمن اسم پدرم برا یساواک نبودم ول یتو یادی درسته من مدت ز -
   هیکاف ایانقالب

 ناراحتت کردم  دیببخش -

  شمینه من از تو ناراحت نم -

  شهی که هم زبون دارم تنگ م ییکشورم جا یراستش من دلم برا  یول -
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لبم نشوندم   یرو یکه لبخند کردمی سکوتش رو درک م  ین ی انداخت و سکوت کرد سنگ نییرو پا  سرش
 و گفتم

   دیاوردی خودتون ن  یبرا یول دی من لباس اورد یبرا -

 جواب داد  کردی م  یزد و همون طور که با غذاش باز  یلبخند

 و کت و شلوار مردونه داره  رهنیپ  نجایا یادیز  یلباس دارم به جز اون مغازه ها  نجایمن ا -

 گهید ینزنم خودم رو مشغول نشون دادم ول یدادم حرف  حی افتضاح بود ترج یل یکردن بحثم خ عوض
نداشت از    ییشد اون هم مثل من اشتها دهیکش وشیبخورم نگاهم به بشقاب دار   یز یچ تونستمینم
 بلند شدم که باعث شد سر بلند کنه  یصندل یرو

 خوشمزه بود یلی دستتون درد نکنه خ  -

 به ظرف غذام انداخت و گفت   ینگاه

   ینخورد یز یچ -

 خوردم ممنون   ادیاتفاقا ز -

 کرد بشقابش رو از دستش گرفتم  زی بلند شد و شروع به جمع کردن م یصندل  یهم از رو وشیدار

 ی شد ریاگه س کنمیمن جمع م  -

  رهیداشت رفت ودر رو پشت سرش بست خ  یکوچک وانیکه ا ییتکون داد و به طرف در کشو یسر 
گذاشتم و   زیم یبشقاب رو رو دیکش رونیشلوارش ب  بیرو از ج   گارشیس یکه بسته  کردمی نگاهش م

و   دمیکش رون یرو از دستش ب  گارشیبه سمتم برگشت س ییبه سمتش رفتم که با باز کردن در کشو
 گفتم  تیکه به جد کردیهمون طور متعجب نگاهم م ختماندا نییپا

   دینکش گاریس گهیهستم د تونیزندگ یکه من تو یلطفا تا زمان -

لب باز   یبه اروم شدیم شترشیب  تیکه باعث جذاب  یخسته ا یبش نقش بست با صدال یرو  یلبخند
 کرد  
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 ؟  یوارد شد میزندگ یتو ری چرا انقدر د -

 جمله اش متوقف شدم  انیبرگردم که با ب زی رو از نگاهش جدا کردم برگشتم تا به سمت م نگاهم

 ؟   یکنیبا من ازدواج م -

کنه   انیزود ب  ای ریحرف رو د نیسفر همراهش شدم ا نیکه در ا  یبود وقت یعی بدنم سرد شد طب تمام
رو   ییکشو شهیزمان متوقف شده ش  کردمی انتظار نداشتم خشکم زده بود حس م یزود نیبه ا یول
سرم   امدستش رو به طرف صورتم اورد وبا گرفتن چونه   ستادیباز کرد از کنارم رد شد و مقابلم ا شتریب

 رو باال اورد  

 قلب تحمل نداره  نیفقط نه نگو ا کنمی خواهش م -

اش  نهی س یدست چپش که رو یتو  یرنگ ییطال یرو به سمت قلبش گرفته بود که حلقه  دستش
 جواب داد  دینگاه مملوء از توجه ام رو که د کردیم  ییقرار داشت خودنما

به تو که عاشقانه دوستت دارم دادم که از همه  یچون قول شمیمتاهل محسوب م گهیاز نظر من د -
 خودم حلقه گرفتم  یبرا نیهم یتو باشم برا   ینظر حام

 و به سمتم گرفت    دیکش رونی ب راهنشیپ  بیاز ج یانگشتر 

رو به  لیوسا یحلقه و مابق  یگرفتم که البته اگه قبول کن  یبه عنوان انگشتر نامزد یجور   نیهم نویا -
  می خری خودت م ی قهیسل

 که دستش رو مقابل صورتم تکون داد   کردم ی طور خشک شده فقط نگاهش م نیهم

 ؟  یخوب  اریتووش  -

 رو تکون دادم و من من کنان گفتم   سرم

   دیکرد رم یبگم شما غافلگ یچ دونم یاخه من االن نم -

 انگشتر و قبول کن نیفقط ا -

   کردی که حاال منتظر نگاهم م یا لهی ت یمظلوم شده اش انداختم اون چشمها یبه چهره  ینگاه
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 من عذا دارم   یول -

جشن    هیو بعد از چهلم پدرت  میفعال نامزد بش میریجشن بگ  ای  میکن یفعال کار  ستیما که قرار ن -
   یتا عروس میریگ یم کیعقد کوچ

 دونمینم -

 با ...  دمی قول م یول دونمیم یاحساس تنفر بهم دار  -

 و گفتم  دمیحرفش پر نیب

 ستم یمن از شما متنفر ن ستین نطورینه ا -

 چشمهاش از چشمهام پنهون نموند   یبه خودش گرفت که برق خاص تو یدوار یرنگ ام  چشمهاش

 واقعا ؟!! -

 انداختم و من من کنان گفتم نییخجالت سرم پا  با

  ستمی ن  ییمن ادم دروغگو -

 اش با من   هیپس بهم اعتماد کن بق -

سرخ که به شکل قلب تراش   اقوتی نیکه در دست داشت رفت انگشتر با نگ ی سمت انگشتر  نگاهم
که بعد  یشده بود تنها لحظه ا دیدلم انگار ناپد یاشوب تو زدیبرق م  باشیز ییخورده بود با رکاب طال 

  حس نیرسونده بود و ارامش درونم ا  نجایفعال سرنوشت من رو به ا کردمیاز مدت ها حس ارامش م
گرفتم   وشیلب گقتم  و بعد از بستن چشمم دستم رو به سمت دار ری ز ییتوکل برخدا کردی م دییرو تا 
شد   میلحظات زندگ نیاز قشنگ تر یکیکه به دستم کرد  یو انگشتر  وشیدار ز ی ذوق انگ ادیفر یصدا

درخشان   نینگنبود با ذوق به  اد یب  رونیاز دستم بهم که  یجور   یانگشتر کامال اندازه دستم نبود ول
که از   وشی تر شده بود نگاه به چهره خندون دار ریچشمگ دم یانگشتر چشم دوختم که با پوست سف

داغ   کردیام فوران م نهیکه درون س ینی لذت بخش بود تنها حس غمگ  یلیخ دی پری م نییذوق باال و پا 
کاش پدر   هیخال   کردمی فکرش رو هم نم یکه حت  میزندگ یلحظه    نیپدرم بود که حضورش االن در بهتر

   یدیدیهوا به دلم نشست م یرو که ب یعشق  نیو ا یبود نجایا
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 ان یپا

   تونیاز همراه متشکر
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