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 خالصه داستان

 میخوان یداستان م نیدر ا

شمار بر سر راه   یب  یها یدهد. به خاطر وجود سخت  یرا که شوهرش را از دست م   یزن  سرگذشت
 بزرگتر از خود به همراه دو پسر بزرگ. یشود. با مرد یاش، مجبور به از دواج مجدد م یزندگ

بزرگ کردن طفلش، هر   یبسپارد.برا  یواحساس را به چاله فراموش یشود همه جوون   یمجبور م او
 را به جان بخرد.  ییبال

  یکه به وجود پاکش م ییونفرت با آزار وافتراها نهیاش با آن دو پسرهمسر دومش، سراسر ک یزندگ
 .خواندند یزدند واورا بدنام م 

 خود شد.   یناجوانمردانه دو برادر ناتن نهیحسادت وک  ینوا، قربان  یفرزند زن ب ان یطفل معصوم، ک  آن

http://www.romankade.com/
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شود ومادرش مورد ضرب وشتم دائم آن   یرود وعرصه بر آنها تنگ وتنگتر م یم  ای اش از دن یناتن پدر
 . ردیگ  یدو قرار م

 گفت.  یکرد ونم یوآزار آنها را پنهان م  هایاش، مادرش کتک کار  ی نا پدر  اتیزمان ح  در

 . ندیب یدور دونه ات نم  زیرا پسرک، عز  ایدن  یرو ییبگو یز یکرده بودند، اگر به پدرمان چ دشیتهد

 . دندینرس ادشیمادر هم دق کش شد ودر زمان مرگش به فر آن

 که در آن باغ مخوف  دیرس  ییبه جا کار

  میخوان ی عشقش ونجاتش را م یدار بزنند وماجرا نبود را شیب  یرا که نوجوان انی خواستند ک یم
 آن دو عاشق ودلباخته راه انداختن و.......... یکه بعدها در زندگ یوحمام خون 

 

 هم آغوش مرگ:  رمان

چتر عدالتش   ها،ی سخت  دیرگبار و بارش شد  ریوهمه جا مراقب ماست و در ز شهیکه هم ینام کس  به
  یما آدمها  د،یدهد. شا یما قرار م  یتراند. محبتش رابرسر زندگ گس یمنتها بر سر ما م  یمنت وب یرا ب

. به مال، زور،  میبناز میبه هر چه که دار یبرود. درطول زندگ  ادمانی عدالت خدا از  یفراموشکار گاه 
رادر کالبد   یاست که سرشت همه ما ازگل است واوست که روح زندگ نیازا ری. اما، مگر غییبایغرور، ز

. میکن  یرحم نم ری وکب ری وبه صغ می شو یم  طانی سوارارابه ش کهی وصد فغان از وقت ده؟امانیوجودمادم
بهشت   تی واقع ایکه ظلم چرا؟ آ  م،یزنی نم  بیدر خلوت خالصانه خود به خودمان نه یواقعا حت  ایآ

. چه م یندازی راه ب یکس  یفکر غلط حمام خون در زندگ کیبه خاطر  دیبا وجهنم دروغ است؟! چرا
را به   یدست کس ا،یگم کرده النه. آ یکس ودرمانده. همچون،کبوتر  یبساآنکس، همخونه ما باشد. ب 

 ینام، آدم م؟یندازیب نش شوم ترس ومرگ رابه جا هی سا اآنکه،یتر است سخت  میری مهر وعشق بگ
  یقبر آرزوها نهیک یوبه جرم ناکرده واز رو یکرد نتیاست. اگر خود را کافر بد ت یسزاوارآدم، واقع 

که محق گرفتن جان است، عدالت گستر    ی. تنها کسیشک کن  تی به شعور انسان  دیبا یراکند یکس
 است.  نیمهر آفر
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 حق  ینام نام  به

 . دیبررمان لذت ب   نیاز خوندن ا دوارمیمرگ. ام  هیرمان سا نام

 

 اول  پارت

که نسبت به فرزند دوم   یباغ پر از وحشت ونفرت با دو برادر نا تن  هیسهمم بود. تو  ای دن نیاز ا ییتنها
 دلخراش بوجود اومده بود.  ییپدرشون فضا

باغ روپر کرده بود. اون دوملکه عذاب  یفضا یدیجر وبحث شد یاز حس ترس وانتقام. صدا پر
 بودند. دو نامرد، دو کافر خدانشناس. افتاده بودن به جونم. ز ی من اژدر وچنگ یزندگ

و زار زار   دادمی. به زور آب دهان قورت مانهیبگه  یز ینوجوون که از شدت ترس مونده بود چ یپسرک
  یبه خاک پاک مادرم. اژدر برادر ناتن  یحت  ن،ی وتوه ری تحق  ،ییوباز زور گو ییکردم. زورگو یم هیگر

غول آسا  یبت یهترسناک ولرزه بر اندام افکن، با  یاز بنا گوش در رفته، با اون صدا لیبی بزرگتر وس
بخوام باهاشون  نکهیکردم. چه برسه به ا یم  یاون دو قالب ته دنیاز د شه یوروبه روم بود. هم

بد شگون وخالصه هر   ،یتابوت، اضاف یزنگوله پابلندتر از قبل گفت: ییسرشاخ بشم. اژدر، با صدا
 کرد. یکه بود نثارم م  ی  زی آم نیلقب بد وتوه 

 . اما وحشتناکتر از قبل. یشگیهم  تی واذ هیوکنا تعنه

بود که از خر    یما لقمه چرب ونرم یبود وبابا یبه قب قب رو کرد بهم و_مادر تو، زن بد یبا باد اژدر
 تنور داغه نونو چسبوند(.  د،یمادرت به تورش خورد. )د یشانس

. کل تنم آشوب بود. غرور داشتم،  دمیلرز ی. بدنم شل شد مکردی گلومو گرفت وداشت خفه ام م بغض
  یوبا چهره ا وردمیطاقت ن گهی گفت. د یم  فی. از همه بدتر داشت راجع به مادرم اراجیغرور جوون 

 ؟درنده وونیح  ایاسم شماآدم  ؟ی کش ی،پست فترت، خجالت نمبرافروخته رو به روش _بسه، نامرد
  ریغ م،یمامان مر چارهی . باقتی ل یب  ،یاقت یل  یبرخورد کرد؟ ب یادب یوب  یمادرم با شما با تند بارمی یحت

 نگفت.  یز یجانم، پسرم به اون دو چ زم،ی از عز
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  تی شخص قیکه ال یوهر مزخرف  دیهر بار دهن گشادتونو باز کرد  دش؟یدید یبا کس ییدادم_جا ادامه
 . دیپاک من کرد میخودتون بود رو نثار مر 

بدکاره وفاسد بود. رمان  دیبگ زارم،ی . نمدیروحشم آزار بد زارمی نم دممیدفعه فرق داره، اگه بکش نیا
 هم آغوش مرگ: 

 دوم  پارت

برادرش   یها  ییدر ادامه چرت وپرت گو یموز  یا الغر داشت و دراز قد بود، با چهره یکلی که ه زیچنگ
 . میکن  یجون تو.خفه وگرنه خفه ات م میدیادامه داد_اوه، اوه ترس 

 ....... ؟ینکن سی وقت خودت رو خ  هی

  یزدم_م ادیشدنم همانا. فر  ی. خنده اونا همانا وکفر دنیخند یم شهیر ی ب  یدو مثله آدمها هر
با   ز،ی. چنگدیدهن لجنتونو ببند یباشه، ول د؟یحبسم کن نیزم  ری بازم، تو ز د؟یکن  یچه غلط دییخوا

..... جون نه نه ایآق ک ادی_آخ، آخ از ترس داره جونمون در مکردو ی نگاه م یوموز   دهیورقلمب یاون چشا
 . مونیات، بد لرزوند

 یدفعه، م  نی_ا ییاون همه مزخرف گو ونیزجر آور ومسخره کننده. اژدر با حرص در م یخنده ها  باز
  میکن زونتی سر وته آو مییخوا یالدست ما مان جونت. م  یکه زودتر بر  میاریبه سرت ب  ییبال مییخوا

که   ستی ن  یدور وبر آدم نیگفت:نعره بزن، ا یم یتمام ه یوجدان یوب  یرحم  ی. با بمیو دارت بزن 
 .میش یراحت م یمحل قتلت. از دست تو اضاف شهیباغ که امروز م  نینجاتت بده. ازته ا

  یر ی. تو ممیکن یوچالت م  میا یم یخوند یرو م یغزل خداحافظ یداشت یووقت  میکن یم  زونتیآو
 . میکن یرو م ای که روحش شاد، عشق وحال دن ییمادرت وما با مال بابا شیپ

 زنده شد. ی تمام خاطرات بدم تو اون باغ لعنت اونروز

. گلوم، خشک شده بود وترس  یا هیثان  ایلحظه  یبرا ،یکرد. حت  ینازم بود که آرومم م میمر ادی  تنها
 . ومدیبر م یسراسر وجودمو گرفته بود. از اون دو تا هر چ 

شد   یبود. ودر جوابم رو کردن بهم و_چ  دهیفا یب دیگ ی م ددروغینکن تمی_اذ دم، یکش ادیزدم، فر داد
. دنیخند  یبد م  دن،یخند یم ؟ی دار  یوالدورم وبلدورم علک هارت وپورت یدی. دگهیکن د یباز، بلبل 
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سرم.    تو. انگار زلزله افتاده بود دیچ یپ  یخوفناکشون تو کاسه سرم م  یخنده ها یکه صدا یجور 
 و فتمیگرفتم تا ن  یدار یاتاقک سرا وار،یدستمو به د

 

 سوم   پارت

نفساتو بکش. تا از   ن،ی ._آخردن یپاهام کش ری رواز ز ا ی. انگار، فرش دنفتمیکمک گرفتم تا ن وارید از
وداره نگام   ونهیدوتا چشم نگرانش گر دمیبه پشت بوم نگاه کردم ود  یواشکی . میدستت راحت بش

آدم نما   یگرگا  نیکرد؟ ا یحرفاشو باور م  یتونست بکنه؟ک ینداشتم. اون چکار م  یدیام ،ی. ول کنهیم
 شناخت اصال؟ یم  یرو ک

  ی. _منیبا لگد حولم دادن وپرتم کردن رو زم  یداشت. به پاهاشون افتادم ولن  یاثر  ادامیوفر التماس
 . نیزم  ینه رو ن،یزم ری امثال تو ز ی. جاین یرو نب ایدن گهیود  میکن زونتیسروته آو م،ییخوا

  ری رحم بردنم ز یکشون، کشون وب ؟ی. خوبه؟ دوست دار میکن یدرخت چالت م  نیهم  ریجا ز نیهم
 خواست بشه محل قتلم.  یبود وم  یال یکه سنگ صبور خ  یهمون درخت

 شد.  میبود وچطور وارد زندگ یدرشت ودلربا بگم که، ک یاون چشا از

 .هیخودمو ومادرم تو اون جهنم هم گفتن سرگذشت

 آشفته بازار.  یایدن نی سهمم بود ازا ،ییتنها

روزگار من، تنها   یتو جشن شاد کرد. غی روزگار، بغل گرم و پر از مهر مادر وپدرم رو ازم در یمهر  یب
  شی خشت وگل یآجرا یرو امویگاهم بود سر، دل تنگ هی که، تک مییوکز کرده گوشه اتاقک تنها نیغمگ

 زاشتم. یم

ام بود. هر روز شکنجه، آزار   ی وشکنجه روح  تیخونه باغ شوم بود. شوم، چون محل آزار واذ اون
 ...... تیواذ

تونست   یرو م  یخوش تراش. دل هر مرد  یکلی روبود باه  بای جوون وز یمرگ پدرم، مادرم که زن بعد
 ببره.
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  یاومده بودم وپدرم کارگر ساختمون بود با افتخار کارگر   اینبود. تازه به دن یتنها براش کاف ییبای ز ،یول
 لقمه نون حالل ببره سر سفره زن وفرزندش.  هیکرد تا،  یم

 با ما داشت... یمهر روزگار که سر نا سازگار  یب  ،یروز از روزا هی

 

 چهارم  پارت

افته وجا به   یداربست م یشد. بابا، ازباال  اهیبد شگون وشوم، باهامون سازگار نبود وبختمون س اونروز
 .کنهی جا تموم م

. اون میگذروند یباچهره خندون ودست تنگ. اما، روزگار رو با عشق م  م،یداشت یر یبخور ونم  یزندگ
 رو به کام ما زهر کرد.  ایاتفاق دن 

 انداخت.  نمیزم  یاون اتفاق زانوهام رو تا کرد ورو یکنار هم ول  میگفت:خوش بود یم مادرم

  هیقرض وقوله با  ایدن هیتمام مخارجش گردن خودمون بود. مادر موند و نیهم ینبود وبرا مهیب  پدرم،
 . رخوارهیطفل ش 

ام، مادربزرگ وپدربزرگ   یباال آورد. خونواده پدر   یبده یخاطر مرگ پدرم و مراسم کفن ودفنش، کل  به
رفته بودن. مادرم،   ای در بساط نداشتن. تازه قبل از بابام از دن یآه  ایبودن که اونا هم از مال دن  رمیپ

ز دست داده بود ا یتصادف رانندگ هیبچه بود، پدر ومادرش رو تو  ینداشت واونم وقت یکس وکار 
 بزرگش کرده بودن.  لیوفام

ثروت بودکه،   نیبراش بزرگتر ،یبا اون همه مردونگ  رتشی بود که مرام و غ یقول مادرم_بابام، عشق به
 بود.کرده  شیخدا بعد اون همه عذاب وارد زندگ

 کنار اومد. دیبود. با روزگار وتلخ وخوشش با نیخونواده من ا خالصه،

 .می. تا پول مردم رو بدمشی بفروش می ومجبور شد میداشت یونقل  کیخونه کوچ هی

وپول اجاره   میخوردی به مشکل م  شتریب  یخرج  یخورده بود وهرروز برا گیبه ته د رمونیکفتگ گه،ید
 خونه و......
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. یقشنگ ، یجوون ،یف ی_تو ح کردی م ییدر گوش مادرم زمه زمه ها هیهمسا یاز زنا یک یبود که  یمدت
حراف   یکه از سمت آدما   ییجاومکان، با حرفا ومتلکا  یپول، ب  یبچه نسوزون. ب   نیا یودت رو پاخ

چپ  ؟ی ببند یتون یگو رو م اوهیدهن مردم  ؟یچه کن  یخوا یاز حاال به بعد م  ره،ی سمتت نشونه م
اومد؟ اصال چرا رفت وچرا اومد؟ خالصه لق لقه  یرفت، باک یبا ک  نی گن بب  یم  ییای راست ب ،یبر 

 .یشیدهنشون م

. در گوشش خونده  کنهیدست به دهنه. تازه منم قبول م  یادول یپسر عمو داره که سنش ز هیبود،  گفته
 . یکنیم  یوخانم یشی خودت. خانم م یسر خونه زندگ یر یبود _م

 بهت ندارن. یکار  یدوتا بچه داره که بزرگن، ول فقط

 مغز مادرم نشونه رفت.  یرو  یآهن  یپتک نی حرفا ع  نیاوقت  چند

وتاس، بد    ختی ر یباباش بود. ب  یشد که جا یبا عشق که نه با خون دل باال اجبار، زنه مرد باالخره،
  یبود. با واکرم راه م یدندون سالمم نداشت ودندوناش مصنوع  هی یقواره، کوتاه قدوشکم گنده. حت

 به کنار دوتا بچه غول داشت.   نایرفت. همه ا

 بود؟!  یروزگار نبود پس چ   یظلم وجفا اگه،

 .شدیباراون همه فشار له م ری مادرم داشت ز شدویسالم م کیتازه داشت  من،

 

 پنجم  پارت

تو اون مدت   یادیز ی. خواستگاراکردی با خون ودل انتخاب م  دیهم نداشت. پس با یجا ومکان مادر
 .رفتنی نم میبار نگهدار ریز چکدومشونی داشت. اما، ه

بهش بدن.   یاز همسر اولشون با مادرمنم رابطه داشته باشن وخرج  ی خواستن پنهون  یم نکهیا ای
واون   یاونا بنا کنه. مادرم، پاک بود. اون قبر آرزوهاش کند وجوون  یزندگ  یخودشو رو  یخوش یعنی

 وکماالت روتو قبر آرزوهاش چال کرد. یی بایهمه ز

 من، صبور وفداکار دلشو کشت وتا من رو خوب بزرگ کنه. یخانم  میمر اون
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خونواده ثروتمند. ما   هی_پسرتو بفروش به از خواستگارش گفته بود  یک ی_کردی م فیمادر تعر ادمه،ی
به گوشش زده بود وجوابشو   یمحکم  یل ی. اما، مادرم سمیکنی م یهم تا آخر عمر خوب وخوش زندگ 

 داده بود.

  یشدکه فقط برا یر ی عروس خونه، پ نیهم یعروس نگون بخت بود. برا هی مرده متحرک،  هی اون
نرفت.   راهی کردنمون قبول کرد. شرافت داشت وکج وب  ری مردم، شکم س ثیآواره نموندن وحرف وحد

 کنه.  یخالف وفروختن من، زندگ  یتونست ازراه ها یوگرنه، م

 بلد نبود. یجز خونه دار  یداشت. کار  یکم ادسو

 وازدواج کرد ودلشو کشت.  دی ور کش رتشوی غ پاشنه

  تیمعصوم  یبرا  رم،ی . بممیشد یشروع شد که، وارد اون خونه باغ کوفت   ییما از اون جا یماجرا همه
 .شهیافتم، مو به تنم راست م یاون روزا م ادی ،ی. وقتممیمر

وخون دل خوردنش، درد قلبش ومرگ احساسش رو. اون جز ناله به درگاه خدا  یپنهون  یاشکا اد،ی
 نداشت.  یراه

دراز   یکیمثال به خونه بختم، دوتا قول چماغ دم در بودن.  میدیبه گفته مادرم رس  یاون روز لعنت  یوقت
 کوتاه قد. یکیقد. 

 .دی باری از چشاشون م یدو شرارت وبد جنس  هر

 . ختیر  یونفرت از گوشه چشاش م نهی اشک ک کرد،ی م فیتعربار از اون روزا برام  هر

 نبود بابا رو حس نکنم.  یذره ا ،یبا اون حال پناه وهمه کسم بود تا حت   باز

 کنه.  یرو که از اون دو خورده رو درمون م  ییکتکها  یداره جا دمیدیبزرگتر که شدم، م  یکم

 رسوندم.  یبه حد دق کردن م هیقض نیآوردو هم  ی روش نم به

تمامم به باباشون  ییگفتن. با پر رو یم راهی بد وب ممیبه خودم ومر امیربط تو همون بچگ  یربط وب با
  یآورد ریها گ کهی م کهیت نینکنه؟ از ا ری . تو گلوت گیپوست کنده گرفت یهلو هی  ،یکردن و_رفت یرو م

 . ری ما هم بگ یبرا
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 .یر یپ میهم دل دار ما

چه کار   یدونم، کجا وک  یگفت:نم  یام خودش خوب بودوبا خدا وبهشون با حرص م یناپدر  انصافا،
 هی ی. رفتهیباق مشمی!_خوبه، خوبه آقا دو قورت وند؟یی شرافتها  یکردم که تقاصش شما ب ییخطا
  مان. ریر یسر پ  یگرفت  یچه معرکه ا ؟یتابوت. ارث خور آورد یزنگوله پا هیبا   یسرخرمن گرفت  یلولو

 هم آغوش مرگ: 

 ششم  پارت

 .دمیدوباره اشک وآه مادروخون دل خوردناشو به چشم د باز

از مادرم بارها   یبود. تو همون کودک چارهیوجدانا ب  یکرد از دست اون ب یبار بدن کبودشو مداوا م هر
 ام بگه.  یخواهش کردم به آقا محمد، ناپدر 

که   ارنیبه سرمن م یین اگه به پدرشون بگه بالکرده بود  دشی. آخه، تهدکردیاون هربار قبول نم  اما
 . کردیبشه. اونم از ترس جون من مدام تحمل م  مونیمادرم تاآخرعمر پش

 یم نشونیزخم خورده، نفر  یشکسته وتن وروح  یبزرگ، سر نماز، با دل یتو خلوت خودش وخدا فقط
که هر   یقی تو چاه. تو چاه عم  ازچاله دراومدم افتادم ام،یی هام وتنها  یکس یهمه ب ،یخدا  ا،یکرد._خدا

 . شنوهیصدامو نم  یهستم که کس یهمچون آدم الل زنم،یادمیچه فر

وحسد   نه یداغ ک  شیبه آت  دیگذشت. تو اون جهنم، با  یبرامون م  بتهاشیباهمه رنجها ومص روزگار،
 .میکرد یاونا عادت م

 به عادت کردنشه(. یآدم ت، ی قول مادرم)خاص به

 مرض سخت والعالج شد. هی. دچار، گهیطرف د هیآقا محمد  یمار یطرف وب هیآواربال،  همه

 ساخته نبود. دکترا هم جوابش کردن.  یهم کار  یدست کس از

 اشک وآه شد.  شتری اونروزامون ب خوراک

 بود. ینکرده بود ومادرم از خودش راض یسوخت. به ما بد یکم از پا در اومد. دلم براش م  کم

 تار مو از تن محمد تو وجود اون دو بود. هیگفت_کاش،  یم ومدام
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 که تحمل کرد، عجل مهلتش نداد.  یچند ماه رنج و درد بعد،

 . ابونی رفت وباز ما ترس تو تنمون افتاد که پرتمون نکنن تو خ اون

 .کردی تحمل م میرو مامان مر یادی برامون تنگ وتنگتر از قبل شد. فشار ز  عرصه

 

 هفتم  پارت

گرفت. دکتر بردمش. دکتر خواست استرس نداشته باشه. دعوت به آرامشش    یدیشد یقلب  یناراحت 
 کرد.

 اون دکتر چه خبر از دل خون ما داشت؟ از بس حرص وجوش خورد غم باد گرفت.  شد؟یمگه م اما،

کردم که به خاطر مادرم ناراحت   یم یتوقع  دیخوشحال بودن. البته، نبا یروان   ماریاون دو ب ،یول
 باشن. 

مردم   یچنان جلو انه،ی کاهانه وموز  ری . آب زدیپدرشون به رحمت خدا رفت ککشونم نگز نکهیبعد ا اونا
 .شدیزدن که دل سنگم آب م   یکردن وتو سر خودشون م یم یوزار  ونیش

 . رتیس اهیس ویواون دود میپدرشون، ما موند یمراسمها بعد

ربط به   یب  ی. از کارادادنیآقا محمد زنده بودکمتر جولون م یخواستن کردن. حداقل، تا وقت  یغلط  هر
خوردن،    یکردن، مشروب م یم  یوقت قمار باز  ریخودم ومادرم بگم که، با دوستاشون تا د  تیترب 

 بودن. دهیکه پرده  عفت رو کامال در یینامشروع داشتن. تا جا یرابطه ها

ومادرم   میزد  یک وآه ما.از ترس دم نمهرشب اش د،ی جد  یهای شب روابط تازه، هرشب کثافتکار هر
 . یکار ضرور  یبزارم مگر برا رونی زاشت از در اتاقمون پا ب ینم

سوخت جلو   یسوخت، بدم م  ینداشت. م ییجا میمامان مر یول میکردن تا از اونجا بر یهر کار  اونا
 بکنه.    یونتونه کار  نه یبب زشویکه زجر عز یچشام. کور بشه چشم 

 .  رهینگ شی جگرش آت   شتری. به خاطر مادر که بزدمی دم نم یخسته بودم ول  منم
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چشم مادرم، کبود بود.   یروز سر زده اومد. از شانس اونروزپا هیام،  یناپدر  لیکه وک  یتا روز  گذشت،
 ام شده بود. یبود. تازه چهلم ناپدر  دهینو از پشت در شن ادمویفر یصدا

 . دیشد اون آقا اوضامون رو د خوب

 که اون دو شمر زل جوشن چه کردن باما.  دید

طفل   نیا افهی به ق د؟یترس یبه اونا غرزد_از خدا نم یاشک شد به حال منو مادرم وکل سیخ  چشاش
برم تا با حقارت   ای کردم از دن یگوشه وآرزو م هیرفتم  یشما بودم خودم م یجا  د،منیمعصوم نگاه کن

 کنم.  ینفس زندگ 

 

 هشتم پارت

  ینگاه لیوک  یافتادوبه آقا شیچنان چپ چپ نگاهمون کردن که نگو. مادرم دوزار یچشم ری ز هردو
 . ارهیرو به زبون ن  تیکلمه شکا گهی. تا دنیباالتماس کردو_خودم، خوردم زم

 تکون داد. یپراز نفرت به اون دو کرد وسر  ینگاه دهیمرد متشخص وفهم اون

کردن شما رو   رونی دو ناجونمردحق ب نیکه، ا نیدست خط، نشان دهنده ا نیو_ا  دیکش  قیعم  ینفس
شما رو حدس زده بود وازم   ستی ناشا یروزا وکارا نی ندارن وپدرتون که روحش شاد،قبل از مرگ ا

  ای یاحترام یب  نینکنم. اگه کوچکتر غی خانم وفرزندش در  نیدر حق ا یکمک قانون چیخواست از ه
 . دیازحاال با قانون طرف د، یدر حقشون بکن  یبد

  ینکرده، م  ت یپسرش ونجاتش ازچنگال شما تا به حال شکا یکه برا تی خانم، با نجابت وشخص نیا
 . بخشهی شرط پدرتون اموالش رو بهتون م نیکنه. به ا تیتونست شکا

 کرده بود.  نییخودش سهم تع یمنم به اندازه بچه ها یبرا  امرزیخداب اون

 بهشون بخوره تا منفجر بشن. یبود جرقه ا یگر گرفته بودن. مثل انبار باروت بودن .کاف اونا

 .دیاون چند وقت کامال از سرشون پر ی. سرمستومدیداشت ازکاسه درم چشاشون

 نداشت.  یرنگ  لیوک یآقا  یحناشون برا گهید
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 کنن.  یباز  لمیف گهیشد د یاون الاقل نم واسه

وخود کلمه گذشت بود، هرروز زردتر   شدیتو وجودش خالصه م ایند یهایکه همه خوب یکس مادر،
. پشت  آوردمی ازتو سرا درم  ینوجوون شده بودم وداشتم سر  ی. من تازه پسرک شدیاز قبل م فتری ونح

 لبم سبز شده بود وصدام دورگه شده بودش. 

 مامانم بود. ری خونه. تو مدرسه هم مدام فکر ذکرم درگ ومدمیراست م  کی رفتم و یم  رستانیدب

 . تیحسادت، ترس، نفرت، آزار اذ  ی عنیاونا  بودن

 .شدیکه مو به تنم راست م رفتنیبهم چشم غره م یترسناک وشرورشون جور  یبا اون چشا هربار

 . خوردمیوحرص م دمیجو یگوشه ناخنامو م شهیشده بودم وهم یموجود استرس هی

 

 نهم  پارت

 معجزه بود. میاونا تا اون زمان نمرده بود یگرفتم. تو دستا یگاز م بمول

  کردیمامان، از سرشب همش ناله م یی شب تلخ وکزا هی. شدیم  دیچند وقت شداونچه،که نبا بعد،
  یچ یگل می مر ،یروبه روش نشسته بودم و_دردت، به جونم. خانم  هیاش بود. با گر نهیس یدستش رو

اش   نهی. از درد سمیری کاش با هم بم میری . اگه قراربمادیه؟ نفس منم باال نم شد  نی نفسات سنگ ؟یشد
درد   یقرصاشودادم.آب قندوگالب براش درست کردم ول عی بودم وبهش سر ختهی. بهم رزدیو چنگ م

 داشت. 

زنده  متی تا مر نیری گ یجونت رو م  گفتنیبلد نبودم که انجام بدم. اگه، همون لحظه م یکار  گهید
 کردم.   یبمونه قبول م

برسونه. _اژدر، توروخدا  مارستانیخونه بود.التماسش کردم، به پاهاش افتادم تا مامان رو به ب اژدر،
 .رهی نم  ادمیمسخره کرد. خنده زجر آورش  د،یوحسد روکنار بزار کمکم کن. خند نهیک یلحظه ا

 ار، ی د. _حداقل برو کمک بکر یم  یشده بود. اون همچنان خوشحال د یرنگم سف دم،یلرز یم
 ی، پاهاتو م یبزار  رونیباشه؟ اگه، از در خونه خودتم پاتو ب یا گهیتوروخدا....... _چشم، امر د



 هم آغوش مرگ 

14 
 

کمک،   دمیکش یم  ادیکردم وفر یم هیخوام. گر ینم میمر یرو ب   ایشکنم._بزن، بکش، لهم کن. دن
 ! ا؟ی شنوه خدا یصدامون نم   چرا یکس

  شتری. بدی سرشو دستم رو گرفت، بوس یسمت خودش. رفتم باال دیناله مادرم دوباره منو کش یصدا
 مراقبت باشه. شهیسپارم تا هم ی مادر،تورو به خدا م زیپسرک عز انم،یغصه ام گرفت. _عمرم، ک

احم  داغ ومز ی. اشکایبرام کرد یتونست   یهرکار  م،یکافر آباد، من به خاطر تو موندم. از تو راض نیا تو
کمک    شدیکه داشت پرپر م مم یمر یسمت در تا برا   رفتمی وداشتم م اطیتو ح دمیامونم نداد ودو

خوردم کتکم   یوتا م  نی زم یرو  دمیامو گرفت وکش  قهی. هنوز چند قدم بر نداشته بودم که اژدر ارمیب
مادرت   شی مرد. _گمشو پ یمادرم داشت م یکنم برا یخواستم کار   یم ،یکرد ول نمیومال  ن یزد. خون

 . شین یبب یدم آخر  نیتا حداقل، ا

 .نهی مادرم. دم در صورتم رو شستم تا منو تو اون وضع نب شیزور خودم رو کشوندم تو اتاق پ  به

 .رونیکردم نزاشت برم ب یبه خدا هر کار  ،یو_مامان  شش یباز رفتم پ یرو با

اش بزارم و دستاش رو   نهیرمو رو س برات دستش بشکنه. ازم خواست س رم ی . بمزمیعز دونم،ی_م
 . رمیبگ

 .نمی رو درست بب ممیگل مر یام نزاشت لحظات آخر رو  یلعنت ی! اشکام، اشکاا؟یبود خدا یزجر  چه

اگه تو جهنمم بودم با تووتو آغوش تو بهشت بود. تنهام نزار   خوام،ی رو نم ایدن  ی_مامان، اگه تو نباش 
 ام.  یهمه دلخوش

 

 دهم پارت

 .  ارمی واژدر نزاشت برم کمک ب ابونهی ته خ ،یخونه لعنت نیا

. پسرم، راه کج نرو، درس بخون. راه کج، خونه خراب  ومدیتقال کردنات م  یدلم، صدا زیدونم، عز ی_م
 کنه. 
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نبر. دستاشو محکم گرفتم و_باشه مامان جان، همه کسم  ادیوقت از  چیهپدرت روشاد کن ومنو  روح
 فقط، تورو خدا تنهام نزار. 

موهام  یرمقشو ال  یب یاش گذاشت دستا نهیس یهمدمم، کاسه خون بود وسرمو رو مم،یمر یچشا
ها  . دستاش، از تو دستام رها شد. رفت، منو تن دمیضربان قلب صد چاکشو نشن  یصدا گهیفرو برد ود
 گذاشت.  

راحت شد؟   التی. روبه اژدر کردم و_خ یوروان یاز حد موندم با دو جان  شیآوار وترس ب یایدن هی با
 . یدیبدم پس م  ،یدیتقاص پس م ؟یهمه ظلم فکر نکرد نیلحظه هم به عاقبت ا هی یمرد، حت

  ابونیداغدار رو در آورد. رفت تو کوچه وخ یآدمها یادا یوعلک  مهیواقعا راحت شد وسراس الش،یخ
 ی. اون فرشته ادیبه دادمون برس  میمردم، بد بخت شد ی کردن ومحله رو خبر کردن. _آها دادیداد وب
 داداشم تنها شد.   انیرفت. ک  ایمادرما بود از دن یکه جا

کنار مامان  از حال، ده؟یداره. همه اومدن اما چه فا ی تیخواست به همه نشون بده چه انسان یم
 رفته بودم. به زور آب قند به هوشم آوردن.  ممیمر

.  رمی رو داشتم تا تو آغوشش آرامش بگ ی. باز تا اون بود کس امیدلتنگ قیکاش مرده بودم. رفت، رف  یا
کردن که همه   یجلو مردم باهام تا م  یآدم نما جور  یکرد؟ اون گرگا  ینوازشم م یک گهیبعد اون د

 منن.   یکه حام نیخوش بودن از ا

کنن. چه ختم ومراسم  ینوا مراقبت م یب  انیک نیچطور از ا یدوبرادر ناتن  ن یا د،ینیگفتن_بب  یوم
 مادرشونه گرفتن.  یاون زن، که جا یبرا یآبرومندانه ا

 .  زدیم شمیآت شتری حرفا وباور آدما ب نیا

دونه  یم  یکه باما چه کردن؟ ک   دید یک داد؟یاشت جون مد ممیکه مر  یبودن اون آدمااون شب کجا
 ارن؟ یبه سرم م  یچ ممیبعد مر

 

 ازدهم ی پارت

 گفتم. یودرددالمو م زدمی همدم، باآسمون حرف م ی وب  تنها
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کار   یب که،ی گفتن_کپه مرگتو بزار. مرد یوم  کردنی کامل پرتم م  یرحم یبا ب  یدار یگوشه اتاقک سرا شبا
 انداخت سرمون. ی نون خور مفتک  هیبود 

با اون لحن حرف   دیکه تازه مادرشو از دست داده نبا یدونستن با نوجوون  یکردن ونم  یدرکم نم اونا،
 بزنن و......

کرد. هر   یتو آغوش گرمش ازم استقبال م  شهیهم ییکه با خوشرو یبودم. مادر  دهیغمه مادر د تازه،
 ازنفرت وخشم رو تو دلش جا داده بود. ییای باعشق بودگرچه خودش دن  زاشتیکه تو دهنم م یلقمه ا

 ما رو نداشت.  یخوش  دنیچشم تنگ بودن وچشم حسودشون وسعت د اونا

جز بغل   یز یحق منه؟ چ  یکس یوب  یتنها نهمهیمادرم چرا؟ا ،یخانم  ،یگفتم_رفت یرو به خدا م همش
 د؟ید  ادی مه تلخ وخوشش رو روزگار برام زدرکنار بودن، باه یپراز مهر تو مگه خواسته بودم؟ حت

 همه رنج رو نداره.  نیقدرتم، تحمل ا یب  یشونه ها مادر

که هرروز صبح با   ختیر یبالشتم م یچشمام،رو یشبا آه ودرد باهام همخونه بود واشکا  اونقدر
 شدم. یبالشتم از خواب بلند م  یس یوخ یسرد

 ازنو.  یروز از نو روز   باز

تنها نشسته بودم وبه حرکت شاخ  اطی تو ح شه،یرو طبق معمول هم  هیبگم.  اسیبا  مییآشنا  از
 . کردمینگاه م شدیطرف واون طرف م نیباد ا میاتاقک که با نس  یدرخت روبه رو  یوبرگا

محو   اریاخت یبود. ب ستادهیا اطیح  یپشت بوم روبه رو یدختر افتاد. اون رو هیبه  کدفعهی چشمم،
 .زدی موندم. با کبوتراش حرف م  رهیتماشاش شدم. از دور بهش خ 

 . زدیجالب بودمثل خودم بود. من، باآسمون، اون با کبوتراش حرف م  برام

 و  دهیکش یدختر جوون با اندام  هی

 

 دوازدهم پارت



 هم آغوش مرگ 

17 
 

شده بود. از دور صورتشو خوب   ختهیشونه هاش از دو طرف ر یبود. رو  یپرپشت ومشک موهاش
 حرف بزنم.   ی.دلم، لک زده بودبا کسومدیم  یبه نظرم، دختر قشنگ  یول دمیند

ازتون بپرسم؟   یسوال هی شهیم د،یدختر خانم ببخش ،یخجالت بلند گفتم_آها   یخاطر با کل  نیهم به
 ی. کف دستام داغ شده بود دونه هاختیدلم ر دنش،یبرگشت وصورتشو روبه روم چرخوند از د

که،   کردمیرو تجربه م یموندم. داشتم حس رهی لحظه بهش خ نشست. چند میشونیپ  یدرشت عرق رو
 روتجربه نکرده بودم. تی اون موقع روز،تا اون 

 . ومدیبه نظر م نیبا ادب ومت یلی!خد،امرتون؟ یی_بله، بفرما 

 .نمتونیبی بار اول که م ی_چطور مگه؟ _آخه من برا   د؟یمهمون ای دیکن ی م یزندگ   نجای_شما، ا

_بله، سنگ صبورمند.   د؟یزد ی. _چه، جالب! با کبوتراتون حرف ممیکنی م یزندگ نجایوقته ا یل ی_ما، خ
 .ستمیا یلب بوم نم  ادیوقت ز چیاما، ه

 .دمتونیخاطر که ند نی . _پس به همادیخوشش نم مادرم

 . زنمی _بله. _منم، تنهام شما با کبوتراتون ومن با آسمون حرف م

 .دمید ی خودم م  رو چون یکس ،یجالب بود وقت  برام

 .میشناخت  یانگار همو چند وقت بود که م  اونروز،

همدم داشته  هیتا  می. هر دو منتظر بودمیحرف زد  یروبا هم در کمال ناباور  یدوساعت  هی با،یتقر
 . مینی. قرار شد همو بازم بب میباش

جنس مخالف اونقدر   هیبا  شدی . باورم نم میوباهم دوست شد میکرد دایخوشحال پ یدو چهره ا هر
 راحت حرف زدم. 

 دونست که مادرم فوت کرده.  یم اون

 باشن.  انیخواستن همه در جر  یکه اونا م  یبود.البته، جور  دهیها شن هیرو از زبون همسا  انیجر همه

 کنن.  یصدام م  ا یهستم. تو مدرسه بچه ها ک انیبود ومنم _ک  اسی اسمش
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 . شدمیم داریاز خواب ب اسی دنی د دیحها،حداقل به امداشتم.صب  دیهمدم جد هیاون روز به بعد  از

 .شدمیم  زیرفتن اژدر وچنگ رونیب  منتظر

 بهش داشتم. ی.حس خوب دیدرخش  یام م  یزندگ های کی بود که تو تار یالماس  اس،ی

 شده بود برام.  دایگنج پ هی

 

 زدهمی س پارت

سراسر وجودم   یوصف نشدن یکنم،خوشی رو با خودم مرور م  دمشیبارد نیاول ی رو که برا یروز  ،یوقت
 . رهی گ یرو م

  یپله ها قبل وبعد درس همو م یورو قیما راه داشت. از اون طر اطیپشت بوم اونا به ح یها پله
 نفر داده بود واون عشق من بود. هیرو خدا به  ییبای. اون همه زمیدید

دست نخورده وخوش فرم، چاله   یابروها ده،یدرشت وکش یعسل یچشا ،یپرپشت ومشک  یموها
  تیبا اون همه جذاب اسیکرد.  یرو صد چندان م ش ییبایز گه،یلپاشم که د بیخوش ترک یها
 بود.  ی نقاش یتابلو هیهمچون  ییبایوز

 کردم.  یرو موقع حرف زدن مدام تماشا م  کشی ودهن کوچ لب

لپاش فرو   بیخوش ترک  یوچاله ها دیخند  یم. اسینه  شدیم یاسمت ناز  د یگفتم_تو با یم  بهش
 .شدیرفت ومن قند تو دلم آب م یم

رو   ی. تو رو نگاه نکنم، کاسی. _دوستت دارم یتا بخندم وبهم زل بزن یخندون  ی تو هر بار منو م  ا،ی_ک
 نگاه کنم؟

جهنم اکثر اوقات   نیاعتماد داشتم گفتم_من تو ا یل یوبهش خ  میبا هم آشنا شد  شتریکه ب بعدها،
ازدواج  یرفتن وتنهام وماجرا  ایدونست که مادر وپدرم از دن  ی. تا اونروز فقط م ری واس میتنهام، زندون

 دونست.  یام رو م یناتن یدوم مادرم وبرادرا

 کنم.  یم یپرقو دارم زندگ یرنجم فقط نبود مادرم وال کردی م  فکر



 هم آغوش مرگ 

19 
 

  یناتن ی_تو که، تو ناز ونعمت برادراکردویزده، نگام م  رتی ام رو براش گفتم. ح  یزندگ ازیتا ب ریس همه
  رایمق  ریکه سمت ما فق شهیوبه خاطر پولدار هیاز خود راض انیگن، ک  ی. همه، بچه ها میات غوطه ور 

 . ادینم

شد؟ _به، بخت   یچ نمینکن. بگو بب  هیزدم؟! بسه تورو خدا گر یحرف بد ان،یشدک  ی_چهیگر ری ز زدم،
  ییچه بالها یدون  یونم میتو عذاب بود شهیکردن وهم رم یکنم. اونا گوشه گ یم هیخودم گر اهیس

  وبد بود که ندونسته من رو ر   نیمردم رو(.ا رونشونی سرمون آوردن. )توشون، خودمونو سوزوند ب
 .دنید یم  یشده به سمت شادمان نیاسب ز

 کرد.  یم  خی جور فکرا تا مغز استخونام نیعذاب ا از

 اونا. یبه همه حقه ها  یکردم و_خدا تو خودت شاهد وناظر  یخدا م  روبه

 

 چهاردهم پارت

سرم واز حرص سرمو محکم فشار    یمن! دستامو بردم تو یخدا  ،یگن نامردا، بلندگفتم_وا یم  دروغ
 دادم. یم

 .شدیم دهییبه هم سا یاز اون همه رزل  دندونام

 رفتارشون ذهن بچه ها رو خراب کنن.  نیباا کردم،یفکر نم  حداقل

درشت واشک آلود رو کردبهم   ی. دخترک، دل نازک ومهربون با اون چشاکردی م هیپابه پام گر اس،ی
 .میکس خبر نداشت  چیکه ازت ه  رم،یو_بم 

 مارو سرراه هم قرار داد. میکش یکه م  یهمه عذاب نیتو ا یخدا برم، چطور  قربون

 . میهمو مرحم باش  یوزخما میباشحداقل کنار هم  م،یتون  یم ما

. دیدیبدهکار ورشکسته بود. که، پدرشو فقط سر سفره غذا م هیبود. دختر  دهی خودشم درد کش اس،ی
 .شدیم میخونه قا یتو پستو شهیاز شرم خونواده وترس ازطلبکارا هم 

 کرد. اکثر اوقات خونه نبود. یکارم یزندگ یخرج  یبرا  مادرش
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 پدرش، رو دوش مادرش بود.  یکردن بده هیخونه، تصف  اس،ی  لیتحص خرج

  یاز اون همه رنج وغصه خودمونو نجات م  یچند ساعت ی. با هم برامیبه هم عادت کرده بود اسی منو
 . میداد

 نداشتم. یز یاون دو راه گر یکه از دستا یداد از اون روز وحشتناک. وحشتناک ومرگبار  یا اما،

کرد   ی که دوچشمش خونمونو نگاه م  یکه برام ساختن، همون روز  یروز صبح، همون روز لعنت هی
 . ادیاش برب ینداشتم که کار  یدیوام

 ومنو به کام مرگ بکشن. خواستن بکنن   یم یک یوزمان رو با خودشون دست به  نیروز، که زم اون

 

 پانزدهم پارت

 . امیبرب  یکه شده از پسشون حساب  بارمی  یخواستم برا یصبح، شروع کردن رفتن رو روح وروانم. م  از

 . دادنیبه خاک مادرم فحش وناسزا م همش

 .کردنیصدا م  یمدام نون خور اضاف خودمو

که  یاون پدر  ،یدماغ ماشد یومو یبرده، تو موند فیتشر  ایاز دن ایاز دن تی_حاال که مادر گور به گور
 گفتن ومجبور بودم تحمل کنم.  ی نونو تو دامن ما انداخت. باز م  نیدر عذاب باشه، ا شهیروحش هم

 کوتاه شده. ای. اونا دستشون از دنگهیداره. _بسه د یحد  هیصبر آدمم   ،یول

 .دیبهتر بگم تو مردن او نا شما هر دوتون، مقصر ای

 . دیکن یم دیدار دییخوا  یم یار به کارتون دارم؟ هر غلطک یچ من

 ال دست امواتت.  متیامروز بفرست م،ییخوا ی_م

 .م یشیخالص م دیسرمون گذاشت یکه باال یاز چماغ قانون یطور  نیا

 خوره.  یوراحت وخالص، آبم از آب تکون نم متیکش یم
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 . متیکش یگن م ی م یوعلک  دنیکردم بازم دارن آزارم م یم  فکر

 کردم.  یبود. از ترس داشتم سکته م یجد اما،

 دونستم، اون روز با همه روزا فرق داره. ی. م دیبس کن گه،یکردم. د التماس

 رو بست.   فمیضع یتر از اون طرف اومد و طناب به دست، محکم وبه زور پاها ی کلی بزرگ وه  برادر

 کردن. زونمی . از پا آودمیدرخت کش یشکل، به باال یا  رهیحرکت دا هیبا  ت،ی خاص  یالغر ب یکیاون

  یچشام خون داشت م یتو سرم جمع شد. انگار، از تو قهیکردم.خون بعد چند دق یرو نگاه م نیزم
 . رونیب  دیپاچ

باغچه رنگ خون بود. آفتاب داغ،   کیکوچ یارهایقرمز بود. ش نیبود وزم دهی درونم زبانه کش شیآت
 کرد.  یجگرم رو صدچندان م یداغ

 نکنم.  یتالش  چیتن تاهبس دستامم

 نداشتم. یز یراه گر چیمروتا، اون قدر سفت بسته بودن که ه ینبرده بودن. ب ت ی از انسان ییبو چ،یه

. هر دو  ومدی م نیزم  ری. انگار صداشون از زدمیشن  یاون ظالما رو م یشده بود. صدا دهیدستام بر مچ
 نبود.  دایپ شونمیفی کث هیسا یدور، شدن دور، دور، دور. حت

 یبود، که باال  اسیومهربون  ف یظر یاونا. صدا یجز صدا  ییصدا  دم،یشن یی بعد صدا قهیدق چند
 کنم. یتو وکمکت م شی. پ نجامینترس. من، ا زمیعز ا، یک  ا،یک  ان،یک زد،یم ادیسرم با ناله وترس فر

 . دمید تیرو تو اون موقع اسیبود که  معجزه

 

 شانزدهم  پارت

گفتم_خوشحالم، دم مرگم  اسیلرزون به  ی. باتنیهر مظلوم اوری شهیسرمون وهم یهم باال خدا
 . زدمی جون حرف م یوب  دهیبر ده،یکنار دلم. بر ، یینجایا

 .ارنی سرت ب ییچه بال ستیبرو، برو واگه برگردن معلوم ن ،ی. ولیخوبه که اومد  زم،یعز اس،ی
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آسمونم قرمز بود،  ،یباال وآسمون رو نگاه کنم ول نییکردم از پا یبرام. سع ییمهم تو ست،ی_مهم ن
 رنگ خون. 

لرزون گفتم_برو........ اون، با   یبود. با همون صدا  دهی فا ی. بنمیکردم تا بهتر بب  یگشاد م چشمامو
به   یتو مخمل نرم موهاش فروبرد تا فکر  فشوینازوظر ی. دستادادیم یفقط بهم دلدار  ونیوش هیگر

 نداشت.  شتریسه. آخه، اون پانزده سال ب مغزش بر

 . ارهینرفت که تنهام بزاره. رفت تا کمک ب اسمی نم،ی نازن

 تحمل کن به خاطر خدا، به خاطر دالمون. ان،ی_ک

 حتما........  یبمون  یطور  نیا

شده وپاهام از درد جون   لی پهن وبزرگ تبد یمتکا هینتونستم بگم. حس کردم، سرم به  یز یچ گه،ید
زده تر شدو صورت داغمو تو وحشت  اس،یکلمه هم باهاش حرف بزنم.  هی گهینداشت. نتونستم د

 خدا.......... ا،یک  ا،یمشتش گرفت. ک 

 به سمت پشت بوم.  دی. اون به سرعت دودینشن یجواب

خورد. فرار از   یر مفرا یکه داشت به پله ها یقشنگش، با اون عجله ا یدونست چکار کنه وپاها ینم
 که من رو نجاتم بده.  یدست دوروان 

 کرده بود. یکه قالب ته  یدیرفته بود وخودشو به کوچه رسونده بود. با ترس شد باالخره

کردن   زونی رو آو انی وجدان، ک یوب   رتی غ یزده بود، کمک، کمک، بچه ها کمک. اونا اون دوتا ب  ادیفر
 . رهیمیداره م

 . دیکش یم  غیومدام ج  نیزم ی. افتاده بود رو دیخدا، مردم کمکش کن  تورو

 کشم. یبشم چه کنم؟ حتما خودمو م  ای ک یب اگه،من

 .دهیداره از پشت سر، باز شو فشارم  یحق حقش محله روپر کرده بود. احساس کرد کس  ،یصدا
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ما   انیبه اطرافحرفش  نی. استنین  یدار  ازشونین یل یکه خ یگفت؛ مردم هر وقت  یراست م مادرم،
 نمینفر. ا هیاز  غیاون روز در  ،ی موندن ول یم هیهمسا یتو کوچه زنا شه،ی ربط داشت. هم   یلیخ

 شد کرد.   ینم شی شانس من بود وکار

 

 هفدهم  پارت

  ییآره، پارسا بود. پارسا  ؟یکن یم یوزار  هیوگر  یشونیپر نقدریشده؟! چه خبر؟ چرا ا یچ اس،ی اس،ی
بارم با هم دعوا کرده  هیبا هم کل کل داشتن.  شه،ینداشت. هم  اسیبا  یوقت رابطه خوب چیکه ه

نازه  یسبز داره، به خودش م  ییهمه بچه ها گفته بود_پارسا، چون چشما ،یجلو  اسیبودن و
 بهش احترام بزارن.  دیکنه همه با یم واحساس

اجبار   یدرخواست کمک داشت. البته، از روپارسا دوال شده بود و یبود که جلو اسی نیدفعه ا نیا اما،
بود، داشت   دهیماجرا رو شن  یوقت  یحساب نکرده بود. حت   هیپارسا تصو اس،یوترس. بر خالف تصور  

 از تعجب.  اوردیشاخ در م

خواستن.   ی. کمک م دنیدو یواونطرف م  نطرفیترسون ولرزون به ا دهیگربه د ی دو مثل موش ها هر
در خونه تک تک دوستامون رفته بودن. بچه محله ها روجمع کردن وهمه روبه خط آوردن تا دم در  

 خونمون.  

 محل سرکار بودن.  ی. تو اون ساعت از روز، همه مردادیپرس  یگفت وم یم  یز یکدومشون چ هر

 تو محل بود که اونام اکثر اوقات خواب بودن.    رمردی تا  پ چند

  میزنگ بزن  سیمرده؟ _به بزرگترا مون وپل ی_کس م؟یاومده؟_ چوب وچماغ بردار گفت:دزد یم  یکی
   م؟یوخبر بد

 . میشد یجوابگو م  دیهزار تا فکرو پرسش جور واجور رو ما با خالصه،

زده   رتیکرد. همه ح فیبچه ها تعر یوتند، تند برا ختهیراه پارسادوون، دوون ماجرا رو جسته گر تو
خودمون تو ناز   الی وما تو خ دیاز دستشون کش ینوا چ  یب  ان،ین؟! _کدارش زد ؟یوبا ترس _چ

 اش غوطه ور.   یناتن  یونعمت برادرا
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وخشم درخونمون جمع شدن وانگار    تیبا عصبان  ینابجا وناحق. همگ  یلیخ م،یقضاوتش کرد زود
 بودن.  ستادهیپشت چراغ قرمز ا

 . میوارد باغ بش   یکی  ،یکیدر بره ودر رو باز کنه تا ما   یاز باال یکی شد تا   نیبرا یجمع  م،یتصم

برسن   دیترس ینزاشته بود. م  اسیخبر بدن.  سیبه پل  یخواستن آمبوالنس ودکتر خبر کنن حت یم
نجاتم  عیخواست تا اومدن اونا سر   ی. فقط، مارنیبدتر سرم ب  ییبال سیپل یرو ی وتا قبل از اومدن ن

 شد داشت.    ینم اسیاز فکر  یر شتیبده. با اون سن وسال توقع ب

  ی. اون وقت من تا اون حد مورد خشم ونفرت اونا نمدادنیخبر م  سیهمون موقع به پل کاشیا
  یکردن وچه با سهمم از ارث، چه ب یبا قانون طرفن رهام م دنید یم یوقت یموندم وهمون اول کار 

 رفتم دنبال سرنوشتم.   یسهم م

تو  نیبه کاراشون سرک بکشه. ا یکس  ادیبدشون م زیبود که_اژدر وچنگ دهیمن ترس یازگفته ها اسی
خوند،از همه خواهش کرده   یاز بچه ها که برادر دوستمون بود ووکالت م یکیمونده بود.   اسیذهن 
 داره.  یقانون گردیباال نرن. چون، جرم وپ  واریکار ونکنن واز د نیبود ا

 کسمونو دار زده باشن؟! یب ق یاگه تو اون مکان رف  ی رو کرده بود بهش و_حت  یبا لحن تند  پارسا

 

 هجدهم  پارت

 م؟ یریقاتل اجازه بگ یاز اون دو تا روان دی؛ باحاکم شده بود. پارسا در ادامه گفته بود  سکوت

. همه ن ییپا دیپر واریپارسا بود که از د نیبا ترس واضطراب مضاعف از در وارد شدن وا  یکی  ،یکی
از بچه ها که سوسول  یک یمراقب بودن تا اونا سر نرسن. همشون مردومردونه اومدن کمکم. بجز 

 وترسو بود.  یوافاده ا

لرزون وپر عاطفه وعشقش   ،یتو صورتم. باانگشتا دیآب آورد. پاچ  عیسر اسیسرم.  یباال دن،یرس
 کرد.  یم هیکرد وبلند گر ینوازشم م

 . دمیشنی م فیبچه ها رو ضع یآرومش کرد. کم کم صدا پارسا



 هم آغوش مرگ 

25 
 

آشپزخونه آورد.    زازیت یچاقو  هی یکی . میبازش کن دیی ای_از کجا معلوم تا االن زنده مونده باشه؟ ب 
  یرو فتمی منو گرفتن. تا، ن ری. دوتا از دوستام از زدیتر بود طنابو بر یکل ی که از همه پر زورتر وه دیمج
  ،یبود وپاهام جون نداشت. دستام وپاهام حت دهی. بعد دستامو باز کردن. مچ دستامو طناب برنیزم

که طناب   یشد تا از هوش برم. اون وقت  یل یکال دل یرمق   یوب یحس  یوکبود شده بود. ب  اهیسرم س
 بودم که افتادم توبغل بچه ها.  یمجسمه سنگ هیشد  دهیبر

. از  دنیچرخ یهدف ودرهم دورم م یوب  دادیم ینظر  ی س. هر کنیزم یدراز کش خوابوندن رو منو
رو   دیبخوره. _آب رو بپاچ دیآب بد وانیل هیکالفه بودن ومنتظر به هوش اومدنم شدن. _ یف یبالتکل 

  غزشتا خون دوباره به م دی_پاهاشو رو به باال بزار یک ی سرش. واون  ریز دیبالش بزار هیصورتش. _
 برگرده. 

که گفت_پاهاش رو، رو   الدی. با نظر مشدیسرش م شتریگذروند واز همه ما ب  یرو م  یار ی دوره به ترایم
  هیبه قب قب انداخت وتو نقش   یباد ترایموافقت کرد. پاهامو باالتر از سرم گذاشتن. م میبه باال بزار

_برات.  بب_ رمیبم_م  یداشت و_ا_ا_الل__اله یدی پزشک ماهر فرو رفت. احمد لکنت زبون شد
 کردن. یم هیاون همه گر دن ی. بغض کرده بود وبا دانی_ک یک_ک_ک

 کرد.  یم  زینثار اژدر وچنگ راهی کرد. پارسا مدام بدوب یفرستاد ودعا م یصلوات م اسی

وجدانا، در رو قفل کردن  یگفت_ب  الدیتلفن اونجا بود قفل بود.م یاتاق خود نامرد شون که گوش در
زنگ بزنه. مژده رو به همه کردو_مرگ دست  ییبه جابخواد فرار کنه و  انیبشه وک یمبادا معجزه ا

 خورن. ینکبت بارشو نو م  یافته. اونا هم چوب کارا یاز درخت نم  یخداست وتا خود خدا نخواد برگ

 

 نوزدهم  پارت

روحم    یخشک وتن ب یکه از گلو یجمله ا  نیتکون بدم. اول کمیکه گذشت، تونستم چشامو  کمی
سرم بودوبابغض واشک گفت    یباال ترا،یشماها؟! م نجا، یبامرام من. ا ،یبود_دوستا نیخارج شدا

ما   زیعز یبود با پارسا  کتری که از همه ما به تو نزد قتیدوست ورف یاسی. ییبچه ها ونی:جونت رو مد
 . یاسی  ونیرو خبر کردن. در درجه اول،جونت رو مد

 دادنم. هیکشون کشون بردنم وتک واریسمت د کردم از جا بلند بشم. توان نداشتم. اونا به یسع
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 که غرق اشک بود.  یموندم. صورت  رهیخ  اس،ی صورت عاشق  تو

  یکه همه ثروتت باشن، ثروت  ییداشتم. حس، تنها نبودن،داشتن دوستا  یاون حال بد، حس خوب تو
 اهیکه همه جا بدردت بخورن. بهم آب قند دادن وکم کم بهتر شدم. دستام درد داشت وصورتم س

 وکبود بود. 

 هیخواد از همه شما  ی. دلم مدی من به خطر انداخت ی_بچه ها، از همه شما ممنونم. جونتون رو برا 
مکافات   هیدوستتون داشتم وحسرت در کنار شما بودن برام  شهیهم دیشاهونه کنم. بدون ییرایپذ

 تو اون نداشتم.  ینقش  چیکه خودم ه یبزرگ بود. مکافات، عمل 

 اون ظالما.  یکرده بودم، تو دستا  ریگ

. ادی برم دی بگ  ی. سربرسن ازشون هر چدیعمرم. اما، بر ه یثان  نیتا آخر ونتونمی_دستتون درد نکنه. مد
 کنم. خدا بزرگه.  یم شی کار هیخودم 

  ی؛ پس چن گفت کصدایمگه نه؟ همه  قمونی. رف میزار یرو تنها نم  انیبه همه بچه ها گفت:ما ک   پارسا
اون دونابرادر   یتو دراومدبا صدا  دیچرخش کل یبود که صدا نیح  نی. تو هممیوما پشتش قمونیرف

 کافر.  

نامبارکشون   یبه رو ،یول دادنیمن وبچه ها رو. به زور، آب دهن قورت م دن،یخوردن وما رو که د  جا
 آوردن. ینم

 برداشت  تا همه رو بترسونه.  نیزم   یقطور از رو یچوب دست هیسرعت اژدر  به

بچه محل ها رو نداشتن.   دنیشده بود. اصال توقع د دهی کوب شونییبر طبل رسوا  یبودن، حساب  باخته
 ی . باالکجایاونم 

 . سرم

با   زی. چنگمیچالم کنن. همه استرس گرفته بود فشونی کث یز ی بودن برگردن وطبق برنامه ر منتظر
اجازه   یوب  دیکش یمردم سرک م   واریتو روز روشن از د د، یزد_خب، خوش اومد ادی داغون فر یاعصاب

 هبه خونه ما را  اسیخونه  د؟ی ترس ینم دیکه کرد یخونه مردم؟از عاقبت کار   دیپر  یوارمید یازرو
  نیبه ا یوخانما رو ک  ونیآقا ،یباغ. راست اطیکرد تو ح  تیراه پله هدا  قیداشت واون دخترا رو از طر
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.  دیشماها فلنگ رو ببن میزارینباشه. م تونی. کاردیاش کن یدعوت کرده؟ فقط به ما معرف یبزم فوضول
دونم، شما   ی. ادامه داد_مارنیاونا کم ب یخواستن جلو  ی از ترس ونم دادنیرو فشار م گهیهمه، همد
اجازه  یب   از راه پشت بوم یوقت د،یدون ی. نمشهیسرتون نم یز یمرغ نشده از قانون چ یجوجه ها

 . دیکنن مجرم  تی اگه از دستتون شکا دی شیم یوارد خونه کس 

عرق   یشده بودم به زور دونه ها  زیخ  مهی.ن فتنیگرفتن تا پس ن  شیدست پ  ییبا کمال پر رو یحساب 
 پاک کردم.   میشون یپ یرو ازرو

 ندارن.   یگناه نا یبرن ا نایا د،یالتماس خواهش کردم_بزار با

شماها االن قاتل  د؟یزدی م دیگ یکه م  یقانون نیبه نفعتونم شد. اگه من مرده بودم بازم دم از هم تازه
 . دیستیسرتون ن یباال  یکه فکر عاقبت کاروخدا دییوشما دیبود

 یحساس با سن کمشون به دوستشون کمک کردن .خواهش م تی فهمه دوستام تو موقع یم قانون،
 برن.  نایا دیکنم بزار

 . زدنی مله آخرم به وجد اومدن ودر هم وشلوغ حرف ماز ج همه،

. _ما  دیرو بکش ایک  دیخواست یگفت_آره، شماها م یم  یز یبود چ ختهیهر کدوم که ترسشون ر باز
 شما. هیبر عل  میدیمرده بود._ما همه شهادت م میبود دهینرس میشاهد

 

 ستمیب  پارت

  دییشما نیاحمقها ا  د،یاژدر گفت:خفه ش  د،یکشی خشم توش زبانه م  شیبرافروخته که آت ییچشما با
 .دی لرزیکه م ی. معلوم بود حساب کار دستش اومده، درحال دیکه مجرم

کدوم قانون به شما اجازه داده بود دارم  ؟یترسون  یاز قانون م  نارویا یدار   یچ  یگفتم_برا دوباره
ظلمه،  ست،یپس اون قانون ن  کنه،یم ت یحما یکشکه قانون، از هر آدم  نهیاگه مقصودتون ا د؟یبزن

 که دامن منو مامانم رو گرفت.  یزهر مار، زهر تلخ 
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.شما، چندتا بچه فوضول میدی انجامش م م،یرو که حال کن یعقل تو سرش نبود و_ما هر کار  اون
  نکهیچه خبر؟ پارسا گفت:قبل از ا دیفکر کرد دیدورمون جمع شد یمامان  شی تیوچندتا دختر بچه ت

 .میتماس گرفت سیباپل   نجایا مییایب

   د؟یکنیم یبازم گردن کلفت  نمی که برسن. اونوقت، بب االنه

 . میخودمون رو جم وجور کرد یوکم  میگرفت هیروح همه

چقدر جگر   مین یبب میخواست یبااشاره پارسااون دو رو کنارزدن ورد شدن. موقع رفتن پارسا_م یهمگ
 . دیدار یهارت وپورت علک  میدید د؟یردا

 . دیوگردن کلفت کرد لی بی فقط س یمردونگ از

 . میکنی کم بشه کل محله رو رو سرتون آوار م انی از ک ییتار مو یاگه حت  م،یریم ما

 نتونستن بکنن.  یغلط  چیه اونا

 الف زده بودن. فقط

در گوشم گفت_خودم ازدور   اسینشسته بودم و نیزم یجون رو   مهی. نزدیچهره پارسا غرور موج م تو
 مراقبتم، فدات بشم. 

 تو صورتم. ردشد ورفت. رفت وقلب منم با خودش برد. دیاشکش پاچ قطره

با مرام وخوبم  ی؛ بچه ها، دوستاگفتم  یلب م  ریکردم. ز یبازم نگاهشون م مه ین یپلکها یالبه ال از
 خداحافظ. 

 دوباره مامور زجرم شدن. طان، ی.دو ش میمنوودردوغمام تنها موند دوباره

از اون  گهیودوباره پرتم کردن گوشه همون اتاقک ود  دنمیکش نیزم  یجسد رو  نی رفتن بچه ها ع بعد
 داشتم. یدرخت خوف وحشتناک

 

 کم یو  ستیب  پارت
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تا فقط  دادنینون خشک وآب گرم بهم م کهیت هی دشون،یحرص لو رفتن وآشکارشدن چهره پل از
 . رمینم

 دارم که حواسشون بهم هست.   ییباوفا یدونستم دوستا یاون روز به بعد دلم قرص شد چون م از

صد چندانشون دست وپا   یها  هیو کنا شیوضعف ودرد، از همه بدتر ن  ییگذشت، با تنها یمدت
 . زدمیم

  مرد؟ یهزار بارم کردمیتب م یصبورمم نبود. کجا بود وقت  میمر مادرم،

 واون نبود.  مردمیواقعا داشتم م حاال

 کرده بودم  تا، پاره نکننش.   میبود. اون عکس رو قا یام قطعه عکس  یاز اون فرشته زندگ ادگاری  تنها

 .  کردمیصورتشو تو عکس نوازش م  یرمقم رو یب ی. با انگشتا کردمیم هیو گر زاشتمیرو قلبم م  شبا

 .  کردمی فرشته مهربونم  سر م ادیروزاو، اونشبا رو با  اون،

 .  نمی. خودمم دوست نداشتم چهره امو ببدهیپر یالغر والجون شده بودم با رنگ یلیخ

 واز کار افتاده رو داشتم که منتظر ملک الموت بود.    ریمرد پ هیحس  یجوون  تو

دوباره   دنیداد د یم  دنینفس کش زهی که بهم انگ یز یهم نداشتم. تنها چ ینبود گله ا یبچه ها خبر  از
 بود.  اسمی

تنهاست. من، دخترم و مادرم اجازه ه  انی کرده بود که،_ ک  یآور  ادی رفته بود سراغ تک تکشون و اون،
 که!  دیشما چطور؟ اجازه دار دهی رفتن رو بهم نم  ییجا

مونن   یخونه م یجهنم نوبت ی نگهبانا نیخبرم. ع ی. چند وقته ب ارنیسرش م ییدونم چه بال ینم
 ومراقبن.  

 .  نمشیب  یرفتن م ییموقع دستشو یمک یدور قا از

ماجرارو،   دهی دن،شن یرو کش یاز دوستان که زحمت خبر پراکن  یبعض  یاز زبون مادر پدرا یاز وقت  مادرم
 مدام مراقبمه.  
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 تونه بکنه.  ی نم  یشرورانه اونا کار  ی منم از ترس کارا مادر

 ترسن.   یها م یل یطور که خ همون

چاپلوس، نون به نرخ روز خور، ترسو. کم بودن  ی. آدماشدی م دایپ  یهمه جور آدم گه،یبود د رروزگا 
 داشته باشن.   تی که واقعا انسان ییآدما

مادرش رو تازه   رم،ی داغدار بشه. بم انیسهم ک  یباد خنک  ای رن تا مبادا نفس  ینم  رونی از در ب اونا
 برنش سر خاکش.    یازدست داده ونم

 ومهربون مون  مسافرت بود وبرگشت.   ری پ  داریزن سرا  ر،یمن ماه

 .  شدینم کمی رو شاکربودم که برگشت. بنده خدا از ترس اونا، جلوشون نزد خدا

 گرفتار بشن مادر.   بیغ ری _به تکردوی م نی لب نفر ریز می تو اتاق تنها بود یوقت

 نوا.  یپسر ب  نیچه کردن با ا نیمرده ها، بب  لیذل

 

 ودوم   ستیب  پارت

 ها.  یبشم مادر. خودم مراقبتم، غصه نخور   تی مظلوم قربون

 برام آرام کننده بود.   ریاون کلمات از دهن ماه من دنیشن

  یداشت. بادوم، پسته، فندق وگاه یمقو یهای خوراک  ی مغزها بشیتو ج شهی کرد وهم  یم دلگرمم
 ._ ننیکرد تا اونا نب  یم میشالش قا  ریاوقات چند تا موز ز

 حواسش به بنده هاش هست  شهیهم خدا

 با ندادن غذاوزجر دادن بهت بکشنت.  زارم ی . کور خوندن نمیر یکنم تاجون بگ  یکمکت م مادرجون،

 . شدمیجونتر م یروز به روز الغرتر وب دیرس ی اون زن بهم نم اگه
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بابام   نی گفته بود_من، ع ششونیوگله کردن رفته بود پ  تی شکا یبرا اسیکه  یهمون موقع  پارسا،
سگ  هیاگه  یوحت یفت یگردن کلفت در ب  یبا آدما دینبا  ،یکنم. برخالف نظرش که_تو زندگ یفکر نم

 چخه. یبگ  دیآدم گردن کلفت بهت پارس کرد، نبا

آسمون به  یکه مرغا ارمیبه سرشون م  ییبال ارن،یب  قمونی به سر رف ییواگه بال زنمیمن جا نم اما،
 کنن.  هیحالشون گر

 . دادیرفاقت م یوسر نترسش، خبر از جون دادن پا دادیم یمردونگ یپارسا بو یحرفا

 محل رو در ترس واضطراب فرو برده بود.  هیاونا   ی وآشکار شدن چهره واقع دهایتهد یول

 منو تنها رها کنن.نابخرد همه دست به دست هم دادن تا  ینامرد وآدما روزگار

کنن؟!   یم ینبود. برام سوال بود که کجا دارن چه غلط تازه ا یمن خبر  یزندگ  یوقت، از دو روان  چند
 من شدن؟  الیخ  یکه ب

سراب بوده   تیدر واقع یول  نه،یبی رو داشتم که هر جا آب م یزده بود. حس کس  بشونی دو با هم غ هر
 . دهیکه د

 خواست مالکش بشم.  یاز قبل دلم م شتر یوهر بار ب  دمیرو م  اسی از دور  شیوب کم

 وزنگ در به صدا در اومد.  میتنها بود ریروز، دم ظهر من وماه من هی

بودن وسالم   ستادهیدم در دوتا مامور ا ه؟یپشت سرم اومد. _مادر، ک  رمیدرو باز کردم وماه من رفتم،
 شده؟! _بله  یز ی افتاده؟ چ یداتفاقیدادم و_سالم_ ببخش

 میها که پرس وجو کرد هیکنن؟ از همسا یم  یخونه زندگ  نیتو ا ایگو یگیمرادب  زیاژدر وچنگ یآقا
 کنن.  یم  یهم دارن وبا هم زندگ یگفتن_برادر ناتن

 .م یکه دنبالشون یمرتکب قتل شدن ومدت اونا،

 شدن. یو متوار  ستین یکه ازشون خبر  شهیم یوقت چند

 جهنم دره.  نیاز شما چه پنهون، برادر که نه دو ملکه عذاب ا ستی_از خدا که پنهون ن
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.اونا تا سر حد مرگ منم رسوندن وتو  میاطالع هست یب  فشون،ی که از وجود کث  شهیم یچند روز  ماهم
 . زدنیباغ داشتن دارم م نیهم

م تکون داد یبهتر بود. سر  دیکرد  یم  تیدور دستام کبود. _به هر حال، اگر همون موقع شکا هنوز
  یحت  یتون ینم ،یپشتوانه ا چی ه یب  یگرفتار باش یکس  یوجدان یوب  ینید  یتو زندون ب ،یو_وقت

 .  ینفسم بکش

اگه االنم   زم،یاز اونا بغلم کردو_عز ی کی ناراحت شدن و ی. مأمورا کل سیبرسه به خبر دادن به پل چه،
 . شمیم ری گیکن. خودم پ میتنظ  تی وشکا ای ب میآورد رشونیگ

کمک برام فراهم کرد به دل دوستام انداخت   لهیرو به خدا کردم. خود خدا اونروز وس تمی_نه، شکا
 کمکم کنن.  

  ایگفت:)دن یوکبود بود م  اهیهم هست ومادر مرحومم که اونا دقش دادن وهر روز بدنش س یامتیق
 دار، مکافاته( .  

 اش سر خورد.   ده یصورت چروک  یشد واز رو ری از گوشه چشماش اشک سراز ریمن ماه

 . دیبه ما اطالع بد دیبه دستتون رس یز یچ ی. اگه، خبر میر یو_ما م دندیکش یدو آه هر

با چاقو. شکمش   یر ی خونواده رو به قتل رسوندن. تو زورگ  هیرو کشتن؟ _متاسفانه، پدر   یچه کس حاال
 رو شکافتن به خاطرپول. 

 وهمسرش.   کیفرزند کوچ هیبود با  یا بنده خدا کارگر ساده اون

 پاک بشه.   ایاز دن  فشونیهست که وجود کث نیاونا او نقدر سنگ پرونده

 پدرشون از دستشون جون به سر شد.   چارهی تونن پست باشن؟ ب یبا حرص گفت:چقدر م   ریمن ماه

 . دمیآوردم بهتون اطالع م ر یگ ی_چشم، هر خبر 

 . میبود رش یگ بان ی برابر که گر نیچند ی . با ترسمیتنها شد ریرفتن. باز منو ماه من اونا

 آب کنن.   ری لحظه ممکن بود برگردن وسر ما رو هم ز هر
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بودم که چرا   نیمدت به فکر ا نی_آه، خداجون ممنونم، تو ادمیبلند کش یبه آسمون خدا کردم وآه رو
 گفتم.  یتنها موندم وکفر م

  یمادر وپدر، ب ی! ب؟یش  یم نمقرار  ی وقرار دلم، دل ب ی شنو یبودم که چرا صدامو نم  یشاک نیا از
 افتادم.  ری ومتروک گ اهیجهنم سرد وس نیتو ا یحام

 دست بکشم.  یدیبود تا از نا ام  یمحکم  یل ی. لطف تو سیفراموشم نکرد تو،

 .  رنگاشونیون لهی از ح یپرده بر داشت تو

 . شنومیکردم صداها رو از قبل، بهتر م یحس م  ام یشب با همه دلنگرون اون

 

 وسوم   ستیب  پارت

 داشتم تو اون همه اسارت.  ییرها  حس،

 وترسام.  هایدلتنگ یرو  ه،یچند ثان یبرا  زاشتیبود برام وسرپوش م  یآزاد یهوا هوا،

دوباره تو دلم   دیپاچن، نور وام یشب نور م   اهیکه تو چادر س میدیروشن آسون رو م  یستاره ها ،یوقت
 .شدیده مزن

فرار   دیرفتم. با   یم دی. از اونجا بادمیقاطع رس جهینت هیخودم تا صبح دو دوتا، چهار تا کردم وبه  با
 . دمیبر یاسارت رو از پاهام م ر یکردم. قول وزنج یم

که تا  د،ی . نبارهیگ  یاونا رو م یشرم  یوب   یدونستم قانون تقاص اون همه رزل  یحاال که م  مخصوصا،
نگامو  دیبود. با  یم یشده به دست خالق مطلق، همه هست  دهیآفر یآخر عمر چشمم به دست آدما

 .دوختمیخدا م  غیدر ی به سر چشمه لطف ومهر ب

با سوز   ینامه نوشتم. نامه ا هیومن  دی. اون، خواب دیخواب  یبود وزود م ری بدن درد داشت. پ  ریمن ماه
 جگر وخون دل.

عشق  یات من رو جادو ییجادو  یکه با اون چشا یمن. دخترک، ناز ودلبر  یا_سالم، عشق نوپ نوشتم
 . یو صداقتت کرد
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 گردم.  یوزود برم رم ی دل نازکم، م زکیعز م، یتلخ و تنگ زندگ یعشقم، همدم روزا اس،ی

 کنم.  یمرگ زندگ دیوتهد هیخوام با سا  یخوام برم. نم یم

کار   هیکه منتظر  هی. االن لق لقه دهن مردمیدون یاون دو مامور وگم وگور شدن اونا رو که م انیجر
 هاشون ازش حرف بزنن.  یتا تو دور هم  دنیخبر جد هی ا،یاشتباه 

 ام رو بسازم. یترک کنم وزندگ نجارویبرم. ا دیبا

 . شهیذهنم پاک نم یاز تابلو چوقتی ه باونگرانتیز افهیق

 ازت.  رمی سربزنم وخبر بگکنم بهت  یم یسع

جون دارم که  هیگذروند. دوستت دارم،داشتم،خواهم داشت.  دیاجبار وبا هی  یول یدرد دور  سخته،
که کنار هم تا آخرعمر هم نفس هم   یبه روز   دوارمی. منتظرم بمون واممیکنم تو زندگ ی فرش قدمات م

 .  میکن  یزندگ

بده. از قول منم از تک   اسمیاومد اونو به  شی پ تشیدادم وخواست هر وقت موقع ریرو به ماه من  نامه
 کنه.   یبا مرام خداحافظ   یتک رفقا

  دی. نبادیلرز  یافتادم، تنم م یم ادش یقاب خاطره ساخته بود. هر بار که  هیمادر، برام  یهاحت ینص
که براشون    ای دن نیج وعذاب نباشه. ادر رن ایوبابام حداقل تو اون دن ممیرفتم تا روح مر یکج م یذره ا

 شکنجه گاه شده بود.  

  یکنم. نه، به خاطر خودشون. بلکه به خاطر همه خوب  هیاون دونامرد رو تصو یگرفتم، بده میتصم
بارم منو مادرم رو نرجوند. دست پاک بود وحالل وحروم سرش   هیخودش  ، یپدرشون که حت  یها
 . شدیم

 موند. حساب آخرت بود.   یم فی اون مرد شر یوعذابش برا شدیحروم م یمالش صرف کارا  دینبا

پشت در اون   یینوا یب  ای یمیتی آه ونفس سوزان  یخواستم. وقت یاون خونه رو نم  یاز آجرا یا ذره
 خونه باشه. 

 انجام بده رو تجربه کرده بودن.   یممکن بود کس ایکه تو دن ی خالف  یهمه کارا اونا،
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در گوشم  یواشک یاش بود  نهی س یسرم رو یمقدار طال از مادرم داشتم. که لحظه آخر وقت  هی فقط،
 جاشو گفت.  

 . هی چ دمیباز کردم فهم نکهیتشکش. بعد از ا ریمخمل قرمز رنگ ز هی تو

 ها رو دارم.   نیهم ای _پسرک گلم، از مال دن

. گذاشته بودم با ذوق وشوق سر عقدت بهت  دادیات بهم م یبود، که نا پدر  یوخرج   امرزیپدر خداب از
 .... یبدم ول 

 بفروششون.   ییتو تنگنا یدی هر جا د ا ی. خرج عروسم کن دمیبهت م االن

 کن.   مشونیقا

 .  بیوقر بیاتاقک چال کردم. همون درخت عج  یهمون درخت کنار باغچه ور وبه رو ری رو ز اونا

 خواستن چالم کنن.   ی که م ییجا همون

 بود.  دهیدرختم صداش به گوش خدا رس  اون

 

 وچهارم   ستیب  پارت

 به اموالشون نداشت.  یچشم داشت چیغازشون، مادرم ه هیصد من  یخالف، متلکا وحرفا  بر

بود رو    ممیروکه بافت دست مر یرهن یجمع کردم وپ   یمختصر  لیکردم. وسا یماونجا روترک  دیبا
  یعشق مادرم قات  یوتو بغلم گرفتم. هرتار و پودشو برام با عشق بافته بود. گرماش با گرما دمییبو

 بود.

  لیچون مسواک، وسا یساک.لوازم یدرخت درآوردم وگذاشتم تو ریطالها رو هم از تو چاله ز اون
 حمام رو هم گذاشتم.

 چشام خونه کرده بود. یتو رهی بزرگ وت یابر  اونشب،

 . شدمیداشتم منفجر م ومدیدر نم  صدام
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 برم وچه کنم رو هزار بار از سرم گذروندم.  دیاونکه از اون روز به بعد. کجابا فکر

 کنم؟ یزندگ بکنه؟ کجا بخوابم،  دیپسر بچه تنها چکار با هیاونکه از فردا  فکر

 که اونا خونه نبودن.  ییهمه شبا نیاونشبم خونه نرفت. ع ریمن ماه

به خدا راهتو در   مانیومهربونش نواز شم کردو_محکم باش، با ا  دهیچروک یدادوبا دستا میدلدار یکل
 . دمی. آدرس خونه ام رو بهت م ریبگ  شیپ

 سر چشام.  ،قدمتیاوردین  ری مناسب گ ییوجا یاحساس خطر کرد اگه،

 .کی بشم مرد کوچ فدات

وقت   چ یه ز،یعز ری ._ماه منیبدون  یساز ی رو که م یهزاران آدم از صفر شروع کن تا قدر زندگ  نیع
 کنم. ی محبتهاتو فراموش نم 

 مونده که بگم. اما مرددم. یمهم زیچ هی یراست

 از کجا؟!  ،یدون یخونه کجاست. _ م نیسند ا دونمیبگو؟ _من، م  ،ی_چ

بود.   یدروغ مصلحت یاز دوستاشه. ول یک یام گفته بود، دست  یوقت رو نکردم. ناپدر  چیه_آره، اما 
 .رونیکردن ب یاول بعد مرگش پرتمون م یگفت کجاست همون روزا یاگه م

 کردن. یو........... م یمشروب خور  ،یشبونه وقمار باز  یهای الوات خرج

 کردنت.  یدر جا خفه م دنی فهم  یاگه  م  یدون یم  ؟یدی_تو از کجا فهم

 دادن وبا نقشه زجر کشت کنن.  ینم  طولش

  میرفتم سمت اتاقشون با مامان مر یمن داشتم م زدن،یاواخر حرف م  نیروز که با مادرم داشتن ا هی_
بار فال گوش   نی وآخر نیاول یباعث شد برا یوکنجکاو دمیکار داشتم. اونجا بود که صداشونو شن 

 .ستمیبا

  یکنه. نم  می. از مادرم خواهش کرد سند رو قاستین یباق   ایعمرش به دن ادیست زدون یام م یناپدر 
 به ما برسونن.   یبی خواست آس
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پروبالتونو    ریخواستم،  ز یام کردمت. م یترسم. ببخش، وارد زندگ یم انی از عاقبت تو وک  م،ی_مر
غمکده  نیمونس باوفا داشته باشم. حالم کن تو ا  هیمنم  د،یسر پناه شما داشته باش هیو  رمیبگ

 خبر دارم.   تاشونیواذ ای آوردمتون. از کتک کار

 . ارنیسر اون ن  ییواز ترس پسرت، تا بال  ی گفت  ینم  یز یوگذشتت بود که بهم چ یخانم 

 آقشون کردم. ای . اون دنایدن نیکردم. ا نشونی نفر

 رفتن. نه به من ونه، به اون مادر از گل پاکترشون ن اصال

دونست وتوان مقابله باهاشون رونداشت.   یرو م  زی. اون همه چمیزده شد  رتی من وهم مادرم ح هم
 میکه خواست یوکالت داد تا مراقب باشه مارو تا وقت  لیاما هم سند رو به مادرم سپردو هم،به وک

 ره. ب  ایمن زود از دن می کرد مر یفکرشم نم  ی. اون حت لینکنن. حق مارو سپرد به وک  رونیب

 کرده بود.  نیکه مع ی باشه براش و دستشون، بهش نرسه تا وقت ی رو سپرد تا ضامن سند

 . شهیحروم خرج نم ی_مالش حالل بوده وجا 

 نگرانتم.  یلیخ  انی_کداد یکرد وگوش م نگام،

   ارن؟یام موند که سرم ن ییمگه بال ینگرانم ول خودمم،

 از جاش بلند شد و_پاشو، پاشو کدفعهی  ریمن ماه

 

 وپنجم  ستیب  پارت

موقع   نیبهتر  ستنیسند اونجاست. حاال که اون دوتا نابخرد، ن یکه گفت یی. جانیرزمیز می_کجا؟ _بر
 کردن سند. دایپ یبرا

 . مشیبردار دی. قبل از رفتنت بامی وقت رو تلف کن د،ینبا

کنن. برگردن، احتمال  یکشن وکوفت م یم یاونجا وزهر مار  رنی. مدمید نیرزم یرو چند بار تو ز اونا
 کردن سند به دست اونا هست.  دایپ
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 .میبرداشت یمیصندوقچه قد یرو از رو   لی. با هزار ضرب و زور اسباب و سانی زم  ریتوز میرفت ع،یسر

 .می مردیشدن سروکلشون م دایاز دلهره پ  میداشت

 . کردمی س مسرم ح  یبد ووحشتناکشون رو، رو هیسا شه،یهم

 . دمیترس یبود.م خودیترسم ، ب یکه نم دادمیم یهم به خودم دلدار  یچ هر

 وخدا رو شکر سند اونجا بود.  م یرو باز کرد صندوقچه

 روش.  می رو مثل اولش همون طور در هم وبر هم گذاشت زی وهمه چ میبرداشت

نکن   ریمن عمر خودمو کردم وتو خودت رو درگ  ان،یبهم گفت :ک ری وماه من نی رزمیاز ز رونیب میاومد
بخشم.   یمن تا آخر عمر خودمو نم ارنیسر شما ب ییاگه بال شه،یرو بسپار به من. _نم   زیوبرو. همه چ

  یزندگ  جادونستن ک  ینگران، نباش ونترس اونا آدرس خونه منو ندارن فقط آقا محمد ومادرت م -
 کنم. یم

 راقبم. وم  شتریتجربه من از تو ب یثان در

اون   یآور  ادینگاه کردن به اون درخت و یاون دو، حت نهیکندن از اون جهنم وکوره داغ حسد وک  دل
 برام سخت بود وبس.  اسیو ری روز تلخ ودردآور بود. ترک ماه من

کنم، مجبور   یدم وقانعش م یم  حی دلبر نازت توض یتو رو برا  طیمن، شرا مانیپسر خوب وبا ا ا،ی_ک
دونم عاشق   یرسونم. م  ی. نامه ات رو هم به دستش مشتری ب یل یدرکش از سنش خ اسی. یبر  یشد
 . دیکنم تا، شما به هم برس یبتونم م یوهر کار  دیهم

 خجالت بشم. یانداختم. لپام گل انداخته بود_آخ، فدا ریز ر یرو از شرم ماه من  سرم

کنن تا حق   مییخوام راهنما یمحل وم یکالنتر  برمیسند رو بده بهم وبرو.م یبه من اعتماد دار  اگه،
  لیبه وک دی. فقط بامیقانون بد قیتباه کر دن رو از طر  شونویرو که به ناحق زندگ  ییاون مظلوما

 .  یکه از حقت گذشت  یخبر بد  تونیخونوادگ

. اونجا  کنهی بهمون شک نم یسومنم نباشم ک یبود. تو بر  یکنه. مطمعنم، مرد خوب  یم میهمراه اونم
 نگه تا در امان باشم.  یز ی از آورنده سند چ یتا کس رمیگ یهم قول م
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  ادمیات رو  یپنهون یهای دگی وقت اون رس  چی. هید یزحمت کش یل ی_ازت ممنونم. بخاطر من خ
 . یبه خدا، ماه ی. قربونت بشم. ماهرهینم

 

 وششم   ستیب  پارت

 بودم.  شی بود که تو اون کوره آت یشب، شب آخر  اون

رو که دوست داشتم  ییبرام براه انداخته بود. غذا یدوست داشتن یبزم مادربزرگ ونوه ا هی ریمن ماه
 دوستمش. یپخت ومن واقعا مادربزرگ خودم م

 اتاق. هیوهردو تو   دمیخواب  ریمن کنار ماه من اونشب،

که  یافراد نجایاز ا رونیب  ان،یخودش گفت و_  ک یصبح. از دردوغما دهیتا سپ م،یباهم حرف زد یکل
 . یتا روشن بش گمیرو بهت م  نای. دارم اادیمثله تو هستن ز ییمنتظر بدبخت کردن جوونا

 . یآدم بخور  یواقع یبه معن ،یبه پست آدما  دوارمیام

 .یبزار  یخودت ونفس کارات ربط داره پا تو چه راه  به

 دل وچشمم گذاشتم. دهید  یهمه حرفاشو رو ن،ی ری گفت وگفت. ش اون

شده بود  داریجان زودتر از من ب  زی. اون عزمیدیرو بعد نماز خواب یباهم. چند ساعت م،یخوند  نماز
 وصبحونه آماده کرده بود.

رو   تی وشمعدون عروس نهیآ  ،یردم کرد و_اله رقرآنی . وقت رفتن بود. از زم یهم صبحونه خورد با
ها. _مرگ حقه. با   شمیدم رفتن دلخور م ه؟یچه حرف نی باشه. _ا یباق یگه عمر . البته، ا رمی دست بگ

 . دمیوسقرآن که رد شدم، گوشه چادرشو ب ری. از زکنهینم ریی مرگ تغ تیواقع هی چه حرف نیخداکنه وا

  هی یرو حت اسیدست، دست کردم تا بلکه  ی لی. خرونی خدا خودم وآروم کردم واز خونه زدم ب ادی با
خودش کرد که، کجابرم؟ چطور شبم    ریباز ذهنمو درگ یتکرار  ی. اما، نشد. سواالنمی بوم بب  یلحظه رو

 و....... رونی ب یای تو دن ادیبه سرم م یرو سرکنم؟ چ 
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  یادگار ی ی طالها چوقتیوجا ومکان داشتنم بود، ه  اریگرفتم. اگه به اخت  شیبازار طال فروشا رو پ  راه
 فروختم.  یمادرم رو نم 

 گرفتم.  یم  متی وق رفتمیرو تو بازار ره م  یساعت چند

 یندارم بهم تهمت دزد دیکاغذ خر دنیدیخواستن، سرم کاله بزارن. چند جا هم تا م ی جاها م  اکثر
 .زدنیم

 گرگ بازار( .  ای گفت؛ )دن یراست م   ر،یمن ماه

 شده بودم. یگفتن وکالفه وعصب  یم یز یجا چ  هر

داره. تو بچه  یطال فروش امرزم،یخدا ب  یافتاد، دوست بابا ادمیرفتم که چه بکنم؟  یخودم کلنجار م  با
 رفته بودم. ممیبا مامان مر یگ

 .. دیخر  یکرد. طال م یم میکه قا یی. با پولهایر ی از چشم اون دوتا زنج دور

 

 وهفتم   ستیب  پارت

  یوتو دستات نم   یخر  یو مگفتم؛ چرا النگ یام. اون موقعها بهش م  هیکه االن شد سرما ییها نیهم
 بودم.  دهیاز روز مبادا. اما، به اون روز رس دم،ی فهم ینم  یز یروز مباداست. چ ی_برا ؟یانداز 

 خودش باشه.   کردمی بلد بودم. دعا، دعا م یحدود آدرسشو

 پرس وجو کردم.  شتریب نانیاطم یکه شدم، برا کی. نزدرفتم

شکل اونجا عوض   یلی . خزدیبرق م زی همه چ ک،یدودهنه، ش ،یشد مغازه اش. چه مغازه بزرگ  دایپ
 شده بود.

  زم،ی _سالم_سالم عز د؟یدار یخاص، لبخند به لب_آقا پسر کار   یپی وجذاب با ت یمرد کت وشلوار  هی
اسم  دیام. ی محمد دیام ،یکدوم دوستم؟ _محمد اوردم،ی. پسر دوستتون. _به جا نانمیبفرما؟ _من، ک 

 ودشو. مادرم خمیدیازشماطال خر مویاو مد امیتو همون بچه گ یمادرم. چند بار  میپدرم بودومر
با تعجب بهم   ی.اشک چشامو پوشوند. نگاهدینمون یسیکرد تا شما تو رودروا ینم  یمعرف
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  ریوزدم ز دیبغضم ترک  ومد؟ی. بابا چرا ننمتیبی بامرامم.خوشحالم م  قیرف دیاومد. ام  ادمیکردو_آره،
من شصتش خبر دار شدو _نکنه....؟ _بله، به رحمت خدا   یقرار  ی. اونم چشاش سرخ شد.با ب هیگر

 رفته. اما هنوز داغش برام تازه است. 

  ی.براش ماجراشهی. باورم نمامرزدشی خدا ب  ؟یمن. چرا مرد؟ چطور  یخدا ،یسال که مرده. _وا چند
 کردم.  فیفوتش رو تعر

 کس وکارشو بهش داده بودن. نیزتریتاشو فرو برد تو سرش. انگار، خبر مرگ عزو دس نشست

خبر مونده؟ چرا تو   یب  قشیکه از رف یام؟ چه دوست ی گفت _من چه دوست ی م راهیخودش بدوب  به
کنن؟ خوبن الحمدهلل؟ زن خوب و   یچند سال خبر دار نشدم؟ _ببخش، عمو جون. مامان چکار م نیا

 فتاده؟ ی که براش ن ی. _مادرت خوبه؟ اتفاقهیگر ری بود. _مادرم؟ باز زدم ز یخانم 

از دستش  یاالن خوبه؟! _روزگار اونم امون نداد به تازگ گهید یچ ی عنیاالن کامال خوبه. _ گهی_بله، د
 دادم.

رفت وآمد   دیکه با ام ییبگه وبعد_اونروزا یز ی تونست چ یکس شدم عمو. چند لحظه نم  یب  یلیخ
  تیرفت؟ تسل  ایقدر زود از دن  نیو زرنگ بود. چرا ا  بایز یداشتم. مادرت جوون وبه چشم خواهر 

 دهن باز کنه. از شرم برم داخلش.  نیخواد زم ی. دلم، مگمیم

 . ادیدر ب تونهیوتاهم مکه از زبون ک یاواژه  یشرمندگ فقط،

 . یبامرام هست  یومرد یدوست واقع ،یدوستم هست نی بهتر ادگاری بغلم کردو_تو  محکم

بشه که همسن  یمرد هیزنه  کی بچه کوچ هیومادرم مجبور شد با وجود  میدی کش یسخت  ،یل ی_ما خ
 پدرش بود. 

 نداشتم. زیچ چینبودم وخبر از ه  رانیشد به انبار باروت. _من، چند سال بود ا دهیکش تی کبر انگار

 من رو ببخشه وتو حاللم کن.  خدا

 

 وهشتم  ستیب  پارت
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 نداشتم.  یاز کس یکارو تجارت رفته بودم خارج ازکشور. خبر  یبرا

 کلمه رو تکرار کنم کمه. نیببخش. اگه صدبارم ا منو

کارش نشست.   زی پشت م  ی. خودشم رو صندلنمیگذاشت برام تا بشآوردو  ی. صندلزمی عز ن،یبش  ای_ب
 ودادبهم.  ختیبود. برام آب ر زیرو م وانیپارچ آب ول هی

  یر یاز همه جا، کجا بودم؟ _شما، تقص خبری اون وقت من ب د؟یدیعذاب کش یل ی_حتما تو ومادرت خ
 مرد مهربون و دلسوزبود.   هیشناختم ازشما،  قه،ی چند دق  نیگرنه تو هم  دوینبود رانی. ادیندار

  زدیم ششیکه آت یز ی فوت پدرم فروخت. از همه بدتر چ یرو برا زمونیمادرم همه چ د،یفهم  اونروز
 بود.  رمردی پ هیحرو م شدن عمر مادرم با 

 .شدی م دهیی. دندوناش ازحرص بهم سادیلرز یوحرف مردم. دستاش م ی واسه خاطر ندار  اونم

گرم   یداشت. نگاه ها ییبود، برام آشنا بهیکه غر نیخودشو جم وجور کرد. نگاهاش باا قهیچند دق بعد
 ومهربونش. 

  کهیچند ت نکه،یا ی_برا د؟یچرخ یچرا توراسته ما م  ؟یامروز از بازار سر در آورد یچ ی_حاال تو برا
 اینداشتم   دیکاغذ خرپسر تنها بودم و  هیبود و بفروشم. اما، چون  دهیکه از مادرم بهم ارث رس یطالها

  نجایافتاد شما هم ا ادمی نکهی. کالفه شده بودم.تا اهیدزد کردنی فکر م ایخواستن ارزون بخرن  یم
 .دیمغازه دار

 طالهاست.  نی من هم هیسرما تمام،

کردم. فقط صبورانه گوش  فیرو که تا اونروز افتاده بودرو براش تعر  ییخونه باغ وتمام اتفاقا یماجرا
 انداخت.  یرو راه م  ایگذاشت وشاگردش مشتر ارمیام وقتشو در اختکرد. تم  یم

بودو از گل   یام گذشتم. خودش مرد خوب  یروح مادرم ونا پدر  دنی_از ثروتم به خاطر عذاب نکش
 ش جون به سر شد. تر نه به من ونه به مادرم گفت. خودشم از دست بچه ها نازک 

 شدم.  ابونای خودم آواره کوچه وخ االن

 گفت آدم؟  شهی_ظالما، به اوناهم م
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 . _کجا؟! می. پاشو، پاشوبررتتی به غ نیآفر

 ما. مگه من مردم پسر دوستم آواره باشه؟ خونه

 . رمیگیبال وپرت رو م ری ز خودم

 چشام بزار؟  یرو رو قدمت

 روزگار سختم. قی. رف یقمی شف  قیخدا بعد من در کنارتم. تو پسر رف  اول

 . دمیبال یالقاب نسبت به پدرم، به خودم م نیا دنیشن از

 رفتم.  یکردم وبا غرور راه م یسپر م  نهیس

 .دمتونید یرص شد از وقت_عمو دلم ق

  یل یدوست وآشنا، فام چیجا ومکان، بدون ه  یباروتنها ب نیاول یشهر درندشت برا نیبودم توا مونده
 چه کنم.

 .کنم یهمه نداشته هاتو پر م  یفکر نکن. خودم جا زایچ نیبه ا گهی_د

 .رهیخوام روح وروانم آرامش بگ  ی. میحاللم کن شهی بار واسه هم هی یهم قول بده اگه تونست تو

 از عذاب درونم کم بشه.  یذره ا  دیپدرتم وبا کمک به تو شا ون،یمد

 وزمان از دستمون در رفت.   میحرف زد یهم کل با

 راحت شد.   المی کردم. خ دایپ یبودم که پناه امن خوشحال

 

 ونهم   ستیب  پارت

 .دی دیباتعجب فراوون م د یدیرو که م  یومبهوت بودم وچشام اون مات

خواد تموم   یکه آدم دلش نم  ییلمایاز اون ف ،ییایرو لمیف هیقصر بود.  هیدم در  م،یدیرس  یوقت انگار
 بشه.
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 کردم خوابم.  یم حس

 شباهت داشت.   شتریکه به پارک ب یاط یاستخر، سونا، آسانسور، تا ح  ،ییالینقطه شهر. و ن،یباالتر تو

 بودم. دهیاز بچه ها شن فشوی تعر شهیخونشون قد کوچه ما بود. استخر نرفته بودم وهم استخر

 کردم.  یکه باز مونده بود برانداز م  یرو دلم تلمبار بود. همه جارو با دهن  یحسرت همه چ شه،یهم

  زمیعز مان،یبود_سالم خانم. _سالم، آقا. ا مانی. خانم آقا ادمیوباوقار رو شن انسال ی م یخانم  یصدا
فرصت مناسب  هیام. تو  یم ی قد قی. دوست رفانیگل پسر ک  ن،ی_ا ؟یکن ینم یآقا رومعرف نیا

 کنم. یم فی رو برات تعر  انشیجر

 با سر اشاره داد بحث رو عوض کنه.  مانی _خوشبختم، باباخوبن؟ رفتم تو خودم وعمو ا

از دست دادم. اشک تو چشاش حلقه زد.   امی . _خانم، پدرمو تو کودکخبربودیبنده خدا از همه جا ب اون
 کن داخل.   ییمارو راهنما پی پسر خوشت نی ا مانیخواستم ناراحتت کنم. ا ی_ببخش، نم 

 از نگاهش نداشتم. یحس خوب   یموجه وخوب بود. ول یلی. خ دیتازه کن ییوگلو دیا خسته

 کردم تو صورتش نگاه نکنم.  یم یسع

 واشاراتش شدم.  مایقصد موندن دارم،متوجه نگاه ها وا دیکه گذشت وفهم  یبودم. چند ساعت  موذب

بزرگ صدام   ی اکو هیانگاراز  دادمیقورتش م یشربت برام زهر مار شد که، وقت نی ا یآورد وجور  شربت
 نخوردم.  شتریوچند قلپ ب شدیمنعکس م 

 اتاقت رو نشونت بدم. میعموجان بلند شو بر  ان،یمتوجه شد و_ک مانیا عمو

تخت، حمام داخل   ون،یزی اتاق بزرگ ومجهز. تلو هی. من وبردتویراه رفت  یلی. خی خسته شد یکل  امروز
 . یازشون استفاده کن یتون  یم ینشونم داد گفت_ اگه خواست  مانیکمد پر از لباس که عمو ا هیاتاق،

  ی راض دمیفهم  مانیوادکلن وکرم بود. اما، از چهره خانم عمو اتو اتاق بود که روش پر از عطر  یز یم هی
 اون اتاق مال من باشه.  ستین

 رم تا دلخور نشن.  یگفتم م  یخواست بمونم وجور  یدلم نم گهید
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  فشویکه تعر ری رم خونه ماه من ی. امشب م دیمنو بردار ی. اگه ممکنه طالهاشمی_من، مزاحمتون نم
 .میگرد  یودنبال اتاق م نمتونیبی کردم براتون. فردا م

 .ستمیموذب ن  ینجور یا

گذره؟ _نه، سوتفاهم نشه. از شما وخانمتون   یبهت بد م نجا یا گه؟ید استیجور  نی_چشم عموجان. ا
 بره. دیبا یرفتن ، ی. ول دمیجز محبت ند

  مهربون ودلگرم کننده اش نگام کردو_خوبه، خوبه حاال برو استراحت کن. یکرد وبا چشا  یا خنده
مفصل حرف   هیقض نیبپوش. فردا راجع به ا یولباس راحت  ری دوش بگ هیباال. برو   ارمیشامتم برات م

 . میزنیم

 دو رفتن.  هر

 

 ام  یس پارت

 شم.با خانمش رفت تا راحت با  اون

 دوش گرفتم وخوابم برد. یک  دمیخسته وکالفه بودم که، نفهم اونقدر

غذا پشت در بود. خودشم  ین یس هیکرد. عمو با  دارمیدر از خواب ب  ینگذشته بودوصدا  دوساعت
 اومدتا باهام غذا بخوره.

 کردم.  ینم دارتیوگرنه ب   یگرسنه بخواب ومدی_ببخش، دلم ن

. با شهی بهتر م  کمیتازه داره  ست،ی. دست خودش نی دلخور شد نیری دونم از حرکات ش یم ان،یک
عمو جون، دست رو دلم نزار که خون. ما  یداشتن؟! _ا  یز ی چ یمار یابی ی_مگه مشکلدمیتعجب پرس

 بره خارج.  میفرستاد لیکار وتحص یهمسن تو بود وبرا بای .تقرمیپسر بزرگ داشت  هیهم 

 بود.  نیری ش زدوردونهیاالن،اتاق عز یام که تو توش یاتاق ن،یا

 تونه باشه برات.  یدوست خوب م  هیو هی آزار یمهربون و ب  زن،
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 خورده.  یبد ی روح  دیضربه شد اما،

چند  م،ی کرد یم یاومدن وسر وسامون دادنش لحظه شمار  یما برا دادویکه براش جون م یپسر 
 باشه. ومدهیسرش ن ییتو غربت بال  مینیبب  میبر میگرفت مینبودوما تصم یوقت بودازش خبر 

  یاحترام یرو که با ب   یروز  م،یشد  ری گیوپ میدیر س ی_وقت ؟ی. اما.... _اماچمشی برگردون میخواست یم
 . رهی نم ادمونیکه دوست داشتم، ازدواج کردم رو  یگردم. باعشقم وکس یتموم گفت _برنم

  میدیکه ازش شن   ییزاینبود وچ  یاون خانم دوسال ارتباط داشته واون خامش کرده بود. خانم درست با
  دهیاز پسر مون بچه دار شدو فهم عیاز پسرمون چندسال بزرگترم بود. سر ،ی. درثانستیقابل گفتن ن

 کرد.  زیدندون ت م،یدار یبودما ثروت

  یآوار شد رو کجای پسرش داشت  یکه برا ییاز همون وقت، شکست وله شد. کاخ آرزوها نیریش
 سرش. 

 روح کرده بود. ی. خاک غربت، روح روانش رو سرد وب مش ی دیفهم ینم گه،ید

خورد که دکتر اعصاب وروان براش    یرو م  ییاشک وآه بود وقرصا نیری خوراک ش  لیاون اواشب  هر
 کرد.   زیتجو

مملکتم   نی تو غربت، تا خود ساخته بشه. تو هم میکرد  یولش م   دی. نبامیما مقصر دیدونم، شا ینم
 پدرومادرشونن.  هیسا ریکه موفق شدن وز نمیب  یرو م  ییکسا

. هزار تا فکر به سرم زد وفکر  دینداره. خوب شد گفت یکرد. _اشکال  خینشو. آخ، غذا   ریازش دلگ خالصه
 کردم از بودن من ناراحتن ومزاحمم. یم

 

 کم ی و یس پارت

 . میوباز صحبت کرد می . باهم غذا رو خوردنجایقصد تو رو آوردم ا از

.  شهیم رهیاتاق خ  نیبس به ابرگرده. از  یعاد یخوام، کمکش کنم تا به زندگ  یادامه داد_م مانیا عمو
 . شهیدلم خون م زهی ر یاشک م
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 کس آدم. نیزتری نبود عز هی . درد بزرگکنمی _درک م

وازش ناراحت   یگفتم تا بهم کمک کن نارویفکر کردم. _ا شونیمنو ببخشه اگه اشتباه راجع به ا خدا
 بشه. یباهات رفتارش عاد کشهی. طول مینش

 رفت تا من راحت باشم و استراحت کنم. اون

ام تو اون  یا گهیهر کس د دیکردم. شا  یسوخت. پسرشونم، قضاوت نم یخانم م نیری ش یبرا دلم،
 ذهن درهمم گذشت.  یها یوخم چیخورد. اونشبم، با همه پرپ  یغربت، بااون سن بودگول م

 . خوردی بود که م ییقرصا . خانمش، خواب بود. به خاطرمیعمو صدام کرد تا صبحونه بخور صبح

 .میکه بر میبعد خوردن صبحونه راه افتاد ما

 . به قول خودش باکالس. کی فروشگاه بزرگ وش هیمنو برد  اول

 دنیپرس  یگشاده، ازمون م ییعطر فروشگاه روپر کرده بود. همه فروشنده ها مرتب وخوشبو با رو یبو
 م؟ یتو انتخابتون کمکتون کن میتون  ی_م

  ،یگم ول یم  نویخوام ا  یدست لباس برام انتخاب کرد خواست همه رو پرو کنم. _عمو، معذرت م چند
کمک    یخونه اجاره کنم وچند وقت هی د،یخوام بفروشم شا یپول ندارم. اون طالها رو م  نهمهیمن ا

 کنم. دایحالم باشه تا کار پ 

کنم؟ بعدشم مادر   دیخر کمیم دوست نیپسر بهتر یشه، من برا  ی_نمدیرو سرم کش یزدودست یلبخند
پسر خوب برو وکادو هات   هیمثل   ؟لطفا،ینداده تو کار بزرگترت دخالت نکن  ادیبه شما   ،یبه اون خانم 

رو که به   ی برخورد نکرده بود. اون دست گرم ومهربون ی باهام اون طور  یروپرو کن. تا اون زمان کس
 پدرمه. یگرم ودوست داشتن  یدستاکر دم،  یبود که حس م  ندیبرام خوشا یجور   د،یسرم کش

و  فی . از عطر،ادکلن تا کمر بندوکدیکرد خوبه خر یکه فکر م  یز ی . برام از هرچشگاهیبردم آرا بعد
 ساعت. 

 . شگاهیآرا ارمتی خودم ب تی! انشاهلل دامادی_چقدر ماه شد
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شده؟ _نه، خوبم  یز یتو خودم رفتم. _چ هیافتادم. چند ثان اسی ادی شدم. داغ دلم تازه شد. باز  سرخ
 ممنون.

 د؟ یکن  فیخودتون با پدرمو برام تعر یدوست انیجر شهیم ،یراست

پول بودم، تو کل رفقام اون بود که دستم رو   یب  یلیبار که خ هیبود.  یوبامرام  ی_پدرت، دوست واقع
  نیش مونده بود با اخونه ودخل وخرج هیارزش داشت کارش. چون، خودش تو کرا یل یگرفت. برام خ

 ازحقوقش رو بهم قرض داد. یم یحال ن

 !د؟یپول بود ی_مگه، شماهم ب

تالش.    یبه شخصه با کل  یکیجان. من    زیهمه از همون روز اول پولداران؟ نه، عز ؟یفکر کرد ی_چ
 . دمیرس  نجایبه ا یسخت کوش 

 . دهیهم بهم نرس یهم نبودم. ارث کالن  یخونواده پولدار  تو

  یخوندم وهم با تالش زندگ یکردم وهم درس م ی. _تو بازار کار مدیجالب شد. بازم برام بگ ،یل ی_خ
 گذروندم.   یم

 داشت. تی درس خوندن برام اولو یطی خوندم. از همون اول با هر شرا یهم درس م  شبونه

لقمه  هی . اگه ستیپدرت ن یهزارم محبتها کیبکنم، ی نکن. تازه، هر کار  یهم احساس شرمندگ تو
 کرد. خدا رحمتش کنه. یکه دست تنگ بود قسمت م ی نون داشت با هر کس 

دستامون رو   میکرد. وارد رستوران شد ینگه داشت. شکمم داشت غار وقور م   کیرستوران ش هیدم،
 .میرو انتخاب کردونشست زی م نی. بهترمیشست

 

 ودوم  یس پارت

 سفارش بده.  یخوا   یم یهرچ ؟یدوست دار  ی_عموجون، چ 

. همه غذاها گرون  رهی منو روداد تا شفارش بگ د؟یدار لی م یچ ونیآقا د،ی_گارسن اومدو_خوش اومد
 محل ما بود.   یخونواده ها  یاز خرج یمیهر کدومشون اندازه ن متیبود. ق  متیق
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 . میآخرش خورد  جیرفتم، دوتا ساندو رونیکه با مامان ب  یچند بار  یبچه گ تو

مال از ما بهترونه وبه   م،یرو که ما حسرتشونو دار ییزا یچ  یلیگفت:خ  یم شهیمادر گلم هم مم،یمر
 . ستیمزاج ما سازگار ن

 اون  دمیفهم یبزرگ شده بودم وم حاال

 ی. از خدا خواستم، کسدمیکش یرو برام فراهم کنه. آه نهای تونست بهتر یخورد که نم  یم یچه حرص  
 شرمنده اوالدش نشه.

 . شما انتخاب کن. ستی ن یز ی_چ  ؟یشدچرا تو فکر   یچ ان،ی_ک

 ناهار رو آوردن. م،یداد ومنتظر شد سفارش

 بهم خوش گذشت.  یفت وفراوون سفارش داد. در کنارش اونروز کل یهمه چ از

پدرت   یبده  ن،ی_ا ه؟یچ یبرا  نی_ادم یدسته اسکناس بهم داد. پرس هی زیناهار، همون جا سرم بعد
 ت. فرصت نشد به خودش بدمش. وهمون نصف ماه حقوق پدر 

 ساال حساب کردم. نوش جونت.  نینرخ روز وا به

. بزار بمونه وبده به همسرت. همون طور که یمادرت رو بفروش  یادگار ی یطالها ستیهم الزم ن گهید
 خواست.  یمادرت م 

وسربار. البته، من با    یتو خونه ما موذب یکن  ی. حس م یمستقل باش  یدونم، دوست دار  یضمن م در
 . یجون ودل دوست دارم کنار ما باش

کار آبرومندانه برات دست وپا    هیسپرم تا  ی. به دوستامم ممیکن  یم دایخونه برات پ هی میگرد یم
 . ینکش  یتا سخت دمیدر توان دارم انجام م  یکنن. نگران نباش خدا بزرگه. منم، هرچ

 همراهم شده بود.  یسرگردون طیتو اون شرا  یمرد واقع هیپناه،  هی. ختمیر یشوق م  اشک

پس   دیکه اون سال گرفت یوشما به اندازه همون مبلغ ادیپول ز نیدستمال داد بهم و_عمو جون، ا هی
 .دیبد
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. االنم اگه  دی. دست همو گرفتدی بود قی. دوتا رف ستینکرده نزول که ن  یخوام اضافه باشه. خدا ینم
 گرفتم.  ینم  نمینداشتم هم اجیاحت

  یلیکجا رفته؟!پدرت خ  رتیو غ  ی. _  اونوقت، مسلمون دیبه بابا بدهکار دیاصال نگ دیتونست  یم شما،
  تتیخوب ترب  یلیخ  ،یلیخوشبخت بود. چون تو ومادرت رو داشت. روح مادرت شاد. معلومه که خ

 کرده.

نکن. منو   یکس   یاحساس ب گهیوقت د چی. دستم رو محکم گرفت. هرونیب می از رستوران اومد باهم
 رو مثل مادرت.  نیر یپدرت بدون وش  نیع

 نه. ایبرات سراغ داره    ییجا م ینینکرده، بب  لیتا تعط   م،یبر  ای. _بستادیاز بنگاه ها ا یک یراه دم  سر

بنگاه به اون بنگاه برم. چون تنهاو   نینشه. از ا دایکردم حاال حاالها سر کار باشم وخونه پ یم  فکر
 . ومدیم ری مجرد بودم، خونه سخت گ

 شد. دایزود خونه پ یل یبنگاه دار خ یبا آقا مانیعمو ا یبه خاطر دوست اما،

خونه    یوتو حساب کن چشم روشن می. خودم راضشمیناراحت م یر یپولم به زور دادبهم و_اگه نگ اون
 ات.

 . تا اون زمانم خونه عمو موندم. می لنامه کردشد وقو دایخونه پ  یمدت کوتاه در

 کنم.  هیرو ته هیقد پولم لوازم اول ،ییجا  یبگردم. از سمسار  لهیدنبال وس دی_عمو، با

. همه  میو دکور خونه رو عوض کرد  لیوسا شیخواستم بهت بگم ما چند وقت پ  یم ان،ی ک ی_راست
  دیگفت؛ شا ینزاشت بدمشون سمسار ببره. م  نیری. شمیخونه گذاشت  یرو تو انبار   یقبل یها لهیوس
 بخوره. ییبنده خدا  هیبدرد  یروز 

  ،خب،همونایدست دوم بخر  یخوا یم  یگ یبهت بگم به غرورت بر بخوره. اما، حاال که م دمیترس یم
 یبنده خدا هیبه  یدیرو م  نایوا یخر  یرو استفاده کن. بعدا انشاهلل نوشو م  زی رو که در حد نوو تم

 . گهید

برام   یجبران کنم. _جبران شده هست. تو خوش باش  یبتونم روز  دوارم،یعمو. ام ی_بازم، لطف کرد
 .هیکاف
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 وسوم  یس پارت

اشون بود  یدست مبلم بهم داد، مبل قبل هیلوازم در حد نو وبدرد بخور با یفرش واجاق گاز با کل هی
 .یپارگ  چیه یسالم و ب یول

کنم. چه،  دای خواب پ یکردم جا یفکر نم  یحت  رون،یکه از خونه زدم ب ی. اونروز اد یاز سرمم ز نای_عمو، ا
 برام فراهم بشه.  یزود نیوخونه، جدا به ا لیوسا نکهیبرسه به ا

 . شمیدلخور م دیبهم نگ دیشتدا ی. اگه کار دیهم منو مثل پسر خودتون بدون  شما

 .میها رو بار بزن  لهیتا وس میو وانت گرفت  می. رفتمیخونه رو از بنگاه دار گرفت دیکل

 فقط پرده نداشت.  خونه

کاراش با   یبود ول یدلخور نبودم. تو نگاش مهربون  گهیتفاوت بود.اما د یخانم، به نظرم ب  نیریش
 قلب ونگاش فرق داشت.  یمهربون

 . شدیکنارم بود وعروس خونم م اسمیگرفته بود. کاش  دلم

کنارم بود؟ _عموجون، مبارکت باشه. کارگرا کارا رو   یشاد  هیروح  یتواون خونه سردوب  شدیم یچ
 .میرو سر سامون بد  نجایکنم باهم ا یومنم کمکت م دنیانجام م 

  ایب ی. تو هم هر وقت دوست داشتزنمی . تند تند بهت سر مدمیخونه ومحل کارم رو بهت م  شماره
 به روت باز.  شهی خونمون در، اونجا هم

 .میدیرو چ   لیکرد و سا کمکم

 دنبال کار.  می دنبالت تا با هم بر امیخوب امشب  رو استراحت کن. فردا م  ،انی_ک

تو  ی. _فعال کارا دیچند روز از کار افتاد نیبه خاطر من ا  یتونم بگم شرمنده ام. حساب ی_فقط، م
اشک آلود   یکردم وبا چشا یم  یپدرانه بهم کردورفت. احساس دلگرم  یتر. قبل ازرفتن، نگاهواجب 

 بدرقه کردمش. 
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 . دیکش  نیسر زم  یرو  اهشویروزم تموم شد وشب چادر س اون

که  یهم خسته بودم. جور  یدارم وکل یدیشب مستقل بودنم بود. احساس کردم ضعف شد نیاول
  ادمی یخوابم گرسنگ ی؛ مبود. با خودم گفتم  یخال خچالممیکر دن رو نداشتم.   دیراه رفتن وخر ینا
 ره.  یم

 .میکن دی خر  کمیکدوممون حواسمون نبود  چیه اصال

 کنم، خدا بزرگه.  یولخرج   ادیز دیکنم، نبا یم دی مقدار خر هی رمیم فردا

 .دادمی م یگفتم وخودمو دلدار  یرو به خودم م نایا

 . ختیزنگ در افکارم رو بهم ر یکردم که صدا یفکرا بودم ودو دوتا چهار تا م نیهم تو

 

 وچهارم  یس پارت

 رو ندارم.  یوقت شب؟ من که کس نی ا هیک یعن یخوردم.  جا

  یدو ماه کاف یکی  یکه برا یز یبرنج وگوشت ومرغ وهر چ یبود. با کل مانیدر رو باز کردم. عمو ا رفتم
 باشه. 

 مشمبا بود.  هی پرس غذا هم تو  چند

  فیعررو ت   زیهمه چ ی. وقتیکار کرد یکنم تو چ فی ازم خواست تعر نیریخونه، ش  دمیرس  ی_وقت
که وار د خونه   دیرفته بود. ما رو د  رونی از خونه ب لیباهام دعوا کرد.موقع بردن اسباب و سا یکردم، کل 

  خچالشمی  ،یکرد ا_اون بچه رو تنها ره  زنهی رفتم خونه، مدام داره به جونم غر م  یاز وقت  ان،ی. _کمیشد
 تنهاست گناه داره. ه،یکه خال

رو از قلب ونگاهتون خونده بودم. ممنونم که مادرانه به فکرم   یخانم کردم و_مهربون   نیری به ش ینگاه
 یمنو ببخش اونشب که اومد  زم،ی . _عزدیدیزحمت کش  یلی. هم شما وهم عمو برام خ دیهست

  یلعنت یپسرم واون قرصا  یکنم. _اون ماجرا ینداره درکتون م یخونمون رفتارم مناسب نبود._اشکال 
 اعصابم کرده. یب  رویگوشه گ
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:امشب،تعجب کردم خودش  دوگفتیخند مانیخونمون. عموا  ادیم یونه کس میری م  یخونه کس نه
 نیگفت؛ تو ا ی. عمو ممیدی. هرسه خندانیآقا ک گه،ید  یخونه تو. مهره مار دار   مییایاصرار داشت ب 

 . نمیب یلباش م  یکه خنده رو رو یبار  نیچند سال اول

. اونقدر حرف تو حرف اومد که غذاها میبچه، گرسنه است وما هم شام نخورد  نیخانم گفت:ا  نیریش
 کرد. برم گرمشون کنم. خی

 . میسفره پهن کن هی ن ی زم یرو  نجایا ایا،ب یک

  یخاک  یلیشدم وسفره رو آوردم. باور کردنش سخت بودبرام. با اون همه ثروت ومال، خ  بلند
 نشستن. نی زم یبا من سرسفره رو  یوخودمون

 بابت خوشحال بود. نیاز ا مانمیخانم حالش بهتر بود وعموا  نیری ش چقدر،

 .میدیوگوشت ومرغارو سر جاش مرتب چ  میرو مرتب کرد  خچالی خوردن غذا وجمع کردنش  بعد

غصه  یلیسرت اومده. خ  ییچه بالها دم،یشن مانیخانم رو کرد بهم و_از زبون ا  نیری آشپزخونه، ش تو
 خوردم واز خودم بدم اومد.

  یلیخ  یرو تحمل کرده ومن باهاش، وقت   یکس یوب  بتیبچه اون همه مص نیخودم گفتم؛ ا با
 وغربت داشت اونطور برخورد کردم.  یاحساس دلتنگ 

 که داشتم رو بهش بگم. یهر کار  ایداشتم،  ازیکه ن یخواست هرچ ازم

 شب بود که رفتن. یموندن وآخرا شمیپ  یکل اونا

 کردن تا خجالت نکشم.  یباهام برخورد م ی می با صفا وصم  یلیخ

از   یک یواون گفت_با  میبود. خورد دهیصبح زود عمو اومد دنبالم. برام صبحونه هم خر  فرداش،
 کار.  یبرا ششیپ یفروشگاه صحبت کردم بر   هیدوستام که صاحب 

 

 وپنجم یس پارت
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 همش تو فکر کار بار، تو بودم.  م،یجا که رفت نیاز ا شبید

خواستم وتو    یوگرنه کارگرم و عذرشو م یستیبلد ن  یز یچ  یمربوط به طالساز  یوکارا   یاز طال فروش تو
 . زاشتمیرو جاش م 

 رو آجر کنم.  ینون کس  ستمین ی_نه، عمو راض 

 .شهینکرده آه پشت سرمون درست م  ییخدا

 . یزنی رو م  یحرف  نیهمچ هی دونستم  یم  ن،ی_آفر

 تماس گرفتم. اون بنده خدا هم استقبال کرد از رفتنت. شبید ونهم

 کنم. یرو خواستگار  اسیشکر خدا. تا، برم و  شدی آماده م یداشت همه چ گهیداشتم، د ذوق

 طی فروشگاه بزرگ ومجهز برخوردم. مح  هیبا  م،ی دیرس ی. وقتمیآماده ام. راه افتاد می_عمو، بر
.  زدیکرده بود وبرق م  نیآفر یرو شاد طی لباسا مح یرنگها وپولکها یبود. کل اهوی فروشگاه، شلوغ وپره
کرد. رفت   یم یشده چشم نواز  یو سنگ دوز  یمجلس یلباسا وبلوزا یها نه یدرخشش سنجاق س

 من جالب بود. یآدما برا وآمد

 سالم وشاد.  یمرتب وهماهنگ، نگاه ها یفروشنده، چهارتا پسر وچهار تا دختر. لباسا هشت

نگاه باتعجب   هیکنار کارکنان.  ایب ؟ی ستادیبلندگفت_آقا پسر، باشمام. چرا ا دیفروشگاه تا مارو د ریمد
 !انه؟ یبه عمو کردم، برم 

 با لبخند اشاره کرد که برم.  اون

 هم باکالس بود.  یلیخ  ،یم یصم یباچهر ه ا ک،ی ارشیکوتاه قد، بس یمرد ر،یمد

رو تحت کنترل   زی رفت وهمه چ  یآرامش بخش. به چپ وراست م یو غرق خنده ا کی بار  ییبالبا
 داشت. 

 . زدیم رونیعطروادکلن ازوجود چهل وچند ساله اش ب یبو
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.  دیبهمون اضافه شده. هواشو داشته باش  دیکارمند جد هیامروز  ون،یروبه خط کردو_خانما وآقا همه
 قبول کردن. کصدای. همه دیبد  ادشیچم خم کارا رو 

 شه.  یشما م یام برا  یآور  ادی.  نجارویا طیشرا  دمیم  حیتازه واردمون توض ی_دوباره، برا

 . مثل آهن ربا. دیخانم روجذب کن یمخصوصا، پسرهابا خانماو با لبخند مشتر  دیبا  همه

. دخترا هم با  دیلبخند بزن دیتکون بد یخانم وارد شد، با احترام سر  یمشتر  نکهیبه محض ا اونوقت،
 . دیبرخورد کن ونیبا آقا یاصول اخالق  تی رعا

سالم  ییکنه. خوشحال بودم، جا ی رو با کار قات یکه بخواد فساد اخالق ارمیدرم ی دمار از روزگارکس  ،یول
 کار داشتم. یبرا

  نیریو ش   مانیبو دن. با عمو ا یکردم وازم راض یام رو روال افتاد. کار م یاون روز به بعد زندگ  از
 . یمی گرم و صم م، یخانمم در ارتباط بود

 

 وششم یس پارت

 فروشگاه دوست شدم.  یازبچه ها یکل با

ومهربون رو   فیاون مرد شر ییبه سرعت برق وباد گذشت وموعد گرفتن حقوقم شد. جمله طال ماه،
 . رهی نم  ادمیوقت  چیه

 .تی درآمد توست،تو کل زندگ نیاول ن،ی_ا

 ارزه.  یم تیپول برات به کل دارا نیا ،یآدم عالمم بش ن یانشاهلل پولدارتر یروز  هی اگه،

 دارم.  ینگه ات م یکار کن نیطور آقا ومت نی واگه هم میراض  ازت،

 باال گرفتم. با شوق وشعف ازش تشکر کردم.  سرمو

 .ششیبودم. منتظرشدم تا دست پر برم پ ادشی. هرروز به  اسیام  شهی فکر هر روز وه  دوباره

 .شدمیبود که ازش اونقدر دور م  یبار  نیاون، اول  میکه آشنا شد ی. ازوقتدیکش  یبراش پرم دلم
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 آورده بودم.  ریخونه داشتم وکارم گ گه،ید

 کردم.  یکه به دالمون داده بودم، عمل م  یبه قول دیبا

 . ری وکاله کردم ورفتم سر وقت ماه من شال

 . دمیبراش خر  ینی ریگل وش شاخه  هی

 . دمیاز فروشگاه خودمون خر اشیودلسوز هایبه رنگ همه خوب   بای گلدار ز یروسر  هی

  اس،ینامه رو داده به  یدونستم، وقت یرفتم، همش دل تو دلم نبود. نم یکه م یر یمدت مس  تموم
به سرم   الی بدتر فکر وخ گهیرو در رو هم که نکردم. د ینشون داده؟ خداحافظ   یاون چه عکس العمل 

 . زدیم

پوستم،   ریرفته ز  یصورتم گل انداخته وآب د،یمنو د ی. در وباز کردو قتریدر خونه ماه من دمیرس باالخره،
 روزگارم بر وقف مرادم.  دیفهم

نش آب ده ،یتمام وبغض شاد  یی. با خوشروشدیصورتش جمع م یوچروکا ن یچ د،یخند  یم یوقت
 .دنمیکرداز د یم فی. داشت کدادیرو قورت م

 خودت نوه قشنگ خودم.   یخودم. _سالم به رو یدوست داشتن ری _سالم ماه من

 بودم ونتونستم بهت سر بزنم.  ری ماه رو کال درگ نی تنگ شده بود. ا  یلیدلم برات خ رم،ی_ماه من

 شدم ببخش. _دشمنت شرمنده مادرجون.  شرمنده

 ینشستم. برام چا ییرایداخل وتو پذ میرفت  اطی. دعوتم کرد تو خونه واز حیروشن کرد چشامو
 آورد.   ینیری وش

 چه خبرا؟ خدا رو صد هزار مرتبه شکر معلومه روزگار به کامت شده.   نم یبگو بب ی_خب، پسر 

 کردم.   فیتعر غش،یدر یب یخانم ومحبتها  نیری از ش یحت  مان،یعمو ا دنیاونروز ود انی_بله. تمام جر

ورنجششون   یکه باعث ناراحت  ینکن  یوقت کار  هیدونفر فرشته هستن. مراقب باش تا  نیا ان،ی_ک
 بشه.
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 مادرت  ریخ یته. دعاهابرات خواس خدا

 ره؟ یگ یطور با عمق وجودش م   نیرو ا  بهیغر هیدوره و زمونه، دست  نیتو ا گهید یسرته. ک  پشت

 خوان. یوحرف گوش کن باش. بد تو رو نم  عیمط

 کردم.  یدعا م  تی ریعاقبت به خ  یبرا ونیگر ییخدا توکل کن. به همون خدا سر هر نماز با چشا به

 

 وهفتم یس پارت

دونستم از کجاشروع کنم.   یرفتم. نم  یداشتم با خودم کلنجار م ی_چشم. _قربون چشم گفتنت. ه 
 سر حرف رو باز کنم؟  یچطور  اسیراجع به 

  اسی. از یکن یم  میرو قا یز یچ هی یدار  یکه اومد ی کنم. ازلحظه ا یفهمم. درکت م یم ان،ی_ک
 کردم.  یسرم  اسیشما و ادیماه رو به  کی  نی_تمام راه رو،تمام ا ؟یبدون یخو ا  یم یکه رفت یوروز 

  یبود.  حال خوش ستادهی. رو پشت بو م وادمیرو د اسیمنم رفتم. اما قبلش   ی_راستش، تو که رفت
 پدرش.  یخودش که نه، برا  یبراش افتاده بود؟ _برا  یشده، اتفاق یز ی_چ  دمینداشت.پرس

 ی. _پدرش؟! چرا؟ _بنده خدا، از فشار اون همه گرفتار دیزجر کش یآخر رو کل یروزا  نیا پدرش
 .ستادیشدن دم در .... قلبش ا ی م سهی که از صبح تا شب ر ییزن وبچه، طلبکارا  شیپ  یوشرمندگ

 . یواالنم تو تيمارستان بستر  رهیگ یم  دیشد ی رو ح یناراحت اسم،ی ینوا  یب مادر

چند   چارهی مادرش بود. ب  هینگران حال پدرش وروح  یول  دمشیزنده بود که د اسیهنوز پدر  اونروز
 بود.  دهیچقدر عذاب کش مش،یدیکه ند یروز 

  یکنه؟ منه ب یکار م یاالن کجاست. چ ،یگرفت. _خودش چ  شیآت  اسی یودلم برا ختمی ر یم اشک
رو   یتا سر حد مرگ هر خطر  اس یاز همه جا. اما،  خبری لحظه ها کنارش نبودم. من ب  نیمعرفت، ا

 تک وتنها.  دهیکش ی. چه زجر د یمن به جون خر یبرا

  یم دیبا  ان،ی_خودتو ناراحت نکن. همون روز نامه تو رو بهش دادم. با اشک چشم خوندش و_ک
 سخته برام.  یل ی رفت. اما، نبودش خ
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کاش   ی. هرجاباشه وبا هر سختکهی برام تنگ وتار ا یکنم تا برگرده. بدون اون دن یم یشمار   روز
 باشم.   ششیپ

گرفتم. آدرسمم دادم تا اگه  یازش خبر م  یوهراز گاه دمی._روش رو بوسمیروزگار تلخ هم   قیرف ما،
 داشت، بهم بگه.  یز یچ یکار 

 بزنم.   یروز رفته بودم به خونه سر  هی

 زدن.   یدرونشون پارچه مشک  یجلو دمید

شت. رفتم داخل وعمو و  پدرش جلو در بود. خشکم زد ودست وپام رمق ندا هی. اعالمشدینم  باورم
  دمیاز مادرش پرس یافتاده. اونا وقت ییکردن اون چند وقت چه اتفاقا فی برام تعر اسی یزنمو

دم دستش  یاش رو از دست داده. هرچ یرو نداشته وتعادل روح  یز یکنترل چ گهیگفتن_مادرش، د
 تونستن نگه اش دارن.   یتو خونه نم گهیشکونده، د یبوده م

 دونسته.  یرفتارا م نیرو باعث ا یعصب  دیروانشناسش،فشار شد دکتر

 بشه.  یبستر  دیبود که با  نیا صشیتشخ

 تنها با اون همه رنج ودرد.  شه؟یم یچ  اسی فی_االن، تکل

 رفتم غم زودتر از خودم اونجا خونه کرده بود.  یجا م  هر

 گرفت. اسی دهیدل تنگ وغم د یبرا دلم،

 که خودش، کوه غم بود.  یحظه هام نشست وسنگ صبورم شد. در حالصبور ومهربون کنار ل  چقدر

 .ادی کرد تا من اشکم در ن یواشکاشو پنهون م دیخند یم شهیهم

 

 وهشتم  یس پارت

  یمعمول ی خوان با خودشون ببرنش شهرستان. عموش، زندگ یموندن کنارش. م اسی ی_عموو زنمو
 داره.
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 .ستین  اسیبه بردن  ی که راض دمینگاه زنموش وحرکاتش فهم  از

ما. خودمون،چند تا بچه  یشده تو زندگ دیجد یگرفتار  هی نمیکه خونشون بودم گفت_ا یروز  اون
 چپ چپ نگاهش کرد واون ساکت شد.   اسی یدرآمد کم. عمو  هی. بامیقد دار میقدون

 .  زارمیتونم دور بندازمش وقدمش رو چشام م  یادامه داد_پاره، تنمه. نم عموش

کردم تا به   یم داتیگشتم. پ یشهر رو وجب به وجب م  دیبشه. وگرنه، با داتیکردم پ   یدعا م دعا،
 . یداد عشقت، عشق مظلومت برس

 باز منتظرشدم.  نی هم ی. برایبهم بزن  یسر  دیماه شا  نیخودم گفتم، سر ا با

 تو فکر شوهر براش.   دمیزنموش فهم  یخودم. تازه از حرفا  شیآوردمش پ  ی ت من بود مدس اگه،

 یالیاز فام یکیحرفاش گفت _البته خواستگار داره.  ی_مگه، خواستگار داره؟ _آره زنموش البه ال
 خودمه.

 نکن.  دیترد  ی. اگه دوستش دار میکن یفکر  دیبا ان،یک

  دیبا اس،یپس انداز کنم.  شتریتا ب  میخواستم نامزد کن یجلو. _آخه، سنمون کمه. م  میاهلل بگو بر بسم
 . دهیکش یسخت یلی تو ناز ونعمت باشه. خ

 نشون کردنش.  یبرا میروبزن هی اول  یاو مده بودم تا با کمک شما حرفا امروزم

 رو مال خود نکنه. اسمی  ،یکس تا

 قبول کنه. اس ی یناچار  یممکن از رو ی_حاال وضع فرق کرده. دست دست کن 

 به خدا باشه.  دت،یام

 قلبمو بهش بگم. یهمه حرفا  یی. تنهانمشیخواد، بب ی_دلم م

 .رونیکشمش ب  یاز خونه م اسی رفتن با  رونی رم به بهانه ب یمحل ومن م می_بلند شو، بر

دختر خودمه.  نیع  اسی. ستیخونمون ن  یخوام برم دکتر، کس  یگم، م ی_م ؟ی_آخه، به چه بهانه ا
 . ادیباهام ب  دیاجازه بد
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 تاب بودم.   یب دنشید ی. براشدی. اون راه  مگه تموم ممیصبرانه راه افتاد  یهم ب با

وبا خودم   رمی خواست، برم ودستش رو بگ یکرد. دلم م ی وتوپ قلب سرکشم، داشت رسوام م تاپ
 ببرمش. 

 هم به خاطر  یوبه کس  یاعتنا به کس یب

 م.ند ح ی داشتنم توض دوست

 وجب از اون راه صد وجب شده بود.  هی هر

 دونستم چطور تو چشاش، نگاه کنم. ی. نممیفرستادم تا زودتر برس  یم  صلوات

 بگم به سنگ صبورم؟ بگم نبودم موقع درد وغمات کنارت؟  یچ

 رو خودش درست کنه. زیخدا خواستم همه چ از

 

 ونهم  یس پارت

 به اون محل شوم. دوباره ترس افتاد به جونم. میدیرس

 وبودن رفقام بود.  اسی دنیکشوند به اون محل د یکه من رو م  یز یچ  تنها

 رو برام رقم بزنن.  یدیجد یسربرسن ودوباره ماجرا زیاژدر وچنگ  دم،یترس یم

 .رونیرو بکشونه ب  اسی رفت  میدیرس  یوقت  ر،یمن ماه

تنها نرم. عموش   ادیباهام ب اس ی خوام  یرصام تموم شده. مکردن که_ق یباز  لمیزحمت وف  یکل با
 باهاش بره.  اسیقبول نکرد وخواست  ریماه من  ،یول  بردشیاصرارکرده بوده خودش م

 .دمیدیماه عشقمو م هی. بعد شدیو قلب من تپشش صدها برابر م شدنیم  کینزد ریوماه من  اسی

 شده بود.  دهیخشکم زد. زردو رنگ پر دم،یرو که د  اسیسر چند کوچه اون طرفتر بودم.  من

 داغون از رنج.  افهیق خته،یبه هم ر ی موها ،یمشک رهنیپ
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 یگل انداخته، موها یکه اون همه جذاب ومرتب بود با لپا یشده بود. اون دختر  فیو نح  الغر
 افتاده بود؟!  یمرتب. به چه روز  شهیهم یپرکالغ

خودش داشت   یخواست آروممون کنه ول یم  ری . ماه منهیگر ریز میهر دو زد م،یدیهمو د تا
 . شدیمنفجرم

 گرفت.  یم شیدل سنگم آت م،ید یکش یکه ما تو اون سن کم م یزجر  دنید از

 زنده موندم.  دنتید دیچندوقت فقط به ام نیا ،یراومدید ان؟یک ی_اومد

 کنم وبا خون دل برات صبر کردم.  یدرکت م ،ی ورفت یخبر گذاشت یب

  المیکردم وتو رو تو خ  یاون روزا رو زنده م  ادی رفتم رو پشت بوم.  یگرفت وم ی چند وقت، دلم م نیا
 . دمیدیکنارم م 

 _منم، شب وروزمو عکس چهره تو پوشونده بود وقلبم درد داشت از نبودنت در کنارم. 

 کردم.  هیته هیاول   لیمقدار وسا هی ونه اجاره کردم وکردم، خ دایجفتمون تالش کردم. کار پ ندهیآ یبرا

خوام ازدواج کنم. شکه شد   یم ؟ یچه کارکن  یخوا یخوام.. _م یمفصله. وقتمون تنگه. م داستانش
 وبا بغض گفت_مبارکه. 

 .هیخو امش ودختر خوب یهست که م یشه. _چند وقتداشته با  اقتتویشه که لبا  یکس  دوارمیام

  یتو نم ی ب  نکهیخوام.با ا  یتو روم یکنه. من، خوشبخت یچه زود آدما رو فراموشکار م  ی_خوبه، دور 
 برام بسه. بغضشو قورت داد.    ی. خوش باشارمیتونم دووم ب 

 تو روتو قلبم پرکنه؟  یتونه جا یآخه م یک وونه،ی_د

 اش پرکنه.  دهیتو خونه دل ود گهید یکه چهره تو رو باکس یچشم کوربشه

 خواستم وتا ابد کنارتم.  یخوام وم یرو م  تو

 کنم.  یامو قسمت نم یزندگ یکس  چیتو با ه یب من،

 . ادیتو هست؟ اگرم باشه به چشم من نم ییبای وز ی ومهربون ی به خوشگل یکس مگه
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 ؟ یش  یخونه ام م  عروس

 کردم.  هیوباور بودن تو ته  ادیخونه رو با  اون

 .دم یقول م ارمت،یبرمت، از اون وضع در م یم

 ؟یزار ی حالتم سربه سرم م  نیتو ا  ؟یبرنداشت طنتی _هنوزم دست از ش

رفت    نجایمرام تا چشمش به چند تا دختر افتاد واز ا  یب  انیک یکرد الیخ ؟ی کرد الیخ  ی_پس چ
 طاقتم کم شده وزود باور شدم.  یلی. _ببخش، اصال خ نیفراموشت کرد؟ آفر عیسر

 

 چهلم  رتپا

 بچه ام شکه شد. ه؟یچه کار نیا ان،یزد و_ک  یلبخند ریمن ماه

 خواستم حال وهواش عوض بشه. یم

 ؟ یکن یقبول م یمنو به غالم اس،یخانم   زهی_حاال، دوش

 لپاش فرورفت.  یچاله ها دوبازیخند

 عشقم بود. یشعله ها  دنیحس خاص شدم. اون،حسم زبانه کش هیمحو  دوباره

. تورو خدا دیجان، بخند ی_ا ؟یتا لپامو تماشا کن  یدوباره مثل اونروزا منو خندوند انی ک ،ی_بدجنس 
 . دیشاد باش دیکنار هم هست یدوقت یکن یسع

 . نمیشیروبه و م یاون سکو یرو  رمیمنم م دی گفت:وقت تنگه. زودتر حرفاتونو بزن  ریمن ماه

رو کرد بهم و_دست رو   هیباگر  ؟یخواستگار دار  دمیشن اس،ی_  دمیبود. رفت ومن پرس دهیفهم  یلیخ
 . دمیشن هیدل خونم نزار. خسته شدم از بس گوشه وکنا 

 شونشمیواز مادرم واحوال پر میطلب بابام بد یجا دیخونه روبا یرو دارم. از طرف  یآدم اضاف  هی حس
 . یکه خبر دار 
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 عمومم. ی که سربار زندگ خودمم

که اصال  یخواستگار وکس  نیتحمل کنم وبا اول رو از جانب زن عموم  یهر حرف ایصبور باشم   ای دیبا
 کنم. یخوام عروس ینم

  امی روزا م نی.هممیو_مگه، من مردم؟ هر دو اول خد ا وبعد همو دار ختمی کرد. بهم ر یم هیگر
 . تیخواستگار

 عشقت.    قیوال یوحساب درست

 . میکرد یاشکبار به هم نگاه م ییوتو چشاش زل زدم وهر دو با چشا ستادمیروش ا روبه

 .  نمینب ینطور یوتو رو ا رمی نفس، دوستت دارم. حاضرم بم اس،ی_

 تو دووم آوردم.   دنیخداود ادیهمه فشار، با نی_منم باا

چه  ری. با خودت وافکارت صبورانه برخورد کن وبه خوت سخت نگیایکردم نم  یداشتم، فکر م گهید
 . نهیما هم  یزندگ میوچه نخوا میبخوا

 عموش بده.   لیرو ببره تحو اسی دیشد وبا رید اشاره کرد که ریمن ماه

 . می_چشم، بر

 برگشت.    عیرو برد. رفت وسر  اسی ر یوماه من  ستادمیسر کوچه ا من

 شد.    اسیاز  یرفتن خواستگار  یتمام فکرم چطور  گهی_حاال د

مطرح کنم.  کدفعهی شهیروم نم  یبزار. منم در کنارتم. _باشه ول  ونیوخانمش در م مانی_با آقا ا
لحظه عمرم   نی تا آخر یکاررو برام انجام بد نیگم. _اگه، ا ی. موضوع رو خودم مامی_خودم، باهات م

 . ونتمیمد

 استقبال کردن وخوشحال شدن.   یواونا هم کل   رمی م ریخبر دادم با ماه من  قبلش

 باهاش کردن.  یم یبرخورد خوب وصم  م،یدیرس یوقت

 باز.  یکردن بالبخند ورو  ییرایهم پذ یکل  ازش
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 حرف دلشو بزنه.  شهیماروش نم  انیک ن،آقایسر حرف رو باز کرد_ا ریمن ماه

باال   نی وبراش آست  میفکرامونو رو هم بزار دیمزاحمتون بشم تا بجاش راز دلش رو بگم. با خواستم
 .  میبزن

 !ه؟یخبر  انیبا تعجب بهم کرد. _به به، آقا ک یخانم نگاه  نیریش

 خوشحال شد.  یخانم کل ن یریکرد، ش  یم  فیام. و تعر یدلباختگ انیجر ری ماه من یوقت

 

 کم یچهل و پارت

 ما دلشو باخته، بدجورم باخته. انی گفت:بله..... آقا ک ریانداخته بودم. ماه من ری شرم سرمو ز از

 گرفتار.  ی.البته، کلبایدختر دسته گل وز هی به

 جا بزنن.  یتو زندگ  یز ی کنم از چ یکه فکر نم  دنیدوتا بچه اونقدر زجر کش نیا

همو   نا،یمن واون باغ گفتن. ا یکتاب. با بغض شروع کرد واز زندگ  هیطول و دراز، به قد  داستانشون
 سرراه شون هست.  یمشکالت  یخوان ول  یم

 ندارم.  ییآرزو  گهیرو تو دست هم بزارم، د نای. دست امی براشون حل کن  د،یمابا

وقت    زیپسر خوب وعز نیا ی مهربانانه، بهم گفتن_از خدامون برا یعمو وهم خانمش با نگاه هم
 برسه. زشیتا به هدف وعز میوکمکش کن  میبزار

که عمرم رو پاش گذاشته  یپسر  یبرا یرفتن خواستگار  قیخانم، بغضش گرفت و_من که ال  نیریش
 م.بودم، نبود 

  یهمسرش. خدا، شاهد از وقت ینزاشت جلو   یمن وپدرش باق یبرا یاحترام چ یخرد، ه یپسر ب  اون
 رو شناختم حس کردم مادرشم. انیک

 م؟یبر  یک یبرا یخواستگار  میگه واسه پسرمون نر ی_خانمم درست م 
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  یکر شما جاام،خدا رو ش یندارم. از طرف یکس وکار   یحت ای نه پدر ونه مادر  ای _عمو جان، از دار دن
  ییسوزه.تازه خوابا یخونواده اش م یای اریبدب  شی . اون دختر، داره تو آتدیهمه کس و کارم رو پر کرد

 خوان به زور شوهرش بدن. یوم  دنیبراش د

  ختمیر ی. عرق مالشیاز فام یکی ، یبرا  ردشی خواد بگ یاز دستش خالص بشه م  نکهیا یبرا زنموش،
 . زدمیوخانمش م  مانیحرفا رو در حضور عمو ا نیوا

  زمیخانم عز ری طاقتت بشم. خودم، باماه من  یوب کی دل کوچ یاومد کنارم و_فدا مانیعمو ا خانم
سر خونه    دیبر عتریهر چه سر دی . بایخواستگار  یبرا می ری گ یخونه عروسمون وازشون اجازه م میریم

 خودتون.  یوزندگ 

.  مییخوا ینم یز یکنن، بگن ما از دختر چ  یدارن صحبت م یداشت رفتن اونجا وقت دیتاک مانیا عمو
  دیبگ ی. جور هیدختر برامون مهمه. _دست وبالشون خال  نی. بلکه، وجود نازنیا گهید زی نه جهاز ونه چ

 میبر ایب  زی عز  ریگفت:ماه من  یدوست داشتن  ن،یریدار نشه. ش حهیبهشون برنخوره وغرور دختر جر
بشه بعدا به  نیمع ،یروز خواستگار  دی. عمو گفت_اول بزارمیکن  دیخر یعروسمون کم یبراو رونیب

 . مادرو مادر بزرگ حول. میرس یم  دمیخر

 .دی تو ذوق آدم. بعد خند ی زن یم شهیهم مان،ی_ا

 

 چهل ودوم  پارت

 نای. انشونهی ب قیعشق عم هیکه همو دوست دارن  زمونی دوتا عز نیجانم،مهم دل ا  مانیا ه،ی_قطع
 جان آروم وقرار ندارم.  ریهمو دوست دارن ومن تا سر خونه عشقشون نفرستمشون،مثل ماه من

 رو سرم.   دیبود برداشت وپاچ  زی قندون نقل رو م  هیخانم،  نی ریو ش  دیهمچون ماه کل کش ر،یمن ماه

مادر؟   یت! به من گف؟یگفت ی_مبارکه، مبارکه مادرجان. _ممنون مادر. سد اشکاش شکسته شدو_چ
 جنگه. یبچه اش در تالش وم   ندهیآ یکه با جون و جودش برا ی_بله، حس شما حس مادر 

 بار از عمق وجودت بودوتعارف نبود.  نی مادرجان. اما، ا یگ یبار دوم بهم م  یبرا نیا

 بد قضاوتت کردم. _شما منو ببخش اگه رنجوندمتون.  لیبازم ببخش ندونسته اون اوا منو
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ام بهم   یپدر خشک وخال  ای بابا   هی یکی من که  چارهی. بدیری گیوقلوه م دیدیخوب دل م ی_مادر پسر 
 گه. ینم

  شتریبا شما ب نکهیدونم چرا؟ با ا ی. نم شدی_فداتون، بشم. گفتن بابا برام به شما سخته وروم نم
 درارتباط بودم. 

 نیهمش نگران ا ایآشفته بازار دن   نیتو ا ا،یش رو رو به آسمون باال برد و_شکرت خدادستا  ،رمیمن ماه
خواد   یهزار رنگ چه کار م  یای دن نیکس وکار تو ا ینوا ب  یپسرک ب  نیدونستم ا یبچه بودم. نم

 بکنه؟ 

 درکنارشن.   یپدر ومادر خوب واقع هیراحته.  المیخ االن

جان. از پس قدرت   انی ک ین یبیم  ر،ی . _نخدیخر میبده. باز مادر دلسوز شروع کرد_خب، بر رتونی خ خدا
  یم ی. _حاال، چمیدی. هر سه خندادی بر نم یمرد چیرو بکنن ه یخوان کار  یم ی ونفوذ کالم خانما وقت

 رسمه. ،باشه دیوچادر. کله قندم که با یروسر  هیانگشتر نشون و هیمادر دوماد؟ _ یبخر  یخوا

واون مرد، ثروتش   دمید یم یمرد هست نیآسمون خودم روثروتمندتر یابرا یاز گلم شکفت ورو  گل
 مالک شدن عشق ونفسش بود. 

 تماس گرفت وقرار شب جمعه رو گذاشت.  اسی یبا عمو ری ماه من اونشب،

 . رفتنیهم پذ اونا

. جوون  اسی من و یغم بن بست شدن به رو یکردم همه کوچه ها یکامال راحت شد وفکر م المیخ
 بودم، با هزار تب وآرزو.

بود به درگاه، خالق عشق. قرار مدارا گذاشته شد واون   دهیدوست داشتنمون به گوش خدا رس  یصدا
 .دیدوروز برام دوسال طول کش

 .گرفتم یکنارم بود. خدا جون، منم داشتم سرو سامون م اسیکه  میدیخودم رو مرد خونه م همش،

 نزاشت برم خونه ام. نیری دو روز رو خاله ش  اون
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  ییباهات حرف بزنم. حرفا دی. بانمیعروسمون تدارک بب یخوام برا  یجا. م نی مادر بمون هم  ان،ی_ک
 کرد عقل کل شده.  ینبود وفکر م دنشیشن  قیکه پسرم ال

 اصرار کردن بمونه. اون نموند. یل یخ رمیماه من به

 دنبالت.  میایو_جمعه شب زودتر م  مشیرسوند

 رسونم.  یخودمو م   عیسر دیداشت خبر بد یخانم کار  نی ریش   مان،ی_اگه، آقا ا

 .زدنی کردن واز ذات پاک وقلب مهربونش حرف م  یم  فیتعر  ریدو زن وشوهر مدام از ماه من هر

آورد.   یم یبود که خوراک   ریماه من  نیا د،یدیرو تار م ایچشام دن یجون  یوب  یکه از گرسنگ یی_اون روزا
 زاشت.  ی م سیو به دور از چشم اون دو تا ابل یمکیبالشم قا ریز

 برسونه.  بیبهت آس   یدنبا نباشم بزارم کس  نی_مادر، مگه من تو ا

 بشه؟!  ری تونه پست وحق یآدم م هی چقدر

آدم  یل یخ  ی_چراول ست؟ی دنبالشون ن سیمگه، پل ستی از شون ن یخبر   ی_چندوقت دیپرس  عمو
ترسم. هرجا، هر   یبشن از چنگال قانون. راستش، همش م میخالفکار دور وبرشون هست که راحت قا

  یم  ریمونه وگ یکنم پشت سرم هستن. _نترس، پسرم. باالخره ماه پشت ابر پنهون نم یلحظه فکر م
 افتن.

انون داده. اگه  ق لیبرده وتحو ریوماه من  میسندا خبر داشت یکنم نفهمن ما از جا  یخدا خدا م همش
 . برنی پيرزن رو در جا م نیبفهمن نفس ا

 فکرکن. تی خوب زندگ یروزا  نیخوب تو ا یزای_خدا بزرگه. نترس وبه چ

 

 چهل وسوم  پارت

داشتن. مدام همو  ییواسه خودشون حال وهوا نمیریوخاله ش ری سرکار. ماه من می بعد قرار بود ما بر  روز
 بود.  نمیوتا نازنوتدارک بزم ما بر عهده اون د دنید یم
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ازکله قند گرفته تا انگشتر نشون حساب کنم. هرباررو با اخم   دنیخر  اسی یرو که برا یز یهرچ خواستم
 وشماتت اون زن وشوهر مهربون مواجه شدم. 

 یبرا میکرد یما هر کار  ؟یپسرمون  یگ یم ی علک  ای ،یست یخانم گفت:مگه تو پسر ما ن  نیریش
خدا  یبه خداوند د،یکنن؟ _ببخش یمادر وپدراشون رو حساب م یدایپسرمون بود. مگه بچه ها خر

از   شتریب ینجور یسر شما باشه. ا یخوام همه دردسرهام رو  ی. نمدیزیبرام عز ایقسم قد همه دن
 .ونتونمیمد شهیهم

 دیاهتر کن. داماد باوسروصورت ماهشو م شگاهیرو ببر آرا انی ک مان،ی_بسه،بسه پسرک بلبل زبون. ا
 بدرخشه وسط مجلس.

  میسبد گل رزو مر هیو یگل فروش  میسفارش داد. بعد رفت ینیری نوع ش نیاز بهتر یقناد میرفت اول
 اونروز.  یفردا یسفارش داد برا

 هم که رو شاخشه. ین یری. شیبه دوستات وصاحب کارت بد  دیخبر خوش رو با نی_خب، حاال ا

تا ظهر براشون به تعداد، غذا   میدیرستوران سفارش م  هیکه. االن به  میدینخر ین ی ریش  یعمو ول چشم،
 ببرن با همه مخلفاتش.

. فردا مراسم شهیشاه پسرما داره داماد م نیعمو همه رو دور هم جمع کردو_ا م،یدیرس یوقت
 رو، از عروس خانم گرفته. ی . بله قطع یخواستگار 

 .خوب کرد یبرام آرزوها  یفروشگاه کل ریمد

 خواستن.  ینیر یخوب کردن. همه ازمون ش یبرام آرزوها یها، دخترا وپسرا کل بچه

. امروز ناهار مهمون  میهمه غذا سفارش داد یو_اتفاقا، سر راه برا  دیوعمو خند میکرد یهم نگاه به
 مرغا شدنش.  یقات  ین یری . شدیهست انیک

 . زاشتنیشاد بودن وسربه سرم م  یکل همه

. مخصوصا شما آقا  دیهم گفت کاروی تبر گهیبلند گفت:بسه د م،یداشت یومدبر  یکار  ریکه مد ییاونجا از
 رو شونه هاته.   یزندگ هیطور. از حاال خرج  نیهم هم هیببر سر کارت وبق  فیتشر انیک
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 .  کردمیم ی بود، چقدر احساس خوشبخت  یرفت ومن موندم. چه روز خوب عمو

طرف به اون طرف اتاق راه  نیوچراغ اتاقم روشن بود. از ا بردی سرکار برگشتم. اون شب خوابم نم  از
 . شدمی م  کی. هر لحظه به همخونه شدنمون نزدنمیبب   یمکیرو قا اسمیالزم نبود  گهیرفتم. د یم

 بشم وشبا به عشقش به خونه برگردم.   داریبه عشق اون از خواب ب صبحا،

 .یخواستگار  می برشد وقرار بود   جمعه

 .میصبحونه خورد زمی وعز دیزود بلند شدم ونماز خوندم. بعد با خونواده جد صبح

. میکار دار ی. کل میکردم. _بلند شو بر ی. با تعجب نگاه ممان یاشاره داد_ببرش، ا نیریصبحونه ش  بعد
مونده؟ _بچه بلندشو   یچه کار   گهید میهم رفت شگاهی. آرامیسفارش داد ینی ریگل وش  روزی_ما که د

 به دو نکن.   یکی وبامن 

 . مردمی م یوداشتم از کنجکاو میافتاد راه

 که چه خبر نه؟  یکش یم ادی تو دلت فر  یاز کنجکاو یو_قشنگ دار  دیخند مانیا

بابا صدام   شهیشه، هم  ی_نمدیپرس ابونی بابا؟ همون اول راه، تو خ یبهم بگ شهی_آره، عموجون. _نم 
 مادر وپدر. یوقتا صدامون کن  یبعض نکهی. نه ارو مامان نی ریوش  یکن

مدام زبونم   یمادروپدر صداتون کنم. ول شهیخواد هم یتو چشام جمع شد به خدا خودمم دلم م اشک
از  گهیبغلم کرد و_بابا قربونت. د ابونیچرخه. چشم، ب، ب، با، بابا.ترمز کرد وهمون جا کنار خ ینم

 خانم نشنوم.  نیری دهنت عمو وش

  استیرسم دن ،ی. ول هی. تو قلبت جاشون باقیرو حس نکن  زانتیاز نبود عز یکنم تا ذره ا یم یکار 
 . رهی م یکی و ادی م یکی

 

 چهل وچهارم  پارت

  ازیسوخته از جفاها. هم ما وهم تو به هم ن یدال یبرا می. مرحم باشمیدست به دست هم بد دیبا
 .میدار
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  م،یبرگرد  ی. اگه دست خالنتیری دست، کت وشلوار بخرم. به سفارش مامان ش هیپسرم  یبرا م،یبر
 .دهیجفتمون رو خونه راه نم

آورد وتنم   یمختلف روم  یکت وشلوارا ی. با چه عشق متیق  نیبا باالتر دیبرام خر یک یوشلوار ش  کت
 . کردیم

 . شهیروبه رومه واز ذهنم پاک نم شهیپدرانش هم  نگاه

 کردپام کنم.   یوکمک م  شدیدوال م م،یکفش بخر میخواست  یم یوقت

 . میرو گرفت میرو که از قبل سفارش داده بود ین یریگل وش  د،یخر بعد

تونستم درکش کنم. اون چطور دلش اومد پا رو   یکردم. اصال نم  یپسرشون فکر م  یاقتیل  یبه ب تودلم
 بزاره. یدو موجود خوب واحساس  نیاحساس ا

 به انسان بده. یشعور کاف ایدن یهاییکاش، قبل از همه دارا خدا

 داره از، شعورش وداشته هاش چطور استفاده کنه.  یبستگ یبه خود هر انسان  البته

اسپند به دست دم در اومد ودور سرمون   ریماه من میدیرس   یوقت برگشتنمون به خونه بود. وقت گه،ید
کرد. بو   یبا ذوق نگام م  یکل نمی ری . مامان شگانهیوب لی چرخوند_بترکه، چشم حسود وبخ یاسپند م

 راه انداخته بودن که تا هفت محله رو برداشته بود.   یبرنگ

 هیبازار وخالصه از   یجنسا  نیاز بهتر ی. چادر و روسر متیکردن برامون. انگشتر گرون ق نهیهز یلیخ
 گذاشتن.  هیبرام ما شتر یب  یپدر ومادر واقع

ضربان قلبم   ی. صدااری داریولحظه د شدی. داشت، غروب ممیسفره با محبت غذا خورد هیسر  یهمگ
 .شدیشده بود. مگه، شب م ادیز

که مامان  یت و سخت غرب  یکارا تو دلشون مونده بود. دلم برا نیسوخت. ا  یم  یلیبراشون خ  دلم،
 موند.   یخون بود. کاش م  دیروزارو ند نیآرزو به دل موند وا دویکش ممیمر

 بدم.   یبودم پسرشونو باهاشون آشت نیکنم. تو فکر ا یداشتم منم براشون کار  دوست

 کنم.   اسی قرارم عجله داشت تا انگشتر نشون رو دست  ی. دل بمیوراه افتاد میآماده شد بالخره
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 با معرفت وآقا بود.   یلی خ اسی ی. عمو میمواجه شد ی. با استقبال گرممیدیرس

زن عموش   یبهشون فشار آورده بود. اما کارا یوار  الی وع  ینداشتن. دست تنگ یر یهم تقص اونا
 بود.  دهیزجر کش  یبه حد کاف  اسیدرست نبود. 

نداره،   یخودمون فرق  یبا بچه ها اس،یکرد. _ یم فی تعر  اسیواز  ختیر یزبون م   یعموش کل زن
  ی نم نی. دختر خوبم رو زمستی ن یسخته. اما چاره ا  یلیازش برامون خ  یکدبانو،خانم،مهربون،دور 

کنه تا خالص بشه از  یم یدونست داره بازار گرم   یحرصش گرفته بود. چون، م  ریمونه. ماه من
 دستش. 

نداره. هم   فیبه تعر یاز ی. نمیشناسی رو مدتهاست که م  یو خواستن فیگلبرگ لط نیا اس ی_ما، گفت
 . مادرشم، انشاهلل لباس شفا به تن کنه. امرزهی وخدا پدرش رو ب میبود یمحل

 اجازه شما گرفته.  ما رو با  انیخوش تراش وچشم نواز رو داره که چشم ک یما حکم الماس یبرا اس،ی

 قرار به هم برسه.   یدو تا دل ب نیا م،یکمک کن دیبا

 واجازه ما هم دست شماست.  دیگفت:شما بزرگ ما هست اسی یعمو

 کنم.  شوینداره ودوست دارم تا آخر عمر نوکر یخودم فرق یبا بچه ها اس،ی

 بهش رفت تا بس کنه.  یچشم غره بد هیوعموش   دیچ یلب ورم زنموش

 شونه هام قبول کنم.  یرو، رو  یزندگ هیخواستم بار  یخوشحال بودم وهم استرس داشتم. م هم

  ی. روبه رودمیمال یکردم دوستامو از استرس به هم م  یومدام عرق م دمیکش یم یب یعج   خجالت
خواستم  یآروم شدم. نم  یافتاد. نگام کرد. کم سایلحظه، چشمم به  هیآشپزخونه بود و ییرایاتاق پذ

 تکون دادم که بره اون طرفتر.   یسر   ن،یهم ی. برامین یب یهمو م میتابلو بشه دار

کرده. چم   دایپ  یماکاروبار درست وحساب انی آقا ک ن،یسر حرف رو باز کرد و_ا مانیبود. بابا ا  زشت
مغازه اجاره کنم. پسرمون متاهل بشه،خرجشم دوبرابر   هیدارم، براش  میگرفته. تصم ادیوخم کارم 

 . شهیم

 بار تو جمع مطرح کرد.    نیاول یموضوع رو برا نیبه عمو کردم. ا یخوردم ونگاه جا
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 .  هیکاف یاول زندگ  یهم اجاره کرده. برا خونه

 خره.  یخونه هم م  عی سر یلیدونم خ  یهم که ازش سراغ دارم، م  یجنم با

 مون وبا اجازه شما.  با کمک عروس البته،

 . میکه ما قرار بخر یلیوسا ربها،ی . شهیمهر نییوتع ی اصل  یمونه، حرفا یم

  لهیدست بزنه به وس دی. تازه عروسمون بامیکن  یرو داره اما، همه رو عوض م هی اول  لیاالنم وسا ان،یک
 نو. یها

 

 چهل وپنجم  پارت

طعم تلخ   اس ی که سر خانمش اومده،  یی. از شما چه پنهون،بعد برادرم وبالستی_از خدا که پنهون ن
  ایازدواج کنه که اگر از مال دن یباآدم  کنه،یداره ازدواج م ی. دوست داشتم وقتدهیرو چش  یکس  یب

 .رسهی نداشته باشه اما، باور واعتقاد داشته باشه. با خدا باشه، به همه جا م یز یچ

رو   اسیتونم  یم شه،منمیشروع کرده وداره موفق م ی چید ساخته شده وبا ه خو  نقدریا یوقت  انیک آقا
 راحت به دستش بسپارم.  الیبا خ 

  عتریخواستم هر چه سر یشکرت. از خدا م ایبرداشت وچرخوند._مبارکه، خدا ی نیری ش  عیسر زنموش،
 ما موذب نباشه.  شیبچه بره خونه بخت تا، پ نیا

 فدات بشم دخترم. یاله

 . میزن عموش خبرداشت یدرون  تیاز ن همه،

 راحت بشه، که شد. اسی خواست از دست  یم

 بارش آورده بود.  ینجور یا یجبر وفشار ندار  دمیشا

 هم نخواست.  ربهای کرد. ش نییچهارده معصوم تع  تیرو، عموش چهارده سکه طال به ن هیمهر

 مهروعاطفه نثار دخترمون کن. بها ری ش  ی. به جاربهای_خوش، حاللت باشه ش
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 ارن؟ ی نم ییکرد. _اوا، گلومون خشک شد. عروس چا یعلک یسلحفه ا ریمن ماه

اومد وقلبم داشت   اسی. رسمی. _چشم، خدمت ماری ب ییزنمو، دخترم قربون قد وباالت برم چا اس،ی_
 سرش بود.  دیوچادر سپ  دیسپ یروسر  هی.  شدیکنده م نهیاز توس

 . دیلرز یتو دستاش. دستشم م ییچا  ینی س هیکه شد با وارد

. بای!خوش قدوباال وز ؟ییبایبود. _ماشاهلل، چقدر شما ز دهیرو ند  اسیتا اون لحظه  ن،یری ش مامان
 بودم.  داری کرده بود مشتاق د فی برامون تعر یاز ادب ومتانت شما کل  ان،یک

 _نظر لطف شماست. 

بود    ایرو ه یانگار برامون  زیکردم. همه چ یموندم ونگاش م ،رهیخ  دیرو چرخوند وبه من که رس ییچا
 افتاد. یوتو خواب اتفاق م 

 .دمیرو د هیبق  رهی چهره، خ یکه بر دارم کرد. سرخ شدم وقت  نیبه نشونه ا یسلحفه ا مانیا بابا

 گفتن. یم دیومدام مبارکه، خوشبخت بش دنیبا هم خند همه

 .میکند  ی. سنگامونو وا ممی رفت  یم دیرسم با طبق

دختر خانم،   ؛یدیپرس م یدیهمو د یبار وقت نی اول یبرا ادتهی ان،یپشت بوم و_ک یرو میرفت
 د؟یمهمون اید،یکن  یم یزندگ  نجایا دشمایببخش

 . ستمیا یبوم نم یرو  ادیخونه ماست. ز  نجای؛ نه، اگفتم منم

 تو پشت لبت سبز شده بود. منم استخون ترکونده بودم.  تازه

وبه  مینشست ی. پاک وصادقانه. مدتها کنار هم ممیداشت یشما چه خاطرات  اط یبوم وح  نیا یرو از
 شده.  یکیوخونه قلبمون  کی. حاال فاصله ها مون نزدمیدادی حرف دل هم گوش م

  ادیدختر دور وبرم ز نکهیکس جاتو برام نگرفت. با ا چی چند وقت، ه نی. _امی خت یر  یدو اشک م هر
 یخواستم کس یکردم. نم  یبرخورد م یعاد  یرو باهام باز کنن. ول یخواستن سر دوست  یبودوگاها م

 . رهی تو رو برام بگ یجا
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. مهم، میهم رو قبول دار زیوخاطره گذشته مانع شد._ما که همه چ ادی. میمهم بزن یحرفا میاومد مثال
 . _قول مردونه.  میده مال هم باشلحظه عمر قول ب نی مابهم. تا آخر دنیلحظه است ورس نیاالن ا

 میانداخت ریشد بچه ها؟ هردو سرمونو ز یبا لبخند نگامون کرد_چ ن یریداخل ومامان ش میبرگشت
 .  میولبخند زد

 روسرمون.   ختیونقل ر دیکل کش ریمن ماه

اجازه گرفت _با اجازه، شما دوبزرگوار انگشتر نشون رو دست عروسم کنم. انگشتر گرون   نمیری ش مامان
 کرد.   اسیوجعبه اش در آوردوبا عشق ومهر دست   فشی بود، از داخل ک دهیروکه خر یمتیق

.  زمیر یم انم ی تو وک یرو به پا ایکرد. _دخترم، عروسم دن  شکشیبود که پ دهیبراش خر هیهم هد یکل
 . مبارکه انشاهلل.  دیومحکم درآغوش کش  دیرو بوس اسی. ختیر یاشک شوق م 

. چون،  یصدا کن نیری رو ش  نیریمامان ش دی_بله،بادویرو بوس  اسی  رمی. ماه مننیری_ممنون مامان ش 
 .  نهیری واقعا ش

 . می دیومن خند مانیا بابا

 مراسم تموم شد خوب وخوش.  اون

به  مانیرفتن وباباا یباهم به گوشه ا مانیوباباا اسی یعمو ،یبرگشت به خونه وخداحافظ موقع
  لیوسا دی. خر اسی دیوخر لیوسا ی. برادیخواد خودتون رو تو فشار بزار یعموش گفته بود_اصال، نم

 شونخود قهیندارن به سل  یفرق انیباک اسیو میخونواده ا  هیبزرگ که به عهده ماست وما هم هردو 
 وچه بزرگ رو بخرن.  کیچه کوچ یها لهیتا وس میبری هر دو رو م 

 ی. درحد  وسع خودمون مقدار میدار یا فهی ما هم نسبت به دختروظ  ،یول یشما بزرگوار  مان،ی_آقا ا
 .  میکن یم  هیته لهیوس

 ندارن برامون.   یشدن وفرق  یک یبچه ها  گهید دیخواستم بدون ی_قصد جسارت نداشتم. فقط م

آرزو داشت. _خدا  یلیخ  اسی  یگر دم. تا شرمنده روح برادرم نشم. برا یدارم دنبال وام م راستش
 رحمتش کنه. هر دو سکوت کردن. 
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 چهل وششم  پارت

 .می صندوق وام قرض الحسنه دار  هی_ما تو بازار 

اجاره خونه   ،یالزمشونه وعمل جراح  هیجهز دیخر یهستن مثل شما که برا تی که در اولو یکسان به
 . رهیگ  یعقب افتاده دارن زودتر تعلق م

 . رهی اگه خواست باهاش تماس بگ اسی یخودشو داد تا عمو  شماره

 د،یبه خرج داد تی دوره زمونه وانفسا انسان نیکه تو ا نی. همدیبه فکر من هم هست  نکهی_ممنون، ازا
 رسونه.  یشما رو م یبزرگوار  یکل

 خرج داره.  یخوام. باالخره عروس یم رو م وا نیا من،

 داره.  یادیبه گردن من حق ز انی _پدر ک

 وقدرت دست خودخداست.  می. ما بنده ارهیگ یسر بنده هاش ودستشونو م یخودش باال خدا

 رفت خونه خودش.  ری شب من برگشتم خونه خودم وماه من اون

 ت خلوت کنم. خواس یاصرار کرد برم خونشون. اما، من دلم م نیری ش مامان

. آرزو داشتم  دمید یرو تو هر گوشه خونه م اسی المیخ  ی. سوار رو ابرامییرفتن ومن وشب تنها اونا
عروس خونه ام   اسی کردم  یم  یرو جلوتر بندازم. لحظه شمار   یزمان دست خودم بود، تاروز عروس

 بشه.

تحمت و   یکه پاکدامن بود وتو زمان زنده بودنش کل  یزن مم،یچشمم. مر یمادرم اومد جلو  چهره،
 . همش آرزوش خوشبخت شدنم بود. دی ربط شن  یزخم زبون ب

چهره    ر ی. تصوشدیفراموشم نم ادشی و ختمیر یاشک م  شه؟یداره داماد م انشی ک نهیبود بب  کجا
 .شدیمهربون وصبورش از قاب چشام محو نم 
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گرفتم.  یازشون اجازه م دیبه خاک پدرومادر بزنم. با  کسریگرفتم، قبل از عقد به رسم ادب  میتصم
 پسرش شده.  یفروخت که داماد یفخر م تی جمع یبرا  ممیکاش بودن ومر

  مویومنم تمام سع شهیگاهم م ه یوخودش تک زنهی غم رو کنار م واریکه د ییبودم، به شونه ها  خوش
 .نهیکنم تا اشک رو صورتش نش  یم

 . میتا صبح با هم بود میواشک وخلوت خاطرات مر من

برامون. منم طبق معمول دم صبح خوابم  رهی از محضر وقت بگ اسی یاون شب عمو یبود فردا قرار
روز بود که  یخوردم وحاضرشدم برم سر کار. رفتم ووسطا  یشدم، صبحونه مختصر   داریب  یبرد. وقت

 خودش ببره.اومد دنبالم واجازه خواست منو با   مانیبابا ا

سرخاک پدرومادرت.   میدنبالم. _سالم، پسرم اومدم بر یاومد  یساعت کار  نیباشه بابا؟ ا ری _سالم، خ
 . ریقبل عقد برو ازشون اجازه بگ

 به هم. کیفکر بودم. چقدر دالمون نزد نیخودم تو ا شب،یلحظه موبه تنم راست شدو_د هی

 .نهی تيمارستان تا مادرشو بب میتا اونم ببر اسمیدنبال   میبر شه،یاگه م 

 . اسیو نی ری دنبال ش می_پس بر

 .میری تا اجازه بگ اسیدم خونه  میرو برداشتم وبرد نی ریومامان ش  میرفت

 . میگرفت یروراحتتر م  اسی خانم باهامون بود، اجازه  هی چون

 . ی. از بس که خوبیندو یتو دلم رو از خودم زودتر م  یگفتم_دوستت دارم، هر چ  مانیبابا ا به

 و   نیریدنبال مامان ش می.رفتمیکار دار  یکه کل م،ی_بچه جون خجالتم نده. بر

 اومد سراغم. یشگی به اون محل خوفناک وباز حس ترس ونفرت هم  میدیرس  دوباره

 .ارمیرو م   اسیو  رمیبود_توبمون مادر جون، خودم م دهیفهم  مانیا بابا

 بچه رو زجردادن که ترس تو وجودش خونه کرده.  نیچقدرا ،یاله رنی بم
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 چهل وهفتم  پارت

 یخودم ازشون ساعتشو م میینجایوخبرمون کنه. حاال که ا رهی وقت محضر رو بگ  اسی یبود عمو قرار
 پرسم.

  نجایو_چرا ا  نیبرگشت. عموشم به رسم ادب اومد تا دم ماش   اسیربع با  هیرفت وبعد  نیری ش مامان
. میماست. عجله دار دی. _ممنون، خونه اممیدر خدمت بود یشربت  یآب هی دیآوری م فیتشر د؟یموند

 .میشیمزاحمتون م ادوی وقت، ز

کنار همو نفس به نفس. نگاش    اسینشست. من و مانیبابا شی جلو پ  نیریرفت ومامان ش   عموش
 خوبه.  یاونم آروم گفت:کنار تو باشم همه چ ؟یکردم و_خوب یم

 خونه.   یای محل تموم بشه وراحت ب ن یپراز دلهره ورفت وآمد به ا یروزا  نیا کاش

نگام کرد و_پسر عجول من،   نیری کرد؟ش نیی وقت محضر رو تع اسی ی_عمودمیخودمون. پرس  خونه،
 آره مادر. 

 . میبر دی . _چشم، بزنمیسر بزن اس یوبه مادر تيمارستان  میاول بر شهی_اگه م  م؟یها اول کجا بر بچه

کلمه مادر   یوقت  اسیمادرزنت گل بخر.  یترمز کرد و_برو برا مانیوبابا ا میدیسر راه د یگل فروش  هی
 . نیوبرگشتم داخل ماش دمیچند شاخه گل خر عیشدم وسر ادهی لپاش گل انداخت. پ دیزنت رو شن

 تيمارستان واون روز، روز مالقات بود.  میدیرس

 تفاوت.  یب  ،یل یمونده بود به اطراف خ رهیگوشه خ هیخرد وشکسته شده بود.  یکل  مادرش

 کنه. یوکز م نهیشیگوشه م هیهر روز  یآزار  چی ه یمعالجش اومد سمت ما و_تنها، ب دکتر

  دیوبا  دیشد یدچار شک عصب  شتریداره. ب یآزار  گهید یمارایداره ونه برخالف ب یبه کس یکار  نه
 . ادیشک درب نیتا از ا  میبهش کمک کن 

  ی. چند روز زانشی مرتب عز دنید ن،یآفر یشاد یاز ما ساخته است؟ _دادن خبرا ی_چه کمک دم یپرس
 . هیمنتظرم وقت مالقات بشه وبگم مشکلش حل شدن

 . ستندین یر ی زنج ای یروان   ماریب شونیا
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 کنن.  یم دایدوره کامل درمان بهبود پ  هیبا گذروندن  بلکه

 .دیحرف بزن  ریدل س هیو دی بر انیدختر م با ک  اس،یو_ ستادنیکنار ا نیر یوش  مانیرفت وا دکتر

 . میایعرض ادب جلو م یما برا بعد

 کنار اون زن معصوم. مینشستن وما رفت  یصندل هی یاونطرفتر رو اونا

از   ؛یگفت ی. میکرد یکه به خاطرش دعوام م یپسر  ان، ی. ک نجاستیا یک نی _مامان جون سالم، بب 
 بشه.   تیکه بتونه مرد زندگ  ستین  یپسر تو سن  نیوا ادیدر نم  یروابط زندگ  نیا

 ازتون. رهی تا اجازه بگ نجایپسر جوون قراربشه، البته بااجازه شما..... دامادتون. امروزم ا نیهم اما،

 

 چهل وهشت  پارت

 بودمو گذاشتم تو دامنش. دهیرو که خر یزانوهام نشستم وگل ینشون نداد. رو ،یالعمل عکس

  هیو دیبودم. شما، مادر  یناکرده کار خالف شرع ییدچار خدا اسیتو رابطه ام با  د،یشما فکر کن  دی_شا
 .  رفتی ازتون انتظار نم  نیمادر باخدا. جز ا

 ببازه.   یدخترتون تو زندگ  دیخواست ینم

 کنم؟   یتا آخر عمر نوکر  د،یکه با عفت ونجابت پرورش داد یدسته گل یبرا دیدیم اجازه

  یز یچ ا ی  یبه کس  یواکنش چیکار کنه؟ اون که ه یکه مادرم چ یمنتظر نشست نیزم یرو ان،ی_ک
 . دهینشون نم

حس   نی. اونم امیکنه. مااز عمق وجودمون دوستش دار  یکنم. محبت وعشق معجزه م یصبر م  کمی_
 . هری گ یرو از ما م 

 دستشو برداشت.   عیوسر دیسرم کش  یما، مادرش دستش رو رو یکمال ناباور  در

 چشاش پراز اشک شوق شد.  یاز خوشحال اسی
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 واون لحظه جواب تمام محبتم رو گرفتم.عشقشو نسبت به رابطه پاکمون حس کردم.   دیلرز بدنم

 .  میزدیدکتر ونفس نفس م یدکتر، آقا یسمت دکترش و_آقا م،یدی دو یاز خوشحال عیسر

واومد سمت ما. _چه خبر شده؟ چرا   گهید ماریب هیسر   یتيمارستان بود. باال  اطیاون سمت ح  دکتر
رو نوازش کرد. _جدا؟ چه خوب.  انی ! _سر ک؟ی_مادرم، مادرم_مادرتون چ د؟ یکن  یصدام م  نطوریا

نشون   یعکس العمل چیه زیچ چی کس وه چیچند وقت به ه نی. تو اهیواکنش عال  نیگم ا یم کی تبر
 بود.  دادهن

 دونم؟   ینم د،یکرد یرو براش تداع یز یچه چ دشما،یشا

  یم هیگر یمکیکه داشتم قا یچند بار  تت،ی_من از تو ووضع ؟یدون  یکردم و_تو م اس یبه  ینگاه
 کردم.   فیتعر د،یکردم وفهم

کاملشون  یبه بهبود یدیدکتر ام ی ات اومده جلو چشاش. شناختت._آقا یکنم تو وصبرت وزندگ فکر
حتما هست.    د،یسرتون نزار یرو رو  نجایوا د یهست؟ _اگه، شما دوتا بهش مرتب سر بزن 

 مرخص بشه.   عتریسر نجایاز ا  دی_کمک کن دویخند

زنن. _کجا، با   یپشت سرمونن. نفس، نفس م  نیریوش مانیا دمیزد رو شونه هام. برگشتم د  یکی
. اونا میداد حی رو کامل براشون توض  انی. جرمیدیما هم دنبال شما دو د؟یدی دو یاون همه عجله م

 .  دمید دواریرو ام اسی یبار بعد چند وقت چشا نیاول یخوشحال شدن وبرا یکل

مونده ام.  ایحسرت به دن  یوبابا ممیسر خاک مر می. قرار بود بررونیب میزد دی تيمارستان باهزار ام از
 مونده تو دلم.  رمی که بم یگم باباجون، چون حسرت لوس شدن براش تا وقت یباباجون، م

 

 چهل ونه  پارت

خاک پدر ومادرم گل بخره. قبر   ینگه داره تا اونم برا یگل فروش  هیدم خواست  مانیاز ا اسی نبار، یا
 مزار پدرو مادرم بود.  کینزد اسمیپدر 

نگم تا حرفش تموم بشه. _دخترم، چند  یز یکردو با نگاه اشاره کرد، چ یادآور یبهم  نیری ش مامان
 مزار پدرت کنار بزار.   یشاخه گلم بخر برا
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 گالب. شهیوچند ش میدیدسته گل رز خر هیو  میشد ادهیدو پ هر

 شست.  قشویخودش سر قبر رف  مانیسرخاک پدرم. بابا میرفت اول

 . میگرمابه وگلستان بود قیبودم. ما باهم رف خبر ی منو ببخش. ازتو وزن وبچه ات ب ق،ی_رف

 .میروباهم بود یادیز دوران،

 کنم.  یپدر  انیک یبرا  دمیومرامت قسم، قول م  یبه مردونگ اما،

 کرد.  یرو خال  دیکه خبر مرگ بابامو شن یرو که از روز اول تو گلوش بود، از روز  یبغض همه

اومدن. خدا  یدادن خبر شاد  ی. بچه ها برامانیبانوش کنارش نشست و_بلند، شو ا نیری ش بعد
 .م یو گال رو پرپر کرد میسنگ قبرشو با گالب شست اسیرحمتش کنه وتوهم آروم باش. منو 

 _باباجون، بازم اومدم تا باهات حرف بزنم. 

 .زنمی وبهت سر م امیوبا عروست م یبعد دار  نیکه از ا ییسنگ قبر تنها جا نیا نجا،یوا ینبود

 .شمیخونه م هیدارم مرد  د،یاجازه بد اگه

 نفسام.  کیقرار بشه شر ده،یخانم، خانما هم که داره با گالب خونه ات رو شستشو م نیا

 . میسر بزن ممی مر یتا به خونه ابد می فاتحه دادن ونوازش سنگ مزارش، رفت بعد

  یبلندبش یخوا  ی. نم ممیو_سالم، مر میونشستم وزانو زدم وسنگ قبرشو مثل قبر پدرم شست میدیرس
 کنم. دایپ زامویعز دیقبرستونم وبا نیسرگردون ا ی چطور  نیبب   ؟یکن ییرا یواز من وعروست پذ

 فرشته مهربون نزاشت.  نی خواستن بکشن وا یاز شبا باغم ودرد همخونه بودم. منم، م  یلیخ

دو  یصدا کردنت. تازه، خبر ندار   یمامان دلم لک زده برا ،یدوستامو خبر کرد ونجاتم دادن. وا همه
 . میاومدن تو زندگ گهید نیموجود نازن

که به بابا قول داد   مانیوعمو ا کنه ی رموجودو قلب پاکش داره جاتو برام پ  ینی ری که با ش زی عز  نیریش
 منم مثل پسرشم.
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 . یراحت باشه خانم  التیخ

 رو بدرقه راهم کن.  رتی خ  ی. دعارمی گ یسروسامون م  دارم

. اما عکس توو بابا، پدر  یام شرکت کن  یوتو جشن عروس یز ی نقل ونبات رو سر عروست بر یستین
 . دیباش وندمونی. تا شاهد پ میزاریرو توسفره عقد م  اسی

  زانمونیتلخ از نبود عز  یوبا حس  دمیلرز ی وم میکرد یلرزون بهم نگاه م  ییهر دو باشونه ها اسی با
 . میکرد یم هیگر

 هم من رو.  مانیقبر وا یروبلند کرد از رو  اسی  نیریش

بخند. االن وقت   یسبک کردن دل خوبه ول یبرا هی. گرنهی بی ات رو م هیگر ی_روح مادرت در عذاب وقت
 شماست.   یشادمان

دونستم   یجا ومکان نم  یهمخونه بود نداشتم، ب یکه با نامرد یروزگار  نی_چشم بابا. اگه شما رو تو ا
 چه کنم؟

قرار   یکس  یوب   یروکه بخواد سر راه بنده اش تو درموندگ ی_توکلت به خدا باشه. اون خودش هرکس 
 . یخور   ی. تو نونه دل پاک خودت رو مدهیم

انداخت. _بابا،   هیدوباره منو به گر  اسمیودل پراز درد  میکرد  نیبا گل وگالب عطرآگ اسمیخاک پدر  رس
ماهم باتو    ،یشدیوزنده م یمردی هزار بارم ،یشدیم میخونه قا یکه از ترس طلبکارا تو پستو یتو مدت

 .مینشستیم  فرهس ماهم بابغض سر  ،ینشستی . تو هر بار با خجالت سرسفره ممی شدی وزنده م  مردمیم

پدرومادرا اجابت   ی. دعاشمی. دعا کن، دارم عروس مدهی بغض نبودت گلومو فشار م یهم که رفت حاال
 .شهیم

 

 پنجاهم  پارت

 هیبردمون  مان،ی. بابامیشد یبهتر از بهشت زهرا راه یا  هیسبک شد،با روح یکه از دلتنگ  ییدال بعد،
 شاپ وخواست فضامون عوض بشه. یکاف



 هم آغوش مرگ 

82 
 

 اجازه دادن بزرگتراتون. ینیری ش نمی_خب، بچه ها ا

گرفتن   ی)ع( رو برایگفت:روز تولد حضرت عل نیری. مامان ش میتشکر کرد ی کل اسیمن وهم  هم
 هفته بعد. شهیکرده، که م  نییتع اسی یوقت ومحضر رفتن، عمو

عروسم، دعوت از مهمونا، روبه راه کردن خونه بچه ها،قربونتون برم.   یبرا  دیکار دارم. خر ی_کل
  میدیاسترس نداشته باش، همه با هم دست به دست م ؟ یعجله دار  نقدریجانم خانمم، چرا ا نیری _ش

 .میدیوکارا روانجام م 

  یتوبازار رو براشون م لیوسا یمارکها  نیگفته باشم، بهتر مانیپسرمه. ا ی_چرا هول نباشم؟ عروس
 لوازم. دیخر یبرا می. _چشم، بزار اول عقد انجام بشه، بعد وقت داریخر 

بشه.  یک ی یتا جشن عقدوعروس  رمی اجازه بگ اسی یخوام از عمو  ی. اگه بشه مستیزود ن چم،ی_ه
 لحظه هم ازش دور بشم. هیخواست  یداشتم. دلم نم ی. چشم ازش برنم می رسوند میرو برد اسی

رو مطرح کنه واونا فکر کنن   مونی شدن عقد و عروس  یکی شد تا بره وموضوع  ادهی پ ن،یری ش نماما
 . میودور هم جمع بش

 .میکرد یکاسه م هیفکرا وکارا رو  دیبا

 شهیما هم راحت م الیخ یطور  نی. ایآورد. _چقدرم عال یداشت از خوشحال بال درم  زنموش،
 امون. ی سرخونه وزندگ میری وهرکدوم م

 . مینکرد ه یته هیزیجه   اسی ی. ماهنوز برایزود نیبه ا شه،ی،اما رفت تو خودش وگفته بود_نم عموش

 . ستی کم ن  چم،یگفته بود_ه  نیریکمه. مامان ش  یکنار گذاشته ول  لهیبراش وس کمی برادرم،  خانم

 کنن.  یم  هیرو خودشون به مرور زمان ته  ایوکم وکثر شونیزندگ اول

 کرده. هیته  زی عز  اسیروهم مادر  زای خره. خرده ر یم انیبزرگ رو که ک  لیوسا

رو   هیمنزل ما تا باهم قض دیاریب  فیهفته تشر نیشب تو هم هی. میکن  یسر فرصت صحبت م حاال
 .میحل کن 
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بکنه. اما، دستش تنگ بود. دوشب بعد ما اونا   یهمه کار  اسی یخواست برا  یدلش م عموش،
 .دمید ی برد وازدور م یرو به گوشه ا  اسی یعمو ان،می . بابامیرودعوت کرد

 . اسی یدسته تراول داد به عمو هی که

 . دمیرو د  مانیاز هم. فقط، پول دادن بابا می. فاصله داشتدمینشن یز یچ گهید

 برامون درست کرد.  یدرست وحساب یغذا هیدعوت کرده بود. و رروهمی ماه من نیری ش مامان

  وهیوم ی. موقع خوردن چامیخورد یوخوب  یپختش معرکه بود. شام رو با خوش. دست مهی ق خورشت
هزار بار خدا روشکر   یروز  دیبا  انی خونه است. ک نیدختر ا ست،یعروس ما ن   اسیگفت_  مانیبابا ا

 اومده. رشی کوه الماس گرانبها گ هیکنه که 

تو دل ما جا باز   یدختر کل نیست. ادختر نداشته ما یخدا، جا یادامه داد_به خداوند نمیری ش مامان
لوازم خونه   کهیقبل بهتر بودو_چند ت  یاش از سر  یاوضاع روح کمی . عموش، میکرده ودوستش دار

 اسی یکه زن داداشم جم وجور کرده برا یلیقسطشونم دادم. با اون وسا شی نشون کردم تو بازار وپ
 .هیکاف

 نفرستادم خونه بخت.  یجور  نیراحت که دخترمو هم الممیخ

 گفت:خدا شانس بده. یلب م ریوز د یچ یلب ورم زنموش،

 .مینگاهمون به هم بود وانگار تو اون جمع نبود اسیمنو  همش

 . ییباینداشتم جز نگاه کردن به اون ملکه ز ی تا آخر عمرم کار  کاش

 هم، در همون روز شد.  یحرفا هم زده شد وقرار به گرفتن مراسم عروس  نیآخر

دسته تراول  هی دمید د،یزار یمن نم یفوضول یگفتم_اگه رو مانیاونا رفتن به بابا ا یشب وقت  آخر
 وقت.  هی نهی . اما، سرمو برگر وندم تا منو نباسی یبه عمو دیداد

گم. اون پول رو به عنوان وام دادم بهش. باالخره، هر   ی بهت م یدیخودمون بمونه. حاال که د  نی_ب
رو رونه   اسی ،یچ یه  یآورد. ب یاون دلش طاقت نم  مییخوا  ینم یز یچ می گفت یهم که ما م یچ
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وکفش،   فیازش طلب لباس وک  دم،یکه من د یوار وبا اخالق اون خانم   الیع یخونه بخت کنه. در ثان 
 نکنه.  الشیرو شرمنده عهد وع  یمرد چی. خدا هکنهی جور برنامه ها رو م نی. اشگاهیپول آرا

من  م،ید  یپول قرض م یتو بازار به کس ی. دلمیوام دادن نداشت طیکه ما اصال االن شر ا یصورت در
 بهره بهش قرض دادم.  یپولم از حساب خودم ب  ن یوچند تا از دوستام.ا

 و...  میگرفت شیبزرگوار بود. از محضر فرداش برگه آزما  یلیخ  مانی بابا

 

 کم ی پنجاه و پارت

قبل از ازدواج  یوکالسا شیآزما یشدن روز عقد، ما دنبال کارا یوقطع  شیآزما  یگرفتن برگه ها با
وقرار   یدعوت مهمونا، سفارش قربون شگاه،یدنبال وقت گرفتن از آرا مانیوبابا ا نی ریومامان ش  میرفت

 گذاشتن با ا کستر بودن.

 . اسیرفتم دنبال  یم یبهونه ا هی عشق والتهاب ما در گذر بود. هرروز به  یروزا

بازار   نیری حساب کرد ومامان ش   مانی مارکش رو بابا نی بهتر زی . از هر چلیوسا  دیخر یروبردن برا ما
 وجارو کرد.

 .میکرد  یونوعش وخودمون انتخاب م ل یوسا یرنگا

 . دیبخر دیدوست دار  یگفت _هر چ  یم نیری ش مامان

 . نایا مانیاونا خونه باباا ای میبود اسیما خونه  ای هرشب

 .یشده بود خاله، خاله باز   ریبه قول ماه من  یروز عروس تا

 .  هیجهز دنیچ یبرا می روز کال وقت گذاشت هی

 کثر.   یکم وچ یاصال براش مهم نبود چ  اس،ی  یفقط پرده نداشت. زن عمو خونه

 بود.  دهیخر  اسی یرو برا زیبود که اون همه خرده ر یدست شوهرشم کفر  از
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 دمیگفت_د نی ریبه هم بود. مامان ش دنمونیبرامون مهم نبود. مهم، رس  یز یچ گهیما د اما،
  هیگم   یاست با اجازه پرستو خانم، خودم پرده سفارش دادم. _اوا، م گهید یحواسمون پرت کارا

. دستت درد نکنه  ادیم  شیزدو_پ یلبخند تلخ  ری. ماه منمیرفته، نگو پرده سفارش نداد ادمونی یز یچ
 . نشیری ش امانم

 نداشت.  اسی یبا پرستو، زنمو  یخوب انهی م ریمن ماه

  ان،یکارتشو داد. _ک یشک وای مانی. باباامیداشت تو خونمون مهمون اسیبار اول من و یشب برا اون
ازشما   اسیامشب رو من و دیخونه ماست. اگه اجازه بد  نجای. _نه بابا، مثال ااریوب ری بابا برو شام بگ

اش، اشک   یر با گوشه روس  ریخواستن سفارش دادم. ماه من یهمه هرچ ی. رفتم وبرامیکن  ییرایپذ
 بشم. تونیقربون خودتون وخونه زندگ ی_الهدیهردومون رو بوس یشونیکرد. پ یشوقش رو پاک م 

 .مینعمت بزرگ که ما دار هی._مادربزرگ داشتن میدی دو دستشو بوس ماهر

ساالد درست کرده   اسی. تا من برسم، وهی م یساالد داشتم وکم لیوآوردم. از قبل وسا دمیرو خر شام
گفت_چه  نیریمامان ش  دم،یرس یبود داخل ظرف. وقت دهیچ ییرایپذ یرو مرتب براها وهیبود وم
 ادهرو آم  ییرایپذ لیو مرتب کردو وسا نیرو زم عیسر می اومده. نزاشت ما کمکش کن رتیگ ییکدبانو

 کرد.

 .مونیشب مونده بود به رو عروس  کیبود و یخوب  شب

به ذهنم   ی. همش فکر نیریومامان ش مانیوباباا ریوخونواده اش، ورفتن ماه من اسیرسوندن  بعد
با مادروپدرش بود. شماره  مانیپسر بابا ا الیدادن دان یکرد. اونم، فکر آشت رمیبود که مدام درگ  دهیرس
 کردم.  ی م  دایپ دیرو با الیدان

استرس روز عقد، تماس   ،یبهونه دلتنگبه   مانیگرفتم که، برم خونه باباا میفکر کردم وباالخره تصم یکل
 کنه. یذوق م  یبفهمه کل   نیریبابا جون، ش  ایخوشحال شد. _ب  یگرفتم. اونم کل

  الیفرصت از دفترچه تلفن شماره دان هیموندم.منتطر بودم تا سر  الیرفتم وطبق معمول تو اتاق دان 
 کنم. دایرو پ

تلفن بود.   زیبغل م ییرایتماشا کنم. چون، دفترچه تلفن تو پذ ونیزیتلو کمی  ییرایتو پذ خواستم
رو صبر کردم. بعد آهسته  یساعت هیموندم تا اونا خوابشون ببره.  داریخسته بودم ب نکهینشستم وبا ا
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کردم که روش رو خط زده بودن و  دایشماره رو پ  هیدفتر تلفن رو برداشتم وشماره ها رو نگاه کردم. 
کردن   یحرص خطش زدن وگرنه اون دفترچه رو عوض م  ی. معلوم بود از روالیدانجلوش نوشته بود 

کف دستم نوشتم  عی. شماره روسرغهیدر ی. مهرولطف پدرومادر بننی تا اصال شماره، خط خورده اونم نب
 میبد یرو باهم آشت ونوادهخ نی ا ایکن وب یمادر  ر،یرو گرفتم و_ماه من  ریوآهسته شماره خونه ماه من

. چرا یوقت شب زنگ زد نیا دمی بده. ترس رتی من اونا هم از ته دل شاد باشن. _خدا خ یوتو عروس
اول  الیشه شما با دان  یبکنم. م د یدونستم چه کار با یاصال حواسم نبود ونم  ؟ی تو خونه خودت نگفت

  یرامن ب ی._ تمام سعادی ب رعتس نیدونم به ا یم دی کنم برگرده. بع شیوبعدمن راض  یصحبت کن
دوفرشته رو   نیا یهایخوام خوب  ینداره. م  یب ی. اما اگرهم طول بکشه عهیآوردنش، واسه روز عروس

 جبران کنم. یکم

 چطور برخورد کنه. ی. اون خوب بلد بود با هر کس ریرو دادم به ماه من  شماره

 خواستم بهم خبر بده. همون جا کنا ر تلفن نشستم. ازش

زنگ   ینشن. تا گوش  داریکردم ب یتماس گرفت. خدا، خدا م   ریماه من دیطول کش یساعت کی دوباره،
 خورد برداشتمش. 

که   ییاون پسر اونقدر تو جفا ر،یخ  ر،ی انشاهلل. _خ ریخ  د؟یشد صحبت کرد یمژده بده_چ  ان،ی_الو ک
ازش   ی سراغ یمرام ومعرفت در حقش کرده غرق شده. که مطمعنم از خداش بود کس یاون زن ب

  یقهر وتردش از جانب خونواده اش رو م انیاز جر یکردم  وبراش گفتم کم  ی رو معرف. خودم رهیبگ
کردم وتاوانشم پس دادم. شکستن دل مادر   یو_به خدا غلط بزرگ هیگر ریبچه زد ز  هی. مثل نمدو

 .نجایموندن تو ا یبرا ید یبرگشتن رو دارم ونه ام  یبرام داشت. نه رو ین یوپدرم تاوان سنگ

 

 و پنجاه ود پارت

 .رمی گ ی_باشه ممنون. منم االن باهاش تماس م

 خبردار کردمش. تمیکر دم واز ن یتماس گرفتم وخودمو معرف  الیدان با

رو که تو اون چند   یگر کرده بود حرف زد. اون زن، تمام اموال لهیکه در حقش اون زن ح  ییاز جفا یکل
که تازه  یبود وبچه ا  دهیرو که پدر ومادرش بهش داده بودن رو باال کش ییسال جمع کرده بود وپوال
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ازش جدا شده  دهینم  یوخرج  کاری ترفند که ب نیگرفته بود. با ا لیآورده بود رو برداشته و وک ایبه دن
 . دنیطالق م عیفرق داره سر رانی گفت _خارج باا یبود. خودش م 

 بودن گفتم. دهیپدر ومادر که از نبودش زجر کش یهاینوا از همه جا مونده ورونده بود. منم از خوب یب

راغب   شتری ش بود. با گفتن ما ب بود وخودش جرات برگشت رو نداشت وگرنه تو فکر  مونیپش  یلیخ
 شد به برگشتن. 

  امیز خدا خواسته گفت_م کنن. اونم ا یدعوت کردم تا تو جشنمون شرکت کنه وهمون جاهم آشت ازش
 . ارمی تا دلشون رو به دست ب نمیشیونا م اگه راهم ندن، باز کنار خونه ا یافتم. حت یوبه پاشون م 

قبول نکرد و_تو   یقول دادم دستشو تو دست پدرومادر ش بزارم. خواستم خودم برم دنبالش ول بهش
 برسم. دوارمیام  ی. آدرس وزمان عقدت رو بگیکنار عروست باش دیوبا تهیداماد

 خبرم کنه. دیمحضر و بهش دادم وخواستم رس آدرس

 پسر ومادر پدرش خوابم نبرد.  نیشب تموم شد وتا صبح از استرس روبه رو کردن ا اون

دنبال   می بر دی. پاشو مادر بانیبه به داماد ما رو بب  ان،یشدم_ک  داریب  نیریمامان ش یبا صدا صبح
ولباسات رو تنت کن. بعد   ری ! برو، دوش بگ؟ی. تو هنوز آماده نشدزنهی گل م برهی م مانیا نویاش م اس،ی

 . زمیعز  ینکن  ریوقت گرفته د مانیخودتم ا ی. براشگاهیروببر آرا  اسیمنو 

  لیتنها دل  دنیکه در کنارش بودن وبهش رس یاسی. اسی یوآماده بشم. برا رمی رفتم تا دوش بگ من
 ام بود.  یزندگ

 اسپند به دست، دم در اتاق بودن.  مانیوبابا ا نیری ش مامان

  هیچرخوند برام  یومهربون دور سرم م   نیری که اون مادر ش یبغلم کرد واسپند مانیا رونیاومدم ب  تا
  یلیخ   انیکرد. غم نبود پسرشون تو چشاشون معلوم بود. _ک لیتبد تیمحال رو به واقع یایرو

 ام.  یپسر واقع یکنم امروز، روز عروس ی. فکر میشید مداما  یخوشحالم تو دار 

وعروس   یباال بزن  نی. براش آستین یزود پسرتون رو بب  ،یبه زود دوارمیام ه؟یچه حرف نی_ا
 . دیریدلخواهتون رو براش بگ
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نشه.   مونیوارم پش دی. امبکاری _مادر، اون گفتم که انتخابش رو کرد. مارو فروخت به اون زن فر
 کرده بود. یانتخاب غلط 

 رو لو بدم.  الیاومدن دان یماجرا دمینگفتم. ترس گهید یز یدونستن چه خبر. چ ینم

خودمم  ترای پارسا وم. _خدا کنه، با  انیهمه دوستات رو دعوت کردم. انشاهلل ب  ان،یگفت_ک  مانیا بابا
 .انیدادن که م یتماس گرفتم. اونا که قول صددر صد

 شده. کزرهی دنشونید یبرا دلم

 محضر. ادی گفت از اون طرف خودش م ری. ماه منمیهم کار دار ی_باشه بابا وقت تنگه کل

محضر؟ _آره باباجون، هم عکس بابا ومامان تو وهم عکس پدر   یبرا دیعکسا رو فرستاد ،ی_راست
 رو.  اسی

 وروحشون شاهد عقد شماست.  زارنیعقد م  توسفره

 . دمیحقوقم خر نیکه، با دوم ی. گوش بمیگذاشتم تو ج یهمراهم رو اول از هرکار  یگوش

 .شگاهیآرا میبرد اسی رو با  نیری مامان ش مان،یبا بابا ا میرفت

داشت. در   یبرام تازگ  دنشیکرد به نگاش. هر بار د  ر ی شد،دلم گ نی اومد وسوار ماش یوقت عروسم
  گهید شه،ی. باورت ممیریسقف م هی ری امشب من وتو ز اس،یراه افتاد گفتم_ نی ماش یگوشش وقت

 خوابه. هیمنم مثل  یبرا انی _ک م؟یکنارهم  شهیهم

. بعد  کشهی وکار شما طول م میرسوند  یدارم. اول شما رو م یکار  مهم ییعجله داشت و_جا مانیا بابا
رسونم   یم  عیتا گل بزنن. تا کارتون تموم شد، شما رو سر دمیرو م  نیوماش شگاهیآرا زارمیرو م انیک

 دم محضر.  انی هم م ریبا ماه من  اسی یمحضر. عمو وزنمو

 .رسونمی وخودم رو م رمیدارم. م یکار واجب  ییعقد آماده بشن، من جا یوبچه ها برا دیشما ها بر تا

.  یشرمنده. امروز قول دادم به کس  د،ی_ببخش ؟یفردا کارت رو انجام بد شهینم  ؟یکجا کار دار  مانی_ا
 کارم رو انجام بدم.  دیبا

 .میبه کارامون برس  می . وخودمونم رفتشگاهی در آرا میرو گذاشت اونا
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 کردم به موقع برسه. یبودم. دعا م  الیلحظه منتظر تلفن دان هر

شروع   یهم از در گل فروش لمبرداریشده بود.ف  یعروسمونم گل کار  نیرو رفتم وماش یداماد شگاهیآرا
تونستم محبتاشونو   یدونست چطور م  ی. برامون سنگ تموم گذاشتن. خدا میلمبردار یکرد به ف

 جبران کنم.

 . میریبگ  لیعروس رو تحو م،یرفت یم میداشت

به عروس خانم. تور رو سرشون رو بردارن   گفت_آقا داماد از پله ها باال برن ودست بدن لمبرداریف
 عروس رو ببوسن.  یشونیوپ

 . دمیکش یم  خجالت

 بودم.  دهیاومد وهنوز چهره اش رو ند اسی اما

 دستاش تموم وجودم رو گرم کرد.  یاومد، دست دادم وگرم  یوقت

  ریی تغ ی. کلبودم دهیبرداشته شدشو ند یروبه رو شدم. تا اونروز ابروها یحور   هیشو کنار زدم وبا  تور
چقدر   اس، یرو صد چندان کرده بود_  شییبایکه ز یش یدرست شده وآرا یکرده بود. با اون موها 

 نگو جنبه ندارم.  ینجور ی ا ان،ی. _ک یمحشر شد

 .دمیبوس دنیبا هزار بار خجالت کش  شویشونیپ

 درو براش مثل ملکه ها باز کردم وقبل از سوار شدن دسته گلش رو دادم. میشد  نیماش سوار

 

 پنجاه وسوم  پارت

 .میملکه شهر قلبم باز کردم. کنار هم با شاهزاده خانمم نشست یرو برا نی ماش در

من که زل زده بودم، به  افهیق یوقت مان،یتونستم چشم ازش بردارم. باباا یشده بود که، نم  بای ز اونقدر
.  دمیاشاره کرد به من. خجالت کش ؟یخند  یم ی_به چ د یپرس  ن یریوش  دیخند دید نهییرو از تو آ  اسی

 که چکار داره؟  دیلب ورچ  نیریش
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  یمن کامال ب اس،یتر از قبل. _ یتر ودوست داشتن . جذابیجذاب شد  یلیخ ان،ی آروم گفت:ک اس،ی
 ها. رمی گ یازم، خودمو م یکن فیتعر ادیجنبه ام وز

 مرد خودم.  ،یمال خودم ،یر یچه نگ ،یر ی_تو چه خودت رو بگ

 شهیدوارم،همیام د،یدوتا گنجشک عاشق ما رو قربون. خوشبخت بش یکایج  کی_ج دیپرس   نیریش
 .دیعاشقانه همو دوست داشته باش  یطور  نیهم

. همه تو زدیبوق م  شدیها که رد م نیضبط رو بلند کرده بود ومدام از کنار ماش  یصدا مان،یا بابا
 .دادنیودست تکون م شدنیم کیما شر یخوش

 هیکه نگفت چ  یکرد. خودشم با سرعت رفت به کار  ادهی. مارو پ میدیورس میمحضر شد کیکم نزد کم
 برسه. 

 . دنیهم رس اسیخونواده  رو یمن ماه

 وما هم سرسفره عقد  ادی. تا عاقد آماده بشه وبمیودست زدن، ما از پله ها باال رفت دنیکش باکل
رفت. افکارم   تی دونم چرا تو اون موقع ینم مانیبابا ی. ازطرفدیربع ساعت طول کش   کی م،یحاضربش

 سرعقد نرسه.  الی دان دمیترس یم یواز طرف ختیرو به هم ر

ازش خواهش   یکل  اسی یخواست مراسم رو شروع کنه. اما هم من،هم عمو  یگرفتم. عاقد م  دلهره
قول دادم اونجا باشم.   گهیساعت د کیبرم وتا  دیهم با یا گهید یتا صبر کنه. _به خدا، جا میکرد

  ،اگه سر عقدم نباشن شونی._ ادیرس  یم  رترید یکم دیو بگ دیری تماس بگ هیکنم ازتون  ی_خواهش م
اشک تو   نیریپدرم سر عقدم نباشه؟! من جمله روکه گفتم ش  شهی. مگه مره ی گ یصورت نم یعقد

خانم   نی ری . _مادرجون، شیزار ی به ما احترام م نقدریکه ا  تیبه ادب وترب  نیجمع شدو_آفر  چشاش
 بود.  یمنف  شهیوفازش هم  زدیلب غر م  ریز  اسی یرو گفتم. زنمو  قتیزم،حق یعز

به   مانی که گذشت، بابا قهیکرد. بعد چهل دق یفرستاد وهمه رو آروم م یمدام صلوات م ریمن ماه
سمت مادرش   دیاونقدر ذوق زده شد که با اشک چشم دو اسیاومدن.  اسیپرستار ومادر   هیهمراه 

حضور   یسفره برام. دختر، ب  نیتو کنار ا  یسخت بود ب  یلیخ  ؟یوبه پاش افتاد _قربونت برم، اومد
رو بلند   اسی اون صحنه. مادرش،  دنیبا د میخت ی. همه ما اشک راستیموجود دن نیبتریمادرش غر
 . کردیم  یخوشحال اسمیاز بابا تشکر کرد و یکل اسی یحالش بهتر بود. عمو یل ی. خدیکرد وبوس 
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. شدنیما م  یشاهد خوشبخت کیهم تو سفره عقد بود. کاش همشون بودن واز نزد  زانمونی عز  عکس،
سرمون گرفتن  یرفتن باال زی عز نی ری وش  اسی یخواستن قند بسابن رو زنمو یکه باهاش م  یپارچه ا
  چند دیتلفنم در اومد و_ببخش یخوند. عاقد اومد شروع کنه که، صدا  یشعر م د،یسابیقند م ر یوماه من

. دی_بله. بازم ببخش گه؟ید دیاری م فیتشر  عیوسر  ریکار دارم. _آقا داماد انشاهلل خ رونیلحظه برم ب 
  دمیرفتم ورس  نییاز پله ها پا عیرمونده بود برسه به محضر. س  کمی بود و الیرو جواب دادم. دان یگوش

 ق قلبمون شکل گرفته بود.یاز طر  نمونیب  یقی . اما رابطه عممیدید یبار اول بود که همو م یبهش. برا

 افهیوخودشم ق یمشک یداده بود. قد بلند وچهار شونه. چشا یکردم ونشون یهمون طور که تصور م 
داداش.  یگ  یداداش. _سالم، چقدر خوب که بهم م یداشت. _سالم، خوش اومد یبانمک وخواستن 

 دوباره ات با خونواده ات.  وندیتو هم مبارکه. پ یمبارکه. _ممنون برا

خودت رو   دی . بایازشون جدا بمون  یتونست یترسم باهاشون روبه رو بشم. _باالخره که نم   یم ان،ی_ک
دونم. من اول از همه  یگوشت حق دارن. _م ری هم بزنن ز یلیاگه س ی . حتیآماده کن یز ی هر چ یبرا

عاقد داشت خطبه رو   میرنجوندم. _نترس، من باهاتم. بر ی لیها رو خ چارهیبه خودم بد کردم. اون ب
تو. _باشه،   ای. بعد تو پشت سرم ب یگم اومد یوم  رمیمن جلو م م،اولی. بریدی خوند به موقع رس یم

 . یتو بگ یهرچ

 از پله ها باال.  میرفت دیلرز یاز ترس مواجه شدن با پدر ومادرش م الیدان یکه پاها  یدر حال باهم

  هی. _راستش، منتظر میکرد تی اذ یامروز حاج آقا رو کل ؟یکرد  ریمن از در تو رفتم و_بابا چرا د اول
داشت عضو  حضور  نجایا دیآخه با ؟ی. _مهمون؟! _چرا آدرس خونه رو نداددیبودم ورس  ژهیمهمون و

 خونواده است. 

  هی. امروز، روز مبارکدیقرآن سرسفره باهاش بد برخورد نکن نیبه حرمت هم  ،یکنم. ول  یم صداش
تو، داداشم.    ایصداش کنم؟ سکوت حاکم بود. _ب دید یبدم. اجازه م هیهد هی وخواستم بهتون منم 

 از خجالت انداخته وارد شد.  ری سر به ز الیدان

خشم تو چشاشون بود. اما به خاطر   یکردن وکل  یهر دو مات ومبهوت نگاهش م  مانیوا  نیریش
  نیخدا بخشش بزرگتر یکه دادم وحرف حاج آقا خودشون رو کنترل کردن. _به خداوند یقسم

. از دید  یبهشت رو نم  یرو یانسان چیکه ه مینشستی م ییموهبت خداست. ما اگر در مسند خدا
ودست   ایکنم پسرجان ب ی. خواهش مدیدار یدیکه کدورت شد دمیفهم ،ی. ولعماطال یشما ب  انیجر
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  نیری وش مانیکردم ود وال شد ودست ا یرو همراه الیپدر ومادرت رو ببوس. طلب بخشش کن. دان
 بود. یکردن. عقد جالب یم هی. هر سه به شدت گردیرو بوس 

 

 پنجاه وچهارم  پارت

از هم رو با اشک چشم پاک کردن. عاقد،  یچند سال دور  ی. اون سه عقده هایر ی غافلگ سراسر
اون همه  دن یوباخند دیکنه خطبه رو بخونم؟خند ریخواد غافلگ یرو نم  یگر یکس د ،ی_اگه کس دیپرس

 شکسته بشه. نیتا اون جو سنگ میخنده به لبشون اومد. ماهمه منتظر بود

 وسکوت جمع، خطبه رو شروع کرد به خوندن.  نام خدا با

زوج شمعدان که بر   کیو نهیآ  کیچهارده معصوم.  ت ی چهارده سکه طال به ن هیبار اول با مهر یبرا
نگفت. ماه  یز یچ  اسیداماد درآورم؟ یآقا  یشما رو به عقد ونکاح دائم لمیعهده آقا داماد هست وک

 . ارهیگفت_عروس رفته گل ب ریمن

 _با اجازه از بزرگترا ومادرم بله. اسیونده شد. خطبه خ  دوباره

  کی هیوبق ن یریمحضر رو پر کرد. مامان ش  یفضا دنیودست وشادباش وکل کش دمیکش  یراحت  نفس
بود. صداش کردم   ستادهیگوشه ا ه یبود و الی. از همه ساکت تر دان دنیگقتن وما روبوس کیتبر کیبه 

منم خطبه  یخوشحال شد. برا  ی.کل یتو بغلم داداش ای ب  ؟یکن یتو جشن برادرت شاد یخوا  یو_نم
  دمیصاحب شده وبا کجای گفت_پسر ما گلستان گل رو  زمی عز  نیریشد وبار اول گفتم بله. ش دهخون

لحظه ها رو به دل داشت واز نگاهش شرم   نیحسرت ا الیزود بگه بله. مبارکت باشه مادر. دان
 هیاجازه خواست کادوبده. نیرینفر مامان ش ن یخوند. موقع دادن کادوها شد واول شدیوخجالت رو م

ما زحمت   ی برا  یلی. _ممنون، مادرجون. شما خ زمی و_قابل تو رو نداره عز اسیس طال داد دست یسرو
. جعبه رو باز  یز ی عز  یلیما خ ینبود. _دوست داشتم برات کادو بخرم. تو برا ازین گهی. کادو ددیدیکش

 انداخت.  اسیرو گردن وگوش ودست   سیکرد وسرو

 . دهیومعلوم بود حسادت امونش رو بر دیخند  یم یمصنوع اس،ی یعمو زن

ه شما.  از من ب یادگار ی هینداره و ی من قابل یزای. _عزدشیکرد وبوس  اسیانگشتر دست  هی ر،یمن ماه
از طرف من وعموت.   نمیانداخت. _ا اسیدوتا النگو دست  اسمی ی. زن عمومی دیدستشو هر دو بوس
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خجالت   اس ی حرف  نی. از ایکرد یومادر  یدیزحمت کش یمن کل  ی_دستتون درد نکنه. شماهم برا
 کرده بود.  ادیرو تو اون مدت ز اسی. چون فقط عذاب دیشک

 بهش داد.  اسیبود که مادر  یی کادو، کادو نینتریودلنش ن یارزشمندتر

شد    ریاز گوشه چشاش اشک سراز اسیجفت گوشواره تو گوشش داشت واونا رو در آورد وداد به  هی
 زد.  اسیبه من و  یوبعد لبخند

جفت گوشواره روهم   هیبود، همون  یدستش خال  نکهیدخترش آرزو داشت. با ا یبرا یبود وکل مادر
به   ایدن یاقوتها یالماسها و نیمتری کردو_ق اسیرو به  نی ریش کنه. مامان ش  دادبه دخترش تا سربلند

 ونهشما بم یبه من کرد. _کادو  ینگاه المی. دان دیرسن. مراقبش باش  یمحبت وعشق مادرت نم یپا
کردن. همه کارا   یخونه. چقدر تو راه هل هله وشاد می .از محضر رفتهیطلبتون. _اومدن خودت کاف 
هر   یها مرتب،رو یوصندل  زیچراغا، ارکستر. م یکش سهیوقصاب دم در،ر  یخوب انجام شده بود. قربون 

با   یمنو عشقم بود. بچه ها، دوستا نیب  وندیبود. جشن پ ین یری وش  وهیظرف م هیپارچ شربت و هی زیم
 یم  زدن،ی گفتن. م کی . تک به تک تبرمیدی. رسمی دم در بودن تا ما برس   پی وفام همه خوش ت

  هیآورده بودن.   کیش یکادو  هیبرامون  یرو سرمون. همگ ختیر یم ی. پارسا برف شاددنیرقص
دوست   بایرو فر اس یبزرگ رنگ روغن. که عکس منو  یتابلو هیدسته گل بزرگ از طرف همشون و

 نیاز ا  میذوق کرد یتابلو رو هم بچه ها با هم حساب کرده بودن. کل نهیبود. هز  دهیکش شموننقا
 بود.   ی. چه شب خوبدنیرقص  یچرخوندن وم  ی . عکسمون رو م هیهد

 

 پنجاه وپنجم  پارت

ودوستاش،   مانیبابا ا یالیوبا فخر وغروربه فام میدیچرخ  ی. ممیمثل شاه وملکه بود اسیکنار،  در
  کردیمرتب دور سرمون اسپند دود م ر،یعشقمه. ماه من نیبم که اتو قل  زدمیفروشگاه جار م یبچه ها

 رفت.  یوقربون صدقه امون م

. به همراه پرستارش.  میرو به خونه آورد  اسی. مادر کردی وبا محبت نگامون م  ختی ر یم اشک
کرد   ی. اون پدر مهربون، خونه رو برامون تاالر عروسزدی تو چشاش موج م یوصف ی ب یمادرش خوش 

 واز تاالر غذا برامون غذا سفارش داد.
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 که همه بهشون خوش بگذره.  یپسرم سنگ تموم بزارم. جور  یخوام، برا یاسترس داشت و_م همش

 پسرم با فخر وغرور راه بره. نی زم یخوام رو یم

  یآوردم، که تواون باغ جهنم ادیرو به   ین روز آدماست؟! او تی ذات وانسان نی چقدر فاصله ب  ا،یخدا
 مت ی بکش مییخوا  یگفتن_م  یمنتظر مرگم بودن وم ،یحت

 . نیزم ینه رو  نیرزم ی امثال تو ز یجا

 کنار عشقم.   نمیزم یبا غرور رو ننی حاال کجا هستن تا بب اما

 کردم. ی رو حس م شونیخال یچرخوندم، جا  یبود. هر جا سر م  یخال ممیبابام ومامان مر یجا

 نظرم اومد. یجوون جلو باوی با همون چهره ز یونوران دیلباس سپ  کیلحظه قامت مادرم در  هی

 بود.  یکردوچشاشم غرق شاد یم نگام

 .شدیکاش تموم نم ری نظ یوب  زیشب خاطره انگ اون

 کرد.  یوقت سقوط نم چیه یر ی کاش به سراز  یزندگ  ییوسرباال  یخوش اون

ومرتب همه جا حواسش به همه مهمونا   کی لباس عوض کرد، ش میدیتا رس  لای . داندمیورقص میزد
 بود.

. یکرد به پدرومادرش به هر بهونه ا یم  کیخودش رو نزد  یسوخت ه یکرد برام. دلم براش م یبرادر 
 برگردن. میتا به روزگار وحال قد بردی بود وزمان م نیجوشون هنوز سنگ

  یل یبرات خ  ان،ی کردن ورفتن پارسا موقع رفتن محکم بغلم کرد وک یشب همه خداحافظ  آخر
 . ین یرنگ غم نب گهیوقت د چی خوشحالم. انشاهلل ه

 کردن ودست ما رو تو دست هم گذاشتن. یمارو بعد رفتن مهمونا تا خونمون همراه زانمون،یعز

در ادامه حرف   زم یعز نیری . شیدل دخترمون رو بشکن  ی کن یمبادا کار  ان،یرو به من کردو_ک  ریمن ماه
 . چونمیسر زد بگو، تا خودم گوشش رو بپ  انی از ک ییمادر اگر خطا اس،ی _ ریماه من
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  یو_از خدا م دیجفتمون رو بوس   یشونیاش پ  یشگیوهم  یومحبت واقع یبا اون نگران اسمی یعمو
 . دیلحظه، خوش وخرم باش  نیهم  نیوهمه جا ع شهیخوام، هم

کردم که ناراحتت کردم ببخش. خدا   یاگه، کار  یندار   ی_تو با بچه هام فرق دویروبوس اسی زنموشم
 نبوده. یز یچ یاز خوب  ری ام. _غ یسخت ط یدونه منم تو شرا یم

 . بوسمیدستتون رو م  د،یجاهم که کنارم بود  نیهم تا

 خوب وفوق العاده، مهربون وبادرک باال.  یاحساس هیبود.  یبا گذشت واحساس اسی

 خونه طلبکارها.  شدی م اسی  یگشتن شهرستان وخونه پدر  یاونا بر م ما، یعروس  یفردا

  یحت زاره،یمن م یچشا یقدماش رو رو اسیرو بهم سپرد و_اول خدا بعد تو. _چشم،   اسی عموشم
 هم. یبه پا دیش  ریخوشبختش کنم. _پ دمی راه رفتن. قول م یبرا

 

 پنجاه وشش  پارت

 بار، تو خونمون گذاشتن ورفتن.  نیاول  یتنها برا مارو

 . تیبود. تا واقع هیشب ایرو هیبه  شهیبرام هم   باورش

. اونا که رفتن منم میاون شب به بعد، منو اون لحظه به لحظه شب وروز نفس، به نفس باهم بود از
 کردم.  نی کردم. اتاق خواب رو با فرش گل تزئ ریرو غافلگ  اسیدر رو بستم و

 اتاق زده بودم.  یست داشت رو تو فضادو اس یرو که  یعطر  یبو

_چرا چشامو ببندم؟ _تو ببند، متوجه  ای چشاتو ببند وب اس،ی. _میهم زل زد یگرفتم وتو چشا دستاشو
 بند اومده بود.  یزبونش از خوشحال  دیاتاق رو د ی. بردمش تو اتاق. وقتیش یم

بوسه تبدار عشق و............   نی کنم. اول یآغوشش رو هنوز حس م  یوگرما دمشیآغوش کش در
 ...................... 
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  یواون دختر پاک همه عفت ونجابتش رو به پا میشد که اون شب ما شرعا وعرفا زن وشوهر شد نیا
 . ختیعشق پاکمون ر

 من هم صبح شد.  یپادشاه شب

 وقت صبح؟   نیا هیک ان،ی گفت_ک اسی کردو دارمونیزنگ در ب  یصدا  صبح،

 .  میدونست ینم  یز یچ ی عروس  رسم روز بعد از

دم در بودن_لباس مرتب تنم کردم   نیری ومامان ش اسی ی . زنموارنیبرامون صبحونه م م،یدونست  ینم
 آورده بودن.   گریج  خیوکره وعسل، نون تازه وچند س  یوتخم مرغ محل یودر رو باز کردم. برامون، کاچ

 صبحونه آماده کنه.  شدیداشت بلند م اسی. االن میبود دهیخر لهی_دستتون درد نکنه. خودمون وس

  یتعجب داشت که چرا م یخنده. برام جا  ریبهم کردن و زدن ز  ینگاه اسی  یوزنمو نیری ش مامان
از   زیچ چیفداتون بشم که، ه ینگام کرد و_اله   نیرینگفتم. مامان ش یخنده دار  زیخندن؟! من که چ
 . دیدون یرسم وروسمات نم

 . دنیوبه جمع ما خودشو رسوند وسالم داد واونم حرف منو زد وباز اونا خند دیوش لباس مرتب پ اسمی

 . میدونست ینم یز یکه چ می دی. خجالت کشمیبهم نگاه کرد اسی دو با هر

 ی. دستمون خسته شد_وادیر یرو ازمون بگ   نای. حاال ادیریگ یم ادی_مامان، فداتون بشه، کم کم 
 صبحونه دونفره است.    نیا زم،ی_نه عزمیداخل تا باهم صبحونه بخور دییا ی.حاال بدیببخش

 .  میهم کار دار ما

شماست  یکدبانو اسی. از فردا ستیخبرا ن نی قبل از رفتن گفت_ از فردا از ا نیری ش مامان
 .  انیبا آقا ک یوچرخوندن زندگ

 . م یدیخند ییچهار تا هر

وقت رو سقف  چیوشوم دل کندن ه  اهی. کاش ابر سمیهم با عشق خورد  یصبحونه روبه رو هی
  یدرست کنم؟ _هرچ یناهار چ یبرا دیپرس اسیکرد.بعد خوردن صبحونه،  ی خونمون جا خوش نم 

 درست کنم.   تزایخوام پ  یرو بخر. م   نایدارم ا ستیل هیخوبه. _پس، برو و  یبپز 



 هم آغوش مرگ 

97 
 

حس خوب،   هیخواست رو بخرم. با   یم اسیرو که  یلی . من راه افتادم ورفتم تا وسازمیعز رمی م باشه
 کنم.   دیکردم تا خر یم بمی حس مرد خونه شدن راه افتادم تومغازه ها ودستمو تو ج

روز    شدم؟درستیشوم اونا مواجه م هیبا سا دیبود. اما، خدا جون چرا اونقدر زود با یخوب  یوهوا حال
 .  یبعد عروس

  یداشت بهم نگاه م زش،یوحشتناک ونفرت انگ یوچه، چشمم به اژدر نامرد افتاد. با اون چشاک سر
 شد.    یاز دستم افتاد. تو دلم خال دیخر سهیک  دیلرز یکرد. دستام م

 دور شد ورفت. هدفش ترسوندن وفهموندن من بود.  عی سر یول

 ! ده؟یچرا رنگت پر ان،یدر رو باز کردو_ک  اسیروح برگشتم خونه.  یزده وب  خیروسرم آوار شد.  ایدن

 آب برام آورد.   وانیل  هیشده؟ آروم باش.   یبدبخت شدم. _چ اس،ی اس،ی_

. مگه نگرفتن اون اخدای. _اژدر، دمیکردم و_اژدر رو سر کوچه د یم هیافتاده؟ گر ی_حاال بگو چه اتفاق
 ها رو؟_ نه هنوز.  یلعنت

 .  میخبر بد  مانیبه بابا ا دیدونم. با یکردن؟ _نم  دایرو از کجا پ  جانی. ایوا ی_ا

من  ارن،یسرت ب  یی. اگه دوبا ه بالمییای. _آخه، خودمونم دست تنها از پسشون نمشنی_نگران م
 .  رمی میم

  انینبود. همه جر انیدر جر ادیز الیخودشون رو رسوندن. دان الی با دان عی. سرمیخبر داد مان،یبابا ا به
 کرده بود تو راه براش.   فینابرادر ونامردمو، بابا تعر ،یمن وبرادرا

خبر   یانتظام یروی به ن  ی. فقط کافبنی. کور خوندن. اونا تحت تعق دیو_بابا جان، نگران نباش دنیرس
  یمحل کی ما نزد یومامورا  بنیمحل. اونجا بهمون گفتن _اونا تحت تعق یبه کالنتر  می. خبر دادمیبد

 . دنشونیکه منزلتونه، مستقر بودن ود دیکه شما اطالع داد

.  دیکن رشیشما. گفتم_تو رو خدا دستگ یپا شی . درست، پمیفرستاد روین شونیریدستگ یبرا االنم
 .  دمیچش یرو م   یتازه داشتم طعم زندگ یامروز بعد اون همه بدبخت

 از صحنه فرار کرد.   یمجروح شد ول یر یدر گ هی_اون تو  ؟ یبرادرش چ یکی اون
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 هستن.  یباند خالفکار وحرفه ا هی

باند مسلح   هی. اما بامیردشو زد ،یر یاون درگ م،تویرکردیکه دستگ ییکسا قیواز طر میدنبالشون 
حکم جفتشون  میکن  یپاک م ن یروزا شرشون رو از کره زم   نی. همدی. نگران نباش میوخطرناک طرف 

 اعدام. 

 شد، بهمون خبر بدن.  یشد. شماره مارو گرفتن تا خبر  راحت المی خ کمی

کرد. غروب بود وزنگ تلفن به صدا  یم دادیب  نمونیب  یشب دل تو دلمون نبود. استرس و نگران  تا
 ری. خبر دادن که اژدر رو دستگمی نداشت یکدوممون حال خوش  چیجواب داد. چون ه الیدراومد. دان

رو   نومطمعنم قصد جونتو میکرد یخونه شما گرفته بود. پرونده شما رو بررس  کی نزد یکردن._ خونه ا
 . همه منتظر دیداد ی.خبر خوشتونیریگیداشته. _ممنون از زحمات وپ 

 

 پنجاه وهفتم پارت

نکن.   ت یبابا اذ ال،یمن فراموش نشه. _دان یکنه. _مژده گون فیتعر الیچه خبرو دان مینی بب م،یبود
کردن.   رشی. دستگری خ  ر،یانشاهلل. _خ  ر ی. خدمیات رو م یافته. خودم مژدگون  یبچه داره پس م  نیا

 خونه گرفته.  نجایا کینزد

.  دینگران نباش گهیبابا د اس،ی ان،ی جونتون رو داشته، خدا رحم کرد بهتون. _خدا روشکر. ک قصد
  یخورده وبه زود  ریباند مواد مخدرشون ت  یر یسر دستگ  سی با پل یر یاونم تو درگ ؟یچ  زی_چنگدم یپرس

 . تحت نظرن. شهیم ریدستگ

ماجرا که امروزمون رو زهر   نیاز ا نمیگفت_خب، ا مانیدوباره جون گرفتم. بابا ا  دمیخبرا روکه شن نیا
خواستم   یراستش م  ؟یدرست کرد یخونه عروس داماد. _عروس خانم شام چ  میمار کرد. مثال اومد

. میبخور  اموبا هم ش دیاریرو ب نیری اتفاق افتاد. حاال شما هم مامان ش نی، ادرست کنم. که تزایپ
  یکل اس،یهم من وهم  د،یدادن_بابا اگه نمون یمهمون  ی. االن زود برادمیپرس یطور   نیهم زم،ی _عز

 دارم.  د یخر کممی  مشی اریدنبال مامان وم میریم الی . با دانمیش یناراحت م

  فیسواالت مامان رو جواب داد و واو به واو اتفاقات رو تعر الی وتو راه دان نیر ی دنبال مامان ش میرفت
 . دیبد  یصدقه اساس هیرحم کرده.   یلیکرد. _خدا خ 
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  یونوشابه وسس.بستن دمیخر  شتریرو ب  تزایپ لی. وساهیچه حرف نیتو زحمت؟ ا دیحاال افتاد چرا
 دوست داشت.   یل یخ اس،ی . دمیوفالوده هم خر

کرد. مجالت   ییرایها رو آماده کرد. داخل فر گذاشت وپذ تزایپ عیبود. سر ی دستپختش عال  اس،ی
 ومدرن بود.   یفست فود یخوند وعاشق درست کردن غذاها  یم ادیز  یآشپز 

خندوند مون تا فضا عوض بشه. بعد،   الیدان یوکل میلذت بردن از دستپختش. غذا رو خورد همه
  میستین یامون رو که قول داده بود بهم بده. _راض یعروس یوکادو  میدنبالم تا بر ادیخواست تا فردا ب 

زن  ،. _ممنونمدیبرادرم بود ی خال ی. من برادر نداشتم وشما برام جادیشما هم زحمت بکش گهید
. اون روز پراز دلهره  میدو نخرم؟_به هر حال ممنون کا زمی برادر عز  یواسه عروس  شهیداداش. اما مگه م

 اومد دنبالم ومنو با خودش برد.  الیام تموم شد.فرداش  دان

خودم.  ی_آره، اما نه برا  ؟یبخر  ن ی ماش یخوا یم م؟یچرا اومد نجای. _انیماش  شگاهینما هیبه  میرفت
 شما. یبرا

 جمع نکردم.  یمن. هنوز پول کاف ی_برا

. _خب،  یکادومونو بد  یخوا یوم یدیکه تو زحمت کش نیا ی_برا  رون؟یب می اومد یچ ی_امروز برا
بامرام   یآقا هی ی. برای! _پس چنه؟ی کادومون ماش  ن،یکنم. _ماش  یکار رو م نیحاالهم دارم هم

خوره. از بابا    یبدردتون م  ی ول ستیمدل باال ن ادیمثل داداشم کمم هست. ببخش ز یودلسوز 
  دیهر جا خواست ،یر یکه مدرکتو بگ ی. تا اون زمان یر یبگ دی. وقتشه، بایندار  نامهی؛ گواهگفت   دمیپرس

ثبت   یبرا میری صحبت کردم. فردا م یاز مراکز آموزش، رانندگ  یک یبرمتون. در ضمن با  یخودم م دیبر
 نام. 

 

 پنجاه وهشت  پارت

 ست وبال خودتم که تنگه.. دیکمک کرد یلی چند وقت بهم خ  نیا ا یگرفتار نیبا همه ا تو،

 ختهیبهش نداشته باشم، ر یکه دسترس گهیحساب د هی هر ماه پول تو  یشگی _پدرم، طبق عادت هم
که دورت   ی خوره. دوستا واون زن  یبد سرت به سنگ م ی دونستم روز  یم ،یشتباه کردبود. گفت_تو ا 

 بودن.  ینیر یدور ش  یبودن مگسا
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 خواستن. یتو رو به خاطر پول م فقط،

مدت  خودش رو نشون داد که، همه  نیاونقدر تو ا  ان،یتو وچشم ودست پاکت برام گفت. _ک  از
  ،یدونست کجاست ول یرو م  یگاو صندوق طال فروش دیدستش بود. کل ر ی خونه ز  یمتیق یزایچ
دونستم   یرت اگر نبود نم وحال بد ماد یبه اموال ما نکرد. تو اون همه افسردگ یدست دراز  کبارمی

 وازت تا آخر عمرم ممنونم.   یمن رو براشون پر کرد یخال یبرگردونم.  تو جا یرو به زندگ نیری چطور ش

 شهر بمونم.  نیکه پدرت در حقم کرد ونزاشت دربه در وآواره تو ا ینه به اندازه مردونگ ال،یدان

بخرم. نگران  نی داد ماش شنهادیاونم پ که بدردت بخوره کمکم کنه.  ییکادو  دیخواستم تو خر ازش
که کردم  یخرم.با همه اصرار  یچند سال برام کنار گذاشته م نیکه بابا تو ا یاش نباش از پول  نهیهز
   ،یسبک بخره ول   یکادو هیکه  نیا یبرا

. همش نگران بچه   میجور شده بود یزدن سند. با هم کل یبرا میوچند روز بعد رفت دیرو خر  نیماش
 دست اون مادر بزرگ بشه. ریخواست ز یاش بود. نم 

 . یر یگ یافته دنبال کارات وبچه ات رو پس م ی. اون میکه دار   لیش، وکبا  ریگی خدا بزرگه وپ ال،ی_دان

 گهی._تو دد یخورم. چقدر عاشقانه همو دوست دار یقبته م اسی توو  ی_خدا، از دهنت بشنوه. به زندگ 
 .  ادی ب رتیخودت وخونواده ات گ ستهیهمسر خوب وشا هیوانشاهلل   یشتبرگ یبه زندگ 

 ام بود.  یخود، خود خو شبخت   زم،یبا عز  یرفتن، کار تو فروشگاه، زندگ یرانندگ  یکالسا

شام درست کرد. من نون   اسی. اومدن. میهمه رو دور هم جمع کرد نیشما  ین یری شب به بهانه ش هی
 دوست داشت.  یل یخ  نیریشمامان  دم،یخر یخامه ا

زن کم   ریخوردن تازه وپاک کرده آورد. پ  یسبز  ریدرست کرد وماه من یجا افتاده ا یقورمه سبز  اسی
خودشونو داشتن وشهرستان  یکرد. بچه هاشم هر کدوم گرفتار  یمردم کار م یتو خونه ها شی وب

 یکرد وبا حقوق باز نشستگ  یاونا رو تو زحمت نندازه خودش، کارم م  نکهیبودن. اون به خاطر ا
 رو سر وسامون داده بود.  دختروپسراش
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 شهیخونشون وهم  بردشی م شتری ب  نیری به بهونه کمک به مامان ش مانیوبابا ا میکرد یکمکش م ما
هم خونه هممون شده  ییجورا هیاش بزنه.  یداد تا به زخم زندگ یپول م یبهش مبلغ قابل توجه 

 بود.

 .میباهم داشت  یخوب  یوشبا وروزا میرو خورد   ینیری وش شام

 . فتهی خونه ام ب یتا صد متر  یشوم هیسا چی کردم ه  ی فکر نم گهید

دونم بابا، دکترش   یحالش بهتر شده ووقت مرخص شدنشه. _م اسیمادر  ان،ی بهم گفت_ک مانیا بابا
دست داد. شوهرش به رحمت خدا رفته. پسرم که نداره  به خودمم گفته. بنده خدا، خونشو که از

  یوبا ما زندگ  ارمشیخوام ب  یاونا بمونه. م دیکه به ام ست ین یطور  اسمی یعمو  یووضع وحال زندگ
 مید ینداره، اتاق خودمون رو م ی . اشکالدیری اتاق در نظر بگ هیبراش  دیوبا کهی شما کوچ یکنه. _جا

کمدا   کتروی کوچ یل یاز اونا خ یک ی  یول می. دوتا اتاق دارمیخواب  یم ییرایتو پذ اسمی بهش. خودم و
 . وقتهم تیوضع نی. ارمی گ یبزرگتر م یجا هی کنم و ی. انشاهلل کار ممیرو گذاشت لمونیوسا

 پدر مهربون تو همه حال به فکرمون بود.  اون

 نه یتا مادرش رو بب  بردمی رو م   اسی هربار

 .نمیوقت غصه اش رو نب  چی خواستم ه یز مادرش. م ا یوقت برگشتن ودور  شدیغصه دار م یکل

 

 پنجاه ونه  پارت

  ادینداره. م ی آوردن مادرش به خونه خودمون. وگفتم_با مادر خودم که فرق یصحبت کردم برا اسی با
مادر   شهیم دایپ  یازت ممنونم. کمتر مرد انیو_ک ختیر  یاشک م اسیخونمون.   زیبزرگ وعز شهیوم

 زنشو ببره خونه اش ومراقبش باشه. 

_به خدا   ؟یکرد  یکار رو نم نیرو داشت تو ا  تیوضع نیمادر تو، مادر من ا یاگه جا ه؟یچه حرف نی_ا
. گمی. از ته قلبم میکن یکار رو م نیا یتو دار  نکهیداشتم. نه به خاطر ا یچشام نگه اش م یکه رو

 شناسمت.   یدونم نفسم، م ی_م

 .میمادرش آماده کرد یواتاق رو برا میجا کرد رو جابه خونه
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 . میاومدنش درست کرد یرو برا زیچ همه

 خونه خودمون. مشیاریحساب وب هیتصو یبرا می روز بعد قرار بود بر دو

 کنم. هیرو من تصو مارستانیب  نهیکردم نزاشت هز یاش اومد وهر کار  ی با همه گرفتار   عموش

به   نینداره، خونه ما از ا یفرق چیبردمش. _ه  یرو داشتم خودم م تشیجانم، به خدا اگه موقع انی_ک
 . شهیبعد خونه اش م 

عموش   میاصرار کرد یخونه.  هر چ مشیاومده بود باهامون تا ببر الیودان  میمرخصش کرد باهم
 داشت.   یبمونه، رفت. اونم هزار جور گرفتار 

 گرفت.   یجون تازه ا دست مادرش رو گرفته بود و اسی

 استراحت کنه.  یبردش تو اتاقش وخواست کم  اسیخونه.   مشیباز برد یرو با

  اسیو_مامان  جان اگه من و  دمیکرد و_ببخش، سربارتون شدم. دستشو بوس یمنو نگاه مادرش
 حرف رو نزن. تازه خونمون پر برکت شده. نیا گهیپس د میندار ی برات فرق

 غرق رحمت خدا.  شهیکرد وروح مادر وپدرت هم  بغلم

 واحساس خجالت نداشته باشه.  رهی بگ هیبکن که روح  یگفتم _کار  اسی به

 وشما هم مادرتو ببر حمام کنه وبهش برس.  مانیخونه بابا ا میری م الیودان من

 راحت باشه. دهیرس  تازه

 اومدن مامان؟   یبرا می ریبگ  کیجشن کوچ هیامشب  شهیم ان،ی_ک

بگو، بخرم    یالزم دار  یبکن. چ یدوست دار  ی. _چرا که نه. هر کار شهیاشم بهتر م  هیروح یطور  نیا 
 شهیبکش. _چشم، ما که هم  رمیوزحمت ماه من  اریرو ب نایفقط داداش مامان ا م یدار زی _همه چ ارم؟یب

 .میمزاحمتون 

  یغذا هیهنر بود که  ی گفت_همسر من اونقدر ب الی وتو راه دان می. رفتمیخونواده ا هی_همه باهم 
دور شده بودم. فکر   یساده هم بلد نبود. منم خام پوشش ورنگ ولعاب صورتش بودم واز اصل زندگ
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  دمیفهم اسی دنیبا د ،ی. ولستنی بلد ن یخونه دار   ادی طورن. ز نیکردم تازه عروسا همه هم یم
 اهم. سخت در اشتب

خونه رو دوش خودش   یرفته تمام کارا یکه مادرش سر کار م  ی. زمانیدختر خود ساخته ا اس،ی_
واون شب بر خالف   میگرفته. ما رفت ادی رو از مادرش  یوخونه دار  یآشپز  لمیتعط یبوده. روزا

رو    یگفت_گذاشتم هر کار  یم اسیغذا رو پخته بود.  ره،ی تصورمون که مادرش دست ودلش به کار نم
 برگرده. یبه زندگ   دیداره بکنه. با تدوس

غذا همه رو مست کرد. به اصرار   ی. بودمیبا مهمونا رس  یخونه رو انجام داده بود. وقت یکارا اسمی
هم سر سفره   ازیوپ  یوسبز  یوسنگک بخرم. ترش  وهیازم خواست م اسیبار گذاشته بود. یز ی مادرش د

 .شدی معرکه م ی. آبگوشت با دوغ محل دمیام خر ی آورد. خودم دوغ محل 

 . میبخور یسنت یغذا هیپلو وخورشت درست نکردم. مادرم خواست دور هم  د،یگفت_ببخش  اسی

فاصله گرفته. دور هم  میاز قد ایاز بس مهمون می. خسته شددیکار رو کرد نیگفت_بهتر نیری ش مامان
 الی. دانمیهمه پخت رو خورد یرو که مادرش بعد مدتها با محبت خالصانه برا  ییغذا یمی ساده وصم

خوشحال شد از   اسیاز بس خوردم. چقدر خوشمزه بود. مادر  شمیتشکر کردو_من دارم منفجرم یکل
 جان.   زیو_نوش جانت عز الیدان فیتعر

وکدبانو مثل زن  هدیدختر فهم  هیچون شما  ییباز گفت_از مادر کدبانو الیتشکر کردن ودان همه
 . ادی داداش بار م

وبا اجازه   شنهادیپ هیسر گذاشتم که نگو. البته  ری کدبانو برات ز هی یخبر ندار   ال،یگفت_آقا دان اسی
 بزرگترا. 

 . دیکن دواریام یبچه رو به زندگ  نیبده. مگه شماها ا رتیبا ذوق گفت_خدا خ  نیری ش مامان

 کردم. اسیبه   تیبا رضا  یافتاد ونگاه مین دو زارادامه داد. کدبانو، خوشگل، پرستار. م اسی

. در ضمن بچه هم دارم. ادیموضوع کنار نم نیبا ا یازدواج کردم وهر دختر  کبار ی گفت_من،  الیدان
  نی_حاال ادی. بابا پرسیخودت رو داداش جانم بباز  دیممکنه شکست بخورن. اما نبا  ی_همه تو زندگ 

 خوند. از دوستامونه ومثل خودمه.   یم یکه پرستار  یترا،همون یهست؟ _م یعروس خانم ما ک
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 مطلقه شد.  چارهی . بدینامزد کرده وپسر معتاد از آب در اومد فهم   کباریاونم  اما،

کردم واون گفت   فینشونت دادم واونم مطمعنم خوشش اومده. فقط ازت تعر  یشب تو عروس اون
 گفت_پس، مبارکه. ری . ماه منباستی وز پی . چقدرم خوش تادی به نظر م یخوشبخت بشه پسر خوب

  ری رو گرفت وداشتن با ماه من ترایآدرس وشماره تلفن م عیسر نیری تشکر کردن ومامان ش اسیاز  یکل
دنبال کشف مورد  ریوماه من نی ریزاشتن که چه کنن. باباگفت_خوبه، از فردا کارگاه ش  یبرنامه م

  چیه دمکه کر ییبغض کردو_من بد کردم وبا همه خطاها الی خنده. دان ریز میزد  کصدای. همه دایجد
 شد.   ز یخاطره انگ یل ی خ اسیکس باهام بد برخورد نکرد.اون شب برامون با حضور مادر 

 ام. یام رو روال بود اما، باز امان از جغدشوم بدآهنگ زندگ یبت راحت بود. زندگازهمه با المیخ

 رفتم سرکار  یاونشب داشتم م یفردا

 

 شصت   پارت

 با اون  دمیرو د  زیسر کوچه چنگ که،

 . زدیکه شل م   ییوپا کلیه 

 کرده بود اهلل واعلم!   دایآدرس رو اونم پ یباز فرار کرده وچطور   دمیفهم

کردم   فیتعر  تی محل تماس گرفتم وماجرا رو با عصبان  یبرگشتم خونه وبا کالنتر   عیرترس ولرز س با
تحت نظرن؟   دیمگه نگفت  د؟یکن یم  رشونیدستگ یعذاب پاک بشه ازسرم؟ ک  نیا هیخواد سا  یم ی_ک

باندشون، از   یر ی هستن باز موقع دستگ یوخطر ناک یآقا. باند حرفه ا دیخودتونو حفظ کن ی_خونسرد
از   یکیکرده واز اونجا به کمک  دا یراه پ یکه توش بودن به خونه بغل دست یخونه ا   نیرزمی ز قیطر

. میکرد ریبودن. همه رو جز اون دو رو دستگ دهیفرار خر یهم دستاش فرار کرده. اصال اون خونه رو برا
 ومادرش تو حمام بودن. اسی رو قطع کردم.  یبودم وبا حرص گوش  یعصب

شده، چرا زود   ی_چ دیآروم که مادرش متوجه نشه پرس دیقرمزم رو د یوچشا  رونی اومد ب یوقت
  ییوفشارش افتاد وحرفا  نینشست رو زم اسیباز فرار کرده.   زیچنگ  اسیوضع؟ _  نیاونم با ا یبرگشت

نجا  یچند وقت ا دیترسم. با یاز جون تو ومادرت م اسی زدم وتکرارکرد. _ یرو که من به مامور کالنتر 
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  گهی_به خدا د نا؟یا مانیجز خونه بابا ا میبر می_کجا رو دار  م؟ی. _کجا برمیتا خونه رو عوض کن دینباش 
عوض   یخوا  یم  یبه اونا زحمت بدم. گناه که نکردن با ما رفت وآمد دارن. خونه رو باچ شهیروم نم

گذاشته جا  یز ی چ رماد  ؟یچرا سرکار نرفت ان،یما و_ک  شی پ ومدیخدا بزرگه. مادرش داشت م  ؟یکن
 بودم اومدم ببرم. 

 . رمیدارم وم ی_باشه مادر، برم قرصامو بخورم. _شما برو منم کار 

 .میاوردیاون به رومون ن یرفت تو اتاقش. جلو  مادرش

  یبر نم   اسیاون دوتا چرا دست از سر تو و ،یوا یرو گفتم _ا زیو همه چ الیزنگ زدم به دان عیسر
. _االن، شه یبهتر. _آخه رومون نم  دیدنبالتون. اونجا نباش امیم دیآماده باش  د؟یشد تیدارن؟ کم اذ

کردم جلو    ارهتو راه خواست حرف بزنه اش  الی. دانمیوراه افتاد می. ما حاضر شدستیحرفا ن نیوقت ا
اونا که تازه خونمون  مانیخونه آقا ا میر یم میشد دار ی_چد ینگه. مادرش پرس یز یچ  اسیمادر 

  د یرو که به ذهنش رس یز یمن. تنها چ  یونامزد یخواستگار   یبرا م،یکار دار یگفت_کل  الیبودن. دان
 گفت. 

  میگرد یناراحت شد وم یگفتم. بابا کل  زرویوهمه چ الی تو اتاق دان میرفت الیومن وبابا ودان  میدیرس
فکر کردم   یکل انی _ک میاومد در زد ودر وباز کرد اسی . منتها، چراغ خاموش. دیخونه جد هیدنبال 

 .میمقدار هم پس انداز دار هیعوض کردن خونه.  یمن هست برا یوطالها

 . شهیم بس

 . میتو رو بفروش  یخواستم طالها  ی_نم

 نداره. یبرام فرق ی مشت حلب هیبا  ،یطالها اگه تو نباش نی_ا

صافتون بشم. چند روز با استرس گذشت وسر   یبه هر دو ما انداخت وقربون دال  ینگاه مانیباباا
 تا متوجه نشه. می رو گرم کرد  اسیمادر 

خونه بزرگتر  هی. خدا رو شکر میکن  دایخونه خوب ومناسب پ هیتا  میزود به همه جا سپرد  یلیخ
 .میدیدورتر خر یاز محل قبل یوجادارتر وکل
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ات   یکارکن بده میک یکردم _فکر کن شر ین محل برام اجاره کرد. قبول نم او کی مغازه هم نزد هی بابا
 رو بده به من. 

 کنن. ی م  بتی . تعقیبرگرد میقد یبه محله ها دینبا

  اسیناراحت شدن. _ یکل  دنیماجرا رو فهم یباز اومدن تا بهمون سر بزنن. وقت  اسی یوزن عمو عمو
  نیبا ا  دی. باستیروز دو روز که ن  یکی ما؟ _عموجان،  شیشهرستان پ  دییای مدت ب هی دییخوا یم

زنگ   دیستی ن میدیدم خونه ود می. رف میفرق کرده بودو_ما نگرانتون ی. رفتار زنموش کلمییا یکنار ب هیقض
 . مانیبه آقا ا میزد

 شده ها درست کردن؟ ل یبراتون اون ذل یچه زندگ  نی. انجایا میما اومد  اطیهزار احت با

  مان،یوبه قول بابا ا میکرد یکه بود اسباب کش  یرفتن. به هر بدبخت میکرد یو راهوزن عموش ر عمو
 . میرو شروع کرد دیتازه تو محل جد یچراغ خاموش زندگ 

 

 ک یشصت و پارت

 نبود. زی از چنگ یگذشت وخبر  یم دیروز از رفتنمون به محل جد چند

 راحت شد که آدرسمون رو ندارن. المیکم خ کم

افتاد. ما وبابا   انیدلهره وار ما، دوباره به جر یبعد، روبه راه شدن کارا وزندگ   الیازدواج دان موضوع
 به دست آماده بود.  ین یری زد ودسته گل وش پ یت  یکل ال،ی.دانیخواستگار   میرفت نایا مانیا

مواجه شد، نظرش کامال عوض   نشیخونواده مت تراویبا م یبود. اما، وقت دهیترس  یچشمش کل الیدان
 شد.

گفته بود.  الیدان یاش رو برا  یزندگ   انیازش نخواست جز صداقت وخودشم همه جر یز یچ ترایم
 کرده بود. فیاون زن گرفتار شدنش رو تعر یبال  ری که کرده بودو به ت یبراش از حماقت  المیدان



 هم آغوش مرگ 

107 
 

عقد مختصر وسفر رفتن شد. هر دوتاشون خوش وخرم از اون   هیهم نخواست. قرار به  یچندان هیمهر
  هیوآرزوهاشون رو با عقل ومنطق رو پا دیخواستن خونه جد یناموفق جسته بودن وم یها یزندگ

 بنا کنن.  یمحکم دوست داشتن واقع یها

هردو   یجام دادو_من، براکرد رو ان  اسی من و یرو که برا یعروس وپسرش هر کار  یبرا نیری ش مامان
 اندازه دوست دارم.  کیکردم وهمه اونا رو به  دیاندازه خر هیپسر وعروسام به 

خوشحال    ی.ما براشون کلنیی افتاد پا یم مانیوبابا ا نیری مامان ش یاز گوشه چشا یشاد اشک
 . آرزوم جمع شدن اونا دور هم بود.  میبود

 الی کنن. دان یزندگ   نایرفتن سفر. اونا خواسته بودن در کنار بابا ا ترایوم الیودان م یعقد مختصر گرفت هی
رو قبال بهشون دادم  ییجبران مکافاتها  دیپدرو مادرم رو کنم. شا یخوام تا آخر عمر نوکر  یگفته بود_م

 بکنم. 

 شد از قبل.  ی روز به روز بهتر م  یل یخ  اسیبراشون خوشحال بودم. مادر  یلیخ

 خودشون.  ینه به اندازه کادو یول میو دادکاد  ترایوم الیبه دان ما

  یما بهمون بر م دیگفت_اگه قبول نکن  اسی  یکردن ول  ی. قبول نممیسفرشون رو داد نهیهز اسی با
 . دشیچون، کمه که نگرف میکن  یخوره وفکر م 

 نیتو ا  میخواست  یهست. نم  ادمیز م،یری بگ یتشکر کردن وگفتن_از شما هرچ یکل المیودان ترایم
 . میبراتون بکن  میتونست   یبود که م یکار   نیکمتر نی._اادی بهتون فشار ب یمال  تیموقع

 . میدیرس مونی عاد یشدن وما هم به زندگ  یاونا راه خالصه

 وخبر نداشتم. شدی من داشت شروع م  یوغمبار زندگ  چیپرپ انیجر تازه

  الی هم هستن. منم با خدونستم مادرش کنارش ومراقب  یراحت بود.م  المیومادرش خ اسیبابت  از
 .دمیرس یراحت به کاروبارم م 

 گذشت.  ی روال معمول م  یآروم ورو زیطور گذشت. همه چ نیهم یماه چند
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. اما،  جهیشدم. چند روز بود که مدام حالت تهوع داشت وسرگ  اسی بیوعج  دیجد یهاحالت  متوجه
 . رفتی م اسیهر بارمادرش، قربون صدقه 

وحالت تهوع داره و شما مدام خدا رو    جهیچرا دخترت سرگ شدبپرسم،یتعجب آور بود ورومم نم برام
 ! ؟یکن  یشکر م

 . مشی بر یببرمش دکتر گفت_خودم براش وقت گرفتم م خواستم

و_اگه تو    دیآخه حالش بد. خند ؟یچرا شما خوشحال  ،ی پرسم. ول  یکه م دی_ ببخش  دمیپرس نکهیا تا
 . یچرخ یودور سرش م یکش  یم ادی فر یخوش  که چه خبر از یهم بفهم 

  ی. _از چمی . بعد بهت بگمیمطمعن بش نکهی. به خاطر ام یبا مامان دکتر رفت  کباری ان،ی _کدویخند اسی
 د؟ یمطمعن بش 

 تورو خدا بگو؟  ،ی_من دارم چ  ی_تو، دار 

رو   اسی  یشکرت. دستا ایخدا  شم؟ی بابا م ،یبود. _چ یب ی. جا خوردم وحس غریشیبابا م ی_دار 
  یم نیی . باال وپادیخند یکرد وم  ی. مادرش ذوق مزم ی _آره عز ؟ی گ یگرفتم و_تو رو خدا راست م

  یگفتم توهم بفهم یدیمادر د  ان،ی. _کشهیشکرت. بابا، باورم نم  ای. _خدادمی کش  یم ادیوفر دمیپر
 .یکش  یم ادیفر

سر داده   یخوشحال  ادی خوشحال شده بود واز ذوق فر ی خبر داد. اونم کل نمیری به مامان ش   اسی مادر
 بود و..

 

 شصت ودو  پارت

 خونمون.  انیخبرداد که دارن م مانیا بابا

 بابابزرگ. دیاریب فی ذوق گفتم_تشر یباکل

 کلمه جون گرفت و ذوق کرد.  نیا دنیاز شن مانیچقدر بابا ،یوا
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  ،ین یری . تا شدم یخر  ینیری ومن رفتم ش میرو آماده کرد ییرا یپذ لیوما هم وسا انیتا ب دیطول کش کمی
 بابا شدنم رو بدم. 

 . دنیرس یمقو یمواد خوراک  یبا کل اونا

نوه تپل مپل   هی مییخوا یبچه است. م ی_سالم، برا  د؟یدیزحمت کش نقدری _سالم، چه خبر؟ چرا ا
 . میوسالم داشته باش

 شهیرو بغل کردو_خدا روشکر. مراقب خودت باش دخترم. از حاال به بعد بار ش اسی نیری ش مامان
  کیگفت _غروب ونزد الی. دانانی_االن م ومدن؟یکجا هستند؟ چران ترایوم  الی_دان دمی. پرسیدار 

  میغذا بخر میخواسته بر ترای . ممیکش یافته به زحمت وما خجالت م  یشام. هر بار زن داداش م
 . ریدنبال ماه من  میر ی. سرراه هم ممیاریوب

رو کرد بهش    نیری. مامان شمیکرد یام کنار غذا درست م یحاضر  زیچ هی. هیچه کار  نیگفت_ا اسی
 مراقب باش.  یدار  شهیو_مادر جون، از حاال به بعد بار ش

 یدونم، االن م یو_م  رونی درآورد ب میمال یچند دست لباس بچه با رنگا فشی از تو ک نیری ش مامان
 بعد. قبول نکردم.  هیچ تشیبچه جنس  میگفت _االن لباس نخر زود. بزار بفهم مانمیعجولم. ا دیگ

 وهم پسر.   برنی دختر م یرنگاش اسپرت وفرشنده گفت هم برا نایا

مادرش   یمتوجه غم تو چشا کدفعهی. میتشکر کرد یوکل میکرد ینگاه م اسیذوق لباسا رو با    یکل با
 .میکردن، کرد ییرایوشروع به پذ میاشاره دادم بسه. حرف رو عوض کرد اسیشدم. به 

که داشت.   یآورده بود. از هرچ  لهیوس  اسی یچقدر برا ر یوماه من  دنیرس  ریهم با ماه من ترایوم الیدان
وحواست به خورد وخوراکش دو برابر   یلحظه هم چشم بردار  هی اسیاصال از  دینبا گهید ان،ی_ک

 باشه. 

  یروز  هیمن  ی کوچولو انی کرد ک یفکرش رو م یمادر فدات بشه. ک ،ی. ایبهش بگ  دیتر نباک گل ناز  از
 به عظمتت رو شکر.  ایبابا بشه. خدا

خدا هر   دوارمی. چقدر قشنگه. امشهیبچه متولد م هیپدر ومادر عاشق  هیو_از  دی رو بوس  اسیهم  ترایم
 هم حفظ کنه.  یشما رو براسه 
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تو بچه دار  می. گفت میهم ما تشکر کرد یبودن وغذا گرفتن، نوشابه، دوغ. کل دهیزحمت کش یکل
 . میشدنتون جبران کن

گرفت. بمب   یها رو دست م   یمجلس ودورهم شهی بانمک بودو هم  یلیخ  الی. داندنیرقص زدن
 بود. یانرژ 

  مریبچه ها من م  ر،ی خسته بود گفت_شب بخ اسی. مادر میرفتن و خونه رو جم وجور کرد اونا
 مادر.  ری . _شب بخدیصدام کن  دیداشت یبخوابم. کار 

امشب حواست به مادر بود؟ _آره به روش   اس،یاتاق خودمون. درو بستم و_  میرفت وماهم رفت اون
دست. بالش تنگه  نکهیا یدونم چشه. _خب چشه؟ _برا یتو خودش بود. _من م  یول  آوردی نم

  یبخرن واون نگاه کنه. _ما که ازش توقع یز یچ هیهمه  دهیمادر وغرورش اجازه نم  هیناراحته. اون 
 اون. یدونم. اما خودت رو بزار جا ی. _ممیرندا

دارم   دمی د یطور  نیکه حال مادر وا ی.از اول مهمونمی کن یکار  هی ایب  اس،ی. ختهی بهم ر  یکل اعصابم
تو   کهیدر سر عقد بهت داد _خب_اونو چند وقترو که ما ی گم، گوشواره ا یکنم. _بگو _م یبهش فکر م

. االنم  می بفروش. اونو ومدی. اصال دلم نیطالها فروخت ه یکنه اونم با بق ی. اون فکر م یگوشت ننداخت
رو   الشیخ  یچی بگم بهش؟ _ه یبچه بفروشه باز به خودمون برگشته. _آخه، چ دیخر یاگه مادرت برا

. تازه بهش بگو چند وقته که تو گوشت  انهی یراحت کن که من حواسم نبود ه که اونم فروخت
 . ستی ن  ادمی. منم یننداخت

 نره. ادتی. _مادرمون، یخوشحالم که تو رو دارم. تو به فکر آبروو غرور مادرمم هست  یلیخ  ان،ی_ک

 نکنه که بهش بر بخوره.  رفتار  یکردم با مادرش جور  یادآور ی اون روز رفتم سرکار و یفردا

 رفتم واونم موبه مو طبق نقشه مادرش رو قانع کرده بود.  من

در جوابش گفته  اسمی. رمیرو که دادم پس بگ  یی. کادو ستین  یکار خوب  نیگفته بود_ا مادرش
هم به  یباشه. کار  یز یشدن چ اد یکه به فکر کم وز ست،ین  یاصال آدم انمیبه خودم وک یبود_اوال داد

  یم فیتعر  اسی. خالصه یکن یخرج خودمون م یپول رو دوباره دار  نیشما ا ، ینداره. در ثان مال من 
 آوردم تا قبول کرد.  راهی مادر راه وب ینصف روز برا هیکرد برام که_
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دونسته.  ینم  یمادرش پس انداز داشته وکس یوانمود کرد که مقدار  یمن، جور  شیمادرشم پ  یجلو
رو نزاشتم متوجه بشه_مادر بزرگ    هیتشکر کردم واصال قض یروز مبادا کنار گذاشته. منم کل یبرا

  نیبزرگتر دیکه از صبح تا شب مراقب ما هست نیمهربون داشتن نعمته. دستتون درد نکنه. شما هم
 کادوهاست. 

 نوه است.  یبرا یسمونیس دیخر یهر مادر   یبه قول شما آرزو اما

که   نی. همدیارز یم ای برام به دن دمید ی رو که تو چشاش م یال گرفت وخوش باغرور سرشو با   مادرش
 کرده بود.  یبه فکر بود انگار همه کار 

 بود.   اهامیکه برام فرشته رو یبچه داشتم. از زن هیبودم. از گوشت وخونم  خوشحال

 

 شصت وسه  پارت

به رسم  اسی یبرا  یسمونی. سدیارز یم  ایبرام به کل دن دمیهمون که اون مادر رو شاد د اونشب،
 داد.  بیترت یمادر ودختر  یشگیهم

 وباز شرمنده تر از قبل شدم.   دیخر لهیوس   یکل نمیری ش مامان

مادرش. قبل از   یباباش وپشت گرم  اوریخواست بشه،  یپسر که م هی. میدی بچه رو فهم  تیس یجن
نداره.   یپسر؟ _به خدا که فرق  ا ی باشه؟ دختر  یبرات مهمه بچه چ  ان،ی_کدیپرس  اس،ی یسونو گراف

 بچه ماست برام بسه. نیا میوبگ میسالم باشه وخوب که سرمونو باال نگه دار

 وبزرگ کردنش کمکمون کنه. تی پسر کاکل بسر دارم، از خدا خواستم تو ترب هی ام خبر دارشدم  یوقت

 گرفت.  یبود واون بچه داشت تو وجود گلم شکل م  زیبرام عز اس،ی

 بده. یشتر یام بود وهر روز دوست داشتم شاخ وبرگ ب  یگلدون زندگ اسی

 . دمیخر  یکرد باالفاصله م یم  اریرو که و یبه خود گرفته بود، فرشته ناز من. هر چ  یمعصوم چهره

 یشگی هم یمون مهمونا. تو جشن ما، دوباره همیگرفت یسمونیهفت ماهه بود که مراسم س اسی
 پسرم.  یبرا دنیاتاق رو چ هی اس،یومادر   نیریبودن ومامان ش 
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کرد،   هی. تا هر وقت گرمیسرش گذاشت یبچه، کمد وتختش، عروسکاش، جق جقه هم باال یپوسترها
روز به روز    اسیبند نبودوشکم   نیزم یتا بچه ام ساکت بشه. پاهام رو میجق جقه اش رو تکون بد

 . ومدیجلوتر م 

 .بانی دست بوس وپابوس امام غر میامام رضا کردم، اگه مادر وبچه ام هر دو سالم باشن بر نذر

 . هیباز گو کنم. خودش ضامن آهو وهر دردمند  امویخودش دل تنگ  شیحق کنم وپ حق

 خونه.  ومدمیکه توشکمش بود م یوپسر   اسیشب به عشق  هر

ترش که برآورده کنه   زیبود براش آلو، لواشک، زغال لخته وهر چ ترش یزای چ  ارشیپر و، و دست
ترش فرو    یزایچ  یلپاش از ترش ی انداخت که نگو. چاله ها یراه م ی. ملچ وملوچدمیخر  یم ازشو،ین
 کردم.  یم فیرفت ومن ک  یم

 دووم بود.  یبرام ب  ی. امان که خوشدیبود. پراز ام یخوب روزگار

 . دیچرخ  یومرگ آور که دور سرمون م قی عم یمرگ وترس هیسا

 خودم، مادرش هست ومراقبشه.   الیخ به

  نیاش رو زم شهیوبار ش  مانیزا یبود، که دکتر بهش وقت داده بود برا ینه ماهه بود هفته آخر  اس،ی
 بزاره. 

 

 شصت وچهار  پارت

رو روال  زیچ. همه میرو توسط پزشکش انجام داده بود مارستانشیب یبچه آماده بود. همه کارا ساک
 وبزرگ.  کیکوچ یآرزوها ای دن هیبودبا  یعاد

  مردمیم  ای شکست   یوآلو ولواشک. کاش اون شب قلم پاهام م وهیم سهیسرکار برگشتم، با دو ک از
 . دمیدیواون صحنه دلخراش وجانسوز رو نم

 به استقبالم. ادیب اسمی هر شب، منتظر شدم تا  یشگیدر وارد شدم وطبق عادت هم  از
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جلو در آقاتون    یایمامان خانم، چرا نم ،یخانم اس،یصدا کردم  یهرچ ،ی بگه. ول  دینباش خسته
. با خودم گفتم نکنه  ومدین ییبازم صدا د؟یی. دوباره _مادر جون، مادر کجا دم ینشن یاومده؟! جواب

 .دادنیهم که نرفتن وگرنه خبر م  یی. جامارستانیدردش گرفته ورفتن ب اسی

 ....... ییرایفکرا از ذهنم عبور کرد، تو پذ نی که ا یفاصله کوتاه تو

 بود اون شب؟ های بود؟ چه شومتر از همه شوم  یچه حس وحال ایخدا  بتا،یوامص

.  ین ینقش بسته با چاقو در شکم بب نیزم  یتلخ وسخته، زنت با پاره تنت که تو شکمشه رو، رو چقدر
 دم و بازدم.  یب  نیمال ن،یخون

از دستم   لیچشام بود. تمام وسا یترسناک و زجرآور جلو لمیف هی. یعکس العمل چیه یب  ،یحت
  غی ج ؟یغرق خون  نیرو زم  نطوریشده؟ چرا ا یچ اس،ی_زدم یم ادی . فراسیسر   ی. رفتم باالختیر
تونستم قورت    یآب دهنم رو نم ی. گلوم خشک شده بود وحت دمیکش یم ادی فر دم،یلرز  یم زدم،یم

 بدم. 

 کردم.  یام نگاه م یخونبار داشتم به از دست رفتن همه زندگ یوبا چشا ستادیابرام  ایدن

 صدام محله رو پرکرد. دم،یکش ادی وفر  غیبس ج از

  ییصدا چیجون وکشون، کشون خودم رسوندم به اتاق مادرش وه   یمادرش افتادم. ب ادی کدفعه،ی
 صدا کردم.  یهرچ  دم،ینشن

 وغرق خون افتاده کف اتاق. دهیبر یی مادرش معصوم با گلو دم، یتو اتاق ود رفتم

 .شدیومادربزرگ م شدینوا تازه داشت خوب م یب زن

اسمت رو به   ؟یرفت  ومدهیکنم.رضا بابا، چرا ن ونیش  زمیسرکدوم عز یدونستم باال یتو سرم ونم زدمیم
 .میامام رضا انتخاب کرد تین

 . رمیپاشو من جات بم ،یاسی
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در زدن من باز   یبودن داخل خونه.چون هر چ دهیپر واریمن از د ونیدادوش یاها با صد هیهمسا
  ی.اونقدر فشار عصبگهیبه همراه چند نفر د دمیامون رو د یبغل دست هیهمسا  ار،ینکرده بودم. آقا کام

 بودکه از هوش رفتم.   ادیروم ز

 وخردوله شدم.  شکستم

 و  گذشت

 

 شصت وپنجم  پارت

رو   نی ریپف کرده ورنگ زردمامان ش  یاتاق چشا شهی. از شدمید مارستانی تخت ب یرو، رو خودم
 سرم بود.  یباال یبا نگران مانم،ی. بابا ادمید

که به خودم اومدم  ی. کمیای تا تو به هوش ب میوزنده شد میچشامو باز کردم، بابا بهم گفت_ما مرد تا
ورضا   اسی_  زدمیم ادی . بلند فرهیگر ری زخواب بود مگه نه؟ خواب بود وزدم  ن یری_مامان ش دم یپرس

  زدمیزنده ان مگه نه؟ به تخت چنگ م زامی غرق خون بود؟ عز اسیمادر  یکشته شده بودن وگلو
  نیری. بابا به زور دستمو محکم گرفت ومامان شرونیب  دیوخون پاچ دمیوسرم رو از تو دستم کش

 پرستار رو صدا کرد. 

بود   یچه عاقبت  نیبود؟! ا اهی . چقدر بخت شما دو تا طفل معصوم سنمیروزات رو نب  نیوا رمی _بم
اونقدر زده بود تو صورتشو وخودش رو چنگ انداخته  ریوماه من  دیرس  ریبه همراه ماه من  الیدان انم؟یک

 وخونمن بود ومن رو از گوشت  یشاهد هر لحظه زندگ  کیبود. اون از نزد  یبود که صورتش خون
 دونست.  یخودش م

 .کردی کرد ونگام م یم هیگر الیدان

 کرد تا بخوابم.  قیتزر یزور. بهم آرام بخش قو پرستاربه

. حباب  دمیدیبرام تا اونروز مثل سراب بود. تا تو ذهنم آب م یرفتم. زندگ یم  یبه خواب ابد  کاشیا
 گرفتارم.  یصفت  یوب یخشک نامرد ریتو همون کو دمید یگشتم وم یوبر م دیترک یآرزوهام م
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تا خوب   مشیکه آورد یبار چشاشو باز کنه، با مادربزرگش، بزرگ هیرضا نداد تا   ایکه دن  ییورضا اسی
 .ی ومرگ ابد قیخواب عم هیکنه وبزرگمون باشه، رفته بودن به   یزندگ

 بود.   نی. چند روز حال وروزم همدیرسیدستم بهشون نم گهید

سرم   یشمع شدوباال نی ریتخت افتاده بودم ومامان ش ی د روجس هیهمچون  مارستانی روز رو تو ب دو
 .مشونیسپرد یبه خاک م  دیجنازه ها بود وبا لیسوخت. موقع تحو  یم

کنن.   یرو بررس   نیقاتل  ایداده بودمشون تا علت مرگ رو واثرانگشت قاتل   یقانون یپزشک لیتحو
 کنن.  ینمونه بردار 

پاکم  اسی تو شکم گل  یوپست ی اون خنجر نامرد یوقت ا؟یبودن خدا دهیلحظه مرگ کش یعذاب چه
نوا   ی. اون زن بدینفسش بر دهیبچه ام نفس، نکش دن؟ی کش یفرو رفت قلب رضامو شکافت چه درد

شبه  هیسرمو  یبود که موها ییزای چ نایا د؟یبری م  یرحم یگلوش رو با ب  یطاقت آورد وقت یچه طور 
 همه شد.  رتی د کرد وموجب تعجب وحیسپ

 مرد شصت ساله رو به خودم گرفته بودم. هیسن داشتم وچهره  یوخورده ا ستیزمان ب اون

 نداشت.  یبرام فرق یزندگ ی جی تو له شده بودم وبا مرگ تدر از

 راه رفتن نداشتم. یبود. مرخصم کردن ونا  زامیگرفتن عز لی بعد موقع تحو  دوروز

 . بردنمیبغلم رو گرفتن وکشون کشون م ریز

 عشقم وهمنفسم.  یقدرتم نا نداشت. تنها موندم، ب یجون وتن ب  یب یپا

 

 شصت وشش  پارت

وپسرمو از    اسیگرفتم. اما،  یم  لشونیرفتم تحو یمن م دیزدم_خدا ، با ادیبه آسمون کردم وفر  رو
گرفتم. نه موقع مرگشون جسد  یکرده بود. طفلم رو تو بغلم با ذوق م  مانیزا اس ی  ی. وقتمارستانیب

  نیچند دمخو رمشیکار کدوم نامرد بوده؟ بگ ه؟یچه امتحان ه؟یچه عذاب نی. ارمیبگ  لیاشون رو تحو
 کنم.  یکشمش وز جر کشش م یبار م 
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داده بودم. مامان  هیمثل دوتا کوه استوار پشت سرم بودن وبهشون تک الی وداداش دان مانیا بابا
 حس نکردم.   یمادر  یرو از ب   یکمبود نیاومد، کمتر میتو زندگ  یکرد برام واز وقت یمادر  ن،یریش

 کردن.  یم یاز ما پرستار  رمی وماه من ترایم

. اون روز جسد  دمید ینم  یز یچ ا یه تو دن ایاز رنگ س ریبود. وغ  اهیبه چشمم س  ،آسمونیخاکسپار   روز
 گذاشتن. نی زم یوپاره تنم رو آوردن. هر سه رو با سالم وصلو ات آوردن وکنار قبراشون رو  زیهرسه عز

که همدمم بود ومادر بچه  یاون تو؟ کس اسمیگذاشتن  یبرا  ؟یچ یقبر کنده شده بود. خدا برا دوتا
 من قبر نکنده بودن؟  یام بود؟ همه آرزوهام بود؟ چرا برا

برام    ایشما چه کنم؟ دن یتنها ب د؟ینبود. چرا منو نبرد میکه زده بود ییتو حرفا یمرام  یب  اس،ی_
 شده.  یکس یقبرستون ب 

 . ریجون منم بگ  ای. خداستیکس ن چیهستن وه همه

 کارا بودن. ری گیپ  مانیو بابا ا نی ری مامان ش یاز همون اول با ما بودن وپابه پا اسمی یوزن عمو عمو

 رفت.  یک یاومد وچه کس یک ،یچه کس دمیهوش بودم ونفهم  یاون چند روز ب من

مدام به  چارهی . بومدیم  ادشی اسیاون روزاش با  یرفتارا دی. شاکردی م هیزن عموش گر شتریهمه ب از
 کنم.  ینتونستم برات مادر  رم،کهی میاس،ب ی_ کردوی م یتاب یوب  دیکوب  یاش م نهیسرو س

  دوتازهیکش یبچه اون همه سخت نی_ا ه؟یچه حرف  نیآرومش کردو_ا نیر ی ببخش. مامان ش منو
 خدا صبر بده به هممون. یماهم راحت بود.... وا الیوخ  یاز زندگ  دید یخوش م یداشت رو

 کرد. یم هیگر دخونید یوم  شدیرد م یهرکس

 آب. ی. حتاز سرم نخوردم ریتو اون چند روز غ  یچیه

  باری یگذره؟ چرا حت  یبه بابا م  یاتاقت چ  دنیبابا، با د یببلعه. _رضا زاموی منتظر بود تا عز خاک
فروشگاه وآشناها   یکه دوستام وبچه ها تی گفتم وجمع یمن م ؟یرو نگاه کن ای دن یفرصت نکرد

ماهم همه با تو   ق،یکردن پارسا اومد کنارمو_رف یم هیبودن گر اسی یوعمو مانیبابا ا یالیوفام
. بغلم کرد وسرمو  میغمت  کیات فرو رفت وداغ دلت. ماشر یزندگ  نهیکه تو س یخنجر   نیا م،تویکی شر
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از همه جا کجا بودم لحظه قتلش؟  خبریمن، من ب  یمنو نجات داد ول اسیرو شونش گذاشتم _پارسا، 
 _خودتو شماتت نکن. 

 . نهیب یم یطور  نیعاشقت بود االنم روحش در عذابه تو رو ا  اسیبوده.   نیا رشونیتقد

 .شدی خوند وسوز جگر ما صد چندان م یم مداح

 . نیطور که سرپا بودم، خوردم زم همون

 . مارستانیرفت ودوباره ب  یاهیس چشام

 کردن. یبا آرام بخش ساکتم م مدام

 بود، بردنم خونه خودشون. ا یتو دن  یر یمرخص کردنم، که تازه اول اس بعد

رو به خاک سرد سپردن. خودمم محزون ودل شکسته کنج   زامیبرم خونمون. اونروز، عز نزاشتن
 بود اون روزا؟  یمونده بودم. مرگ نبود، چ مارستانیب

. مهربون وباوفا کنار لحظه ام. لحظه  دمیسرم د یرو باال  الیبه حال خودم برگشتم، دوباره دان یوقت
 . امیی تنهاغربت و یها

 غماتو. نمی داداش؟ درد وبالت بخوره به سرم. نباشم ونب ،یشد  داری_ب

  یلی گرفت با حرفاش. خ یکردم واونم جلومو م یم هیکنم؟ گر  یورضا چه طور زندگ   اسی  یب الی_دان
کارا رو   ن یچشاش قرمز بود. _خدا بزرگه، تو ا ینکنه. تا حالم بد نشه ول هیمن گر یطاقت آورد جلو

 حقه وکار ما آدماست که گاها ناحقه.  یروحشون در عذابه. خدا جا  یکن یم

 گردن؟  یبر م  یار ی خودت رو از پا درب تو

 .یر یتا، انتقامشونو بگ یمحکم وقو ،یرو پا باش  دیبا

  یخواهر دوست داشتن هیخواهرم بود.   اسیقاتل زن برادرم که نه،  یخودم به شخصه وقت من
 تو صورتش.  زنمی م اشیمحکم، محکم به اندازه همه نامرد یلیس هیقاتلشو، خودم  نمیودلسوز.  بب

 .زانمونی عز تی معصوم یبرا
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 .ی. البته قانون میریگ یدو باهم انتقامشونو م هر

 .یکش  یپاش م  ریطناب دار رو از ز ریز  یفکر کن که صندل یاون روز  به

 . شکندی عدالت خفه م طناب

 بود. رانیا الی. خدا خواسته بود اون روزا داندادیبهم قدرت م ال،ی دان یحرفا

 .دادیکرد و دارو م   یوفشارم رو چک م  دیرسی مدام بهم م  ترا،یم

 . دادیم  یتیتقو یخوردم، بهم داروها یغذا نم چون

 .د یرس  زامیسوم وهفتم عز یبرق وباد روزا نیع

 

 شصت وهفت  پارت

 طاقت اونهمه فشار رو نداشت.  گهید بمقل

نحس وغمبار.  یباز اون روزا کردم؟ ی تحمل م دیرو با  یبه اون بزرگ   یبتیچند سالم بود که مص مگه
 کردن.  یکه دفعه قبلم ما رو همراه ییسر خاکشون به همراه همه اونا میدوباره رفت

 .اسمیچرخه بگم، سر قبر عشقم،  یزده بودم به سنگ قبر...... زبونم هنوزم نم  زل

  یبهتر که بگم کابوس ایبد  لمیف هی نی گفتنا، برام ع تی دادنا، خوندن مداح، رفت وآمد وتسل فاتحه
 وحشتناک بود.

 نبودم. ایدن  نیداشتم واصال تو ا یبد جهیتهوع داشتم مدام. سرگ حالت

اون طرفتر از قبر   یگوشه، کم هیبه اصرار موندو الیوبا زن وبچه ام تنها باشم. دان شدم همه برن منتظر
 شت با اون وضع وحال اونجا تنها بمونم. نشست. نزا  اسی

بگو،   اسیتو دلت رو به  یکن، هر چ یبکش، بغضتو خال ادیکن. فر یخودت رو خال  ،یداداش ان،ی_ک
 .شهیم وغصه ها تو دلت تلمبار  یر ی گ یوگرنه غمباد م
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 هفته است که منم مردم. هی. دمتی. االن سه روز که ندیاسیکه رفت. منم _سالم،  الیدان

کنم.  فیومن ک یبخند یستین گهیخوام. د  یحضور شماها نم  یاون خونه رو ب گهیمرده متحرک، د هی
 .ی بگ  یوخسته نباش یدر رو برام باز کن ،یستین

که برام ساخته شد چه کنم؟ با مامانت   یرضا بابا، با اتاقت وخاطرات رم؟یآروم بگ یتو آغوش ک گهید
 .یا یکه زودتر ب  میکرد یم  یلحظه شمار  هیهر ثان

 .دیرس یکه صدام گوش فلک روپر کرده بود وصدام به آسمون هفتم م ی. جور کردمی حق م حق

. درست  اسی کردم. سرم رو قبر گذاشتم وتصور کردم سرم رو شکم هیسوخت از بس گر یم چشام،
 کنه.  یکنم ضربان قلب رضا آرومم م یقلب رضا. حاال حس م یرو

دونم،   ی. نم یبود. _ببخش، تو خونه ماآروم وقرار نگرفت اسیکه قبر مادر  یرفتم قبر بغل دست  بعد
دختر ونوه ات   ی. نجات بدادی سرش ن ییکه بال یمراقبت کن اسی از  یخواست یم  یاونشب لعنت  دیشا

 . ببخش، ببخش مادر. یمظلومانه ومعصومانه آروم گرفت دن،چهیرو. سرت رو بر

 کرد. رونی و ونمونویآش شهی. بزرگ وبرکت خونه. اما،طوفان بال از ریخواستم کنار دخترت باش یم

 و_بلند شو مرد. کی. اومد نزدوردیمنو ن ونیطاقت اونهمه زجه وش الیدان

  نی هم ایخواد دن  یدلم م نمت،یبی که م ینجور یخونه وخودم نوکرتم. ا میبر .نتتیب  یداره م روحشون
 لحظه تموم بشه. نیجا وهم 

 بغلمو گرفت  وبلندم کرد، بردم خونه. ریز

 حال وروزم بود.  نیوقت هم  چند

 .میقلبم تا صبح با هم بود یرو اسیمنو قاب عکس  شبا

رو روبه روم    اسینوشتم. بعد نوشتن  یدفتر برداشتم ودل نوشته هامو توش به صورت شعر م  هی
 خوندم.  یکردم وبراش م یتصور م

 .دیکش یچشمم وبرام حورا م  یجلو  نشیری با لبخند ش ومدیاش م  چهره
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 روز وشبامو گذروندن. اسی ال یشده بود با خ امیدن

  اسیبا  المیخواستم خلوت خ  ینم دادمیم حی رو ترج ییتنها  یموند. ول یم شمی پ یهرشب کل  الیدان
 .رهی ازم بگ یکس گهیرو د

 

 شصت وهشت  پارت

 بود نیکه نوشتم ا یشعر   نی اول اسیمرگ  بعد

 بودن  یبرا  ییجا

 امن وآرام  یجا کی

 گوشه از نگاهت  کی

 کالمت  ینی ریش

 چشمات  ادیبه  هرشب

 م یروبه رو مهتاب

 دمیماه د یدر رو زتیرخ عز  عکس،

 دمیگلم، ام اسم،ی

 بم یرغ  یب یمرد من،

 نازک عشق گلبرگ

 ی باغ زندگان  در

 دم ید یتو را م  تنها

 زم ی عز یتو ا  تنها
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 نفس، گل من  اسم،ی

 تو خون شد دل من  یب

 ی که باد وحش یوقت

 د یشاخه ات چ  یرو از

 زت یرخ عز  عکس،

 دم یدر آن ند گرید

 ام ی قصر رو ،یبانو

 تو تنهام  یوب یرفت

 ام ی دن ری اس تنها،

 نجام یتو من ا یب  تنها،

 گر ید یجا هی دیشا

 نمی تو را بب  بازم

 نجا یبه دور از ا  ییجا

 به دور از غمها   ییجا

 ی باد  چیکه ه ییجا

 ند یشاخه ات نچ  از

 ی باشم وتو باش من

 . یزندگان  آنجاست،

 تلنگر زد.  هیبهم   ریماه من نکهی. تا ازدی برام دست م ستادهیوا شدی بلند م  اسی المی خ تو
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 حدم دست بردارم. یب یدلسوز، دعوام کرد وبه جونم غر زد، تا از کارام وغصه ها یمادربزرگ  چون

بلندشو برو خودت رو    ؟یکن یم  یدار  کاریبا خودت چ  ان،یروز غروب اومد تو اتاقم و_ک  هی ریمن ماه
 . گفت یکرد. از ته دل نم یم هیاصال قرص بخور وبکش. گر ای. نیماش  ری بنداز ز

 .یکش  یاز غصه ات م یما همه رو دار  نیزجر کش نکن بچه. بب  خودتو

 !ده؟یند یداغ چیه  یجز تو کس گهیتموم شده. د  ایدن یکرد فکر

  یآزار  چیاصغر که ه یعل ی. چطور به گلودنیرو چطور بر نی کربال فکر کن ومرور کن. سر آقام حس به
 شرمانه زدن.  یب  ری نداشت ت یبه کس

 آدم پاک که تو دشت خون، کربال  اونهمه

 خودت مرور کن.  یرو دوباره برا  دنیبر سر

 میست یباالتر ن  نیسخت.استغفراهلل ما که از آقام حس یکنه. امتحانا یخوبشو امتحان م یبنده ها خدا
 به درگاه خدا. 

ن. اگه وداروندارشو زاشونیآوار بود همه عز ری وصبح ز دنیکه شب خواب ییرو بزار کنار دل کسا دلت
 . دیارز یهل پوکم نم هیبه  ایکردن، دن یهمه مثل تو فکر م

 

 شصت ونه  پارت

 تو جمع. وگرنه نه من، نه تو.  ایب دمیوبه عظمت خدا قسمت م دمیسف  سیگ به

 _بلندشو وبه حکمت خدا شک نکن. دوی. و بوسمیشونیپ بعد

 اونا. یکردم،  تابرم پهلو  یخودم رو راض  یوبا هزار بدبخت دمیخجالت کش  دش یسف  سیقسم گ از

  ز یعز ای_فدات بشم، ب ششونیرفتم پ  دیتا د نیری بلند شده بود ودل ودماغ نداشتم. مامان ش شام،یر
 درست کن. بچه ام جون نداره.  انیک یتازه برا وهیآبم  هیمادر برو  ترا،یدلم. م
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 گهیبهم رفت ود یچشم غره بد ریندارم. ماه من لیجان. م ترای_چشم، مادرجون. _زحمت نکش، م 
 بگم. یز ینتونستم چ

 خوردم.   ریماه من یرو آورد وبا نگاه ها  وهیآبم

 کردم.  یم یسفر کرده رو سپر  زیهجرت از خاک عز یروزا شباو

 روز  هیسر خاکشون و میرفت  یم هرهفته

 شدن.  ریدستگ نیتماس گرفتن. خبر دادن قاتل یبود به چهلم عشقم که، دم غروب بود واز آگاه مونده

 .میشد یکالنتر  یراه الیحاضر شدم وبا دان   یمعطل یوب ع یبازداشتگاه اند.سر تو

کنم. آب دهن بندازم تو صورتش وکتکش   کاریچ دمی که قاتلشو نو د دیتو راه به ذهنم رس هزارفکر
 رو آلوده نکنه. ایدن  فشی جا اونقدر گلوشو فشار بدم تا در جا خفه بشه. ونفس کثهمون   ایبزنم، 

 سه معصومم رو از تنشون بکشم. آه

تو   دونمی خودتو کنترل کن. م ان،ی و_ک  دیمال یشونه هامو م الیدان شد؟یبود ومگه تموم م یبد راه
 گذره.  یم یسرت چ 

 بشه.  یمونیکه باعث پش ینکن یوقت کار  هی

 پست فترتانشونه.  یخدا اول از همه شاهد وناظر کار ا م،ی هست، ما هست  قانون

صفت،   وانیقانون. دستت رو به خون اون ح قی. اما، از طرمینشون یوپدرشون رو به عذاشون م مادر
 نکن.   فیکث

منم بود ومن عموش بودم. پس جگر منم کم  یخواهرم بود، رضا، رضا اسیمنم بودن.   یزایعز اونا
 سوزه.   ینم

 داد.  یجلومو گرفته بود. اجازه حرکت بهم نم  ایجون بود وتمام نفرت دن   یپاهام سست وب م،یدیرس

 چشام رد شد.  یو زجر آور از جلو اهیلحظه به لحظه اون شب س همه

 .  دینی داخل وبنش دیاریب  فیو_سالم، تشر میدفتر بازپرس پرونده. سالم داد م،یرفت
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  ارتونیتا جز به جز پرونده رو در اخت دیاریب فیو_خواستم، تشر میروبه روش نشست یصندل  یرو ماهم
 بزارم.  

 نکنه، فرار کردن؟  ؟یخدمتتون عارض بشم. _چه موضوع  دیرو با یمهم  موضوع

مزاحمت    جادیشما ا یقبال پرونده داشتن رو وبرا نجایشما که ا   یناتن یچطور بگم. ما برادرا ی_نه، ول
 . زیاژدر وچنگ یها. به نام میگرفتکرده بودن رو 

  یر یافتاده؟ _اون برادر تون که آزاد بود واز چنگال قانون فرار کرد تو درگ یچه اتفاق  ی.... _ول یول
 بود که از دست ما فرار کرد.   زیمسلحانه ما با شبکه قاچاقشون، چنگ

 .  نجاستیامروز ا نکهی. تا امیکردنش بود دایپ ریگی لحظه پ نیامروز و ا تا

 داره؟  یمن چه ارتباط  زانی قتل عز یوتشکر داره. اما، به ماجرا ریتقد یکار شما جا  نی_خب، ا

که براتون افتاده متاسفم. وبه خدمتتون عرض کنم که اون قاتل   یاز اتفاق   یل یکنم. خ ی_عرض م
 .  زیخدانشناس، همون چنگ

_چرا اما، ردشو از خارج کشور   د؟یدنبو رش یگیکرده؟ مگه، پ دایپ دمونی......؟! از کجا محله جد،ی_چ
 . میزد

برسونه.   انیبرگشته بود تا کار شومش رو به پا  رانیوبا جعل سند ومدرک دوباره به ا یصورت قاچاق به
 بهش شک نکنه که، کار اون بوده.    یتا کس رانی باز برگرده خارج از ا

طرف واون طرف   نیوبه ا مرفتی. بلندشدم وراه مزدمیسرم ومحکم موهاموچنگ م یبردم تو دستامو
 فراوون.  یا نهیبدن وک  یبلند وسست  یها. با گامزدمی اون اتاق قدم م

 .  دمیوارکوبیضربه با مشت به د هیتو بدنم گر گرفته بود و از

فرو   واریکه د  دمیکوب واریتمام حرصم تو مشتم جمع شد واونقدر محکم به د  ،یجون   یاون همه ب با
 رفت.  

 بازوهام، رو گرفت ونشوندم. بهم آب دادن.   ال،یدان

 وجود نداره. یراه فرار  یسر  نیخودت رو حفظ کن. ا ی_خونسرد
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 هفتاد   پارت

 .نمشیخوام بب  یم شن؟یمن زنده م یزایمگه عز گه،ید ده؟ی_چه فا

 به شما بدم.   طیحال وشرا نیاجازه رو تو ا نیتونم ا ی_نم

 بخشم. یقابل جبران باشه اون وقت من تا آخر عمر، خودم رو نم   ری که غ دیبکن یکار  اگر

 بود.  دهیفا یالتماس کردم ب  یچ هر

 تا روز دادگاه. دیببر فیتشر  د،یتون یما گفت_م به

 . ییاتاق بازجو بردنشی. از شانس ما دستبند به دست داشتن از بازداشتگاه ممیاومد رونی دفتر ب از

تا    می. تند تند رفتییاتاق بازجو بردنشیبودش وتا گفتم _خود نامردشه. دارن م دهیند ال،یدان
تو   دی. آب دهنشم پاچزی تو صورت چنگ دیمحکم کوب یل یس هیجلوتر از من  الیودان  میجلوشون باش
 بود؟ کثافت.  دهیوجود، رزل، زورت به سه تا معصوم رس یصورتش. _ب 

 کنم.  یم ت یحل عروسگفتم_به خدا خودم چوبه دار و برات م  منم

 . تی که لحظه مرگت برات بشه عروس یکش یزجر م  اونقدر

 هیسا گه،ید کنمیم  ی. کار نهیزم ر یشماها واقعا ز ی. جای رو نگاه نکن   نیخوام زم یقول خودتون، م به
 نباشه. نیرو زم   فتونیکث

 نی. اشهیوگرنه براتون درد سر م دیکرد. _لطفا، بر یجمع شده بودن واون مامور آروممون م  مردم
 کنه.  تی تونه ازتون شکا یمتهم م

 یم تمیوطفل تو شکمش رو به خاک کشوند. تازه شکا  دمیکنه؟! زنم رو، عشقمو، همه ام تی_شکا
 تونه بکنه؟!

 با شما داشتم؟ یوجود، مگه من چه پدر کشته گ یب

 . میشد نی وسوار ماش می . رفتگفت ی نم یز یاز اونجا دورم کرد واون کثافت چ الیزور دان  به
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 . میری. فردا چهلمه همه با هم مستیخوام برم سرخاک. _االن، حالت خوب ن یم ال،ی_دان

 دوباره حالم بدبشه نبردم.  نکهیاز ترس ا الیچقدر اصرار کردم دان هر

 کرد. قی بهم آرام بخش تزر ترای خونه ودوباره م میرفت

 وهمه نگرانم بودن.  شدمیمعتاد دارو م داشتم

اون طفل   اینوا،  یب  انیشرفا، مگه اون ک یگفت_ب مانیکرده بود. بابا ا فیرو تعر  زیهمه چ الیدان
براشون در نظر   یکه اون دوتا روان یمجازات  نینوا چه کرده بودن؟ ا یمعصوم واون دوتا زن پاک وب 

 بود.  نیسنگ یل یگرفتن خ

 من راه انداختن. ینوا یپسر ب  نیا ین تو زندگکور کورانه وحسد حمام خو نهیخاطر ک به

 گذشت.  یاسینبود  یمثل همه شبا  اونشب،

  یسنگ قبرشو نوازش م دینوازش، صورت نازش با ی . اما، جاششیتا برم پ شدمیباز آماده م دیبا
 کردم. 

 کرد.  رمیوالغر شده بودم. عشقش، پ  دهی. رنگ پردیسرم سپ  یشده بود وموها دیبلند وسپ  شامیر

 به احترام من عزا نگه داشته بودن.  همه

 . دادیشمارمون م یمحزون وداغون ما، خبر از درد دل ب یها افهیق

 داد،ی. زجرم م دادیبودمشون. فکر کردن بهشم عذابم م دهیبود که ند یماه وخورده ا کیروز  اون
کام ما رو هم   شینی ریخواره بود وبا ش  ری ش هید رضا افتا یخاطراتشون واگه، اون اتفاق خونبار نم

 کامم تلخ بود از نبودنشون. تلخ، تلخ، تلخ.  ،یکرد. ول یم  نیریش

  نهیحسد وک یمادرم. اونا همه قربان  مم،ی مر شی بود وپر زدن ورفتن پ کیکوچ ی لیبراشون خ  ایدن نیا
 شدن. یکور کورانه دو روان 

 .یعذاب آور تکرار  لمیوباز همون ف تی تسل ون،یش  ، یینوحه سرا دوباره
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ما هم بودن.  یاونا جگر گوشه ها ان،ی هم داغون شده بودن وبهم گفتن_ک  اسی یوزن عمو عمو
 است.  هیعموش گفت_خوراک شب وروزمون گر

روح شده بود وهر بار از ته دل  یشکسته و ب  یل یتو اون چهل روز، خ اسی یگفتن. زن عمو یم راست
 .ددایسر م  ونیوش  ادیفر

 برگرد. یدختر ماهم بود. تو رو خدا به زندگ اس،ی_

 . یومرگ آرزوهات غوطه ور بش یاهی تو س  دیونبا یجوون  تو

واز کام   یکار مهم که خدا برات در نظر گرفته که زنده موند ه،ی یدار  یکار  ه،یمطمعنم  ای تو دن هنوز
 .ی بار جست نیمرگ چند

 . ستیحکمت ن  یکار خدا ب چ،یه

وپر پر    یببر   نی اون همه عشق واحساس رو از ب شهی. مگه مدی_از شما ها ممنونم، تو غمم پابه پام بود
من ومادرم ساختن   یکه برا یجهنم یمنتظر چوبه دارم. انتقام همه بالها وروزها ؟ین یبب زاتویشدن عز

 .رمیگ یوم  دنیوزن وبچه ام رو به کام مرگ کش

 

 ک یهفتاد و پارت

باهام   یرابطه خون چیکه ه ینگران، برادر  الی ن خواستم با زن وبچه ام تنها باشم. دانهمه رفتن وم باز
 بود.  کتریبهم نزد  یاونقدر معرفت ومرام خرجم کرد که از برادر تن ،ینداشت. ول 

 خودش وخانمش مراقبم بودن.  مدام

 یدوست ،یکار . بذر محبت وعشق ب یکن یونفرت درو م  نه یک ،یبکار  نهیگفت؛ ک   یراست م میمر مامان
 .یکن  ی وعشق برداشت م

خواد،  یکه دلم نم هیکی وخونه برام زندونه تنگ وتار یستی چهل روز که ن زمیعز اس، یکردم و_ یم هیگر
 پا توش بزارم. 

 خوام بفروشم. یرو م   اونجا
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 . یستیکه تو،توش ن  یشهر  نیشهر برم. از ا  نیخوام از ا یم

 رونی. اما، االن اون برونی ب میهر بار با هم بر میکرد یم  یلحظه شمار  میخواد. داشت یم یی تنها دلم
 تو همه وجودم عذابه.  یداغ جهنمه. ب شیبرام آت 

 کنم.  یوپرپر م  اهیکردن وعمرشونو س پرپرت

 وشستم.  دمیدست کش  زاموی که زدنم. با گالب قبر عز زنمشونیم یهمون چوب  با

 بار نوازش کردم.  نی اسم رضامو چند یرو

 . نمیبار وقت نشد صورت چون گلش رو بب  هی یکه حت یمن

 به بودنش رضا نشد(.  ا یکه دن ییکه نوشته بودن )رضا ییاونجا

 نرفته بود وباز مونده بود.  ا،ی ام تو دن یبیغم وغر یلحظه ا قیرف ال،یدان

 یبلند شو به قول عمو ؟یخودت رو خون کن گریج یخوا یم  یکردم رفته. اومد کنارم و_تا ک یم  فکر
. هنوز  یبش لهیاز جانب خدا که تو وس تیمامور هیداشته باشه.  تیمامور هی  دیبرات شا ای دن اس،ی

 پس به کار خدا شک نکن.  یزنده ا

شدن قلبم  کهیت  کهیپرپرکردن اونانشون از ت دیقبرشو نو پرپر کردم. شا یگذشت وهمه گال  چهلم
 رهگذرا.  یداشت برا

 روح داغون ودل مرده. هیرفتن ومن موندم با  اونا

 اون روز خونه رو گذاشتم واسه فروش.  بعد

 قسمم داد نرم باهاشون. نیری هم، مامان ش لی جمع کردن وسا یبرا

  انیبرام نما زی رفتم دوباره همه چ  یلحظه پا تو اون خونه بزارم. اگه م هی یدوباره برا  یحت  نزاشتن
 . همه خاطرات. شدیم

 . ازمندندیکه ن یخونواده ا هیبه   دیرو بد  اسی هی زی رضامو وجه لی_همه وسا

 باشه.   ریپرخ یا گهیکس د یبرا  دینداشت. شا ری ما خ یبرا اونا



 هم آغوش مرگ 

129 
 

 . هیباز کنه کاف  یازمندیاز کار ن یکه گره ا نیهم

 چشم مادر.  یبگ  یوغصه وداغ دلت رو تازه نکن، هر چ ایتو ن انمیک  دم،ی_باشه، ام

اون   یسمونی دخترش وس هی هی جهز  یهست که برا ریخونواده فق  هیما  یگیگفت_تو همسا ریمن ماه
 تنگه وآبرو دار.   یلیدخترش در عذابه چون دستش خ یکی

ت، روحش  داش  اسیکه  یودل صاف ی. مطمعنم با اون بخشندگمیکن یجور م  اشونوی کم وکثر خودمونم
 .شهی شاد م

 .یبد  لیتازه تشک یزندگ هیو یبخر  زارویچ  نیگفت _انشاهلل، بهتر میری ش مامان

 کنم.  یازدواج نم  یبا کس  گهید اس،ی_بعد 

 بود.  ایدن  هیبرام   یکردم و هر لحظه اون زندگ  یبار عاشق شدم وکم زندگ هی

 .ششونمیمنتظر رفتن پ منم

 .هیگر ر یاونجا بودن وزدن ز ری وماه من  نیری ومامان ش ترایرو که گفتم م نیا

 

 هفتاد ودو  پارت

اما، برات   میما تو رو کامال درک نکن دیشا ان،یگفت_ک سش یخ  یوبا چشا ختیاونقدر اشک ر ترایم
 . میناراحت یکل

اونا وسوز جگر   تیخوند وبه خاطر معصوم یشب براشون قرآن م یها مهیهر شب تا ن الیخدا دان به
  میکرد یوانمود م  یجور  میدیدی . هربارم که تو رو ممی خت یر  یسوخت وبا هم اشک م یتو جگرش م

 . میدادیم  تیودلدار یتا تو نفهم 

 سخته. دونمیخودت وسالمتت باش.م مراقب

  یاونجا رو م اسیبا  یبود، وقت یی کردن. چه روزا هیبه همراه دوکارگر رفتن وخونه عشقمون تخل اونا
 .میتا ساعتها خوش بود  میدیخر  یم یز یرضا چ ،ی. هر بار برامیدیچ
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 .شهیم  یخاطراتم چه طور داره تو هر گوشه اون خونه سوت و کور متالش نمیشد نرفتم، تا نب خوب

 به شماره حسابم.  ختنیکردن وپولشو ر یرو خال  خونه

 کمی  نکهی. به محض ادیسربارتونم ببخش شهیاومد. من هم یشگیبابا گفتم_بازم، مزاحم هم به
 .رمیخرم وم  یجا رو م  هیاوضاعم رو به راه بشه،  

اوضاع نابه سامان  نیبا ا یخواست  ی_پسرم، مشکل تو مشکل، کل خونواده است. اگه خودتم حاال م
 .میشت زایما نم  ،یبر  یروح 

 . دلم داشته باشه زی اتاق واسه پسر عز هیخونه اونقدر بزرگ هست که  نیا

 کن، دعا بخون، برو سر خاک ودل سبک کن.  راتی کرد و_آروم باش. براشون خ بغلم

 .میکرد  یم  یکنار هم زندگ  اسیگشتم به عقب وباز با  ی_بابا، کاش بر م

 بود  ادیاونقدر زورش ز ،یباد وحش  یبازو

 امون رو بد فشار داد وآرزوهام رو خفه کرد. یگردن زندگ که

  لیاون وسا اسی ی. ب ری رو بدن درراه خ ل یوسا ه،ی. بقیرو بزارن کنار  اسیخواستم عکس منو  فقط
 نداشت.   تیبرام اهم  ایبرام نداشت. اصال دن  یتیاهم چیه

 قلب من هنوز داغ نبودنشون بود. ،یروز گذشت. خاک واقعا سرد. ول نیچند

کردن دلم باز نشد که  یاونا هر کار  یولرو به زور فرستادم اصالح.  مانیوبابا ا الی. داننیسنگ یداغ
 برم. 

 شدن.  ی. تا راضرمی منم م د،یشما بر گفتم

 نرفتم. گناه که نکرده بودن به غمه من عزادار بمونن.  یول

 زدم؟یکردم وعطر م یم پی خوشت  دیبا یک واسه

 کنم برام اسپند دود کنه وببوسدم.  ی نبود تا هر وقت اصالح م اسی
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 کنم.  یبوسه هاش رو حس م  یگرما هنوز

 . زدمیرفتم وموهامو شونه م  یبه زور حمام م بارمی چند روز  یحت

نبود که فقط غذا  نیا یدر اومد و_اون دفعه اون همه برات مثال زدم. برا یحساب ری کفر ماه من گهید
 . ینی ما بش یوپهلو یبخور 

 بود.  یبرگشت به زندگ  منظورم

  شاتویوموها ور ارمیتراش م  شیر  نیوگرنه خودم ماش یار یم رخت عزاتو در ،یکن  یواصالح م یر  یم
پسر   نیو_بلند شو دست ا الی. داد زد سر دانیبچه، همه رو خون به جگر کرد گهی. بسه دزنمیاز ته م

 انیک رنه،خونه. وگ   دیگرد یوبر م یار یوبعد رخت عزاشو درم شگاهیوبا خودت ببر آرا ریلجباز رو بگ 
 ام. ین یب  ینم گهید یدون  یخودت اخالق منو م

دوست داشتن   یاز رو نمیهم یدوستش دارم که نخوام ازم دور بشه. برا یدونست به اندازه ا یم اون
  بارمیکرد.  یم هیگر یکل دیدی حال م  نیهر بار تو رو تو ا ری . بعدا بابا بهم گفت_ماه منزدی بهم غر م

 حالش بد شد. 

خونه.   میدیورس دیبرام خر الی. تو راه رخت نو دانشگاهیآرا میمرده ام، رفتبزرگ تو دل  یغصه ا با
 تشکر کردن.   ری از ماه من هیاسپند دود کرد. مامان وبق  ترایم

. کفر  چونمیدعوات کنم وگوشتو بپ  نکهینداشتم. جز ا  یو_ببخش منو، چاره ا کیاومد نزد ریمن ماه
 رو که خدا بهت داده رو قدر بدون ومنتظر حکمتش باش.  ینکن، جون

 . یواز خودت دورم کن یدلمو بشکن یچقدر برات مهمم. چون نخواست دمیضمن، فهم در

بعد مرگ   یدی. بهم رسرمینم ی تا اونروزا از گرسنگ  یکه لقمه عشق دهنم گذاشت ی_مادربزرگ، بزرگ
 .منی شما رو بب  دنیونباشم، تا رنج  رمی مادرم، مگه بم

 

 هفتاد وسوم  پارت
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داشت از   ری بهتر بشه؟ ماه من انمی ک ی. تا حال روح ارتی ز میهمه با هم بر د،ی گفت_موافق مانیا بابا
آقا امام رضا. مو به تنم راست شد. نتونستم  ارتی_ز م؟یو_از خدامونه.کجا بر  آوردی پر در م  یخوشحال

 . ارمینه ب

  یبابا، ما نم دیمن ومن کرد و_ببخش  الی . دانرمیگ ی م  مایهواپ  طیلیهمه ب  یوبرا رمی _پس من م
کرد    یبا بابا کار م الیکن. دان لیچرا؟! کارو چند روز تعط  دی. در کمال تعجب کامل بابا پرسمیای ب میتون

بگم؟  ی. _چه طور میگرد یوبرم  م یریسرتون، م یاون چند وقت. _کار مال خودمونه، اشکال نداره فدا
همه  یتو چشا  یحامله است. برق شاد ترا،یخجالت سرخ شدو_م  اازتریکرد وم ترایبه م ینگاه هی

  یوحساب دم یرو بغل کردم وبوس ال یبه خاطر من خودشونو کنترل کردن. خودم، دان ،ی. ول زدیموج م
داره  الی. داندیردمنو ک  طیشرا تی گفتم _مبارکت باشه، داداش. از همه شما هم ممنون که رعا کی تبر

 همه غم. نیبعد ا هیخبر خوب نیوا شهیبابا م 

 رو سرم.  دیدستشو کش ر یرو بغل کردن وماه من ترایم ر،یو ماه من  نیری ش مامان

 پاکش کردم.   عیباردار رو به خاطر آوردم. اشک از گونه ام سر خورد وسر اسی  دمیرو که فهم   یاول روز

 .میشد  یوما راه  ومدنین  ترایوم الیدان

. تو راه همش چشام  میاومدن رضا باهم بر ایار بود.بعد به دندوست داشت. قر  یلیمشهد رو خ  اس،ی
  لمونو یووسا  میکوتاه کرد ی. واستراحتمیوهتل رزرو  کرد میدی. رس دمشید یخون بود ودر کنار خودم م

 . ارتیز یبرا می . رفتمیتو هتل گذاشت

 آقام.  یب یداشت. غربت غر یبیغر  یحرم، هوا میدیرس

پابوستون.  ارمشیداخل. _آقا سالم. نظرت کردم پسر دار شدم اسم شما رو روش بزارم وب  میدر رفت از
 رضا نشد رضام پا بزاره تو حرمتون.  ایاما، دن

مثله   ،یعیطب یهای شاد ی. پس چرا حت یخدا اعتبار دار  شی وپ  یکن یگره از کارهمه باز م شما،
 شده؟! غی داشتن خونواده ازم در

ونماز   می. وضو گرفته بود زدمیزار م دم،یچرخ یرسوندم. دورش م   حیکردم وخودم رو به ضر یم هیگر
با   ک،یپسرک کوچ هیبه خوندن. چشمم، افتاد به  میوشروع کرد می. بعد قرآن به دست گرفتمیخوند
 . ریخونواده فق هیوغصه دار. معلوم بود از  یمعمول  یلباسا
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اونطرف    مانی. بابا اوردمیکرد. دلم براش سوخت وطاقت ن یم  هیوگر دیلرز یم  کشیکوچ یها شونه
 خوند.  یم ارت یبود وداشت نماز ز

گفت_رضا. پشتم  راشی معصوم وگ یبا اون چشا ه؟ی. اسم شما چ زمی کنار اون پسر و_سالم، عز رفتم
 کردم. یبا اون پسرک، م ی بی عج ییدونم چرا حس آشنا یگرفت. نم  ید یقلبم تپش شد دیلرز

البته اگه دوست   ؟یزدی زجه م  نطوریکه ا ت یشده تو زندگ  یز یکردم. چ یداشتم نگاهت م .انمی_منم ک
 تنهاست.   یل یباهاش حرف بزنه. معلوم بود خ یبگو. منتظر بود تا کس یدار 

سخت وال    یمار یب هی. ماریکنم. پدرم، ب  یاومدم وخودمم کار م  ای به دن ی_مادرم رو از دست دادم وقت
 االج. 

 .  دمیخونه رو م   یتونه بره سرکار من خرج یجوابش کردن. نم  دکترا

 کارکنم.  شتریب دیشده. با ادی بابام ز  یخرجمون به خاطر داروها گهی_حاال د ؟یر ی_مدرسه که م

   کار؟یخوام چ  ی. مدرسه رو مد یخونه داد وهم دارو خر هیهم کرا شهیکه نم ر ی حقوق بخور ونم هی با

 رفت وهمه وجودم گوش شد وگوش کردم بهش.    ادمیودم خ درد

 پسر داشتم که هم اسم تو بود.  هیمنم  یدون ی_رضا جان، م

من تو شکم مادرش مرد. ما   ینامرد اون و مادرشو کشت. رضا هیرضا بود؟ _  دیگ یشده که م ی_چ
 . میا دهیهر دو درد کش

 . میا دهیوبهش گفتم_ما هر دو درد کش م یدرد ودل کرد اسیافتادم که با  یروز اول ادی

 !  ؟یکس یداره برا یآزار  ومدهین ایکه به دن ی_چرا عمو مگه بچه ا

 .  یتو وفهمت بخوره تو سر هر آدم نفهم ی_درد وبال

 . میکن یم  یجنوب شهر مشهد زندگ یاز محله ها یکیکجاست؟ _تو   خونتون

 سخت کمکتون کنه؟  طی شرا  نیتو ا د،یندار یل یام ف یکس د؟ی_پس خونه ام از خودتون ندار

 .کننی م یزندگ رانیثروتمندن و خارج از ا یل یام خ یکنن، خونواده پدر  ی نم  یزندگ نجای_اونا، ا
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 هفتاد وچهار  پارت

 ندارن وخبرم ندارن چه به سرمون اومده.  یعاطفه واحساسن. اصال با ما کار  یب  یلیخ  اونا

  یوب یاحترام یکار رو ب  نی بود ازدواج کرد. اونا هم ا  ریخونواده فق هیپدرم با مادرم که از  چون،
 کردن خودشون دونستن. تی شخص

 کرد.  فیتازه پدرم برام تعر ی عن ی دم،یتازه فهم  منم

 . میری بم یاز گرسنگاگه  یاونا دست دراز نکنم. حت شی وقت پ چیخواسته، ه ازم

کس رو نداشت وگرنه اونا کمکمون   چیهمه خونواده اش رو تو زلزله از دست داده بود. ه مادرم
 .کردنیم

 دهیلباس د یدیبا پدرم آشنا شد. پدرم، مادرم رو تو تول نجایمهاجرت کرده بود به مشهد وا مادرم،
 بود.

 . نجایا امیم ای سرخاک مادرم  رمی م ای ره،ی گ یرو ندارم. هر وقت دلم م یکس

 داشتم. یدر کنار اون پسر بچه دوست داشتن یخوب   احساس

. به خاطر  زدم ی مثل خودم حرف م  یبا کس نکهیداشتم. نه به خاطر ا ی. احساس خوبمیحرف زد یمدت
 بود.  نیزم ینشان دهنده امتحانات خدا رو نهیآ نکه،یا

 کرد.  یما شد. از دور داشت نگامون م ینمازش تموم شده بودو محو تماشا مان،یا بابا

 زم؟ یعز هی. اسمت چ یو_به به، چه پسر گل کیکه تموم شد اومد نزد حرفامون

 _سالم، اسمم رضاست. 

 ماهت.  یاسم رضا اومد. _سالم به رو یهم چشاش پر شد وقت بابا

. اونا برن  رمیتماس با مادرت بگ  هیکه نه. اول  خونشون؟ _چرا میاول آقا رضا رو برسون  شهی_بابا، م
 هتل ونگران نشن. 
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 . دیشیدور معطل وخسته م یلی. خونمون خشمیکرد و_مزاحمتون نم  یقبول نم رضا

 بشه. یمن تله باشم واز شما دزد دیشا د؟ییا ی دور افتاده ب یجا هیبا من به    دیترس ی_نم

 . یباش   یطور آدم نیخوره ا  ینم  تتیو_نه، به تو ومعصوم دمیخند

دست   یوقت  ایلی فکر کنه؟ _آخه، خ زای چ نیبه ا دیسن با نیبچه تو ا هی_چرا   دیبا تعجب پرس بابا، 
تو شهر شما رو   ادی_از شماها ز  گنیوم برنمی پرسن، نم  یسوار شدن وازم آدرسو م  یبرا  دمیتکون م

 کردن ازمون.   یدزد یبرا دیکشون یندازن جلو وما رو م  یم

 ای ی به خاطر محل زندگ  دی کنن. آدما رو نبا یوبابا گفت_اونا هم اشتباه م میبه هم کرد ینگاه
 ظاهرشون قضاوت کرد.

 آدما ناراحت بود.  یمهر  یداشت از ب نهیاون بچه درد تو س چقدر

 . میوبا رضا راه افتاد میتماس گرفت نی ریمامان ش  با

 .دمی خر وهی وم ین یریوش  ییموادغذا یکل ریمس تو

 . کردی با تعجب فقط نگام م مانیا بابا

  کردم،ی. تا اون روز فکر م دمی واز خودم واقعا خجالت کش میدی. رسمیکرد  یرو ط یراه طوالن اون
 آدم عالمم. نیبدبخت تر

کنن. اونقدر آدم بدجنس وجود   یترسن از امسال من وبهمون کمک نم یگفت_مردم، م یراه م تو
 هیگن همه رو با  یکه م نجاست،ی کنن. _ا  یدر کارش باشه، اونم خراب م یهم گره ا یداره که اگه کس

 .دیکش یبهم کرد وبه رضا اشاره کرد وآه  ینگاه مان ی. بابا ازننیچوب م

 ی. وقتفیه کثمحل هیشهر، یخونه خرابه تو آخرا هیزنگ زده.  یدر آهن هیبا   میدر مواجح شد دم
 !؟یار یمهمونم م یدیم هیکرا یلیو_به، آقا رضا خ  کیزن صاحبخونه اومد نزد م،یواز در تو رفت میدیرس

دارم االن   یرو ببر داخل کار  مانی داخل. رضا عمو، بابا ا دی. گفتم_شما بردیسرخ شد وخجالت کش رضا
 . امیم
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بچه نه ساله  هیبرخورد. اون  نی ا ستیرفتن داخل ومن به اون خانم رو کردم و_خانم، درست ن اونا
ودرس   ادیگرم درم  یاز جا نایمامان شی تیشما ت ی. _صدادیدونیاست. وضع وحالشونم که شما بهتر م

 . دیننک   تظاهرشون قضاو ی. _آدما رو از رودیکه تو ناز ونعمت بزرگ شد یی. شمادیدیاخالق به همه م

خونه   نیکنم. خرجمم از ا  یرو دارم بزرگ م ممی تیچند تا بچه  یپدر  ی. با ب یگ ی _باشه، شما درست م
 . ارمی شوهرم درم مهی وحقوق نصف ون

 . ضشیمر یبچه وبابا نیاز وضع ا نمیا

کارا   نی_شما، لطفا به ا د؟یکن یرو شل م سهیکه سر ک دی عقب افتاده رضا چقدر؟ _از اقوامشو ن  هی_کرا
 . دی. فقط مبلغ رو حساب وکتاب کندیکار نداشته باش

 رو هم حساب کردم.  ندهی چند ماه آ اجاره

 . انیداخل و _بفرما تو آقا ک رفتم

  دیوسف  اهیس  ونیزیتلو هیفرش پاره،  هی یپوست واستخون، پدرش، نشسته بود. رو کهی ت هیکنار  رضا
 آشپزخونه.  لهیوس کهی وچند تا ت یگاز معمول هیو یمیقد خچالی هید. کهنه وشکسته بو زیم هی یکه رو

 گرفت.  شی . جگرم آت دمیکش یبه بابا کردم وآه ینگاه

  فیبراش تعر ،یها اعتماد کرده. ول   بهیگفت _دعواش کرد که به ما غر یاول ناراحت بود وبابا م پدرش
 . مشیخونتون وبرسون  مییای باهاش ب میکردم، ما از رضا خواست

 کرد.  یرو، چرخ گردون رو تماشا م  ایجون دن  یگوشه افتاده وب هیداشت وبچه بود.در ضمن  حق

 

 هفتادوپنج  پارت

که توش    یآب  وانیل هیکنه. رضا رفت وبرامون  ییرایبا اون حال وروز به رضا اشاره کرد که پذ  پدرش
 چند حبه قند انداخته بود، آورد. 

 . شدمینداشتن. اونقدر بغضمو فرو خوردم که داشتم منفجر م ییرایپذ یبرا یز یچ
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بود که تو عمرم   یشربت  نیخوشمزه تر نیوگفتم_ا میباز خورد ی_دستت درد نکنه گل پسر. هر دو با رو
 . زمی . _نه، عزارمیبده باز برات ب  وانتویخوشش اومد از حرفم و_عمو ل یخوردم. کل 

  نیا نکه،یاز ا  دی. اول بابام خجالت کشدیدیزحمت کش ی ل یازمون تشکر کرد _خ یکل  یخداحافظ  موقع
 میوتو حرم باهم آشنا شد دیواز دوستانم هست  ادتیع  دیبعد گفتم_اومد ،ی. ول دیدیخر لهیهمه وس

 آروم شد.  یکم

رو تا   لیوسا متیق دی. االنم بگکردی ب کردم وگرنه قبول نم وگفتم باهاتون حسا  دیدیرو که خر  یلیوسا
_چرا از خدامه. _پس آدم از دوستش  م؟یستی_مگه باهم دوست ن ؟یحساب کنم. _حساب شده. _باک

 . رهی گ ینم برهیرو که براش م یز یپول چ

 حس ناب رو تجربه کردم.  هیو ختیتو چشاش جمع شد وبغلم کرد. بند دلم ر اشک

 روشاد کنم.  طیبچه، با اون شرا هیبودم که تونستم  خوشحال

بود که   یحساب  هیتصو هیشما فقط به بابات برس.   ،یچ یگفت؟ _ه  یم یصاحبخونه چ  ،ی_راست
 انجامش دادم. 

 آقا کوچولو، باهم یکرد الیخدا نره. بعدشم، خ  شیآدم پ یخواست؟آبروم رفت. _آبرو هی_نکنه، کرا
 . میکن یحساب م

 داشت.  یی. چه عزت نفس باالکردی گفتم قبول نم ینم  یجور  اون

 کنه. هی اش رو تصو یحساب خواست تا بده  شماره

 خوشبخت که تو رو داره.   یلی. پدر خرتتی به غ ن،یبغلش کرد _آفر مانیا بابا

 مرد جا افتاده رو به خودش گرفت.  هیبه قب قب انداخت واحساس  یباد

زنگ بزن. هر وقت از شبانه روز،    یخواست ،یهر کمک  ،یداشت یخودمو دادم_هر وقت کار   شماره
 . _ازخدامه. _پس بزن قدش. میباالخره باهم دوست

 . ومدمینم رونی از فکرش ب گهیرو با عزت واحترام بدرقه کرد. د ما
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 یگرفته ا یل یخ یاومد یشده از وقت  یچ ؟یی_کجادیپرس  ری هتل وهمش تو فکرش بودم. ماه من میرفت
 !  ؟ی. انگار بدترم شدیکرد هیگر یتو حرمم کل 

خود ما اشک تو    نیاسم رضا، ع دنیباشن  نیری ومامان ش ری داد. ماه من حیرو توض  زیهمه چ مانیا بابا
 خدا حکمت داره.  یمادر از تو بدتراشم هست؟ همه کارا ،یدیگفت_د ریچشاشون حلقه زد. ماه من

شب از دست   هیکه همه کس وکارشونو تو زلزله  ییخونواده ها یاونروز بهت گفتم؛ دلتو بزار جا یدید
نقش داره. _از خودم،   ندهیناخواه تو آ ای. هر اتفاق بد تو گذشته، خواه یدیدادن. خودت به چشم د

مادر من بود   زدرد ورنج تحمل کرده بود. با شتریب یاز منم تو بچه گ . اون بچهدم یخجالت کش دایشد
 .ضیپدر مر  هیکس رو نداره. جز  چینوا ه یاون ب ،ی آرومم کنه. ول  یتا کم

 پوست واستخون بود.  کهیت هیکه  یپدر 

 .میمشهد بمون  یهفته ا هی نرفتم. قرار بود  رونیلحظه هم ب هیفکرش  از

 . میبا رضا وپدرش هم سفره بش میوببر میم، شام بخراون شب از بابا خواست یفردا

  زنهیوداد م  زارهی رو دستاش م یداره وشال وروسر  یگفتم؛ چه عزت نفس نیریومامان ش ری ماه من یبرا
 جمع کنه. یتا مشتر 

  یپافشار   ییرفتن جا یبعد از اون اتفاق، برا ،یبار  نیاول  نیگفت_ا ر یبهم کردن وماه من ینگاه همه
 لطف خدا دقت کن.  یبچه رو خدا سر راهت گذاشته. به نشونه ها  نی. ایکن یم

که براش   ی. از قبلم با رضا هماهنگ کردم. با مغازه امیدیوشام خر  میاونشب، از غروب راه افتاد یفردا
 خوشحال شد. یکرد تماس گرفتم واونم کل  یکار م

 خجالت بکشه.  تا مبادا د،یکرد به اون بچه بدون ترحم خدمت کن دیتاک نیری ش مامان

 . میورفت  میدیمخلفات خر یودوغ وکل حونی حوصله. کباب، ر یوب  می. ما آدما عجول ریهمون تقد نیا

بود.  اطی. صاحبخونه اش هم کنارش تو حرونی اومد ب هیباز بود. رضا با حق حق و گر اطشونی ح در
 . دی_خوب شد اومد
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پدرش به رحمت خدا رفته.  م،یدی داخل و د می. رفتزنهیم  ادیداره فر دمیود دهی رضا از سر کار رس االن
 .ومدیصداش ن  گهیکرد ودم صبح د یتا صبح ناله م  د،یکه شما رفت شبید

 رفت.   یشت از حال مرفتم سرکار فکر کردم خواب. اون بچه دا  ی_عمو، صبح که داشتم م

 

 هفتادو شش  پارت

 دونستم چه کار کنم.   ی_االن نم

 . رمی ا شما تماس بگشماره رو رضا داد تا ب نیا

 اون خانم.  یعاطفه گ یسوخت از ب  قلبم

  نهینرفته بب اد،ی ازش بر نم یکنه واون پسرک کار  یتا صبح اون مرد ناله م دهیبود، د یا هیهمسا چه
 چه خبر؟!  

 . دیها رو خبرکنه که شما اومد ه یرفت همسا  یخانم ادامه داد_داشت م اون

  هیراه انداخت که نگو. به ما هم   یبو برنگ حساب هیخوشحال بود. بعد مدتها    یلیرضا خ  شب،ید
 ظرف پر، چلو مرغ داد. 

انداخته   ری گ اطی. منم تو حادیرفت وزنگ زده بود تا اورژانس ب مانیکرد وبابا ا یم  یپرچونه گ  یلیخ
 کرد.    یم یبودو حراف

 بود از دست اون زن خودم رو خالص کردم.   یهر بدبخت به

بر سر   کشیکوچ  یکرد. با دستا  یم ونینشسته بودوش نی زم یداخل ورضا کنار جنازه پدرش رو رفتم
نه  ،ینه خواهر  ،یکنم؟ نه مادر  کار یشهر وخونه چ نیتو تنها، تو ا یو_بابا، تنها شدم. ب زدی خودش م

 .  یونه کس  یبرادر 

 کرد، پدرش به رحمت خدا رفته.  دییاومد ودکتر تا  اورژانس
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. به زور بردمش. پدر رضا رو هم بردن تا ببرن سرد نی اشاره کرد رضا رو ببرم داخل ماش مانیا بابا
 خونه. 

 . بغلش کردم وسرش، رو گذاشت رو شونه هام.  میبابا رو انجام بد یکارا می_رضا جانم، بر

هست رو   خچالیتو  یحبخونه گفتم_هر چشدم وبه صا  ادهیخودم. پ  یخودم بودم، روبه رو انگار
 . دیواستفاده کن دیبردار

 .  دیشما بخور ارمی رو م م،اونایضمن ما غذا گرفته بود در

  یمن فرق  یما؟ با بچه ها شیپ د یاریرضا رو بعد انجام کارا ب  دییخوا یکمتون نکنه. م ی_خدا از بزرگ
 . دمیکش یم ادیفر یینداره. تودلم از اون همه دو رو

 خودم.  ش،ی پ برمشی. مشه ی_نه، مزاحم شما نم

رو که پخته بود به اونها هم داد.   ییداشت. بعد مدتها غذا یبود، دل بزرگ کیکوچ  نکهیبا وجود ا رضا
 براشون زجه ودرد اونو پدرش، مهم نبود. حرصم گرفت از اون همه جفا.  یکه حت  ییبه کسا

وجنازه رو   میوکاراشو انجام داد مارستانیب  م،ی. رفتمدیودوباره رضا رو در آغوش کش نی داخل ماش رفتم
 . میسردخونه داد لیتحو

 .  میاقدام کن شی گرفتن وخاکسپار یبعد برا تا

 .  ستین یخونمون. اگه زحمت دیگرفته اش گفت_عمو، منو بزار یبا اون صدا رضا

 کنم.   یفراموش نم چوقتیوه دیامشب کمکم کرد یلیخ

 کرد.   یم  هیرو ندارم نگران هر لحظه ام باشه وگر یکس گهیا چه کنم؟ داز امشب تنها بدون باب عمو،

 . میکار دار یما واز فردا کل شیپ میریخونتون. با هم م یخواد بر   یگفت_نم مانیا بابا

 کردی نداشت. قبول نم ی. لباس درست وحسابدمیوکفش وشلوار براش خر یمغازه لباس، مشک  هی از
رو آدم   دهی دوست آدم م ی. هر چزدی حرف من حرف م  یطور بود. ورو نیهم  انم،یک  نیوبابا گفت_ا

 کرد ودستاش رو تو دستام گرفتم.   یم هیکنه. فقط گر یبدون چون وچرا قبول م
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 کردم وتو بغلم آروم گرفت.   یکرد. موهاشو نوازش م یدرد م قلبم،

خودم وبراش غذا بردمش تو اتاق   م،یدیرس  یحال شد. اون شب وقت  یحق حق کرده بود وب  یلیخ
 گرفتم. بچه تا اون وقت شب گرسنه مونده بود. 

 دوتا قاشق به زور بهش، دادم تا بخوره.   یکی خورد،  ینم

معصوم داشت وگفت_شما برو    یسبزه وبانمک بود. چهره ا اه،یدرشت وس یبود. چشا   یبانمک پسر
بابام نماز بخونم تا امشب آروم   یبرا  رمی. منم مدیدیزحمت کش   یلیبخواب به خاطر ما امشب خ

 .  رهیبگ

 . مینماز بخون  زانمونیآرامش عز یوبا هم برا رمی منم وضو بگ ستایدل، وا زیعز نی_آفر

 .  ستین زنده   شتریب گهیگفتن؛ تا چند وقت د ی_دکترا جوابش کرده بودن. وم

 ترکم کنه.   ایزود  نیکردم به ا ینم فکر

کردم   یم هیکرد ومنم گر یبغلم. حق حق م  دیبد وتلخه. پر  یلیخ  یی. تنهایفهم یمن رو م شما
 بدم.   یکردم دلدار   یم یوبهش، سع

  یامشب کنار شما بخوابم؟ کل  شه،یبگو؟ _م هی. _چشهیبپرسم روم نم یسوال  هیخوام   ی_عمو م
._چرا که نه پسرم.  دمیخواب  یرو بگه. آخه هرشب عادت داشتم رو دست بابا م  نیتا ا دیخجالت کش 

 بعد مدتها.  رمیهمدم آروم بگ هیانگار خودمم منتظر بودم تو آغوش، 

 

 هفتادوهفت  پارت

 .میفت وبعد در آغوش هم آروم گر میودعا کرد میشد واونشب باهم نماز خوند صبح

با   مانیومن وباباا نیری . مامان شمیگرفت یم  لیوپدرش، پدر مهربونش رو تحو میرفت  یم دیبا صبح،
 از صبح  ریماه من

 . میراه افتاد  کشیدرجه  یال یودنبال رضا همچون فام میوکاله کرد شال
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 هیگر یگوشه وحساب هیومرامش ورفتم  ییاز اون همه آقا اوردم،یکرد که طاقت ن یکار  هیاون روز  رضا
 کردم. 

پوال کمه.  نیدونم ا یومردونش اونا رو داد بهم و_عمو، م   کیکوچ یپس انداز داشت. با دستا یکم
 همه پس اندازمه. ،یول

 رو ازم قبول کن. نایخرج دوا ودرمون بابام کنار گذاشته بودم. حاال....... ا یرو برا نایا

 د؟ یا وقبر خرگل وخرم شه،یبابا م یبرا

 پول قبر بابامو بدم؟  یتا قسط   نجایا تی ریبا مد یکن ی کم بود صحبت م  اگه

هست. من آشنا   ادمیپول ز نی کردم. گفتم_ا مانیبه بابا ا  ی. با بغض نگاهدی دور سرم باز چرخ  ایدن
 کنن.   یدارم وبرامون قبر رو ارزون حساب م

 خدا رو شکر.  شه؟یعمو؟ بس م  یگ یراحت شد و_راست م یکم  الشیخ

 همه نیا کش یکوچ یشونه ها  دیبا چقدر

 کرد؟  ی ورنج رو تحمل م  درد

 بود.  ادیقامتش، قامت مردونش ز یزور غم به رو چقدر

 گفتم. اصال آشنا نداشتم. خودم همه خرج ومخارج کفن ودفنش رو دادم. یدروغ مسلحت بهش

و ذهاب    ابیخرما وگل ا نهیخورد. اون پول فقط هز یگرفتم بهش برم  یکه رضا داد رو، اگر نم  یپول
 پدرش شد. 

 . میخوبم براش گرفت  یلیسنگ قبر خ  هی

 وگور کن.  میسوخت، ما بود یتنها بودن. دلم م  یلیخ

 یدست فی ک  هیبا  انیکه سر قبرا م  ییوسر خاک قرآن بخونه. از همون ها ادیتا ب مینفر پول داد هی به
 .ده یم یپول  هیخواست بهش  یهر ک  م؟بعدیپرسن _قرآن بخون یوم
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گرفتم خودم بزرگش کنم   میتصم دم،یرضا رو د یکس  یوب ییتنها  یجا سر خاک پدرش، وقت همون
 کنه. یوببرمش با خودم زندگ 

 باز کرده بود.  ی. تو قلب وروحم جاشو حسابمیتو همون مدت کم بهم وابسته شده بود   یلیخ

 که آقا امام رضا بهم داده )رضا(.  یا هیهد همون نیا دم،یفهم

 رضا سر راهم گذاشت.  هی روزگار گرفت و رضامو

 .شدیدل سنگم آب م شی و زار ونیش دنید با

کنم   یدر رو باز م  یوقت  یخونه. حاال ک ومدمی. هرشب به عشق تو مهیتو خال ی_بابا، بلند شو. خونه ب 
 گه؟  یم دیتو با لبخند، بهم خسته نباش امیوم

 سرم؟  یدست نوازش بکشه رو یبخوابم وک یک یدستا یرو

 افتادم.  اسیخودم سر خاک  یحرفا ادی

 . شینگهدار یشد برا  یجد ممیتصم  شتریب

 

 وهشت  هفتاد

 هتل.  مشیوباز با خودمون برد میکرد بلندش

از   مطرح کردم. اوناهم، همه از خداشون بود. خوشحالم شدن واستقبال کردن زانمیرو با عز موضوع
 که گرفته بودم. ی میتصم

 . یگرد یبرم   یبچه خودتم به زندگ  نی. با ایکن  یم  ی_بابا، کار درست

 . دیش یقلب شکسته وسوخته هم م مرحم

 .میرو شکر، آقا نوکر در خونتون  خدا

 . یهست یب یبرم که ضامن هر غر قربونت
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_من، عمو؟!   ؟یکن یدگبا من زن   یباز رضا رو بردم کنار خودم خوابوندم و_رضا جان، دوست دار  شب
 . زمی_آره عز

خوام ودوست دارم با    ینم کیبدون بابام. خونه سرد وتار  کیودلم تار ایشما تنهام. خونه دن نیع منم
 شما باشم. 

 داره.  تیمن باش. خدا هم رضا ی رضا ی. تو جامیکن یدر کنار هم، به هم، کمک م  ،ی_اگه پسرم بش

 .شمی وپدرت م  یقانون  یافتم دنبال کارا یفردا م از

 . یهست یبغلم کرد و_دوستت دارم. شما آدم خوب  محکم

 . نمتونیونب  دیشهر بر نیدوست نداشتم مسافرتتون تموم بشه واز ا راستش،

 خلوت.  یایدن هیرو نداشتم. من مونده بودم و  یبدون بابام کس گهید

 رو انجام بدم.  شونی قانون  یاراکردم وخودم موندم تا ک  یرو راه   نایا مانیا بابا

  تراهمیم تی وضع یداشتن. از طرف  یواونا هم کاروزندگ  دیکش یطول م یگرفتن، کل یسرپرست یکارا
 بود.

 . میری بگ یقانون تنامهیرضا  تیاز خونواده پدر دیرضا گفتم، با به

 مرده؟  ایدونن زنده ام،  ی. نمدنیمنو ند بارم ی ی_اونا، حت 

همه سال؟ کجا، که ما اون همه درد  نیخورن. کجا بودن ا یاصال به دردم نم  گهیضمن حاال د در
 م؟ی رو تحمل کرد یوندار 

 تو باشن.  میتونن ق یبدن. اونا االن م ت ی رضا  دیقانون، قانونه. با ی_باشه، پسرم. ول

 سر وقتشون. می. با رضا رفتمیکرد دایرو پ شی . آدرس خونواده پدرمی. درخواست دادمیرفت

 دادم. یکارا خونواده رو قرار م انی در جر مدام،

 . خی! سرد وده؟یخونه پدربزرگ رضا. واقعا ثروتمند بودن. اما، چه فا م،دریدیرس
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اطالع بدم.   دی. _چند لحظه صبر کنمیکار دار یاسیق یدرو_سالم،با آقا یونگهبان اومد جلو میزد زنگ
 داخل.  د،یی_بفرمابرگشت و قهیبعد چند دق

 کرد داخل.  عتیرو به قول خودش، مشا ما

 .کی خانم مد باال وش هیبود و  ریلچ یو یکه رو یافتاد به مرد چشممون

  ینگاه بد وب  هیآقا پسر نوه شماست.  نیامرتون؟ _سالم. راستش، ا د،ییاخالق. _بفرما یکامال ب البته،
 ت شدم.ناراح  یعاطفه به رضا کرد. بچه ام دلش شکست ومن کل

 بزنه؟  نیبه سرما زدن که ا  ی_نوه؟! پدرو مادرش چه تاج

 . میبه نام محمد ندار یوقته، پسر  یلیبزرگشم گفت_ما خ  پدر

 رفتن.  ایاز دن شونیحرص گفتم_متاسفانه، پسرتون فوت کرده وعروستونم، قبل از ا با

 هم کمتر.  بهی از غر دیناراحت شدن. شا بهیغر هیشد. در حد   ینم  باورم

 ؟یخور  راثی م یتحفه رو آورد نیا  ؟ی_حاال که چدیشرمانه پرس یبزرگش، ب  مادر

  جهیکه نت میدار ییکه احترام پدرو مادر سرشون بشه. هم نوه ها میدار یهم پسر وهم دختر  ما
 انتخاب ما هستن. 

 کنن. یم یتو ناز ونعمت زندگ  ا،یدن یجاها نیتر یوعال  نیتو بهتر االنم

حدتون متشکرم. به هر حال،   یب یی ودلجو ییرایبلند شدم ودست رضا رو گرفتم و_از پذ  ت،ی عصبان با
تا بتونم آقا رضا    دیبه بنده بد یکتب  تیورضا  دییایکنم، ب یکه خدمتتون عرض م  یخ یتار نیدر ا دیبا

 قبول کنم. یرو به فرزند

 قبولش، کنم.  یزارن به فرزند ینم اتنیح   دیپدربزرگش در ق تا

ندارن ودر   یمناسب یجسمان  تی گفت_اگه خودشون، بگن وضع  شونیصحبت کردم وا لمیوک  با اما،
کرد.   ی کار  شهیرو به شما واگذار کنن م شی کمال صحت وسالمت عقل بزرگ کردن رضا وسرپرست

 . امی _باشه، م
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  ی. پدر رضا کار درستدنیبه مهر بر سر اون طفل معصوم نکش  ینوازش. دست  هیکردن از  غی در ،یحت
کرد نه با   یبا عشق زندگ ،یداشت ول یسخت یسلطه اونا نرفته بود. هر چند زندگ ر یه بود که زکرد

 گذشته خودم بود. ییجورا  هی. رضا یزوروچاپلوس 

 . میقرار گرفته بود یمورد شکنجه روح هردو

 . دنیکش یم دکیرو فقط به اسم  تی که آدم میبود ییدست آدما ری کدوم اس هر

 رفت.  شی پ عتریکردم، سر  یکه فکر م یاز اون  کارا

خونه  میوبا رضا رفت میداد لیهتل رو تحو نا،یدو روز بعد رفتن بابا ا ی کیرو در مشهد موندم.  یماه هی
 .میگشت یوشب برم  رونیانجام کارا ب یبرا میزدیرو هم حساب کرده بودم. از صبح م هیاونا. کرا

 خونه. میرفت یخواب م  یبرا فقط

  د،یکشیپهن بود دراز م  شی ماری که رختخواب باباش تو مدت ب  ییرفت واونجا  یم یمک یرضا قا  شبا
 کرد.  یم هیگر

 .رونی داشتم اون روزا، زودتر تموم بشه واز اون خونه ببرمش ب دوست

  شیعاطفه پدر یشرم وب  یشد وخانواده ب لیتشک  ی. باالخره، دادگاهدیکش یبد زجر م یطفلک  داشت
 رو امضا کردن. یراحت اومدن وبرگه مربوط به سپردن سر پرست   یلیخ

مزار پسرشون   دنینپرس ،یتفاوت از کنار دل شکسته وداغون اون بچه رد شدن ورفتن. حت  یب  یلیخ
 کجاست. 

برخورد کردن. اونا  یکنن، که اون دوتا با اون طفلک  یبرخورد نم  یمدل نیهم ا یا رهیقاتل زنج  هی با
منن واز   ی. اما اونا حام دیمن شد یوحام  یا بهیغر هیکرد و_شما،   هیکه رفتن، رضا آروم ومردونه گر

 ترن. بهی غر به،یصدتا غر

 کردن؟!  یبود که با عشق با هم زندگ  نیاز ا ریبود مگه، غ یپدرو مادرم چ  گناه،

 هکار باشن.  کنم همه آدما گنا  یدوست داشتن آدما گناه، آرزو م اگه
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 هفتاد ونه پارت

 انجام دادم.  لمیوک قیوامضا و..... بود که از طر یقانون  زیخورده ر  یکارا یسر  هی

خدا، همش به مال و  نمیهم یبود. برا ری خ یحق وکالت رو بابا داد. همش دستش تو کارا  تمام
 .دادیاموالش برکت م

 کردم.  دایپ  یزندگ یبرا یقو زه یانگ هیبرام خوشحال بود که  یگرفت وکل  یمدام تماس م  ال،یدان

 کرده.  دایکنار خودشون پ نیری خونه به اصرار مامان ش هیبهم خبر داد، برام  مانیا بابا

رسه، گوششون بدهکار نبود. مامان   یخونه تو اون منطقه نم دیگفتم_من وسعم به خر یهرچ
 . مونی است از طرف ما به خاطراومدن رضا به زندگ هیهد هیپول خونه،   هیگفت_بق

شما به من   قهی سل هیچه حرف نیالبته با اجازه ات. دعا کن معامله انجام بشه. _ا م،یکرد دایجا رو پ هی
 گل پسرم.   یدونم؟ _تو رحمت ی دارم، نم  یاز زحمت، چ ری ثابت شده است. غ

وادامه    ادیب  دیبچه با نیوهم کارت. اهم حواست به رضا باشه  یتون  یضمن، مادر جان تو نم در
 خواد.  یخواد، خونتون جم وجور م   یخواد، مراقبت م یبده. غذا م  لیتحص

  ییزایچ هی. دهیکش  یوامورات خونه رو به دوش م یتنه بار زندگ  هیدونستن رضا خودش  ینم  اونا
 بودم.  شتریمن باهاش ب ،یبودن ول  دهیشن

 .دونشمینفسام مد نیکرد.تا آخر یم  یهر صورت مادر  در

همه  ؟یچ  یزندگ لهی. _آخه اسباب وو سمیدیخونه رو چ  دییایرو گرفت و_تا شما ب   یگوش ال،یدان
 . ری در راه خ میروداد

کردن واالن تو انبار خونه خودمون  دیخر یفتن بازار وبرات کل  رریبا ماه من  ،یشناس ی_مامان رو که م
 گذاشتن.

خودت   یاسباب ولوازم خونه رو پا نهی. البته، هزنمیتا اسباب رو توش بچ دنیخونه جد لیتحو منتظر
 نوشتن. 
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پول خونه رو هم که حساب کردن شرمنده   هیکه به فکرمند وتازه، بق نی_دستشون، درد نکنه. هم
 شدم.

پسرم شد واسمشو زدم تو  یرضا قانون  لمون،یوک یر ی گیوپ  یوبا دوندگ  دیوقت طول کش چند
 نامه خودم. شناس

 .میرضا رو جمع کرد یها لهیتهران و وس  میبرگرد میخواست یدارم که، م ادیرو ب   یروز 

زدم   یز یچ  یحرف   د،یکرد  یزندگ نجا یکه ا یچند وقت نیاش اومدو_رضا جان منو ببخش، ا صاحبخونه
 . یکه ناراحت شد

 .یبود   اری شما هم خونه ات بود وصاحب اخت ه؟یچه حرف  نی_نه، خانم ا

انداخت. انگار واقعا مادر   یم  اسی ادیداشت. کاراش منو مدام  یبزرگ وبخشنده ا یلی دل خ رضا،
 وپسر بودن.

 نداره.  یاز یرضا بهشون ن  گهی. دیبه سمسار  دیرو بد لیتمام وسا ،ی_راست

 . زمیر  یام رو به پاش م یزندگ همه

 .نهیغم بب یلحظه ا زارمیآخر عمر نم  تا

 آقا رضا.  یشد  ری_خدا رو شکر. عاقبت به خ

سر خاک پدرش. تا قبل از   م،یکه اونجا بود یطبق معمول هر شب جمعه ا میورفت رونی ب میدر اومد از
کنم.  یاز دست رفته ام دوست داشته باشم وبراش پدر  ز یهمچون عز زشو،ی وعز  رمیپرواز ازش اجازه بگ 

 وسرخاک پدرش. بهش قول دادم تو سال چند بار ببرمش مشهد 

همدمم، پدرم. آروم   شهیداره م انی آقا ک  نیراحت، ا التی با پدرش درد ودل کرد. _بابا خ  یهم کل رضا
 . ادیبه سرم م ی نگران من نباش که بعد تو چ گهیباش، د

  دهی. هردو زجر کشمیدردودل کرد ودلشو سبک کرد. بلندش کردم وهر دو دست همو گرفت  ی کل خالصه
  ن یروزگار روتو بدتر نی دونه جور چ ی مطلق عالم، که خودش م  ی. قربون دانامیاز دست داده بود زی وعز
 .نهی چطور به نفع ما بچ طیشرا
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 بودم.  رو گفته نیبه زم  مایتماس گرفته بودم وساعت نشستن هواپ الیدان با

 . میوقت داشت یچند ساعت  هنوز

لباس کهنه ومسواک   کهی چند ت ،یم یساک رنگ ورو رفته قد هینداشت. تو  یادی ز یشخص  لی وسا رضا
 وشامپو ولوازم حمامشو گذاشت.  

 خجالت بکشه موقع لباس عوض کردن.    ایخواست بچه ام بد بگرده.  ینم دلم

 پدرش تموم شده بود.  چهلم

فروشگاه بزرگ وبراش چند دست لباس وچمدون وکفش   هیحمام وبردمش   ،یسلمون  میهم رفت با
 .  دمیخر

 .  دمیخر  یبردمش براش لوازم شخص بعد

 دندون نو، سشوار و..... ری تن پوش، مسواک وخم حوله

 دادم،یاجاره خونه م دیبا ای. شدی بخرم، نم نایخواستم از ا یحوله ها، سشوار. هر وقت م  نی_عمو از ا
 .دمیخر  یدارو م ای

 تو.    یزندگ ن ی ام تام فهی . من از حاال پدرتم ووظ ستیممنونم. _تشکر الزم ن ازت

  یبار اول زبونم نم  ی. _دوستت دارم با، با، بابا. _منم برایخوب بپوش  ،یخوب بگرد  ،یدرس بخون  دیبا
 تو.   نیبابا بگم. درست ع  مانیبه عمو ا  دیچرخ

 

 هشتاد  پارت

 . مینی که گذشته رو بب  ییبه جا برهیچرخه. درست ما رو م  یگرد وم ایدن واقعا،

 داشتنشون رو داشتم تجربه کردم. یرو که آرزو یی زایچ مانیمن مرور شد. منم، با باباا گذشته

 .میچرخه عظ  هی ایدن نیبود. ا نی ریمهربون و نوازشگر خودشو ومامان ش   یدستا نشون،یمهمتر
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که   ییکردم. قد تمام لحظه ها  یم یرضا پدر  یبرا دی . بایکن  یدرو م  یبکار    یمادرم هر چ  قول به
 رضامون.   یبرا ییایرو یایدن هیساختن  یبرا  اسیبا  می کرده بود یز یبرنامه ر

بابا   مانیرو که به عمو ا یانس گرفته بودم وبا گفتن کلمه بابا از دهنش، حس وحال اونروز  بهش
 گفتم رو درک کردم. 

 سمت فرودگاه کم مونده بود به وقت پروازمون.  می. راه افتادمیتو شهر گشت کمی و میغذا خورد میرفت

قطارم   ینشدم. حت مایاپ_راستش چرا. چون تا حاال سوار هو ؟یترس  ی_از پرواز که نمدمیپرس ازش
 ترس نداره. زم،یسوار نشدم. _نترس عز 

 . زهیر  یترست م یسوار بش باری اگه

 .میشد  مایوسوار هواپ  دیپروازمون رس  نوبت

 .دادی رو داد. رضا با تعجب گوش م یشگ یهم حاتیاومد وتوض  مهماندار 

قلبم، نشان    یدستامو سفت گرفت وسرشو رو شونه هام گذاشت. تپشا م،یبلند شد  نیزم یاز رو یوقت
 حدم داشت.  یاز دوست داشتن ب 

 اومد استقبالمون. الیدان م،ید یرس  ینشست. وقت مای اون راه وهواپ گذشت

 شاخه گلم روش چسبونده بود. هیها.  یکنترل نیتو دستش بوداز ا یبزرگ اسباب باز  نیماش هی

و_سالم، بله.    دیخجالت کش د؟یگل باش یپسر برادرم آقا رضا دی_سالم، عمو جان. شما با کینزد اومد
!  ؟یکنترل نیماش  ،یمال شماست. _وا نیجانم. کادو رو داد به رضاو _ا  زی_آره عز ؟یال یشما عمو دان

 .دیرس یپولم نم  ،یداشته باشم. ول  نایاز ا یکیدوست داشتم  شهیمن هم

 نیانداختم. اونجا پر بود از ا یم ی فروش یروسر  یبه مغازه روبه رو ینگاه هی هر روز غروب  بجاش،
 .نایماش

 کرد. یی وبغلش کرد وخوش آمد گو دی. بوسی_خوشحالم که دوست داشت

خوشحال ودر    اسمیبچه باش. مطمعنم، روح  نیبه فکر ا گهیتو رو خدا د انم ی گفت_مبارکه، ک بهم
 .یکه کرد   یآرامش با کار 
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 خونه، همه منتظر پسر کوچولوتن.  میبر

 . میخونه وهمه منتظر بودن برس میهمراه رضا رفت به

 رو نداشتم. یکنه. توقع قربون  یپسرم قربون  یپا یبود تا جلو ستادهیدر قصاب چاقو به دست ا یجلو

 کردن. یم یوخودشو نو معرف  دنیرد هر کدوم به نوبت رضا رو بوس ک ی اسپند دود م ریمن ماه

 کرد.  یوتشکر م ختیر  یاشک م دیکه د یاز اون همه محبت  رضا

تولدش روش بود.   کیبود که اسم رضا وتبر زی تولدم رو م کیک هیکرده بودن و  نیخونه رو تزئ داخل
 برام تولد نگرفته بود  ی_از همتون ممنونم. تا حاال کس

 . یبش ری _عمو جون، حاال مونده تا غافلگ

 کرد.  یم یچشم نواز  یو رنگ ین یتزئ یکاناپه بادکنکها یسرش رو ینشست وباال  کنارم

 تونست پنهون کنه. یشاد بود. اما، غم تو چشاشو نم یاونشب کل  رضا،

 بود.   یوهم ماکاران مهیمونده بود. هم ق رهی غذا رو آوردن، خ یشام، وقت  زیم سر

بگم جز    ی_چ ؟یدوست دارن. برات درست کردم، دوست دار  یگفت_بچه ها معموال ماکاران ترایم
هست. اشک   انمی . رو کرد بهم و_به جاش بابا کدیدیبار اول تولدم رو م یتشکر؟ کاش بابامم بود وبرا

 همه حلقه زد. یتو چشا

خوشمزه وژله  یخوراک  یکه کل میغذا بخور عتریفضا رو عوض کردو_خب، بچه ها سر مانیا بابا
 منتظرمونن. 

 پره باال.  یم  یاز خوش م،یدیبراش خر ییرضا بدونه چه کادوها اگه

نکرده  یبزرگ شده بود واصال بچه گ  ،یسوخت، اون پسر تازه واردم همچون خودم تو بچه گ یم دلم
 بود.
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خانم. _نوش جانت، پسرم. به من از حاال    نیریمودبانه گفت_دست شما درد نکنه ش  یل یشام، خ بعد
. پس باهامون ی. از حاال به بعد تو نوه ما هستییبگو بابا مانمی. به بابا انی ریبه بعد بگو مامان ش 

 راحت باش. 

 کردن.  تیرو ترب   یدسته گل نیهمچ هیروح مادر وپدرت شاد. که  ن،ی_چشم. _آفر

جون سابق رو   گهید ر یکه باردار بودوماه من ترایکرد. م  یکار م شتریب ن یریومامان ش میرو خورد شام
 نداشت. 

 تا آب نشه. خچالیکه بردن گذاشتن تو  یر ی بزرگ تصو کی ک  هیشد.  کیک  نوبت

 کرد. یرضا رو صد چندان م جانیه نیرضا روش بود وهم  عکس

 

 ک یهشتاد و پارت

 جواب داد_از بابات گرفتم.   الیدان د؟یعکس منه؟! از کجاآورد نی_ا

 . مینیهم بب  ترایگفتم، عکس رضا رو بفرست تا من وم انیکه به ک یموقع

 .یولباس مرتبم تنم کرد یازم عکس گرفت  یاومد بابا، با گوش ادمی_آره، 

 رفت تو ده سال.  یکرد وم یروش بود. نه رو تموم م   یده سالگ شمع

 .یونه تولد  یشرکت کنم. نه عزا ونه عروس یمراسم چی ورضام، تو ه اسیکردم بعد  یفکر نم چیه

 نبود.  ی ثروت چیبا ه سهیکه رضا اون شب کرد، قابل مقا ی فی وک یشاد  برق

 شام قولش رو دادم.   زیکه سر م  ییگفت _حاال نوبت کادوهاست. کادوها بابا

 .نگی بلند شد وباهم رفتن به پارک الی. دانالیچشمک زد به دان هی

 .نهیکرده بودن تا رضا نب  میرو اونجا قا کادو
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به دسته اش وصل شده. رضا تا چشمش به    یدوچرخه خوب وبزرگ با ربان هیهم آوردنش.  با
 باال. دیدوچرخه افتاد، پر

 مال منه؟ نیمن! ، ا یخدا ی_وا

خواست رضا    نیری که مامان ش ییت از کلمه باباگرف  یچه حس مانی. باباییبابا ال،ی ممنونم، عمو دان  
 صداش کنه. 

 . نیسمت دوچرخه وخواست سوارش بشه. بلد نبود وخورد زم دیدو

. همه که از یکن یم نیواونجا تمر  اطی تو ح میر یخجل شد وگفتم_باباجون، فردا با هم م ی ام کل بچه
 اول بلد نبودن. 

 _آخ جون. همتونو دوست دارم. 

  یم یبچه گ   دیکرد، بچه بودو با یروزگار وادارش م ی عنی،  آوردی آدم بزرگا رو در م  یچقدرم ادا هر
 کرد.

 .یدارم وهم دوچرخه دنده ا یکنترل  نیذوق داشت_هم ماش  یلیخ

 گلم. نوه  یبرا لهیوس  ی. تخت وکمد وکلدمیاتاقم برات چ دتون،یگفت_تو خونه جد نیری ش مامان

کنم تو   ی. اصال احساس نمدیهست یشما انسان واقع ن،یری اشک تو چشمم جمع شدو_مامان ش رضا
مادربزرگ   ،ی. ول دیشناس   یکه من رو م یومدت کوتاه  ستمیشما ن یهستم. من نوه واقع یبی جمع غر

 وتنهام گذشتن.  دهیام من رو مثل آدم حساب نکردن واز کنار دل داغد یوپدر بزرگ تن 

)آه ودم( . پس از هر   یعنی. آدم میما همه آدم زم،یتو بغلم عز ایدستاش رو باز کرد و_ب  نیری ش مامان
 . میخوب استفاده کن  دیبا میکش یکه م یدم وبازدم ونفس

شده بود وبا هر نفس آه   نیسنگ انتیبابا ک  ی. نفسام از غم وغصه هامیکش  یبا تو بهتر نفس م ما
رو چشامون. از حاال به بعد خودم محرم   یوپا گذاشت ی. تو پسرم، به ما لطف کردومدیم  رونیوغصه ب

 همه راز ودرد دالتم. 
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دوستش  یلی. خوب تو دل همه جا باز کرد وهمه خ د یرو سفت بغل کرد وبوس  نیری مامان ش رضا
 داشتن.

 رضا گذاشتن.  یکه برا یسنگ تموم یتشکر کردم برا  یکل منم

 یک میدی که نفهم می. اونقدر خسته بودمیدیخواب  الیمون اتاق، اتاق سابق دانمن ورضا تو ه  اونشب
 . میدیخواب

شو وقت   داریشم کرد و_بابا، باباجون، ب نواز   کشیکوچ یاذان پسرکم با انگشتا  ی اونروز، با صدا یفردا
 نماز. 

 بچه ها، اصال خوشخواب نبود.  هیخالف بق بر

 . میوصبحو نه بخر میخوابن ما بر  هیتا بق  ایو_بابا، ب میرو خوند  نماز

 . دوست دارم امروز من مهمونشون کنم.دنیزحمت کش  یاونا کل  شبیاز د زشته،

 باشه؟!  دهیفهم نقدریکه ا یبچه ا م،ی_مگه دار

 . میوگفتم_برو حاضر شو بر دمشیبوس

 داغ وتازه. می. نون تازه سنگک وحلمیدیرو برداشتم وصبحو نه خر نیسرو صدا ماش یوب  میرفت

تا بزارم تو   میکندم. ببر  نیریمامان ش یرو برا نای. _اد یرضا چند شاخه گل چ  اطیواز تو ح میبرگشت
 گلدون.

 .میگناه دارن بکن  نای. امیبگو بخر یبه بعد اگه گل خواست نی از ا زمیعز ی_باشه، ول

 اصال حواسم نبود وذوق داشتم. د،یگ ی_راست م

 کرد. داریخونه رو رضا رفت و ب  یاهال  یکی  یکی. میدم کرد یوچا میصبحونه رو آماده کرد ما

ول وله؟!  ،ی شد داریب  ی_ک  دیبا تعجب پرس مانیبابا ا دنیرو آماده د زیوهمه چ زی اومدن سر م یوقت
 داره. گهید یحال وهوا هیاز امروز خونه 

 . دستت درد نکنه. یرو به رضا کردو_مادر جون، چه سفره قشنگ نیری ش مامان
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 .دمی سر حال د انموی رو شکر بعد چند وقت ک خدا

کردن وقند تو دلشون  یتشکر کنم. همه به هم نگاه م یجور  هیشما  شبید یخواستم از زحمتها  یم
 .شدیآب م

 

 هشتاد ودو  پارت

 خرم.   یبه بعد براتون م نینبود، از ا . حواسمدم یباغچه اتون گل چ دازی_مامان بزرگ، ببخش

 . کتیمهربون وکوچ یاون دستا ی. فدایدیمن گل چ یممنون که برا یلیخ  زم،ی _عز

وخونه   میبر   دی. بامیکار دار یگفت_امروز، کل الی. بعد از صبحونه، داندیصبحونه، به همه ما چسب اون
 . دینیتون رو بب  دیجد

 . میباش نیخواد نه من ونه بابام غمگ یغم و غصه بسه، مگه نه عمو؟ _آره دلم نم گهید

 .دمید یبود که اون خونه رو م ی. خودمم، بار اول میهمه باهم رفت میشد حاضر 

 مال خودمونه؟مال خود، خودمون؟ نجایا ،یعن یرضا گفت_  میدیرس یوقت

 وقشنگه. یرنگ   زی، همه چوخوبا دای جد  نیاز ا ونیزینو، تلو لیوسا  ز،یتم یواراید

 .مین یاش گرفت ورفت تو بالکن تا مانب هیگر نیری ش مامان

 هیامسال رضا  ییبچه ها یکه برا هیاول یزایپا افتاده وساده. به چ شیپ یزا یکرد به خاطر، چ  هیگر
 آرزوست. 

  نیخواست اول یاتاق رضا دست خودش بودوم  دیکه رو به راه شد، اومد ودست رضا رو گرفت. کل کمی
 کنه.  یباشه که در اتاق پسرکم رو باز م   ینفر 

ها. رضا چشاشو بست ومادربزرگش در اتاق رو باز کرد    یچشاتو ببند. تا نگفتم باز نکن  ی_رضا، مادر 
 و_حاال چشاتو بازکن. 
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من خوابم    یاتاق خودمه. خدا نی زد_حورا، ا ادی فر یاق رنگ روشنش، از خوشوات لیوسا دنیبا د رضا
خود، خودمه. خودش رو انداخت تو   یکه برا یاتاق ،یرنگ یواراینو، د ی! تخت، کمدشخصدار؟یب ای

 .دیبغل مادربزرگش و_شما فرشته ا

 برام شروع شد در کنار رضا.  یخوب روزگار

 .مینو ساخت  یزندگ هیباهم  یپدروپسر 

دست از تالش   یطی شرا چیکه زنده ام، تحت ه  ینامش کردم مدرسه. ازش خواستم تا زمان  ثبت
 برنداره.  لی وتحص

 . یکنه رو انتخاب کن نیتو رو تضم ندهیکه آ یلیهر رشته تحص ایمهندس و ای خوام دکتر  ی_م

  زهیانگ شتر یام، ب  ی. با اومدن رضا به زندگشدیمهر ومحبت ما هر روز به هم پربارتر از قبل م درخت
 گرفتم.

  یهم تالش م یبقا یبرا ،یول می از دست داده بود زیسابق نبودم. گرچه، هر دو ما عز انیاون ک گهید
 که فقط مرگ آرزوم بود.  ی. رضا فرشته نجات من بود. تو دوران میکرد

بهش   نکهیآورد. تا ا   یپخت وم یبار برامون غذا م هی ی. هفته ادیرس یمدام بهمون م نمیری ش مامان
 که همش شما خورد وخوراک  شهی گفتم_مامان جان، نم

 . یر یرو گردن بگ ما

. تو هم  ستیکه ن شتریبچه ب هیطفلک،  نیا ؟ی. _چطور میای از پس خورد وخوراکمون بر م خودمون،
 . یمدام سر کار 

 . کیآشپز درجه  هی د،یی فرما یکه شما م یطفلک نیا د،یدار اری_اخت

 داره. یپخت معرکه ا_واقعا؟! _بله، دست 

  رونشیب ی کرده وهم به درس وکاراش، کارا  یم یکرد، هم آشپز  یکه از پدرش مراقبت م یمدت اون
 . دهیرس یم
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هم همون کارا رو انجام بده. نوه گلم، اونجا به خاطر جبر روزگار مجبور   نجایا ست ی_باشه، مادر قرار ن
 . رتهیتن بده. ازبس که باغ  یبوده به هر کار 

 . مییای امون بر ب یباالخره خودمون از پس زندگ  د،یکنم. با ی_مادر جون، خودمم کمکش م 

 م.کن یخوام براتون آشپز   یشب شام همه مهمون من. م هی یگفت_اصال، مامان  رضا

  یرم، خرج  یفرق داره. سرکار نم  یام کل  یقبل یهم با زندگ نجای. اامیب  رونی ب  دیدم رو سف یم قول
از عهده کارامون   انیبا، باباک می تون  یکنم. پس م  ینم یپرستار  ماریب هیواز   ستیخونه رو دوشم ن

 . مییایبرب 

 . لیل مدوتا پسرم کمر همت بستن تا مستقل باشن. چشم، باکما نکهی_باشه، مثل ا

 .میجمعه همون هفته دعوتشون کرد شب

 امون بود. یکه گل سر سبد زندگ  رمی. ماه منمیرو هم دعوت کرد  ترایوم الیدان

جا   ی و دون، خورشت دهیدم کش یحساب  یزده شدن. پلو   رتی رضا درست کرد، همه ح یشام هی
کار رضاست،  غذا رو  نای. همه با لذت وتعجب که امی ساالد درست کرد م،یپاک کرد یافتاده، سبز 

رضا ما رو   باری یخواهش کنم هفته ا  دیبه بعد با نیاز ا نکه،یگفت_مثل ا ن یری خوردن ومامان ش
 محشرش کنه.  پختدست مهمون 

 کردن.  یکه ازش م  ییفای از تعر ومدیوخوشش م  دیبال  یچقدر به خودش م  رضا

بودم. منتظر، تا    اسیشدن قاتل  یا، همش منتظر دادگاهه یها وروز مرگ  یهمه اون دور هم تو
 . رمی شدشونو بگ ختهیانتقام خون ناحق ر

 

 هشتاد وسه پارت

 ام بودن. یزندگ یها وعذاب هاکابوس  نی نامرد، بزرگتر زیاژدر وچنگ اون

 .ومدیوشمر فقط بر م دیزیباهام کردن که از  یکار  اونا
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 گذروندند.  یمن منتظر چوبه دار روزگار م یوجان  یناتن  یودربند، هر دو برادرا یزندان

 یقتل، رابطه ها ،ییآدم ربا ، یر ی بود رو ازش سررشته داشتن. قاچاق، زورگ  ایتو دن یبد  یکار  هر
 رو از پشت بسته بودن.  طانی نامشروع، خالصه دست ش

بار   نیا شدی باورش نم لیاوا د،ید  یکه م وجود من رو یشد، اون قاتل ب  یم لی تشک یبار دادگاه هر
 .یآزاد یشد رشوه بدن، نه فرار کنن، نه وسند بزارن برا یدفعات فرق داره. نه م هیواقعا با بق

از زن وبچه ات واون   کجا یگفت_خوب کردم، انتقام مادر ت وخودت رو  یتمام م ییبار با پر رو هر
 کنم که عفو بهم بخوره. یم  یمادرزنت گرفتم. فوقش حبس ابد وبعد کار 

 تا آخر عمر دلم خنکه.  عوضش

 یرو م نی. به قول بابا، اون هم ارمیسرش ن  ییگرفتن تا بال یجلو مو م مانیوبابا ا الیبار دان هر
 خواست تا منم به زندان بندازن.

قصاص رو امضا کرد وبهشون  یحکم واقع   یشدوقاض زی چنگ یبار آخر دادگاه  یبرا یووقت  گذشت
 کارشون تمومه.  گهید دنیگفتن، فهم 

 تونه نجاتشون بده.  ینم  یرابطه ا چینه ه ،یبود که دونستن نه پول، نه پارت  اونوقت

  یبه موشا ل یدرنده، تبد یکردن. اون گرگا یوالتماس م شد  که به دست وپا افتادن یجور   اونوقت
 شدن. یمقدار  یوب  فیضع

که شوهرش رو کشته  یکردن. هم از من وهم از اون خانم  یاصرار به بخشش م یبرگشت وه  ورق
 بودن.

 کردم،........... یادیببخش، اشتباه کردم، غلط ز ان،یرو پام و_ک  افتاد

ام بود، پر پر کردن   یکار شما اشتباه نبود، سوزوندن زندگ  نیبلند کردم و_ا فشوی پاهام وجود کث یرو از
 من چه کرده بود با شما؟؟!  ینوا یچشام بود، طفل ب  یعشقم جلو
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پاکم دشنه  اسی اسم،یچه طور دلتون اومد تو شکم  د؟یبود دهیرو مگه چند بار د  اسی مادر
که من  د،یموقع مرگشون؟ چقدر التماس کردن؟ مگه گذشت دنیرد کشچقدر د د؟یرو فرو کن تونینامرد

 بگذرم؟ 

 زنم. یحاال خودم داروتون م د؟یدارم بزن  دیخواست یم ادتونه،ی

 . دیوحس ترس ومرگ رو تجربه کن  دیحاال، حاالها زجر بکش دیبا

 . دیبنده خدا آورد نیکه چه بر سر من وا دیحکم فکر کن یروز اجرا تا

 .زدمیکرد ومنم حرفامو بهش م  یاون التماس م بردش،ی جور که داشت م  نیهم مامور

ما. اما،  یکه خودشون کنده بودن برا اهیس یبه چاه  دنیورس  دنیدوبا چرخش روزگار، چرخ هر
 بود.  کیچاه، نزد  یاهیخودشون سرشون دم چاه بود وموعد پرت شدنشون درون س

 پشتوانه. ی همسر وب  یده بود. بتنها مون  ای تو دن ک،یبچه کوچ هیخانم، با  اون

 اونا رو خورده بودن. یهم مثل من چوب نامرد اونا

قتل همسر وبچه   یکل ماجرا دمی خانم بهم گفت_خدا بهتون صبر بده. درد شما از منم بزرگتر. شن اون
 تو شکمش رو. خدا رحمتش کنه. 

 است.  دهیفا یب  یاون دوجان یالتماسا

 . دمینم تی که رضا من

 دار مکافاته.  ای . دنهم، نگذر شما

 ارزش وساعت همسرم خفتش کردن ومقاومت کرده بود واونا کشتنش. یمشت پول ب هیخاطر  به

 رو.  زانمونیمرگ عز ایاز دست رفته،  یها یزندگ  م؟یرو ببخش  یچ دیبا

 حال وروز منه.  نیا د،یکن نگاه

 _خدا همسر شما رو هم رحمت کنه وبهتون صبر بده خواهر. 
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 کرد ورفت.  یخانم همراه مادرش اومده بود وخداحافظ اون

 باهام بود.  شهیهمه جا وهم  الیدان

تا آخر    ؟یش  یآروم م  ،یبکش  یاون عوض یپا ریرو از ز  هیتو چارپا یاگه روز   یکن  ی_داداش، فکر م 
  یبارم آزارت به کس هی. تا حاال یستیکار ن  نیتو آدم ا به خدا که  ؟یر یگ یعمر، عذاب وجدان نم 

 . دهینرس

 

 هشتاد وچهار  پارت

  ترایشده؟ _از خونه است. م یچ دمیبه صدا در اومد، صحبت کرد واسترس داشت. پرس الی دان لیموبا
 برم.  دی . منم بامارستانیگرفته وبردنش ب مانیدرد زا

 رسونمت.  یم م،خودم یری_باشه، داداش نگران نباش. باهم م

 . ارمشی رفتم دنبال رضا تا از مدرسه ب عیو خودمم سر رسوندمش

 بردم.  مارستانی. رفتم ورضا رو هم با خودم به ب شدیکردم، نگران م یم رید اگه

  یه بدنش. برانبود که داخل را یکارا بودن. سن رضا جور  ری گیوبابا پ الی. دانمیموند اطی تو ح ما
من کنارش موندم تا تنها نمونه. جونش به جونم وصل بود.جون، منم به نفساش گره خورده   نیهم

 بود. 

 وضع حمل کرد.  ترایچند ساعت م بعد

 بهش داد.  بایز یدوقلو هیگم بچه هاش چون، خدا  یاومدن. م ای به دن  الیدان یها بچه

 اومدنشون بچه ها دوقلو هستن. ایدونستن تا لحظه به دن ی دختر قشنگ. نم دوتا

 . تیجنس  نییاونم واسه تع ،یسونو گراف یرفتن برا باری فقط

 نگفتن که دوقلو هستن. یقط ، ی. ولیگفته بودن مشکوک به چند قل بهشون

 داخل.  میدادن بر یدر حال استراحت بود وتا وقت مالقات اجازه نم  ترایم
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 . مینی دوقلوها روببتا  میبود قراریب همه

 سه بعد ازظهر شد ووقت مالقات. ساعت،

کنن، اون    یم یپافشار  یز ی همسنش که رو چ یدن وبرخالف بچه ها یدونست راهش نم یم رضا
مونم تا   یجا م   نی. من همدین یو زن عمو وبچه ها رو بب  دیبرخورد کرد و_بابا، شما بر هیبا قض   یمنطق
 . دیبرگرد

 .نمشونی ب یخونه م انشاهلل

 ومرد، کوه پشت سرم، باباشد ومن ارته دلم براش خوشحال بودم. قی اون داداش رف ال،یدان

 .دمی ودخترونه براشون خر  کی ش یالنگو طال دوتا

 .میبد یتا چشم روشن  میدیرو بردم ودوتا عروسک قشنگ وبزرگ خر  رضا

به   مانیوبابا ا نیری مان ش. اما مام یدرست بغل کن میوقت تنگ بود وبچه هارو نتونست مارستانیب تو
که پسرشون    یبودن. پسرشون برگشت، عروس گرفتن، عروس دلخواه خودشون وکس  دهیآرزوشون رس

 رو خوشبخت کنه، نوه دارم که شدن شکر خدا.

 .میها رو داد یوما. چشم روشن  ترایبا حضور خوانواده م  میگرفت یمی جشن، ساده وصم  هی

پالک طال در آورد   م،دوتایدیکه باهم خر ییکادوها یسوا  بش،یتو ج کرد. از  ریرضا همه رو غافلگ  اونجا
رو    راشیزنج  د ی. ببخشدمیکه داشتم خر یومقدار پول  امی بی رو، با پول تو ج نای_زن عمو اترایوداد به م

 .دیاش نرس  ر یپولم به زنج  گهی. ددیخودتون بخر

تونن   یتو بهتر مگه دخترا مون م ی رضا رو بغل کرد و_عمو از کادو الیبغض کردن ودان  ترایوم الیدان
 دل.  زی محبت تو، عز نای ا ری داشته باشن؟! زنج

 !؟ی دیرو خر نا یا یبه رضا کردم و_بابا، ک ینگاه

خاطره من از عمو.   نیوبهتر دن یبرام زحمت کش یلی . اونا خ شهیعمو داره بابا م   دمیفهم ی_از وقت
. خونواده شما رو  شمیرو به رو م  یدونستم با چه کس ینم یعن ی دم،یترس  یماونشب تو فرودگاه. من 

 عمو دلمو گرم کرد.  یشناختم. اما مهربون یدر ست نم 
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 کادو رو از رضا گرفت.  نیجمالت وبهتر  نیبهتر الیدان اونشب

 بغلت.  رشونیوبگ  ای ب ؟یستیبچه ها مگه ن یصداش کردو _رضا جان، پسرعمو ترایم

 _بابا، زن عمو اجازه داد بغلشون کنم!_برو بابا مواظب باش. 

 در کنار هم.  می بود یخونواده واقع هی

آسمون، هر روز   اهیس یگذشتن. با رفتن ابرها یهم م یمن از پ یسردر گم  یوشبها وروزها روزگار
 .دادیدوباره رو م دیوام ی زندگ دینو د،یصبح طلوع خورش

 .میشد  یباهم اخت م شتریروز من وپسرم ب هر

 اون دوتا ملکه عذاب بود. گم بودم تو افکارم.  یمن برا یسر درگم  همش،

 کردم.  ی لحظه اعدامشو نو تصور م همش،

 باالخره، روز موعود رو بهمون اعالم کردن. تا

 روز جمعه. هیدم  دهیسپ

 .می وحکم رو اجرا کن میکه شوهرشو به قتل رسونده بودن بر یبود هم من وهم اون خانم  قرار

خودمم باتو   یتنها بر  زارمینم ان،ی خونه اونا. _ک میخواست بر مانیقرار وکالفه بودم. اونشب، بابا ا یب
 . امیم

واعدام  هی صحنه انداختن چارپا  ؟یبه بعدش فکر کرد  ؟یکار رو تموم کن یخوا  یخودت م ،یمطمعن 
 کابوست.  شهی. مرگشون هم مشهی نم  اونا از ذهنت پاک

 .میشد یبود اون چند ساعت گذشت وصبح ما راه  یبی. به هر ترت شمیراحت نم  رمی _بابا، تا انتقام نگ

 

 هشتاد وپنجم  پارت

 رو بردن محل اعدام. ما
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 رو آوردن. گهید یاعدام  هیو زیوچنگ اژدر

 .میری بم مییخوا یما نم م،یغلط کرد  د،یبگذر د،ی. ببخشدنیکش یم ادیکرده بودن وفر یته  قالب

گناه   یتا ب  دم،یکش  یم ادیکه من فر  یبرام تو باغ زنده شد. زمان یزجر آور اون روز لعنت  یها لحظه
 دارم نزنن.

کشته   دن،یرس  یوبچه ها به دادم نم اسمیام نکردن. اگه  یکس ی به سن کمم وب ییاعتنا چیه اونا
 . دمید ی نم  رو اسیوداغ  مردمیکاش م یبودنم.که ا

باز به   هیگفت_چ یکرد. م یمنو مسخره م  یتو بچه گ شهیکرد. هم سیشلوارشو از ترس خ اژدر
 کرد.  یم یوبعد خنده مزخرف وحال بهم زن  ا؟ی آق ک یدیسیخودت خ

 .دمیجمله بارها رس نیدار مکافاته(. به ا ا، ی)دن واقعا

 ؟ یر یگ یتقاص همه کارامون رو م  یدار  ؟یخوشحال انی چشم در چشم شدم و_ک زی لحظه با چنگ هی

با حرص    یکنه. نگاه ینم ی. برادر که برادر کشمی.ما باهم، برادرمیمنتظر مرگ  نجایکه ا مییما نیا حاال
 بهش کردم و  نهیوک

 در قاموس شماست نه من.   یکش  برادر

 کشم.  یدارم قاتل زن وفرزندمو م االن

 دار آماده واونا در نوبت اعدام بودن.  چوبه

 خونده شد وخواست اشهد شونو بخونن. یروحان  کیقبل از اعدام توسط  یدعا

 .هی چارپا یبنداشون زده شد وبردنشون رو چشم

 . دیلرز یهر دوشون سست شد وم  یپاها

 نوبت اعدامش بود.  نایکه با ا یرو اعدام کردن. کس  یکیاون  اول

 . دیشد. نوبت به قصاص من رس کیمرگ بهشون نزد هیسا شتریب
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رو که سرم آوردن رو جلو    ییبتهای رفت وهمه بالها ومص یم  شیهمه صحنه ها آروم وکند پ انگار
 .دمیچشام د

گفت_نکن،   ی م هیوبا گر دیکش یم  ادیفر مانیکه بابا ا هیچارپا  ری به جوش اومد وخواست بزنم ز خونم
 اعدامش کنه.  کار رو، تو نکن، بزار قانون خودش  نیبابانکن. ا

 بابا تا آخر عمر خودت رو گرفتار نکن.   زیعز

 بدهکار نبود. انگار کور وکر شدم.  گوشم

 از جلو چشمم عبور کرد. یموقع بود که نور  همون

وبدنم سست شد، نشستم  دیکرد. پشتم لرز یداشت نگام م  یاومد جلو چشام. با ناراحت  اسی ریتصو
 در عذاب.  اسی کار رو کنم. روح  نی تونم ا یزدم_خدا.........نم  ادی. فرنی زم یرو

 نیندارن به خاطرشون، تا آخر عمر عذاب ا اقتیل نایکار رو نکن. ا نیاون خانم کردم وشما هم ا روبه
 . میستی. ما مثل اونا ن میلحظه رو بکش 

 به دست قانون.   مشونیبسپار  د،ییایب

 تقاص پس دادنشون. یهم هست برا  ایدن اون

 شکرت.   ایدستشو برد رو به آسمون و_خدا مانیا بابا

 شت ومردد بود.کار رو ندا  نیخانم از اولم دل ا اون

 شد.  یقطع  مشی من تصم  یگفته ها با

 کرد.  یم هیوگر  نیمنصرف شد. نشست رو زم اونم

 کار رو نکرد.  نیخوشحال شدن که اون ا مانیبابا ا   نیاونم ع خونواده

 خونه. میبا همه تلخ بودنش برگشت اونشب

 تا حکم اجرا بشه. مینمود یاعدام شدن وما حت  اونا
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 .زی شد، همه کابوس وحشتناک اژدر وچنگ  تموم

 ندادم.  یبه کس اسیوقت خونه دلمو جز  چی. همیامون رو ساخت یورضا زندگ  من

 نکردم ورضا رو بزرگ کردم.  ازدواج

 م. ا یامام رضا برام شد همه هست هیهد اون

 

 ی بند انیپا

 چرخد ودر هر چرخشش نور خدا هست.  یچرخ گردون است که م ،یزندگ

 . ستیبه خدا به جهان نگر  مانیدل وا دهیبا د د،یبا

 ومهربان است.  شگری. چون، خالق ما بخشامیبخشنده ومهربان باش دیبا

 .میریگ ی از همان دست پس م می. از هر دست که بدهداندی را م شیکه خوب و بد بنده ها اوست

 . ردی گ یشود که دامانمان را م یم  یواگر شر، عاقبتش شر  مینیب  یم  ریخ  م،یکن ریخ  اگر

 . میشکوه کن  دینبا یویوامتحان دن های . در سختمیوآخرت غافل شو  ایخالق دن ادی از  د،ینبا

 . دید میآرامش را نخواه یرو چگاهیه م،یاست که اگر دچارش شو ییهر دو بال نهی وک حسد

 را. گرانیسوزاند وبعد د یاول خودمان را م حسد

 . میعوض نکن  نهیوک یدیرا با پل  دنیگاه طعم خوش دوست داشتن ومهر ورز  چیه

 (. بانی ضامن غر ا،ی)

 باد.  ی بر سر بشر جار  شهیو محبتت هم یر یچتر دستگ بان،یضامن غر یا

 

 .زانی ونگاه گرم شما عز تی تشکر از حما با
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