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که  ی.از مرددهیند شیزندگ یاز مردها یزیکه جز زخم خوردن چ ی: دخترخالصه

مک که مرحم زخم هاش بشه ن نیا یکه جا یاش رو ازش گرفت، پدر ندهیو آ یزندگ

 یزندگ و از باتالق رهیکه دستش رو بگ نیا یکه جا یتا برادر دیزخم هاش پاش یرو

 یمه که به ه یدختر ا،یباتالق غرق بشه.رو نیا یبدتر هلش داد تا تو ارهیدرش ب

درش رو ببخشه تونه پدر و برا یالخره مب ایرو ایمشکوکه و ازشون متنفره .اما آ یمردها

 و به مردها اعتماد کنه؟

*** 

 

 

  مقدمه

  !ستیغمم ن زیچ چیتو را دارم و از ه

  چ،یصفر که ه از

 .شروع خواهم کرد تینهـا یب یمنها از

 .ترسم ینم زیچ چیاز ه و

  وس،یمأ یمرگ ی در آستانه من

 .افتـمینابهنگام تــو را  یمتیعز یآستانه در

 ،یدیتو به من رس یوقت

 .شکست مطلق بودم من

  !مرده بودم من
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 !بترسم؟ زیاز چه چ گریحاال د پس

*** 

از  یچ یتولم کن! بذار برم. لعن دمی! توروخدا ولم کن! تو رو به مقدسات قسمت منه

  ؟یخوایجونم م

  !زدم: نه ادیفر

و خفم  د دور گردنمدست انداخته بو یکس هی. انگار زدمی. نفس نفس مدمیپر ازخواب

هتر بتونم آب خوردم تا ب وانیل هی. دستم رو به سمت پارچ کنار تختم بردم و کردیم

ودم . پتو رو محکم دور خدمیلرز یکرده بود. داشتم م خینفس بکشم. تمام بدنم 

سش دست کابو ،یچهار سال از اون اتفاق لعنت ت. باگذشدمیو دوباره دراز کش دمیچیپ

  .بردار نبود

زجر  دیاب گهیشب خواب راحت داشته باشم؟ چقدر د هی ذارهیچرا نم کنه؟یولم نم اچر

  دم؟یبکشم؟ تاوان کدوم کارم رو دارم پس م

هام رو باز چشم وار،ید یساعت رو یرو بستم تا دوباره بخوابم. صبح با صدا هامچشم

. رفتمیر مو به سرکا خوردمیزود صبحونه م دی. بادادیکردم. ساعت هفت رو نشون م

من  خواستیهم نم شیجور نیدادم. چون هم یم سیبهانه دست رئ کردم،یم ریاگه د

  .شرکتش کار کنم یتو

صبحونه  هیرو روشن کردم.  یکتر ریاومدم. به سمت آشپزخونه رفتم و ز نییتختم پا از

  :تبهم گف یمختصر خوردم و به سمت محل کارم رفتم. وارد اداره که شدم، منش ی

  .نیبر ششونیبهتون بگم پ نیاومد یگفتن وقت سیرئ ینم همتخا _

  :رفتم و گفتم یمنش زیسمت م به
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  کار دارن؟ ینگفتن چ _

 «.ششونیپ دینه فقط گفتن بر»باال انداخت و گفت: یا شونه

  .رمیباشه االن م _

به  نهیآ یگذاشتم. تو زیم یرو رو فمیدور شدم و به سمت اتاقم رفتم. ک یمنش زیاز م 

زدم.  رونیاز اتاق ب کج شده بود، مرتب کردم و کمیام رو که خودم نگاه کردم. مقنعه

  .بودم. صدام رو صاف کردم و در زدم سادهیوا سیاتاق رئ یروبه رو

  .داخل دییبفرما _

  :و گفتم ستادمیا سیرئ زیم یرورو باز کردم و داخل رفتم. روبه در

  .نیدارخانم محجوب گفتن که کارم  سیرئ یآقا _

  :و نگاهم کنه گفت ارهیسرش رو باال ب نکهیا بدون

  .تا کارم تموم بشه دینیبله لطفاً چند لحظه بش _

  .چشم _

اشتم داسترس  یلینشستم و منتظر موندم تا کارش تموم بشه. خ هایازصندل یکی یرو

  .دونستمیرو نم لشیاما دل

  :بست و گفتکه جلوش بود رو  یاکارش تموم شد. پرونده بالخره

  .دیشما اخراج هست یخانم همت _

  شده؟یآخه مگه چ ؟یچ یاخراج؟ آخه برا ؟یرنگ تعجب به خودش گرفت. چ صورتم

  :رو به زبون آوردم و گفتم افکارم
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  س؟یرئ یشده آقا یآخه چرا؟ مگه چ _

  .کنن هیتا باهاتون تسو یحسابدار دیببر فی. االن هم تشردیگفتم که اخراج _

  اخراج بشم؟ دیچرا با لیبدون دل سیرئ یآقا _

  .ستین لیدل یاخراج شما ب _

  ه؟یچ لشیخوب دل _

داد و  هیتک شیصندل یگذاشت به پشت زیم یدستش داشت رو رو یکه تو یخودکار

رامون ب یلیبهتون گفتم که ما اعتبار شرکتمون خ دیکه استخدام شد یروز اول»گفت:

ره شرکت هرکدوم از کارمندهام به ضر ایور شما مهمه. گفتم که هرموقع بفهمم که حض

 «. درسته؟کنمیو اعتبارش باشه، اون آدم رو اخراج م

  .بله درسته _

  .شهیسوال رفتن اعتبارمون م ریشرکت ما باعث ز یاز نظر من حضور شما تو _

  چرا؟ نیبگ شهیم _

  .براتون افتاده یکه قبالً چه اتفاق نیشما به ما نگفته بود _

  س؟یرئ یوم اتفاق آقاکد _

  .یخانم همت نیدونیخودتون بهتر م _

  .نیبد حیدونم، لطفاً توض ینه من نم _

  .دونمیکه به شما شده رو م یتعرض  یمن ماجرا _
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بهش  ماجرا رو نیا یک دونستمینه. اصالً نم ایدرسته  دمیکه شن یزیچ دونستمینم

 «ن؟یشما از کجا خبر دار سیجناب رئ»گفته؟ شوکه گفتم:

چرا بهمون  نیگبماند. فقط ب دم،یماجرا رو فهم نیا یقیمن ازچه طر کهنیبه هرحال ا _

  ن؟ینگفته بود

 چیم هکردم. کارم ه یکار م نجایبدم. من ا حیکه بهتون توض دمیدینم یلیخب دل _

  .اتفاق نداره نیبه ا یربط

داره ن نجایر ابه کارتون د یخود ربط یاتفاق به خود نی. انیگیبله شما درست م _

  ...یول

  س؟یرئ یآقا یچ یول _

  .هبه ما ربط دار نیدیانجامش م نیاون اتفاق دار یکه به واسطه یکار یول _

  .شمیمنظورتون نم یمن اصالً متوجه  س؟یرئ یکدوم کار آقا _

مدتون از کار از درآ شتریب یلی. فکر کنم درآمدتون از اون راه خنیدونیخودتون بهتر م _

  شرکت باشه، نه؟ نیا یتوکردن 

گفته  یک»شده بود، گفتم: ختهیآم تیکه با عصبان ییمتوجه منظورش شدم با صدا تازه

 «دم؟یرو انجام م یکار نیمن همچ

  .که درباره گذشته تون گفته یهمون _

به اعتبار  یمن چه ربط یبعدشم گذشته ن؟یهاش رو قبول کردحرف یشما چه جور _

  شرکتتون داره؟
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ت سند و مدرک ازت داشت که بهم ثاب یقبول نکردم. کل یجور نیهم هم یلیخ _

  .شد

  .نیگفته؟! لطفاً بهم بگ یاصالً ک ؟یچه مدرک ؟یچه سند _

  .شهیبه شما مربوط نم گهید نشیا _

را مربوط چ»داد زدن بود، گفتم: هیشب شتریکه ب ییبلند شدم و با صدا یصندل یرو از

حق  نیکم تر نیا گهیم هیها رو به بقچرت و پرت نیاره اد یبدونم ک دیمن با شه،یم

 «.منه

  :جواب حرفم رو نداد و در عوض گفت سیرئ

که  ادیب یفردا روز خوامیمن نم ای. ثاننیاداره ست. لطفا آروم تر حرف بزن نجایاوال ا _

ار ما که ک نیدونیشرکتم، کارم رو از دست بدم. شما خوب م یبه خاطر حضور شما تو

کم  جهیکه پشت سر شرکت باشه باعث کم شدن اعتبار ما و درنت یو هرحرف نسهیزیب

  .کار شما به شرکتم لطمه بزنه ترسمیم نشدن قراردادامون خواهد شد. م

داره؟ چرا  به اعتبار شرکتتون یمن چه ربط یمتوجه بشم. آخه گذشته تونمیاصال نم _

  ن؟یدیسوالم رو نم نیجواب ا

  .بدم حیتا بهتون توض نمیبیمن یگفتم که لزوم _

  ...سیرئ یآقا یول _

  .نیبر یو به حسابدار نیریکاغذ رو بگ نیبشنوم. لطفا ا یزیچ گهیخوام د ینم _

بزنم که با باال آوردن دستش،  ینگم. خواستم حرف یزیتونستم ساکت بمونم و چ ینم

من  یچ ینداشتم برا یریاتفاق بود. من که تقص هیاجازه نداد حرفم رو بزنم. اون فقط 
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 یکه کل هیک نیبزنم؟ اصال ا یاگهید یبه خاطر اون اتفاق االن دست به کارها دیبا

  س رو قانع کنه؟یمدرک ازم داشته که تونسته رئ

دم به . از اتاقش خارج شدمیبه سمتش رفتم و کاغذ رو از دستش کش یحرف چیبدون ه

 تونستمیگذاشتم. اصال نم زیم ینشستم سرم رو رو زمیسمت اتاقم رفتم. پشت م

 یارک نیاول ؟ییهویشد  ینگفته بودم. پس چ یمن که به کس ده؟یبفهمم ازکجا فهم

 نیفعه همدنبود که از دست داده بودم. قبال هم شده بود که از کارم اخراج بشم. هر 

ونسته بود قانعش نشون داده که ت سیبه رئ یچه مدرک یک دونستمیها بود. نمحرف

  .کنه

ام پاک کردم هام رو با گوشه مقنعهبرداشتم. اشک زیم یاتاقم زده شد. سرم رو از رو در

  :و گفتم

  بله؟ _

ج مو تیکه توش عصبان یشد. با صورت انیاتاق نما یتو سیباز شد و قامت رئ در

  :زد،گفتیم

  د؟یو نشست دیبعد شما اومد د؟یمگه نگفتم شما اخراج _

  .ستادمیوش اراستوار به سمتش رفتم و روبه  یهاقدم رو برداشتم. با فمیشدم. ک بلند

 «.رو بردارم لمی. اومدم وسادمی. منم شندیبله گفت»:گفتم

  :و گفتم دمیکوب اشنهیس یکه بهم داده بود رو پاره کردم و رو یکاغذ

به خاطر طرز فکرتون و نگاهتون به امثال من، واقعا براتون  یول رمیم نجایمن از ا _

خراب  می! زندگنینداشتم. من تباه شدم فقط هم یریاتفاق تقص نیا یتو متاسفم. من

 یهاحرف یمدت هیبعد از  یاتفاق بوده ول هیام اولش قبول کردن که فقط شد. خانواده
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رو انجام بدم. مثل شما  یهرکار تونمیشدم و م آزاد گهیشما رو زدن. فکر کردن د

من رو  گهیانقدر قانع کننده است که دهم  لشونیو مدرک دارن. دل لیکه دل گفتنیم

نشون داده بود که ولم کردن. من رو طردم کردن  یبهشون چ یک دونمینخوان. نم

 دونستنیفقط م ؟نه ایمدرک ها درسته  نیحرف ها و ا نیازم بپرسن بابا ا نکهیبدون ا

نم. انداخت رونی. شبونه از خونه بهیآبرویب هیبراشون ما یدختر نیهمچ هیکه داشتن 

نداشت  یخارج رفتم. براشون فرق لیادامه تحص یچند روز بعد به همه گفتن که من برا

 یدارم زندگ یاالن چه جور کهنینداره ا یکه به نون شبم محتاج بمونم. براشون فرق

هام رو ! اون ها که خانوادم بودن، نخواستن حرفنطورهیشما هم هم یبرا کنم؟یم

 نیا گهینفر د هیکه اگه  دونمیمن م سیرئ ی. آقادیدارخود  یجا گهیبشنون. شما که د

. اما نیکردیشما اخراجش نم دیروابط آزاد داشت، شا یحت ایاتفاق براش افتاده بود و 

هر روز دنبال بهانه  ن،یهم به زور استخدامم کردو از اولش  ادیچون از من خوشتون نم

داشته  تونمیم نیبهتر از ا یابهانهچه  نی. االن هم باخودتون گفتدیتا اخراجم کن نیبود

  ن؟یشیوجدانتون شرمنده نم شیپ یباشم؟ موندم چه جور

ودن، هم بلند من اومده ب یکه به خاطر صدا ییکنارش رد شدم و از وسط کارمندها از

. به پچ پچ کردمیحرکت م می. فقط مستقکردمیکدومشون نگاه نم چیرد شدم. به ه

تم رو برم. دس رونیاز اون خراب شده ب خواستیدلم م فقط دادمینم یتیهاشون اهم

ها رو لهپکردم و با تمام توانم بستمش.  بازبردم و حرکتش دادم. درو  رهیسمت دستگ

زش دور ابهش انداختم و  ی. از ساختمون که خارج شدم نگاهرفتمیم نییپا یکیدوتا 

  .رفتمیراه م یمقصد چیرو بدون ه ادهیپ یشدم. تو

چون اون  یعنیدارم؟  یمثل من اعتماد کنن؟ مگه من چه گناه یبه آدم دینبا چرا

بعد از اون اتفاق  دیچرا با رم؟یبم دیکردن ندارم؟ با یبرام افتاده حق زندگ یاتفاق لعنت
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 نینی. بنیمن بذار یدختر بدکاره بشم؟ بابا منم آدمم خودتون رو جا هیمن  یلعنت

  .نیتونینه نم ن؟یکن ملهمه نگاه رو تح نیا نیتونیم

سرم  یمدام تو س،یرئ یهاهام رو نوازش کنن. متلکدم تا گونههام اجازه دااشک به

 .دنیچرخیم

 «.به ما ربط داره نیدیانجامش م نیاون اتفاق دار یکه به واسطه یکار یول»

شرکت  نیا یاز درآمدتون از کار کردن تو شتریب یلیکنم درآمدتون از اون راه خ فکر»

 «؟باشه نه

 «.سند و مدرک ازت داشت که بهم ثابت شد یکل»

 «.مشرکتم کارم رو از دست بد یبه خاطر حضور شما تو یفردا روز خوامینم من»

  .داد یبه قلبم و فشارش م انداختینفر چنگ م هیانگار  دمیشنیها رو که محرف نیا

 !وقت چی! هبخشمیبال رو سرم آورد، نم نیرو که ا یوقت کس چیه

رو هم  افشیکنم. ق دایکار رو باهام کرد، پ نیرو که ا یوقت نتونستم اون آدم چیه

 یام حتنکردم. خانواده دایازش پ یاشده بود. نشونه دهیصورتش کامال پوش چون دمیند

  .کنم تینذاشتن ازش شکا

و  حرف یازش نداشتم. بعدش هم که کل یکرد. چون مدرک دایاون رو پ شهینم گفتن

. دنیترسیبمونم چون از آبروشن م ششونیبهشون گفتن. نذاشتم پ پشت سرم ثیحد

رو هر بپشت سرم رو بشنون و آبروشون بره. گفتن  یهاآشناهامون حرف دنیترسیم

 یربط چیهبکن. به ما  یبکن یدار تکه دوس میهر کار خواد،یکه دلت م یاخراب شده

  .نداره
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بفهمه بهم  که بابام نیمامانم بدون ا که ییاومدم. پول ها بیشهر غر هیشهرمون به  از

رپناه. س هی یداده بود، همون چند روز اول تموم شد. من موندم بدون پول و بدون حت

 یم یارکدنبال  نیهم یبودم تا شب ها رو اون جا بمونم. برا یواریچهار د هیدنبال 

 یرچآبدا یشرکت هیرو تو  یمدت هیگشتم که شب ها رو هم بتونم همون جا بمونم. 

. کم کم خونه اجاره کنم هیموندم تا باالخره تونستم  یبودم. شب ها هم همون جا م

م. درسته بود یاون شرکت راض ی. از کارم تورمیرو بگ هیاول لیخونه وسا یتونستم برا

ودم. مجبور ب یولنبود  یهم کار خوب یلیبودن خ یدختر به سن من آبدارچ هی یبرا

ن حرف پشت سرم بهشو یکل یخبر یکدوم از خدا بدونم  ینم یحقوقش خوب بود ول

شرکت  نیا یگفت که از اونجا اخراج شدم. چند تا کار عوض کردم تا باالخره تونستم تو

  شد یجور نیکه ا نمیبه عنوان کارمند کار کنم. ا

آدما  یمه گرفتم و به خونه برگشتم. از ه یتاکس هیخودم که اومدم، شب شده بود.  به

قنعم رو از خسته بودم. در رو باز کردم. چراغ خونه رو زدم. م یهمه چ خسته بودم. از

ه تنها ک یمن یبرا یبود ول یکیکوچ یبه خونه انداختم. خونه  یسرم در آوردم. نگاه

غل بآشپزخونه قرار داشت.  یدر ورود ی. رو به رودبو یخوب یکردم جا یم یزندگ

ر کل دهم همون جا قرار داشت.  ییآشپزخونه هم اتاق خوابم بود که حموم و دستشو

جاره ادنگ و فنگ تونسته بودم  یقرض و کل یرو هم با کل نینبود. هم یبد یخونه 

ب سرد رو آدوش رفتم و  ریز رمیداشتم تا دوش بگ ازیکنم. به سمت اتاق خوابم رفتم ن

ذا به غ یلقمه ا یکرد بدون خوردن حت یباز کردم برخورد آب سرد با بدنم آرومم م

ود و داشت براه گلوم رو بسته  یزیچ هیبه غذا نداشتم. انگار  یلیخوابم رفتم. م تخت

 .کرد. باالخره خوابم گرفت یخفم م

کردم و سرم کردم. درو باز  دایپ یچادر مهیشدم. سراس داریزنگ در ب یبا صدا صبح

 .کردم
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 اومده؟ یچ یخونم بود. با خودم گفتم: هنوز که سر برج نشده. پس برا صاحب

  :سرم مرتب کردم و گفتم یرو رو ادرمچ

  ن؟یخوب هست یسالم آقا هاد _

  :صدام به سمتم برگشت و گفت دنیکه پشتش به من بود با شن یهاد آقا

  خانم؟ یکیچه عل یچه سالم _

  :تعجب گفتم با

  شده؟ یزیچ _

 ...زنه... استغفرا هیبشه خونم رو به  یچ یخواست یم گهید _

  ن؟یگ یم نیدار یچ نیدرست حرف بزن شهیم _

 یراب گهید یخونه  هی یو بر یخونه پاش نیکه از ا یهفته مهلت دار هی نیبب _ 

 .مثل تو خونه بدن ی. البته اگه به زنیکن دایخودت پ

  .شد شتریب تعجبم

  ن؟یگ یم نیکه دار هیحرف ها چ نیشده؟ ا یآخه چ یآقا هاد _

 یداد ول دختر تنها خونه هیبه  شهینمبشه؟ روز اول گفتم که  یچ یخواست یم گهید _

د تا شباعث  نمیمعصوم بود. هم یلیخ افتیکه دلم برات سوخت. ق یانقدر اصرار کرد

 یز کلخوام فردا رو یبرعکسه. من نم نمیب یاالن م یول یهست یفکر کنم دختر خوب

ونش خخونه و اجاره  نیازم اجارش نکنه. ا یپشت سر خونم باشه و کس ثیحرف و حد

 !ها منبع درآمد منه. من رو از نون خوردن ننداز دخترتن
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باعث  خونه نیرو بهتون زده؟ چرا حضور من تو ا ییحرفا نیهمچ یآخه ک یآقا هاد _

  که خونتون رو بعدا اجاره نکنن؟ شهیم

 یکس هی ایشده  یم یکه قبال توش هر کثافت کار یتو خونه ا ادیم یبه نظرت کس _

  کنه؟ یکرده، زندگ یدلش بخواد مکه  یتوش بوده که هر غلط

  .زنهیحرف م یحرف هاش، متوجه شدم که داره از چ دنیشن با

 نیمرد تو ا هیکه من با  نیدید یهستم؟ اصال شما ک یآدم نیگفته من همچ یک _

  ام؟یخونه ب

 .ستمی. من که خدا نشونیبردیشون و م یآورد یم یو چه جور یمن چه بدونم ک _

  ن؟یزنیبهم تهمت م نیدار یپس چه جور _

  .ورم شدازت گفت و نشونم داد که با ییزهایچ هیحرف ها رو بهم زده  نیکه ا یکس _

ه من ب یشدم چرا زندگ یم یداشتم روان گهیهمون آدم. بازم همون حرف ها. د بازم

 خونه و اون خونه بشم؟ نیآوراه ا دیبا ی! تا کده؟یخوشش رو نشون نم یرو

 ...حرفا نیبدم،اصال ا حیتوض نیبزار یآقا هاد _

  .حرف هام رو کامل کنم نذاشت

  .ختمینر ابونیرو وسط خ لتیکن تا خودم وسا یحرف نزن فقط زودتر خونم رو خال _

 .رو گفت و رفت نیا

 نیزم یدادم. پاهام توان نداشتن. سر خوردم و رو هیرو محکم بستم. به در تک در

بال رو سرم آورد!  نیکه ا یعنت به کسدوتا دست هام گرفتم. ل نینشستم. سرم رو ب

 !کنه یم تمیکه داره اذ یلعنت به کس
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رم کندم و به کرد. بلند شدم چادر رو از س یم میافکار مزاحم به مغزم، داشت روان هجوم

س هام رو کنه. لبا یم یداره با آبروم باز یکه ک دمیفهم یم دیانداختم. با یگوشه ا

تر محل باال هیصاحب خونم که  یدر خونه  یجلوزدم.  رونیعوض کردم و از خونه ب

 .ازم بهش بد گفته یکبهم بگه  دی. باسادمیبود، وا

 «ه؟یک»زدم. خانمش گفت:  در

  :رو صاف کردم و گفتم صدام

  هستن؟ یمنم سودابه خانم. آقا هاد _

  :خانم در رو باز کرد.گفتم سودابه

  ن؟یسالم خوب هست _

 :،گفت جواب سالمم رو بده نکهیا بدون

  ش؟یفرما _

  هستن؟ یآقا هاد _

  ؟یکارش دار یآره. چ _

 .انیلحظه دم در ب هی نیبگ شهیاگه م _

 :اومد که گفت یآقا هاد یصدا

  خانم؟ هیک _

 :خانم گفت سودابه

 !دخترست نیا _
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  کدوم؟_

  .همون مستاجرمون _

 .اومدم _

کمه دکه داشت  یحالدر ی. آقا هاداوردمیخودم ن یبه رو یحرفش ناراحت شدم ول از

 .بست دم در اومد یلباسش رو م یها

 ش؟یفرما _

  حرف ها رو گفته؟ نیا یک نیبگ شهیم یآقا هاد _

  کار؟یچ یخوا یم _

  .خوام بدونم یم _

  .بشناستش یخواد کس یاون آدم بهم گفت نم نیبب _

 .کنه یم یمن حق دارم بفهمم! داره با آبروم باز یول _

 :زد و گفت پوزخند

 !زنهیداره از آبرو حرف م یک نیآبرو؟ بب _

 :گفتم ی. بدم شکستم ولشکستم

 .نیکن نیبه من توه نیحق ندار _

و که تبه بزرگتر از تو.  یکنم. حت یم نیکه دوست داشته باشم توه یمن به هرک _

  !یستین یعدد

  گذروند یداشت پاشو از حد م گهید
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 نینزار نیارفا احترام خودتون رو نگه داحترامتون واجبه لط نیشما بزرگتر یآقا هاد _

  .گفته یک نیبهتون بزنم که براتون بد بشه فقط بگ یحرف

  ؟یبکن یچه غلط یخوا یاگه نخوام احترام خودم رو نگه دارم مثال م _

  .نیلطفا بهم بگ یآقا هاد _

  .گفته خدا نگهش داره که آگاهمون کرد یهرک _

 :تملرزون گف یقورتش دادم و با صدا یسخت راه گلوم رو گرفته بود. به یبد بغض

  کارت کردم؟ یمگه  چ ؟یشکنیدل من رو م یبرا چ یآقا هاد _

  .حرف هام رو بزنم یتا راحت تر بتونم ادامه  دمیکش یقیعم نفس

نگو  یبگ یخوا یگفته. نم یک دمی. فقط پرسومدمین نجایدعوا ا یمن برا دینیبب _

 .نکن نمیتوه یول یمختار

فت و آمد رکه در حال  یبلند رو به مردم یکوچه اومد و با صدا یم رد شد و توکنار از

دونه  یجا! خدا م نیاومده ا یاز کدوم خراب شده ا ستیدختره معلوم ن»بودن، گفت:

 «.دهیما کش یجوونا یبرا یچه نقشه ا

 یقا هادآما بود ،گوش کردن.  نیکه ب یو به بحث ستادنیکوچه بودن، ا یکه تو یمردم

  :به من گفت رهیگاهش رو از مردم گرفت و خن

نت به صالح رفت نجایاز راه به در بشن. از ا میخوا ی. نممیجوون دار یما بچه  نیبب _

 .همه ست

 .و دارم. به خدا منم آدمم و آبرنینکن یزیآبرو ر نیاز ا شتریلطفا ب یآقا هاد _



 

 Page 18 of 216 

WWW.NOVELFOR.IR 

فور رمانکاربر ماسو  مان پس کوچه های زندگی | ر  

 رونیاز خونم ب پایتخودم با  ای یکن یم هیتخل ای. ستین میحال زهایچ نیمن ا _

  .ندازمتیم

حرف  تیا قاطعچونه ام به لرزه افتاده بود. انقدر محکم و ب تیو عصبان یشدت ناراحت از

کردم.  یاز خودم دفاع م دیبا یدونستم چه جور یبگم. نم یزیتونستم چ یکه نم زدیم

 یادقا هآ» در آروم کردنش داشتم،گفتم: یکه سع ییکردم که آروم باشم. با صدا یسع

 «کنم؟ دایخونه پ یهفته چه جور هیمن تو 

 یکن هیلفردا خونه رو تخ نیگفتم هم یدید یسیوا نیازا شتریدونم. برو ب یمن نم _

 !ها

ار دستم رو مشت کردم. فش تیوارد خونش شد و در رو محکم بست. از فرط عصبان 

مت خونه ه سب میخون یبود، باعث شد کف دستم زخم بشه. با دستا ادیانگشتام از بس ز

انم خ هیکه داشت با  دمیرو د مونیخانم همسا رهیمن دمیرفتم. دم در خونه که رس

رد. نگاهم ک یحالت خاص هیجواب نداد و با  ی. بهش سالم دادم ولزدیحرف م گهید

 رهی. مندمیبعدش هم با اون خانمه شروع کردن به پچ پچ کردن. حرف هاشون رو شن

ود که ما رو بسته ب یچشم ها یجور هیجادو بلده  دختره انگار سحر و»خانم گفت: 

 چه دونهیم کاره! خدا یکجا نیا میکار یبابا ما کجا دمیبعدا د یول شدیاولش باورم نم

 «.رفته یم یآب ریز یجور

  «!توبه ایخدا» هاش رو باال برد و گفت: دست

شک هام اجازه انداختم و در رو باز کردم. وارد خونه شدم و به ا دیتر شد. کل شیب بغضم

  .بشن ریدادم تا سراز
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گلوم بره  آب خوش از وانیل هی شهیعذاب بکشم چرا نم دیچقدر با گهیبسمه! د ایخدا _ 

 شمیممتهم  یندارن؟ چرا دارم به کار یپشت سرم تموم یچرا حرف ها ایخدا ن؟ییپا

 !ایکه انجامش ندادم؟ خدا

تادم. بلند زخم دستم اف ادیدستم  کردم. با سوزش هیزانو هام گذاشتم و گر یرو رو سرم

  .شدم به سمت آشپزخونه رفتم

 اینگ زدم. ستزکه تنها همدمم بود  ایرو برداشتم و به ست میرو با باند بستم .گوش دستم

م خانوادشم آد اون اتفاق برام افتاد. تنهام نذاشت. یوقت یبا من دوست بود. حت یاز بچگ

 و خارج نرفتم. رانمیدونن من ا یم هستن. فقط اون ها هستن که یمحترم یها

 .پرسنیرو م المو ح زننیبهم زنگ م یهرازگاه

 «!جونم ایوالو؟ سالم ر»خندون گفت: یرو برداشت. با صدا یگوش ایاز دوتا بوق ست بعد

 :گرفته گفتم یصدا با

 .ایسالم ست _

  .دیازم پرس یحالت صداش عوض شد. با نگران د،یگرفتم رو شن یصدا یوقت

  شده؟ صدات چرا گرفتست؟ یزیچ ایرو _

 .نشده یزینه چ _

 هیرخورم.گ یم واریجرز د یشده. من تو رو نشناسم که به درد ال یزیچ هیچرا  _

  مگه یکرد

  نه؟

 .اوهوم _
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  چرا؟ _

  کردم هینتونستم خودم زو نگهدارم و گر گهید

ها!  یدیمام سکته  یدار ایشده. رو یچ نمیلحظه حرف بزن بب هینکن.  هیگر ایالو رو_

  !حرف بزن الاقل ام،یکه ب یستین کممینزد

 .دادم حیکه برام افتاده بود رو براش توض ییها اتفاق

 یختر بدمن د یدون یاون اتفاق مقصر نبودم. تو که م یمن تو یدون یتو که م ایست _

 .ستمین

که  هستن . اون آدم ها انقدر کوته فکریندار یریتو تقص دونمی. مزمیآروم باش عز _

 .یبد حیبهشون توض دنیاجازه نم یحت

 چیده. هشتباه  ندمی. آرمهیگ بانیگر یفکر کنم تا آخر عمرم اون اتفاق لعنت ایست _

 یسبهم کار بده .ک ستیحاضر ن یمثل من ازدواج کنه. کس یکیبا  ستیکس حاضر ن

  .ها بشم ابونیکوچه و خ یآواره  دیبهم خونه بده. با ستیحاضر ن

 یزم دورمرگ من آروم باش! ا ای. روشهیحل م ینگو. انشا... همه چ یرنجویا زمیعز_

  خودم. هان؟ شمیپ یایم م؟ی. اصال مگه ما مردشمینگرانت م

خودم  یونه به خ دی. اگه قرار به برگشتنم باشه بایکه هنوز بامن ایچشم. ممنونم ست _

 .کنن یبرگردم. اونا هم که قبولم نم

 .کنه یه مکه داره اشتبا فهمهیانشا... پدرت هم م زم؟یتو رو ول کنم عز شهیمگه م _

  مامان چه طوره؟ حالش خوبه؟ یراست _
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رات تنگ دلش ب یلیگرفت. خ یخوبه. اتفاقا امروز داشت سراغت رو ازم م زمیآره عز _

  .شیدید یو م یاومد یم شدیشده. کاش م

ش بگو . بهامیم بکه بتون ستین یجور طمیفعال شرا یخودمم دلم براش تنگ شده ول _

  زنم یحتما بهش سرم

 .گمیبهش م زمیباشه عز _

  .که من رو درکم کرد و ولم نکرد یهست یتنها آدم _

 یم با من ممن افتاده بود، تو ه یاتفاق برا نینکرده ا یی. مطمئنم اگه خدافمهیوظ _

  .یموند

  .موندم یمعلومه که م _

 .اومد ایمامان ست یصدا

  مکم؟ک یایدخترم م ایست _

  .یاومدم مامان _

  دیبرم ببخش دیمن با زمیعز _

  .. به مامانت هم سالم برسونیباشه برو ممنون که به حرف هام گوش کرد_

  .فعال یچشم خواهر_

  .فعال_

آروم شدم. خدا رو شکر مامانم هم  کمیکه حرف زدم  ایرو قطع کردم. با ست یگوش

 ایاز ست ای زدیخودش بهم زنگ م ایبود  خوب بود. بدون اطالع پدرم باهام در ارتباط
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تنگ شده بود.  یلیبودمش. دلم براش خ دهی. چهار سال بود که نددیپرس یحالم رو م

  .رفتم یم دنشیحتما به د دیبا

  نه؟ ایکرد  دایپ یشد خونه ا یهفته م هی یدوستم تو یدست به کار م شدم. نم دیبا

نبال خونه داشتم. باهاشون تماس گرفتم و تلفن چند تا از بنگاه امالک ها رو د شماره

 یدم تودادن. مجبور ش یدختر تنها خونه نم هیبه  ایبود  ادیپولش ز ای یگشتم ول

 .روزنامه دنبال خونه بگردم

ورد خوب م هیتا باالخره  کردمیو رو م ریمبل نشسته بودم و داشتم روزنامه رو ز یرو

م. باهاش تماس گرفت عیخورد. سر یخوب بود. پولش هم بهم م طشیکردم شرا دایپ

  .دیچیگوشم پ یتو یمرد یبعد از چند تا بوق صدا

  .الو سالم _

  .دییسالم بفرما _

 .مزاحم شدم تونیبابت آگه دیببخش _

  .. در خدمتتون هستمدییبله بفرما _

  ن؟یهنوز خونتون رو اجاره نداد نمیخواستم بب یم _

  ؟یاجاره کن یخوا ینه شما م _

  .گه بشهبله ا _

  گه؟ید نیدیخونه رو د طیخوب شرا _

  خوره یبه من م طشیشرا دمیبله د _
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  .میبنگاه تا باهم حرف بزن نیایباشه. پس اگه ممکنه ب _

  ام؟یب یک _

  شماره خودتونه؟ نیاالن، ا نیهم_

  .بله _

  .فرستم یپس آدرس رو براتون م _

 .ممنون _

چه منتظر سرکو رونیاده شدم و از خونه زدم بلحظه بعد آدرس رو برام فرستاد. آم چند

  سر قرار وارد بنگاه شدم دمیساعت بعد رس میبشمن یبودم تا سوار تاکس

  :سالمایرو 

 :بنگاه سرشو آورد باال و گفت صاحب

  دییسالم بفرما _

  من بابت اجاره کردن خونه مزاحمتون شدم _

 :بنگاه صاحب

  دینیبش دییبله، بفرما _

 :وگفتم نشستم

بهم  جا رو نیباهاشون تماس گرفتم آدرس ا دمیروزنامه د یخونه رو تو هی یآگه _

  دادن

  ه؟یکدوم خونه؟به اسم ک_
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  یصابر یفکر کنم آقا _

 نیاشبمنتظر  قهیچند دق نیاریب فیبهم گفتن که قراره شما تشر شونیآهان بله ا _

  انیم شونمیا

  چشم _

ساله  60د مرد حدو ریپ هیاومد  یصابر یه آقابود که نشسته بودم بالخر یا قهیدق چند

  بود بلند شدم وسالم دادم

 :که صاحب بنگاه گفت مینشست

  کنن هیخوان خونه تون رو کرا یم شونیا یصابر یخوب آقا _

 :رو به من گفت یصابر یآقا

  چقدر هست؟ شتیخوب دخترم پول پ _

  .ست صاحب خونمهتومن دارم که اونم د 10من فعلن فقط  یصابر یواال آقا _

  ؟یکنیم یاز اون خونه اسباب کش یبپرسم چرا دار شهیم _

  شمیم تیاذ ادهیز یلیخوب راستش....راستش فاصله اش با محل کارم خ _

  آهان _

  :گفتم

  تومنه درسته؟ 15 شتونیپول پ نیشما نوشته بود _

  بله درسته _

  ؟یراه نداره کمترش کن یصابر یآقا_
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  دارم اجیخونه احت نیمنم به پول اباور کن دخترم  _

  .نیبد فیفقط تخف کمیخوب  _

 : کرد و گفت یمکث یصابر یآقا

  تومن خوبه؟ 14باشه دخترم،  _

 شیل پپو یاز همون رو دیپس انداز داشتم با کمیکردم.  یجورش م دیبودم با مجبور

 .ذاشتم یم

 «.کنم یباشه جورش م»گفتم: ناچارا

  ن؟یخوب دخترم چند نفر _

  من خودم هستم _

  :با تعجب گفت یصابر یآقا

  ؟یبچه ا ،یتنها؟ شوهر _

  .نه فقط خودمم _

  پدر و مادرت کجان؟ _

  .تنهام نجایاون ها شهرستان هستن. من ا _

 :کرد و گفت یمکث یصابر _

 .تونم به آدم مجرد خونه اجاره بدم یمن نم یدخترم ول دیببخش _

  چرا؟ _

  .دیخشدخترم بب گهید شهینم _
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  .نیدیآدم تنها خونه نم هیکه به  نینوشت یخوب کاش م _

ونه سخت به آدم مجرد و تنها خ یلیدونن که خ یهمه م یخوب درسته ننوشتم ول _

 .دنیم

 :شد و گفت بلند

  .برم. با اجازه دیبا گهی. من دشهیما نم یمعامله  نکهیخوب دخترم مثل ا _

داره  یبیعدونم آخه چه  یرفتم. نم رونیگاه برفت. منم از بن یا گهیحرف د چیه بدون

 !آدم مجرد خونه اجاره بدن؟ هیبه 

اگه  ایادن د یبه دختر مجرد خونه نم ایبود که دنبال خونه بودم. اون ها هم  یروز چند

  دادن یم

ن هنوز مگفته بود، تموم شده بود و  یکه آقا هاد یهفته ا کیجور نبود.  طشونیشرا

 .نمک کاریمونده بودم چ

در  یلوج یآقا هاد دمیزنگ خورد. از پنجره که نگاه کردم. د فونیبودم که آ نشسته

 .سادهیخونه وا

 .نرفت که نرفت یبره ول دیرو باز نکردم تا شا در

 :دمیشن یروم یآقا هاد یصدا

دونم  یشد پس؟ من که م یچ ؟یکن هیدختر؟ مگه قرار نبود امروز تخل ییکجا یآها _

رو وسط  تیبرو تا اسباب اثاث نجایاز ا ؟خودتیشنو ی! با توام نمرونیب ایب یخونه ا

 ،ییجانیهنوزم ا نمیبب امیشد؟ ب رفهمیمهلتته. ش نیفردا آخر نی. ببختمیکوچه نر

  !تو هم،گفته باشم رهیکالهمون م
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کنم.  دایه پهفته نتونستم خون کی یکنم؟ تو کاریمن االن چ ایرو گفت و رفت. خدا نایا

 !کنم؟ دایخونه پ یجور روز چه هیتو 

  .. خودش دم در اومدرمیرفتم تا ازش مهلت بگ یدرخونه آقا هاد دم

  !شد داتونیچه عجب شما پ _

 ن؟یهم بهم مهلت بد گهید یهفته  کی شهیم یآقا هاد _

  .یکن یم هیفردا تخل نی. همشهینم _

  کنم؟ دایتا فردا خونه پ یآخه من چه جور _

  !کنم یم رونتیخودم ب یفردا نرمشکل خودته.  گهیاون د _

 ییستم جابه خونه برگشتم. اون روز هم تموم شد و من نتون دیرو محکم بست. ناام در

  .کنم دایرو پ

کرد.  یم دادیبود و داشت داد وب سادهیدوباره اومد. وسط کوچه وا یزود آقا هاد صبح

  .بودن رونیاهل محل هم ب یهمه 

 نیا دمیمکردم خونم رو اجاره دادم؟ االن فه یگناهالناس! مگه من چه  هایا یآها _

هش خونه بدونستم که  یمن بره. اگه از اول م یخوام از خونه  یکاره است. م یخانم چ

جس نخوام خونم  یگناه انجام بشه. نم یخونم کارها یخوام تو یدادم. من نم ینم

 !خونم باشه یتو نمخا نیخوام ا یبگم؟ نم یبشه. به ک

ه به من کرفتم. در رو باز کردم. چشمش  نییهاش رو قبول کنم. پا نیتوهتونستم  ینم

 :خورد گفت

 !یآورد فیچه عجب تشر _
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 یباز ! با آبرومیبه من رو ندار نیحق توه یاحترامت واجبه ول یپدرم یجا نیبب _

  ام؟ هان؟ کارهینکن مگه من چ

  !یکن یم ییچه غلط هادهن من رو باز نکن. نزار بگم  ؟یزنیاز آبرو حرف م یتو دار _

اومده  ! اصال اهل کجاست؟! بلند شدههیپدرو مادرش ک ستیمعلوم ن»مردم گفت: روبه

 یره توزن بدکا هیخوام  یبگم؟ من نم یکنه آقا به ک یدلش بخواد م میهرکار نجایا

 !خونم باشه

 «شد؟ رفهمیش یکنیم هیاالن خونه رو تخل نیهم»من گفت: روبه

خدا  از یترس یگفته من بدکارم؟ از من نم یمن بدکارم؟ ک حرف دهنت رو بفهم! _ 

 یم یورچه ج ؟یترس ینم امتیهان؟ از روز ق ؟یزن یو ناروا م یبترس. چرا تهمت الک

  ؟یجواب خدا رو بد یخوا

 شهی! روت میکه ازشون بگ یستین یحرف نزن که درحد غمبریاز خدا و پ یکیتو  _

  ؟یکارها رو بکن نیآسمون خدا ا ریز

  ؟یکس تهمت بزن یدختر تنها و ب هیآسمون خدا به  ریز شهیتو روت م ؟یتو چ _

 !قتهیحق نیع ستیتهمت ن _

رموردش د یکه انقدر راحت و آسون دار یدیاز من د یزیتو مگه چ ؟یتو اون جا بود _

  حرف

اال سرم ب یکه بخوام بکنم. خدا یکه هرکار شهینم لیدل یمن تنهام درسته ول ؟یزنیم

  .ستمیمن بدکاره ن رمیگ یهد مرو شا
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خونم  االی. یخرم کن یتون یحرف هات نم نی! با ااریمن ادا و اطوار درن یواسه  نیبب _

 !کن هیرو تخل

  .مگذر ینم یکه بهم زد ییوقت از تهمت ها چیبدون ه یکنم ول یم هیباشه تخل _

 !نگذر خانم. نگذر _

 :رو قورت دادم و گفتم بغضم

  من االن کجا برم؟ مهلت بده المصب! _

خوش  یبجا یتونست یهفته بهت وقت داده بودم. م کی. ستیدرکار ن یمهلت _

  دنبال ت،یگذرون

 !یباش خونه

 .ندینکردم. به دختر تنها خونه نم دایتمام دنبال خونه گشتم. پ یهفته  کی _

  .هم بدن. مغز خر نخوردن که! منم اشتباه کردم که بهت خونه دادم دینبا _

  .گهید یهفته  هیفقط  یا هادآق _

 زمیر یهات رو م لیخودم وسا ای یکن یم هیتخل ای شهینم میحرف ها حال نیمن ا _

  تمام ابونیوسط خ

زارم آ شونیواشکی یکردن. پچ پچ ها یآدم که داشتن نگاهم م ی. من موندم  وکلرفت

راحت  وحکم انقدر م یکه باعث شده بود آقا هاد هیدونستم  اون آدم ک یداد. نم یم

 .بهم تهمت بدکاره بودن بزنه
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است هرجا دلش خو یبار هزارم شکستم. عادت کرده بودم که هرک یمن شکستم! برا 

کرد،  یم که به گلوم چنگ انداخته بود و داشت خفم یغرورم رو لگد مال کنه. با بغض

 .وارد خونه شدم

ام رو ه لیبودم. وسارو نداشتم که برم. مونده  ییکنم. جا کاریچ دیدونستم با ینم

که  یتا وقت رو بفروشم و برم میاسباب و اثاث یگرفتم همه  میکنم؟ باالخره تصم کاریچ

رو  لمیو وسا ادیسرکوچه صبحت کردم. قرار شد ب یکنم. با سمسار دایرو پ ییجا هی

سنه که گر ییبودم. چه شب ها دهیپس اندازم خر اخونم رو ب لیوسا ی. همه نهیبب

 نیادم و اد یتونم پول هام رو جمع کنم. االن داشتم همشون رو از دست متا ب دمیخواب

ها  یزود نیکه به ا ستمین یخرمشون. من دختر یدوباره م یزجر آور بود ول یلیبرام خ

 یکه م فقط اونه نهک یدونم خدا کمکم م یکنم. م یجا بزنم. دوباره از اول شروع م

بودم و  مبل نشسته یکنن. رو یردم متهم مکه نک یگناهم و من رو به کار یدونه من ب

 یول که براشون نخوردم ییکردم. چه خون دل ها ینگاه م لمیداشتم به تک تک وسا

  .دادم یاالن داشتم مفت از دستشون م

سمسار  ثومریدر به صدا در اومد. چادرم رو سرم کردم و در رو باز کردم. آقا ک زنگ

  .محلمون بود

 :و گفت دیرو د لمیاومد و وسا ومرثیک آقا

  به من؟ شونیدیم یاکثرن تازست. چرا دار لتیخب دخترم وسا _

  ؟یداریچرا. برشون م دیمجبورم نپرس ومرثیآقا ک _

. گهیداره دروغ م یک گهیراست م یک دونمی. نمدمیتو رو شن ی هیدخترم من قض _

زد؟ مردم  چرا اون همه بهت تهمت یآقا هاد دونمی. نمدمیسر صبحتون رو هم د یدعوا
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و مدرک باور  لیشنوند رو بدون دل یکه م ییزهایاز چ یلیهستن و خ ننیاکثرا دهن ب

 یلیحرف مردم خ دنیکنم. کش ی. درکت مستمیکنن. استغفرا... من که خدا ن یم

تو رو از اون  یدفعه ا هی  میروز هیبرنت تا عرش اعال  یم یروز هیمردم  نیسخته. هم

سخته. به خدا  یلیکه دوباره پاشدنت خ یخور یم نیزم ی. جورندازنتیم نییباال پا

  .شهی... مشکلت حل مشایتوکل کن ا

  :انداخت و گفت یام نگاه هیاسباب و اثاث به

 یادیده. پول زکه تازه ازدواج کر شناسمینفر و م هیدارم. البته  یرو برم لتیمن وسا _ 

  .ع کننرو شرو شونیا زندگبه اون ت دمشونینو نداره. م لیو وسا هیزیجه دیخر یبرا

  .باشه ممنون _

 .یایباهاشون راه ب کمی دیکنم دخترم فقط با یخواهش م _

  .نداره یبیع _

  .رمیگ یپس من االن باهاش تماس م _

  .باشه _

انگار  رو نگاه کرد. لیدختر و پسر جوون اومدن. دختره وسا هیساعت بعد  کی حدود

 «شون؟یفروش یم یزن چرا دارهمشون که تا»خوشش اومده بود. گفت:

  .همون یاومده. برا شیبرام پ یمشکل هی زمیعز _

ستن که ه ییهمونا بایها خوشمون اومده. تقر لیآهان باشه. من و همسرم که از وسا _

  .میخواست یم
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 :گفت ومرثیک آقا

  شون؟یداریبرم یعنیخوب  _

 .دارم یآره بر م _

  .کنم یدرستش م مغازه. من نیایپس در مورد پولش هم ب _

  .نیریمنم درنظر بگ طیفقط لطفا شرا _

  .باشن یکنم که هر دو طرف راض یم یچشم کار _

 هیفقط با  یخال یهام همون روز بار زده شد و رفت. وسط خونه  لیوسا ی همه

ون که بود. چشمم به قاب عکس چهارنفرم نیهم مییبودم. تنها دارا سادهیچمدون وا

ستم رو دافتاد.    به سمتش رفتم. برش داشتم و نگاهش کردم. اپن مونده بود،  یرو

 آقا یصدا دنیشد. با شن ریاز چشمم سراز ی. قطره اشکدمیصورت مامان کش یرو

 دست از نگاه کردن به قاب عکس برداشتم.صورتم رو پاک کردم وبه سمتش یهاد

خره بال»ت:به جلو اومد و گف یبود.قدم ستادهیا یدر ورود یجلو یبرگشتم.آقا هاد

 «؟یکرد هیتخل

بدم،  دستش نکهیا یرو به جا دیچشم هاش زل زدم و کل ینگفتم. جلو رفتم. تو یزیچ

بود که  یولگرفتم نصف پ ومرثیرفتم.پولم رو از آقا ک رونیو از خونه ب نیانداختم زم

 یزیچ یخونه ا هیبشه باهاش  دیخوب بود باز شا نمیداده بودم هم دشونیبابت خر

  .کرد دایپ

مسافر  هی یشدم و جلو یمسافرخونه بمونم. سوار تاکس یرو مجبور بودم تو یچند روز 

برداشتم.  نیزم یرو حساب کردم. چمدونم رو از رو یشدم. پول تاکس ادهیخونه پ

نتونستم  یول دمیرو زد. دنبالش دو فمیک یموتور هیرد بشم که  ابونیخواستم از خ
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گرفته بودم،  ومرثیکه از آقا ک ییود. پول هاب فمیک یمدارکم تو یبهش برسم. همه 

  .بود فمیک یهمشون تو

 .کنم؟ بدبخت تر ازمن خودمم کاریاالن من بدون پول و مدارکم چ ایخدا _

 رفتم یم دیدست هام نگه داشتم. با نیهمونجا کنار جدول نشستم و سرم رو ب 

 .دادم یو بهشون خبر م یکالنتر

بهشون گفتم که  افتاد رفتم و یکالنتر هیاالخره چشمم به راه افتادم ب ادهیشدم و پ بلند

ن بهم خبر کن دای. اونا هم گفتن اگه پنیرو زدن و همه مدارک و پول هام رو دزد فمیک

 یوت می. شماره تلفنم رو بهشون دادم تا خبرم کنن. خدا رو شکر حداقل گوشدنیم

  .جا بمونمکشب رو  دیستم بادون یسرپناه مونده بودم. نم وننبود. بدون پول و بد فمیک

ست. بلند دونستم چقدر پول توش ه ی. نمبمهیج یاز کارت هام تو یکیافتاد که  ادمی 

 که اون ور یکنم. چشمم به خودپرداز دایخودپرداز پ هیشدم چشم چرخوندم تا 

  .بود افتاد ابونیخ

  تومن داشتم 200گرفتم فقط  یسمتش رفتم و موجود به

 یجا یلخودم غذا بخرم و یتونم باهاش برا یاما حداقل فعال م کمه یلیکه خ نیا _

نم تو یمسافر خونه درجه چندمم نم هی یپول که حت نیکنم؟ با ا کاریخواب رو چ

  .بمونم

  راه افتادم کالفه

اعت اتوبوس نشستم. س ستگاهیا هی یزدم. تو یها پرسه م ابونیخ یمقصد تو بدون

 یم ها کم کم داشتن ترسناک و خلوت ابونیخ داشت. یبیبود و هوا سوز عج ازدهی

  .شدن
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ردم. به نخو یزیافتاد که از صبح چ ادمی. تازه دیقار و قور شکمم به گوشم رس یصدا

 هی یرو سفارش دادم. جیساندو هیبود، رفتم و  کایکه همون نزد یفروش جیسمت ساندو

 میتصم سناک بود.تر یلیو خ یخال بایرو خوردم. پارک تقر چمینشستم و ساندو مکتین

 .برم رونیگرفتم از پارک ب

 .به عقب برگشتم ییکه راه رفتم با صدا کمیشدم  بلند

  خانم کوچولو؟ یریم یکجا دار_

. تخیر یاز سرو صورتشون م طنتیترس عقب برگشتم. دوتا پسر جوون بودن که ش با

  .قدم به جلو اومدن هیقدم به عقب رفتم و اونا هم  هیبا ترس 

  ؟یامشب رو مهمون ما دوتا باش یاخو ینم _

 «!یخفه شو عوض»لرزون گفتم: یصدا با

. سادنیوا دونفرم روبه روم دمی. برگشتم تا فرار کنم که ددنییسمت من دو هردوتاشون

  کنم؟ کاریچ دیدونستم با ینداشتم. نم یراه فرار بایتقر

  ادیسرم ب ییخودمو به تو سپردم نزار بال ایخدا _

 شونیکیافتاده بودم.  ریشدن و من وسطشون گ یم کیداشتن بهم نزد چهارنفرشون هر

 :گفت

  ! نه بچه ها؟هیزیعجب چ _

  .کردن دییهم تا شونیبق

م. و چشم هام رو بست دمیپسره دستش رو سمت صورتم آورد. سرم رو عقب کش همون

  ییصدا
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  .که باعث شد چشم هام رو باز کنم دمیشن

 !دیم شگ ن؟یبه اون دختر دار کاریچ _

گهبان نبوداز لباسش معلوم بود که  سادهیما وا یمرد حدودا چهل ساله روبه رو هی

 :از اون پسرا گفت یکیپارکه.

 .نداره یراهت رو بکش برو. به تو ربط _

 :زدم داد

  !آقا تو رو خدا کمکم کن _

 :پسره برگشت سمت  من و گفت همون

 !خفه شو _

 

 :آقا گفت همون

  بزنم ؟ سیزنگ به پل ای دیریم نیگفتم ولش کن _

م اومد. نور بودم که اون آقا سمت سادهیفرار کردن. همون جا وا دنیرو شن سیاسم پل تا

  .چراغ قوش رو سمت صورتم گرفت که باعث شد چشم هام رو ببندم

  ن؟یکن یم کاریچ ییتنها نجایوقت شب ا نیخانم شما ا _

  .بهش زل زدمکلمه  هی یهام رو باز کردم و بدون گفتن حت چشم

 :چمدونم نگاه کرد و گفت به

  د؟یمسافر_
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 :دهنم چرخوندم و گفتم یرو به زور تو زبونم

 .نه _

  ؟یپس چ _

 :نگفتم که گفت یزیچ

  .ایدنبالم ب _

 :کردم که گفت ینگاهش م مستاصل

  .خوام کمکت کنم ینترس دخترم م _

 وارد اتاق گهیدباهم  دمیلرز یپشت سرش حرکت کردم از سرما به خودم م آروم

 :آورد و گفت یی. برام چامیشد ینگهبان

  .رسونمتیدخترم خونتون کجاست؟ بگو خودم م _

 :رو برداشتم و گفتم ییلرزونم چا یدست ها با

 .ستین نجایخونه ما ا _

 .من نشست یرو به رو یصندل یگذاشت و رو زیم یرو رو ینیس

  ست؟یتهران ن یکال تو ای ستیاطراف ن نیا _

  .ندارم یتش من خونه اراس _

  ؟یاز خونه فرار کرد _

  .نه_

 :فکر کرد و گفت کمیدادم  حیتوض براش
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اب خو یکنن و جا یمثل تو کمک م ییکه به دخترها دمیرو بهت م ییمن آدرس جا _

  دنیبهت م

  ؟یجد _

  .آره صبر کن _

 :از چند لحظه با آدرس برگشت.کاغذ روگرفت جلوم ازش گرفتم که گفت بعد

بشه  دایکت پکه پول هات و مدار ینباش تا وقت یزی. نگران چهیستینظر بهز ریز نجایا _

  .یبمون نجایا یتون یم

  .ممنونم _

 :شدم تا برم که گفت بلند

 .یتا بر رمیبگ نیبرات ماش سایوا _

  .رمیگ ینه ممنونم خودم م _

دشون که خو یبشه تو رو به مقصد دامی. پشهینم دایپ نیکه ماش ابونیخ یاالن تو_

 .مریبگ نی. پس اجازه بده خودم برات ماشیکه تو بخوا یبرن نه مقصد یبخوان م

 :رومتوجه شدم گفتم منظورش

  .باشه ازتون ممنونم _

  یدخترم یکنم دخترم،تو هم جا یخواهش م _

 «کمک کنن هیهستن که به بق ییخدا رو شکر که هنوزم آدم ها»خودم گفتم: با

  .رس روبه راننده دادگرفت و آد نیماش برام
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ولش رو پشدم خواستم  ادهیپ نی. از ماشسادیکه بهش داده بود، وا یآدرس یجلو نیماش

ب همون آقا پولش رو حسا دمیفهم دمیحساب کنم که گفت حساب شده. ازش که پرس

  .کرده

نفس  دستم فشار دادم. یچمدونم رو تو یبودم. دسته  سادهیساختمون وا یرو روبه

 که ییحرکت کردم. وارد محوطه شدم. با صدا یو به سمت در ورود دمیکش یقیعم

، صدام نشسته بود یمثل اتاقک نگهبان یاتاقک یکه تو یبه عقب برگشتم. خانم دمیشن

 .کرد تا سمتش برم

 :گفت که اونجا نشسته بود نگاه کردم.خانمه ی.به خانمستادمیاتاقک ا یبه رو رو

  ؟یخوا یخواب م یجا _

 :بودم با من و من گفتم ستادهیزمان ساکت ا که تا اون من

  ب... بله _

 :رو به سمتم گرفت و گفت یفرم خانمه

 .رو پر کن نیا ریبگ -

 

 «ن؟یخودکار بهم بد هی شهیم»رو ازش گرفتم و گفتم: فرم

 .به سمتم گرفت. ازش گرفتم. فرم رو پر کردم و بهش دادم یخودکار

 :رو ازم گرفت و گفت فرم

  کت رو بدهاز مدار یکی _

  مدراکم؟ _



 

 Page 39 of 216 

WWW.NOVELFOR.IR 

فور رمانکاربر ماسو  مان پس کوچه های زندگی | ر  

 :گفت خانمه

  یا گهید یهر مدرک ای نامهیشناسنامه،گواه ای یبله کارت مل _

 :گفتم

  .نیراستش... راستش مدارکم رو ازم دزد _

  ؟یندار یچیه یعنی _

  اون رو بدم؟ شهیهست. م میندارم.کارت بانک یچینه ه _

 :کرد و گفت یمکث

  باشه همون رو بده _

 :دادم.رو به من گفترو بهش  کارتم

ن باش تا نداره. پس مواظبشو یگم بشه به ما ربط یبا خودته. هرچ لتیوسا تیمسئول _

  .ینباش یبعدا شاک

  چشم _

 .یداخل بر یتون یخب م لهیخ _

  ممنونم_

 یسالن بزرگ شدم که کل هیو حرکت کردم. وارد  دمیرو دنبال خودم کش چمدونم

 .ودهم دختر اونجا ب یتخت داشت و کل

 :سمتم اومد وگفت شونیکیکردم که  یبودم و نگاهشون م سادهیوا

 .سالم _
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 یعسل یاهبا چشم  یبود، نگاه کردم. دختر ستادهیکه رو به روم ا یصورت دختر بور به

 زینالآ. همون طور که مشغول دیسف تینهایب یو پوست یقلوه ا یو لبا یقلم ینیو ب

 :اد و گفتصورتم تکون د یکردنش بودم دستش رو جلو

 !الو؟ با توام ها! سالم دادم مثال _

 :خودم اومدم و گفتم به

  سالم _

  یخوب خدا رو شکر که زبون دار-

 :حالت گنگ گفتم با

  ؟یچ _

  ؟یگرد یبابا ولش دنبال جا م یچیه _

  .بله -

  .نشونت بدم یتخت خال هیمن  ایب _

  .باشه _

 :تو گف سادیتخت وا هیراه افتادم کنار  دنبالش

 .بفرما خانم _

 .ممنون _

 :تخت نشستم. کنارم نشست و گفت یرو

  ؟یاومد نجایا یچ یبرا _
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 :گذاشتم و گفتم نیزم یرو رو چمدونم

  نجا؟یا انیم یچ یهمه برا _

ابن. تو خو یم نجایدارن که شب ها رو ا یمشکل هی. همه هم دنیخواب یمعلومه برا  _

  ه؟یمشکلت چ

 .خوب منم جا خواب ندارم _

دردت  معلومه که وضعت خوبه. پس افتمیو ق ختیاز ر یگدا مدا باش خورهیبهت نم _

  نجا؟یا یکه اومد هیچ

 ...داشتم اما تا امروز صبح یعنیخونه ندارم. _

  رفت شده؟با ننه بابات ح ای زها؟یچ نیو ا یمستقل بپیهان؟ تر یزد رونیازخونه ب _

 :نگفتم که گفت یزیچ

  د آخه چه مرگته؟ _

 یشتم ولکنم. خونه هم دا یم ی. من خودم تنها زندگستیها ن نیکدوم از ا چینه ه _

 ؟یکرد. تو چ رونمیصاحب خونه ب

 ؟یمن چ _

  ؟یینجایتو چرا ا _

 

 :کردگفت یم یکه داشت باهاش باز یدستش گرفت و درحال یشالش رو تو ی گوشه
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 ومدمیرنمدشوهره جور  ازدواج کرد. با گهید یکیراستش منم بعد فوت بابام، ننم با  _

  .رونیازخونه زدم ب

 :چمدونم اشاره کرد و گفت به

 .داره ادیدزد ز نجایباش. ا لتیمواظب وسا یراست _

  باشه ممنون _

  .مدیتختم دراز کش یکنارم بلند شد و رفت. چمدونم رو تو بغلم گرفتم و رو از

صحنه روبه  باز کردم. بهدوباره چشم هام رو  ییهام رو تازه بسته بودم که با صدا چشم

  شدم رهیروم خ

  .دونم کار خودته ی! من که میریکبیا یخفه شو دختره  _

 !ادیبرو کنار بزار باد ب _

 :فتگبود مانعش شد و  ستادهیکه رو به روش ا یاز کنارش رد بشه که دختر خواست

 !پول هام رو بده االی _

  .ستیدست من ن _

 !یهست یبر خوب بیدونم تو چه ج یکه مندونه من یچرا دسته توئه. هرک _

  .ستیگفتم که دست من ن_

 !یدیمن رو دزد ی! پول های! تو دزدینامرد یلیخ _
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د خور یحمله کرد و تا م یکیکرده به سمت اون  یگفتن دزد یکه بهش م یکی اون

که  یه دختررو زدن. دو نفر اومدن و اون ها رو از هم جدا کردن و بردنشون. ب گهیهمد

 :کنار تخت من بود گفتم تختش

  ه؟یطور نیهم شهیهم نجایا _

  نه؟ یبارته اومد نیاول _

 .آره _

 یت مزنن. عاد یو تار هم م پیموقع ها دخترها به ت یآره. البته نه هرشب بعض _

  .یکن

  .آهان _

  .اونجا نمونم گهیگرفتم که د میرو نداشتم. تصم ییجا نیهمچ ی حوصله

 یدکه  هیگشتم.کنار  یدنبال کار م دیزدم. با رونیاونجا ب شدم و از داریزود ب صبح

هاش رو  یازمندیانبوه روزنامه ها بخش ن ی. خم شدم و از الستادمیا یروزنامه فروش

  .برداشتم

 مکتیز نا یکی یبود، رفتم. رو ابونیکه اون ور خ یخودکارم گرفتم و به سمت پارک هی

  .ها نشستم و شروع کردم دنبال کار گشتن

دختر جوون نبود.کالفه از  هیمناسب  ینکردم. کار بود ول دایپ یکار یهم گشتم ول یکل

 ادهیها مونده بودم. پاهام از بس که پ ابونیخ یبلند شدم و راه افتادم. تو مکتین یرو

انداختم. ساعت  یشکمم به ساعتم نگاه یکردن. با صدا یراه رفته بودم، زوق زوق م

گرفتم و کنار جدول نشستم  جیپولم ساندو یبا ته مونده  ارابعد از ظهر بود. ناچ یسه 

  .تا بخورمش
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فتاد که پسر بچه کوچولو ا هیبزنم که چشمم به  چمیگاز رو به ساندو نیاول خواستم

  داشت

اه ها فال و بچه هاست که سر چهار ر نیکرد. از لباس هاش معلوم بود که از ا یم نگاهم

سر بچه پآوردم. لبخند زدم و روبه  نییرو پا چیدو. سانفروشنیم زهایجور چ نیاز ا

  گفتم

  گشنته؟ _

  .تکون دادن سرش بهم فهموند که آره گشنمه با

 .بدم چیمن تا بهت ساندو شیپ ایخوب ب _

 :و به من زل زد. گفتم سادیوا میدو قدم یاومد. تو کمیآروم نزد آروم

  .نی. کنارم بشکترینزد ایب _

  .نشست کنارم

 :فتمهوا بود قرمز شده بود، نگاه کردم و گ یکه تو یکه به خاطر سوزصورتش  به

  ه؟یخوب آقا خوشگله اسمت چ_

  :رو آورد باال و گفت سرش

  ه؟یمن پارسام. تو اسمت چ _

  .امیمنم رو _

  ؟ییخاله چرا تنها _

  .من بخور چیاز ساندو ای. ولش کن. بگهیتنهام د _
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  .و نصفش کرد و نصفش رو سمتم گرفترو سمتش گرفتم. ازم گرفت  پمیساندو

  .. تو همش رو بخورستیگشنم ن یلیمن خ زمیعز _

 .نصفش ماله تو ای. بمیستیمعرفت ن ینه خاله ما ب _

 :و گفتم دمیحرفش خند نیا به

 .ممنون خوشگلم _

 :. گفتممیمشغول غذا خوردن شد گهیگرفتم. باهم د ازش

 پارسا؟ _

  بله؟ _

  ؟یکن یتو کار م _

  .هآر _

  چرا؟ _

  .چون مجبورم _

  پس؟ یپدرت چ -

  .تصادف کرد و مرد. منم مجبور شدم کار کنم شیبابام دوسال پ _

  پس؟ یمتاسفم. مامانت چ _

 .کنه یاونم کار م _

  ؟یخواهر برادر ندار _
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 .ترن کیچرا دارم. دوتا خواهر دارم که ازم کوچ _

  ؟یفروشیم یچ _

  ه تو؟رو بدم ب شیکی یخوا یفال. م _

  .من که پول ندارم ازت بخرم _

  .یکه بهم داد یچیبردار. به جا ساندو ینداره. مفت بیع _

  .شهیکه نم یجور نینه ا _

  .. خاله بردارشهیچرا م _

  .فالش رو به سمتم گرفت ی جعبه

 :رو برداشتم. بازش کردم و خوندم کشیو  دمیخند

گلستان  یاحزان شود روز یمخور کلبه به کنعان        غم  دیگم گشته باز آ وسفی _

ال نباشد ح کسانیدور گردون گر گذشت      دائما  یحضورت چند روز یغم مخور ب

  دوران غم مخور

  ه؟یفال چ نیحکمت ا یهمه بدبخت نیوسط ا دونمینم _

 چشیدو. پارسا بعد از خوردن سانریگرفتم تا خودم رو بسپارم به دست تقد میتصم 

 .کرد و رفت. و من باز تنها شدم یباهام خداحافظ

  شتدا یاواخر سوز بد نیتهرون ا یحاکم بود هوا ابونیخ یتو یکر کننده ا سکوت
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. دمیرست یم ییاز تنها یپارک نشسته بودم. بلند شدم. از همون بچگ یتنها تو یتنها

ود از که ب یرفتم. هر چ شبیبرم که د ییگرفتم که امشبم به همون جا میناچار تصم

  .داشتم یجان تیپارک موندن بهتر بود. حداقل امن یو تو ابونیخ یتو

 .جلوم سبز شد یمرد هیکه رفتم،  یقدم چند

تنم  یتو یدستش داشت. ترس بد یچاقو تو هیشد. صورتش رو پوشونده بود.  کترینزد

  .افتاد

  .سر و صدا چمدونت رو به من بده یب _

قط... چمدونم ندارم. ف یتو یزین چرو گرفتم سمتش و گفتم: آقا به خدا م چمدونم

  .نیلباس دارم... هم کهیفقط چند ت

 !خفه شو زر مفت نزن _

نم چمدو یتو یزیچ دیکه د یکرد. وقت یو وسط پارک خال دیرو ازدستم کش چمدونم

  .ندارم

 

  :گفت

 !کن یهات رو خال بیاالجی _

  به خدا پول ندارم بزار برم _

 !کن شونیخال یعنیکن  یلهات رو خا بیج گمیم یخفه وقت _

 هیبودم که  هدید لمیف هی یاومد. ترسم چند برابر شد. به مغزم فشار آوردم. تو کترینزد

 .شکم مرده زد ریشده بود. اون خانم هم با پاش ز یخانم هیمزاحم  یمرد
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رفت. گشکمش زدم. دوال شد و شکمش رو  ریپام جمع کردم و ز یقدرتم رو تو یهمه  

  .کردم تا فرار کنم دایمنم فرصت پ

دم و کر شتری. سرعتم رو بادیداره لنگون لنگون دنبالم م دمیعقب برگشتم و د به

 .دمیدو

 نیاشم هیکه با بوق  دمینگاه کنم، به سمتش دو نکهیبدون ا دمیکه رس ابونیبه خ 

 وافتادم  نیزم یافتادم. بعدش هم رو نیکاپوت ماش ی. رودمیکش غی. جسادمیوا

  .شدم هوشیب

****************************************************

**** 

  باراد

رارداد ق گنیزنن و م یصورتم زل م یها! راست راست تو یخورد شده بود. لعنت اعصابم

 .فسخه

 گهید میتونینم گنیامروز اومدن و م نیشرکت هست نیگفتن شما بهتر یم روزید تا

 یو چر سی! من االن جواب رئنیتونینم که نیکن یم جایشما ب میکن یباهاتون همکار

عد از کردم و واسطه شدم. حتما ب یشرکت رو بهش معرف نیسرم من ا ریبدم؟ خ دیبا

 .کنه یم اجمکه به بار اومده من رو اخر یافتضاح نیا

امال خلوت کها  ابونیشتاب گرفت. خ نیپدال گاز فشار دادم. ماش یرو شتری! پام رو باه

 .کردم یقرمز، حرکت م یدون توجه به چراغ هاکس نبود. ب چیبودن. ه

  .فرمون زدم یرو مشت کردم و رو دستم
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ره افتاد شده بود. دخت رید یترمز زدم ول یرو د،یپر ابونیخ یکه تو یدختر دنید با

 .افتاد نیزم یو بعدش هم رو نیکاپوت ماش یرو

بهش نگاه  و تادمسیسرش ا یلرزون به سمتش رفتم. باال یشدم. با پاها ادهیپ نیماش از

مرده  دی. شادمیترس یم یلیکنم. خ کاریکردم از سرش خون اومده بود. مونده بودم چ

  .باشه

کنه و کمکش  داشیپ یکس دیو کنار جدول گذاشتمش تا شا دمشیکش نیزم یرو

ون فرم یترمز راه زدم. سرم رو رو یشدم و حرکت کردم وسط رو نمیکنه سوار ماش

  .بدنم رو گرفته بود تموم یگذاشتم. استرس بد

  شد؟ داشیاز کجا پ هویدختر  نیوقت شب، ا نیآخه ا _

 دیاشه. بابفرمون برداشتم. دور زدم و برگشتم. ممکن بود هنوز زنده  یسرم رو از رو 

جا  . هنوز همونسادمیکه باهاش تصادف کرده بودم، وا ییکردم. کنار جا یکمکش م

 ی. جلودیکش ینفس م یخورد ول یمبود. بلندش کردم و سوارش کردم. تکون ن

ون دختره رو . اارنیرفتم و گفتم که برانکارد ب مارستانینگه داشتم. داخل ب مارستانیب

 .به اتاق عمل بردنش. پشت در اتاق عمل نشسته بودم

 !رو کم داشتم یکی نیهم ریرواگیهاگ نیا یتو _

 .پرستار به خودم اومدم یباصدا

  که تصادف کرده؟ نیسته یآقا شما همراه اون خانم _

  .بله _

 .کارتون دارن ونیاون آقا _
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 .دمیرس سیاشاره کرد. رد دستش رو گرفتم و به چند تا پل یدستش به سمت با

 .! کارم ساخته استاخدای _

 «ن؟یداشت یامر»و گفتم: سادمیحرکت کردم کنارشون وا مردد

  .دستش داشت، به سمتم برگشت یتو یکه پرونده ا شونیکی

  درسته؟ نیا با اون خانم تصادف کردشم _

 .بله خودم هستم _

 206پژو  نیباراد وفادار مالک ماش یآقا»که دستش بود رو باز کرد و گفت: یا پرونده

 «درسته؟ ،ییآلبالو

 .بله _

 .دیایب یهمراه ما به کالنتر حاتیاز توض یپاره ا یبرا دیشما با _

  .تا بهم دستبند بزنه بود، اشاره کرد سادهیکه کنارش وا یسرباز به

 .بدم حیمن توض نیآخه جناب سروان اجازه بد _

 .نیدیم حیتوض یکالنتر یگفتم که تو _

 .میرفت یو به کالنتر میشد سیپل نیبهم دستبند زد. همراهشون سوار ماش سرباز

 

 ایرو  

ه ک ادیب ادمی. به مغزم فشار آوردم تا مارستانمیب یتو دمیهام رو که باز کردم، د چشم

  .شده یچ
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 .و تصادف نیکه بهش زدم... فرار کردم... ماش یمرده...کتک اون

و آخ  دیشک ری. خواستم بلند بشم که کمرم تمارستانمیب یافتاد که چرا تو ادمی تازه

  .گفتم یبلند

 زمیزمن به سمتم اومد و گفت:ع یصدا دنیبود، باشن میکه کنار تخت بغل یپرستار

 !دهید کمرت ضرب یتکون بخور دینبا

 .کرد تا دوباره دراز بکشم کمکم

  شده؟ یچ نیبگ شهیم _

سر و  .یبود هوشیو ب یآوردن. تصادف کرده بود نجایچند روز قبل تو رو ا زمیعز _

 .نشکسته تیی. خدا رو شکر جادهید بیآس کمیکمرت 

  چند روز قبل؟ _

ادت اطالع انوبه خ میما نتونست ی. راستیبود هوشیچندروز رو ب نیتو ا زمیآره عز -

  ان؟یدرب یتا از نگران میتا بهشون بگ یبد یزیچ یشماره ا شهی. ممیبد

 .ستنیمکث کردم وگفتم:خانوادم تهران ن کمی

  ؟ییشهرستانن؟ دانشجو _

 .ستمیمن دانشجو ن یشهرستانن ول _

 .میبهشون خبر بد میدار فهیآهان. باالخره ما وظ _

 بعدا بگم؟ شهی. مستین ادمی یشماره ا چیاالن ه _

 .بازداشتگاهه یهم که باهات تصادف کرده بود، انگار تو یینداره. اون آقا یباشه اشکال _
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  ؟یجد _

 .یکه تو به هوش اومد میدیآره. بهشون اطالع م _

  .باشه ممنون _

 .بعد از چک کردن سرمم رفت و من به فکر فرو رفتم پرستار

که باهام  یونا چارهیندارم. ب یمن که پولبدم؟  ارمیرو از کجا ب مارستانیمن خرج ب االن

 .تصادف کرده. حتما تا االن سکته کرده

  .بودن سادهیسرم وا یآقا باال هیهمراه با  سیپل هیساعت بعد  چند

  .خوب خانم خدارو شکر که حالتون خوبه _

  .ممنون جناب سروان_ 

  .آقا با شما تصادف کردن نیا_ 

 یز توا شدیبود نگاه کردم ترس و استرس رو م ادهسیوا سیکه کنار پل یصورت پسر به

. چشم هاش هم قهوه ومدیبه صورتش م یلیرنگش خ ییخرما یصورتش خوند. موها

 ی افهیمتوسط و لب هاش هم متناسب با صورتش بود. در کل ق ینیبود. ب رهیت یا

 هیقکردن ب زیهم دست از آنال یتیموقع نیهمچ یسرم که تو یداشت. خاک تو یجذاب

 .دارمیرنمب

دتون با خانوا مینتونست هیاسم شما چ میدونست یگفت: ما چون نم سیپل یآقا همون

به ما  یفنشماره تل ایآدرس  ایهم همراهتون نبود. لطفا خودتون  ی. مدرکمیریتماس بگ

 .میریتا باهاشون تماس بگ نیبد

  گفتم و کردم یکردن پسره مردم برداشتم.مکث زیدست از آنال سیپل یحرفا دنیشن با
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  .ستنیمن تهران ن یخانواده  _

 .نینداره. شما شماره تلفن بد یاشکال _

 بعدا خودم بهشون خبر بدم؟ شهیم _

  .نیبگ نیتون یم نیدار یتیآقا اگه شکا نی. فقط از انیهرجور راحت _

 .ازشون ندارم یتیشکا چینه من ه _

  .نیامضا کن دیکاغذ رو با نیباشه. فقط ا _

رفتم و گرو به سمتتم گرفت. ازش  یدستش بود رو باز کرد و کاغذ یتو که یا پرونده

  .امضاش کردم

 :به همون پسر کرد و گفت رو

 ی هیتا بق دیایندارن.االن شما با ما ب یتیخانم از شما شکا نیخوب خدا رو شکر که ا _

  .میپرونده رو تموم کن یکار ها

 .چشم. ممنون جناب سروان _

 :گفت رو به من کرد و پسره

 .نیدر حقم کرد یممنونم ازتون خانم. لطف بزرگ _

  .کنم یخواهش م _

 یلیتر هینفر با  هیکرد. انگار  یرفتن. تمام بدنم درد م رونیاز اتاق ب سه،یهمراه پل پسره

سرمم  یتو دستش به سمتم اومد. آمپول رو یتو یاز روم رد شده بود. پرستار با آمپول

 .شدن و خوابم برد نیهام سنگ کرد و رفت. کم کم چشم قیتزر
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ود، بکه باهام تصادف کرده  یکه چشم هام رو باز کردم، با صورت همون پسر یوقت

 :مواجه شدم. خودم رو جمع و جور کردم. خواستم بلند بشم که گفت

 .بلند نشو. راحت باش _

  :که گفت دمیسر جام دراز کش دوباره

  .دمکر ی. داشتم سکته میخدا رو شکر که زنده ا _

  ؟یگشتبر یچ یندارم برا یتیمن که گفتم ازت شکا ؟یکن یکار م یچ نجای: تو اگفتم

 .ازت ممنونم. اومدم تا حالت رو بپرسم ینکرد تیکه ازم شکا نیبابت ا _

 .کارت یپ یراحت بر الیبا خ یتون یکه خوبم. م یدید _

 :شدم که گفت رهیرو به روم خ واریرو ازش برگردوندم و به د سرم

  ؟یسوالم رو بد هیجواب  شهیکه برم م نیقبل از ا یول رمیباشه م _

 :رو به سمتش برگردوندم و با تعجب گفتم سرم

  ؟یچه سوال _

  من؟ نیماش یجلو یدیپر ییهویچرا  ینصفه شب یها ول دی: ببخشگفت

  ؟یاومد یم یتو اول بگو چرا با اون سرعت داشت _

  نم؟یاشم یجلو یدیپر ییهویچرا  یادم. نگفتخوب من اشتباه کردم. تاوانش رو هم د_

  بدم؟ حیدر موردش بهت توض دیاالن با _

  .نه خب _
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 یار مکرد. داشتم از دستش فر ینفر داشت دنبالم م هیکردم و گفتم: راستش  یمکث

 .کردم

  ؟یکرد یکار م یاون وقت شب اونجا چ _

  !نه هزار تا یسوال بپرس هیقرار شد  _

 .دیشببخ یگ یراست م _

  :نگفتم. چند لحظه سکوت کرد و گفت یزیچ

  خونت کجاست؟ _

لم خوبه. االن نداره. آقا من که گفتم حا یتموم یجنابعال یسوال ستیانگار ب ری: نخگفتم

 .یبر یتون یهم م

بودم  یطور نیهم میکنجکاو شدم. آخه از بچگ کمیاگه ناراحتت کردم فقط  دیببخش _

  .م دست بردار نبودمآورد یرو درنم یزیچ هیتا ته 

  ست؟یاز حد ن شیب کمی تیبه نظرت کنجکاو یبله مشخصه.ول _

  .دیدونم شا ینم _

  ؟یدون یتازه نم _

  خونت کجاست؟ یبگ یخوا یم _

  کار؟یچ یخوا یاصال به تو چه! م _

  .پرسم یدارم م میحس کنجکاو یگفتم که فقط به خاطر ارضا _

 .نداره یبه شما ربط گمیرم مدا تیحس کنجکاو یارضا یمنم برا _
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 !نگو یبگ یخوا یباشه بابا نم _

 .که به خونتون ببرمت فمهیخوب من وظ یکرد و گفت: ول یمکث

  ادم؟تو افت ریکردم که گ یتو! من چه گناه یهست ییکردم و گفتم: عجب پررو یپوف

  .یفتیمن ب ریاز خدات هم باشه که گ _

 :فتمکرد.گ یم میداشت عصبان شییپر رو گهید

  .بودنم اضافه کن یاز خود راض تیبه اون حس کنجکاو _

  .چشم _

  !ییپر رو یلیخ _

 .دونم یم _

  زبونتم درازه؟ یآش والشم کرد یزد ؟یستیکه تو دست بردار ن نینه مثل ا _

تو  که فمهیکردم. بعدش هم گفتم که وظ یموضوع ازت عذر خواه نیمن که بابت ا _

  .رو ببرم خونتون

  .ستمی. چالق که نرمیخونمون. خودم م یتو من رو ببر ادخوینم _

 !یخدا نکنه که چالق باش _

 !بشر نجات بده نیمن رو از دست ا ایخدا یگفتم: وا کالفه

  .نتونآدرس خونتون رو بده تا ببرمت خو ،یکن دایاز دستم نجات پ یخوا یاگه م _

 .برو گهیاالن د ؟یبشنو یتخواس یرو م نیراحت شد؟ هم التیبابا من خونه ندارم! خ _

  ؟یبود که تعجب کرده. حالت صورتش عوض شد و گفت: خونه ندار معلوم



 

 Page 57 of 216 

WWW.NOVELFOR.IR 

فور رمانکاربر ماسو  مان پس کوچه های زندگی | ر  

هش اضافه ب نمیکم بود ا یکیسوالتم جواب بدم؟ اون  نیبه ا دیخدا! االن با ای: گفتم

  شد؟

  آدم خونه نداشته باشه؟ شهیمگه م _

 .که شده ینیب یم _

  که چرا؟ نهیمنظورم ا _

  ؟بدم حیتوض _

 .یخوا یو گفت: اگه م سادیوا نهیبه س دست

  .کرد رونمیصاحب خونم ب ی: خونه داشتم ولگفتم

  ؟یاجاره خونه رو نداده بود _

  .نه _

  ؟یپس چ _

که به  نیبه خدا. االن عالوه بر ا یکرد ؟خستمینکن چیانقدر من رو سوال پ شهیم _

که تو  نیبه خاطر ا دیو هم باچند روز ر هیباشم،  مارستانیب یتو دیخاطر تصادفم با

 .بمونم مارستانیب یتو یریرو اعصاب راه م یدار

  صدات کنم؟ دیبا یچ ه؟یاسمت چ یباشه بابا! راست _

 یم مشاهده نیطور که دار نیهم یگرام نندگانیرو صاف کردم و گفتم: بله ب صدام

و به  میشدرد  ؟یخونتون کجاست؟ چرا خونه ندار یسوال ستیب یما از مرحله  ن،یکن

  .میدیرس هیاسمت چ یمرحله 
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 یه اکردم. چند لحظ یخنده. داشتم با تعجب نگاهش م ریجملم زد ز نیا دنیشن با

 .شد ینم ریس دنی. انگار از خنددیخند یشد که داشت م یم

  زدم؟ یمگه من حرف خنده دار ؟یخند یچقدر م گهی: بسه دگفتم

 .ور کردرو به زور قورت داد. خودش رو جمع و ج خندش

  ؟یدختر تو چرا تا حاال کشف نشد یوا _

 :تعجب گفتم با

  ه؟یکشف نشدم؟منظورت چ _

 !یزن یحرف م یونیزیمسابقات تلو یمجر نیع _

  ؟یخند یم نیبه ا یساعته دار هی _

  .گهیآره د _

 !خدا شفا بده _

  .یمون ی. آخه بعدش هم من رو شفا بده تو تنها مدهینم_

  .ن نباش. به فکر خودت باشم ییتو نگران تنها _

 :حرف نزد و بعد گفت یا هیشد. چند ثان یجد افشیق هوی

  ؟یهست یجور نیهم شهیتو هم _

  ؟یچه جور _

  ؟یعصب _

  !یخودت مینه، عصب _
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 .نگفتم که بهت برخورد یزیمن که چ _

  .بهم برنخورد _

 !یتو که از من هم پر رو تر _

 .استاد ستمین یزیشما چ شیپ _

  ؟یاسمت رو بگ یخوا ینم _

 .ایرو _

  .منم بارادم _

  کار کنم؟ یخوب چ _

  .یچیه _

 :تدرحال کل کل کردن با باراد بودم که پرستار اومد سمتمون و گف یجور نیهم

 !یمرخص گهیخب شما د _

  مرخصم؟ _

شدن  یبه بستر یازین گهیبله. خدا رو شکر که حالت مساعد شده. دکتر گفت که د _

 .هیکاف یرو هم استراحت کن یو چند روز یحرکت کن ادیز دیبافقط ن یندار

  باشه ممنونم _

  کجا برم ؟ تمیوضع نیگفتم: حاالمن با ا آروم

 :که گفت دیانگار شن باراد
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 یشون م شی. پس خانوادت کجان؟ بگو خودم پیخونه ندار یخوب تو که گفت _

  .برمت

 .ستنین _

  خارجن؟ _

  ن؟خوره که مامان و بابام خارج باش یه به من منه بابا خارج کجا بود؟ آخ _

  پس کجان؟ _

  .یکن یم چمیدونم اگه جوابت رو ندم تا خود صبح سوال پ یم_

  .... خبیچه زود من رو شناخت نیآفر _

کث، سرم م هیسر هم کنم و بهش بگم بعد از چند ثان یزیچ هیمغزم فشار آوردم تا  به

 .مردنو گفتم: راستش  نییرو انداختم پا

ر گفتم، ممکن بود در موردم دچا یشدم بهش دورغ بگم. اگه راستش رو م مجبور

  .سوءتفاهم بشه

 :ناراحت شد و گفت باراد

  ستن؟یکه تهران ن یها گفت سیمتاسفم. پس چرا به پل_

 .دروغ گفتم _

  چرا؟ _

  ؟یند ریانقدر به من گ شهیم _

  ؟یندار یزیچ ییاتهران آشن یتو ؟یکجا بر یخوا یباشه. خب پس م _
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  .کس رو ندارم چینه ه _

 !چه بد _

 :فکر کرد و گفت کمی باراد

 !یفکر هی _

  ؟یچه فکر_

 .خونه من ایب یتون یاگه م گمیمن م نیبب _

  :زد تعجب کردم.بدون فکر کردن گفتم ییهویحرفش که  نیا از

  بود؟ نیفکرت ا _

  خوب آره چشه مگه؟_

  .ابروئه ستیچشم ن _

  .دمیخخ خند _

  .ینگفتم که بخند _

  ه؟یباشه بابا ول کن. خوب جوابت چ_

  .شهیدرنگ کردن گفتم: نم یلحظه ا یحت بدون

  چرا؟ _

د کنم و شناسمش اعتما یپسر که نم هیبه  دیچرا؟ چرا من با یپرس یم یواقعا دار _

  ه؟یباهاش برم خونشون؟ به نظرت منطق

  ؟یکجا بر یخوا یخب. پس م یگ یراست م _
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  آخه؟ یکار دار یمسافر خونه. تو چ رمیکنم. م یم شیکار هی _

  تت؟یوضع نیمسافرخونه؟ اونم با ا _

 :کردم و گفتم یخودم نگاه به

  مگه وضعم چشه؟ ؟یتیچه وضع _

. یت کنرو استراح یچند روز دیو با یحرکت کن ادیز دیاالن پرستار گفت نبا نیهم _

  مسافر خونه؟ یبر یخوا یبعد تو م

  .مشکله منه نه تو نیندارم. بعدش هم ا یه اچار_

 .مشکل، منم نیمن مقصر به وجود اومدن ا یآره مشکله توئه ول_

 .نگفتم یزیچ

  .خونه من ایگم ب یکرد و گفت: خوب من که م یمکث باراد

 .هیکاف یجا هم که اومد نی. تا همشهیکردم و گفتم: منم گفتم که نم یاخم

 .هم مونده بودب رهیخ یحرف چیبدون ه باراد

پسره.  هیونم انه؟ باالخره  ایبهش اعتماد کنم  دیدونستم با یسکوت کردم. نم هیثان چند

 گن؟یم یاز اون گذشته خانوادش چ ؟یبه سرش بزنه چ یفکر هیوقت  هیاگه 

  م؟یمن ک یبه مامانت بگ یخوا ی: فکر کن من اومدم خونتون. اون وقت مگفتم

  .ندارم یامنم مثل تو تنهام. خانواده _

 .شهیاصال نم گهید _

  چرا؟ _
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  بشه؟ یپسر تنها که چ هی شیپ امیمن ب _

  .نکنه دتیتهد یچشم و گوش باز هستم که خطر ینترس اون قدر _

 .شهیبازم نم _

  باز چرا؟ _

نم؟ از کجا بهت اعتماد ک دیشناسم. چرا با ی. اصال من که تو رو خوب نمگهید شهینم _

  .یکن یم چمیسوال پ یهان؟ از صبحم که دار ؟یگیمراست  یمعلوم که دار

ن مکه  یکنم. همون جور یبال رو سرت آوردم. خودم هم جبرانش م نیمن ا نیبب _

 یات نمبر یاتفاق چیکنم تو هم بهم اعتماد کن. به خدا قسم ه یدارم بهت اعتماد م

  .یا گهیکنم نه کسه د یبهت نگاه م میافته. من به چشم آبج

ه ک. اولش یزن یخونت؟ مشکوک م یکه منو ببر یچرا انقدر اصرار دار اصال تو _

ت؟ خانوادت کجاس یخونه ندارم گفت یدیخونت کجاست؟ بعد که فهم یداد ریهمش گ

 .خونت امیکه ب یداد ریخانوادم مردن، گ یدیاالن هم که فهم

 یبال رو سرت آوردم خودم هم درستش م نیآخه؟ گفتم که خودم ا یمشکوک چ _

  .نیخوام کمکت کنم هم یندارم. فقط م یم. باور کن قصد بدکن

 یتو دمیپر نگاه کنم، ابونیبه خ نکهیتو نبود. مقصر خودم بودم که بدون ا رینه تقص _

  .ابونیخ

  نه؟ ای یایشد؟ م یچ متیها رو ول کن. تصم نیخب ا یلیخ _

خوب  یولباشه. یخورد پسر بد یاش که نم افهیبهش بگم؟ به ق یدونستم چ ینم

بودن  میکه تو زندگ ییمردا یکه از همه  ینبود که بهش اعتماد کنم اونم من یمنطق
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تنها  نکهیمرد. البته ا هیبرام سخت بود اعتماد کردن به  کمیرو دست خورده بودم.

پسر ارزش  نیگفت ا یقلبم که م یندا هترسوند. ب یمن رو م کمیکرد هم  یم یزندگ

 امیرو گرفتم وگفتم: باشه باهات م میردم. باالخره تصماعتماد کردن رو داره گوش ک

 .حالم بهتر شد برم یکه وقت یفقط به شرط

ن برم تا برو. م یزد و گفت: باشه. هر وقت که حالت بهتر شد هر جا که خواست یلبخند

  .رو بدم مارستانیپول ب

  تو چرا؟ _

 .رو بدم نهیمنه که هز ی فهیبده؟ وظ یپس ک _

  .رو حساب کنه مارستانی. رفت تا پول ببگم یزیچ نذاشت

 :خودم گفتم با

  .فرق داشته باشه دمید میکه تو زندگ ییمردا هیبا بق دیشا _

 میرفت نمارستایاز ب گهیرو حساب کرد، اومد و باهم د مارستانیپول ب نکهیاز ا بعد

 .میرنگ حرکت کرد ییآلبالو 206 هی.به سمت رونیب

  .. خودش هم نشست و حرکت کردبشم نشیکرد تا سوار ماش کمکم

  دوره؟ یلی: خونت خگفتم

  .کمینه  _

  ؟یکرد یم یچرا اون شب اونقدر باسرعت رانندگ یبگ شهیم یآهان، راست _

  .راستش اون شب اصال حالم خوب نبود _
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  دادم و گفتم هیتک یصندل یپشت به

 .حتما دوست دخترت جوابت کرده بوده _

  .ارم که بخواد جوابم کنهنه من اصال دوست دختر ند _

  ؟یپس چ _

  .اومده بود، اعصابم خورد شده بود شیپ یقراداد شرکتمون مشکل یبرا _

  نه؟یا نتیپس! پس چرا ماش یدار هیبچه ما _

  .مکارمند هی. من اونجا فقط ستی. شرکت که مال من نستمیدار ن هینه بچه ما _

نم چند کاخراجت کرده؟ فکر  ستیرئ من، یحتما االن به خاطر ماجرا دیآهان. ببخش _

  سرکار درسته؟ یبر یرو نتونست یروز

خراج بشم نگران بودم به خاطر فسخ قراداد ا شتریگذشت. من ب رینه خداروشکر به خ _

  قرارداد بودم نیآخه من واسطه ا

  .هیآدم حساب ستیپس رئ _

  .آره _

  خونه خودت؟ یبر یممن رو  یکه دار یتو چه جور به من اعتماد کرد گمیخب م_

 خورهیات نم افهیمن بدونم. بعدش هم به ق یحتما دوست ندار ینگفت دمیازت پرس _

  یدختر بد

  .یباش

  .آدم ها، قضاوتشون نکن افهیق یوقت از رو چیه _
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  کنم؟ یاالن دارم درموردت اشتباه م یعنی _

  .کرد اعتماد یزود به هر آدم دیبود که نبا نیگفتم. منظورم ا ینه کل _

عدشم مامانم . بی. فکر نکنم تا االن بهم دروغ گفته باشیستین یاز نظر من تو هر آدم _

 فتهیظبرسه، و یبیآس یکه باعث شدم تا به کس ییگفت هر جا یبچه بودم بهت م یوقت

 .دمی. منم االن دارم به حرف مامانم گوش میکه به اون آدم کمک کن

 !یچه پسر حرف گوش کن _

دان شده نظر دچار عذاب وج نیدر مورد خانوادم بهش دروغ گفتم. از ا دونست که ینم

 .نشد رد و بدل نمونیب یحرف گهیبه خونه، د دنیخوب مجبور بودم. تا رس یبودم ول

بود.  یخوب یرو داخل برد. خونه  نیخونه نگهداشت در رو باز کرد و ماش هی یجلو باراد

ود. ب اطیحوض بزرگم وسط ح هیبود  دل باز بود پر از دارو درخت یلیکه خ اطشیح

  خونه هم دوطبقه بود

درست بود  دونستم کارم ینشسته بودم. نم نیماش یشد. هنوز تو ادهیپ نیاز ماش باراد

 هی نایا یهمه  دینه؟ اصال چرا بهش اعتماد کردم؟ اصال شا ایکه باهاش اومدم خونش 

اشه. مگه به ب یخوره که پسر بد ینم افشینه به ق اره؟یسرم ب یینقشه باشه و بخواد بال

  است؟ افهیق

  .دل شده بودم دو

و  نییدم پارو دا شهیزد، رشته افکارم پاره شد. ش نیماش شهیکه باراد به ش یتقه ا با

  .منتظر موندم تا حرفش رو بزنه

  ؟یبش ادهیپ یخوا ینم _
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 .نه ببرخو مسافر هیخوام برم مسافرخونه. من رو به  یکردم و گفتم: نه. من م یمکث

 :گفت باراد

  .خونه من یایب یشد یشد؟ تو که راض یباز چ _

 :رو به زبون آوردم و گفتم افکارم

 .یاریم بسر ییبال یبخوا دیشا ؟یاصال از کجا معلوم که با حرفات خامم نکرده باش _

 :و گفت دیبه موهاش کش یکالفه دست باراد

  .یخواهرم یدختر من که گفتم تو جا _

  .دوستاتم تو خونه باشن دیاصال شا ؟یگیراست م یمعلوم که داراز کجا  _

  آخه؟ یبه من مشکوک یچ یکدوم دوست آخه؟ من که گفتم تنهام. بعدشم برا _

 یاصال نم که یخونه ا هیبره تو  بهیپسر غر هیبا  یزاشتیمن بود م یخواهر خودت جا _

  ه؟یدونه ماله ک

 .فعال که من خواهر ندارم _

  .رمیخودم م ایمسافر خونه  هیمن رو ببر به  ایگفتم. که  نیهم _

 :شدم. آروم به سمت در قدم برداشتم. باراد گفت ادهیپ نیاز ماش یسخت به

  .یحرکت کن ادیز دیکه دکتر گفت نبا یدیدختر لج نکن. خودت د _

  .یسمتش برگشتم و گفتم: الزم نکرده تو نگران من باش به

 خیام مجباراد، سر  یجمله  دنیروم حرکت کردم که باشنبه سمت در برگشتم. آ دوباره

 .کوب شدم
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  .تو ایب. لج نکن. وفتهیبرات نم یبود و هست اتفاق زیبه روح مامانم که برام عز _

ت حرفش به سمتش برگشتم. باراد منتظر جواب من نموند و به سم نیا دنیشن با

  خونه

ل که دنبا یجوجه اردک نیع و بعد من ستادمیسرجام ا یا هیکرد. چند ثان حرکت

  ره،یمامانش م

  .حرکت کردم دنبالش

 :گفت . باراد برگشت به سمتم وسادمیوا یدر ورود یخونه شدم. همون جا جلو وارد

  تو؟ یایکنم تا ب یهفت خان رستم رو ط دیشده؟ نکنه بازم با یباز چ _

 :گفتم

  .ستیکردن هفت خان رستم ن یبه ط یازینه ن _

 :نار دستش بود اشاره کرد و گفتکه ک یمبل به

  .. تا من برم و اتاقت رو آماده کنمنیمبل بش نیا یرو ایخب پس ب یلیخ _

برام آماده  مبل نشستم. باراد رفت تا اتاق رو یگفتم و به سمت مبل رفتم. رو یا باشه

  .کنه

ت داشت. آشپزخونش هم درس یزدن خونه شدم حال بزرگ دیکه رفت مشغول د باراد

ر کل بود که من نشسته بودم. سمت راستش هم چند تا اتاق بود. د ییجا یرو روبه

  بود یخوب یخونه 

 .. اتاق اول سمت راستیبر یتونیاومد و گفت: اتاقت آماده است م باراد
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  .ممنون _

تخت  هی ،یدر ورود یبود. رو به رو میکه اندازه حال خونه قبل یاتاق شدم. اتاق وارد

وش رآپاژور  هیبود که  کیکوچ یعسل هیداشت. کنار تخت هم  بزرگ تک نفره  قرار

ت. سمت قرار داش رهیت یکمد بزرگ به رنگ قهوه ا هیتخت هم  یقرار داشت. رو به رو

 دیادر بود که حدس زدم ب هیراست تخت هم  تپنجره بزرگ بود. سم هیچپ تخت هم 

. کمرم دمیباشه. حرکت کردم به سمت تخت رفتم و روش دراز کش ییدر دستشو

  .کرد یدرد م یبدجور

 :سرم گذاشتم و با خودم گفتم ریرو ز دستم

  .برم نجایکه خوب شدم از ا یوقت دیبا _

ش بزنه. گول طونی. باالخره اونم مرد بود. ممکن بود شدمیترس یازش م کمیچرا  دروغ

 .نه در شک بودم ایبهش اعتماد کنم  دیبا نکهیهنوزم بابت ا

واستم بلند بشم . خامیب رونیاومد داخل و باعث شد تا از افکارم ب ریش وانیل هیبا  باراد

 :که گفت

  .بردار ی. هر وقت خواستزارمیم یعسل یرو رو وانی. لیخواد بلند بش ینم _

  کمکت؟ امیب یخوا یممنون. م _

 .نه تو استراحت کن _

  .باشه ممنون _

بود، چشم دوختم. مردد  یعسل یکه رو یریش وانیرفت تا ناهار درست کنه. به ل باراد

رو برداشتم. به  ریش وانیتخت بلند شدم و ل ینه. از رو ایرو بخورم  ریش نکهیا نیبودم ب
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 یرو تو ریش وانیشدم. ل ییرفتم. در رو باز کردم و وارد دستشو ییسمت در دستشو

 ییرو بستم و از دستشو ریرو ببره. ش ریباز کردم تا ش روآب  ریکردم. ش یخال ییروشو

  .رونیرفتم ب

  .دونستم کجاست یافتادم. اصال نم میگوش ادیتخت نشستم.  یرو

 یست مآشپزخونه داشت غذا در یباراد رفتم. تو شیتخت بلند شدم و آروم پ یرو از

 :کرد. سمتش رفتم و گفتم

  !باراد _

تش دس یکه تو یو بعدش هم هرچ دیبلند کش غیج هیچون اول  دیانگار ترس چارهیب

اشته بودم دتا مرز سکته رفت. خودم رو به زور نگه  یعنیپرت کرد.  نیزم یو روداشت ر

  .ندهخ رینتونستم خودم رونگه دارم و زدم ز گهید دم،یرو که د افشیتا نخندم. ق

  :شدم، گفتم ریکه س دنیخند از

  ؟یدیکش غیو ج یدیترس یچ یبرا _

  .یدیترس یم یمن بود یتو هم جا _

  چرا اونوقت؟ _

 نیهم یا. بریینجاینبود تو هم ا ادمیکنم؟  یم یمن چند وقته تنها زندگ یدون یم _

  .دمیترس

  .یکش یم غیج عیضا یلیباراد خ یول _

  کشم؟ یم غیج عیمن ضا _

  .ساله 10 یدختر بچه ها نیآره ع _
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  .هم مردونه بود یلیخ غمیج رمینخ _

لفت بکشم صدام ک غی.من جدمیکش غیج یاونم من بودم که اونجور یگیآره راست م _

  تر از توئه

  ؟یکارم داشت ی! کم منو سوژه کن. چگهیبس کن د _

  ؟یدیمن رو ند یاومده بودم. تو گوش یچ یرفت برا ادمیبابا کال  _

 :مشغول جمع کردن کف آشپزخونه بود.گفت باراد

  چرا دسته منه _

  ش؟یبد شهیم _

  .اپن گذاشتمش. بردار یرو _

 :گذاشتم و گفتم زیم یورو ر ریش وانیل

  .ممنون ریبابت ش _

  .کنم یخواهش م _

خواستم  داشتم. ایاز ست امیو پ سکالیرو برداشتم. چند تا م میاپن رفتم و گوش سمت

  .دستم خاموش شد یتو یکه گوش رمیشمارش رو بگ

  ؟یشد یخاموش م دیاه لعنت بهت! االن با _

  :به باراد کردم و گفتم رو

  ؟یرتو شارژر دا _

  .دمیبهت م امیآره. االن م _
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  .یمرس _

ردم. همش کرو باز  ایست یها امیرو به برق زدم. پ میرو از باراد گرفتم و گوش شارژر

  .همون بوق اول برداشت یگرفت. باهاش تماس گرفتم. تو یداشت سراغم رو م

 !یسکتم داد ؟ییدختر تو کجا ا؟یالو رو _

  .جوابت رو بدم نتونستم ایست دیالو سالم. ببخش _

  ؟یدون.م کجا بود یاون رو که م _

  .راستش تصادف کرده بودم _

 :گفتم نیهم یسکته کرده باشه برا دمینگفت. ترس یزیساکت شد و چ ایست

 ...الو ؟ینکنه سکته کرد ؟یدیچرا جواب نم ا؟یست ا؟یست _

  ؟یسالم ؟یشده؟ االن خوب تیزیخاک بر سرم! چ یوا _

  !یکه سکته نکردخوب خدا رو شکر  _

  ؟یجواب من رو بده. خوب _

  .من خوبم ایآره ست _

 :و گفت دیکش ینفس راحت ایست

ه زدن من رو تا مرز سکت ادی. خوشت مگهیرو از اول بگو د نیراحت شد. ا المیخ _

  ؟یببر

  .گهید ی. عادت کردیگرد یو برم یریتو هر روز هزار بار تا مرز سکته کردن م _

  ه. عوض تشکر کردنته؟دستت درد نکن _
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  :و گفتم دمیخند

  .خوره یخب بابا چه زود هم بهش بر م یلیخ _

  ؟یکرد کاریخونه رو چ یراست _

  .کردم شیخال یچیه _

  پس؟ ییاالن کجا _

  بارادم شیدادم که االن پ حیتوض براش

 :گفت ایهام که تموم شد، ست حرف

الخره مرده. . بایبه باراد اعتماد کن زود یلیخ دیمرگ من مواظب خودت باش. نبا ایرو _

  .ییتو هم تنها

  .ادیبه نظر نم یچشم مواظبم. نترس پسر بد _

  .. به هرحال مراقب باشهیچه جور آدم دیفهم شهیاول نم دارید یتو _

  .برم دیمن با یندار یچشم.خوب کار _

  .زمینه برو عز _

  .فعال _

 .فعال _

  .باراد اومد و گفت که ناهار آمادستساعت بعد  میرو قطع کردم. ن یگوش

بود.  من سوپ درست کرده یرو هم آماده کرده بود. برا یبود. همه چ دهیرو چ زیم

 :نشستم و گفتم زیپشت م
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  ؟یکارها هم بلد باش نیاومد از ا یبهت نم _

  .رمیبگ ادیکردن رو  یباعث شده که آشپز ییتنها _

رو  رو ازش گرفتم و تشکر کردم. قاشق. بشقاب دیبرداشت و برام سوپ کش یبشقاب

 :فتکه من مرددم گ دید یبرداشتم.منتظر موندم تا اول خودش از سوپ بخوره.وقت

  .راحت بخور الی. با خختمینر یزیسوپ چ ینترس تو _

ازش  . بهتره اول خودتیدرکم کن یفکر کنم بتون یخواستم ناراحتت کنم ول ینم _

 .بعد یبخور

 :گذاشت و گفت زیم یقاشقش رو رو باراد

  راحت بشه التیخورم تا تو هم خ ی. باشه اول خودم از سوپ مفهممیم _

که  تر کرد و شروع به خوردن سوپ کرد. چند قاشق کیرو به به خودش نزد بشقابش

 :خورد گفت

 .شیراحت بخور الیبا خ یتون یراحت شد؟ حاال م التیخ _

  .شدم تیاگه باعث دلخور دیببخش _

  .کنم ینشدم.گفتم که درکت منه دل خور  _

 :جو رو عوض کنم گفتم نکهیا یبرا

  خوبه؟ افشیحاال مزش هم مثل ق _

  .آره بابا _

  .خودم رو به تو سپردم ایهام رو باال بردم و گفتم: خدا دست
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 .قاشق از سوپش خوردم. نه انصافا خوشمزه بود هی

 .! خوشمزستیشیم یزیچ هی ینخور ینه ترش _

 .بگم یزیچ هیخواستم  یم یستگفتم که. را _

  .بگو _

  .یکه بر یرو ندار ییکه فعال جا یتو گفت _

  .درسته _

 یکه خال شهیم یاالن چند وقت ی. قبال مستاجر داشتم ولهیمن خال یطبقه باال گمیم _

  .یو مستاجر من بش یایب یتون یم یمونده. اگه دوست داشته باش

  ؟یگیم یجد _

 گهید یخونه  هی. چون کال تو شهیراحت م التیمن هم خ از بابت ینطوریآره. ا _

  .یهست

  .همشون رو فروختم ارمیندارم که ب یا لهی. فقط من وسهیعال یلیخ نکهیا _

باال گذاشتم  ها رو هم یخونه رو عوض کردم. قبل لیبار وسا هینداره. من قبال  یاشکال _

 .یا استفاده کنفعال از اون ه یتون یوقت نکردم. م یتا بفروشمشون ول

 :زدم و گفتم یخوشحال یاز رو یلبخند

 یم دیعکردن کار که ب دایمشکلم حل شد. فقط موند پ نیممنونم. خدا رو شکر که ا_

  .کنم دایدونم بتونم پ

  چرا؟ _
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 :قاشق از سوپ رو خوردم و گفتم هی

  .نشده یدنبالش رفتم ول یچند بار _

  شه؟یبگم باروت م یزیچ هی _

  بگو _

و  یایب یخوا ی. ممیگرد یم یشرکتمون رفت. االن دنبال منش یمنش شیند روز پچ _

  ؟یاونجا کار کن

  ؟یگیم یجد یدار ای یکن یم یشوخ _

  .گمیم یکجا بود دختر؟ جد میشوخ _

شانس  روز حل بشه. پسر انگار تو ملکه هی یکه هر دوتا مشکلم تو شهیباورم نم _

  !یمن

  .سملکه شانس نه پادشاه شان _

  نم؟یهمون. پس من بعد از ناهار باال رو برم بب _

  .کردم دایپ یمنش هیکه  گمیو بهش م زنمیزنگ م سمیآره. منم به رئ _

  .باشه _

  .میسکوت خورد یرو تو ناهار

رد. پله ها رو ک. باراد جلوتر از من حرکت نمیباال رو بب یتا طبقه  میاز ناهار رفت بعد

عالمه گرد و  هی میکه درو باز کرد نی. هممیستادیا یدر ورود یوآروم آروم باال رفتم. جل

  .حلقمون رفت یخاک تو
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  نجا؟یا یومدیباراد چند وقته ن _

  .شهیم یچند ماه هیفکر کنم  _

  .هم خوب بود نیمن هم یخوب بودن. فعال برا بایخونه تقر لیوسا

 :و گفتم دمیکه پر از گرد و خاک شده بود، کش ونیزیصفحه تلو یرو رو دستم

  .کنم یریخونه رو گردگ دیبا _

  .آره خب _

 : و خاک دستام رو تکوندم و رو به باراد گفتم گرد

 زیو تمرتا خونه  اریها بخر ب نیپاک کن و ازا شهیتو برو چند تا ش شهیخب اگه م _

 .میکن

  االن؟ _

  .آره _

 .یمرخص شد مارستانیتو تازه امروز از ب _

  .هم من یمونم تا هم تو راحت باشب نجایدوست دارم ا _

  .یاستراحت کن یچند روز دیدکتر گفته با یول _

  !دوش شما یرو وفتهیم نیسنگ ی.کارهایتو هم هست ستمی. تنها که ندونمیم _

 یکار یی. تنهامیبعد شروع کن امیکنم ب دیکنم. فقط بزار برم خر یباشه کمکت م _

  !ها ینکن

 .باشه _
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زدم.  دیخوب د فاصله خونه رو نیمنتظر موندم تو ا یساعت مین هیاد رفتن و اومدن بار تا

م که هخوب و بزرگ بود. حالش بزرگ بود. آشپزخونش  یلیمن که تنها بودم، خ یبرا

ط بود. فق نییبود. اتاق خوابش هم درست مثل اتاق پا نییپا یدرست مثل طبقه 

اشت. به دتر بود و بالکنم بود که اتاق من پنجرش بزرگ نیتو ا نییفرقش با اتاق پا

ها  لهیم یسمت بالکن رفتم. در رو باز کردم و وارد بالکن شدم. دست هام رو رو

، حالم تازه با صورتم ی. برخورد هوادمیکش یقیگذاشتم و چشم هام رو بستم نفس عم

. باراد چند تا دمکرنگاه  اطیباراد چشم هام رو باز کردم. به ح یرو بهتر کرده بود. با صدا

  .ندهیشو لیدستش داشت که پر بود از وسا یتو سهیک

 :بلند گفت یصدا با

  !ادهیز یهوا خور یوقت برا _

  .رفتم رونیزدم و از بالکن ب لبخند

 .کنم یندگتونستم اونجا ز یم گهی. دمیکرد زیکمک باراد تا شب خونه رو کامال تم به

اون شب  .نهیتا من رو بب شرکتش صبحت کرده. قرار شد که برم سیگفت که با رئ باراد

واب هم خ یخدا رو شکر کردم. تو یراحت بخوابم. کل الیتونستم بعد از چند روز با خ

ر معجزه روز حل بشه. انگا هی یمشکالتم تو یتصادف کردن، همه  هیکه با  دمید ینم

  .شده بود

اراد . برفتم نییشدم. حاضر شدم و صبحونم رو خوردم و پا داریب میگوش یبا صدا صبح

 برج رو نگاه برج بزرگ نگهداشت. هی ی. باراد جلومیبه شرکت رفت گهیآماده بود. باهم د

 :کردم و گفتم

  نجاست؟یشرکتتون ا _
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  8آره طبقه  _

  هیبزرگ یلیساختمونه خ _

  یلیآره خ _

 یتوجه استرس داشتم. باراد م میپارک کرد. سوار آسانسو شد نگیرو تو پارک نیماش

 :استرسم شد وگفت

خدام . مطمئنم تو رو استهیآدم محترم و خوب یلیخ سمونیرئ ؟یترس یم یچ یبرا _

  .کنه یم

  .دوارمیام _

د و داخل و زنگ رو زد. در باز ش سادیشرکت وا ی. باراد جلومیشد ادهیآسانسور پ از

  .میشد

  .برد سشیرئ شیمن رو پ میمستق باراد

د. بهش و پنج ساله بو یس ،یدودا سح ییآقا هیشرکت  سی. رئمیرو زد و داخل شد در

 ییاو چشم ه یکامال مشک یبا موها یداشته باشه. مرد یشرکت نیهمچ هیخورد  ینم

ل حرف به تن داشت. مشغو دیبا بلوز سف یسوخته بود. کت و شلوار مشک یکه قهوه ا

 :. به باراد گفتممیمعطل شد یا قهیچند دق نیهم یزدن با تلفنش بود. برا

  .رفمطمردپنجاه، شصت ساله  هیکه فکر کردم با  سمیرئ سمیرئ یگفت یم یجور هی _

  .جوونه یلیخ سمونینه بابا رئ _

اشه. بداشته  یبزرگ نیسن شرکت به ا نیا یخوره تو ی. بهش نمنمیب یآره دارم م _

  درسته؟ ده،یحتما ماله باباش بوده بهش ارث رس
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  .نه بابا ماله خودشه _

  ؟یجد _

  .برسه جانیکار کرده تا تونسته به ا یکل شیکه خودش گفته، از بچگ یآره. اون طور _

 !بابا ولیا _

تونستم  باالخره حرف زدنش تموم شد. سرش رو باال آورد و بهم نگاه کرد و من سیرئ

 کمیشد آدم  یداشت که باعث م یخاص ی. چشم هاش جذبه نمیتر بب قیرو دق افشیق

  .ختماندا نییزده بود. از خجالت سرم رو پارو بهم زل  یازش بترسه. چند لحظه ا

  :گفتم باخودم

  کنه؟ یداره نگاهم م یجور نیچرا ا نیا _

 :رو ازم گرفت و روبه باراد کرد و گفت نگاهش

  شونن؟یا نیکه گفت یا یوفادار منش یخوب آقا _

 .سیبله جناب رئ _

  د؟یکن ینم شونیخوب معرف _

 .البته _

  :گفتبه من کرد و  ینگاه باراد

 .هستن یهمت ایخانم رو شونیا _

 :نگاهش رو از صورت باراد گرفت و به من نگاه کرد و گفت سیرئ

  ...یخب خانم همت _
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 :رو بلند کردم و گفتم سرم

  بله _

  ن؟یکار کرد ییقبال جا _

  بله _

  ن؟یمشغول بود یبه چه کار _

 .شرکت کارمند بودم هی یتو _

  ن؟یخوب پس چرا ولش کرد _

 .اومد که نتونستم کارم رو اونجا ادامه بدم شیبرام پ یشکلم _

مند از کار هیچون باالخره حقوق  نیبوده که کارتون رو ول کرد یحتما مشکل بزرگ _

 .شترهیب یمنش هی

  بله البته _

  خب، مدارکتون آماده است؟ _

  دنشیافتاد من مدارک ندارم ازم دزد ادمیتازه  یوا

  رمیگ یم یالمثن گهیتا چند روز د دنیزدراستش مدارکم و ازم د _

اده کنن. تا مدارکتون رو آم نیکارتون رو شروع کن یشیخب فعال به طور آزما یلیخ _

  .نیشیاستخدام م یباشم به طور رسم یاگه از کارتون راض

  .ممنون یلیچشم. خ _

  میرفت رونیب سیاتاق رئ از
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 :باراد

  .ختهیکار سرم ر یبرم که کلاز کارت. برو شروع کن. منم  نمیخوب ا _

  .باشه بازم ازت ممنونم _

  .نکردم که یکنم. کار یخواهش م _

  .نشستم و رسما کارم رو شروع کردم زیم پشت

 .بدم یباشه برم و درخواست المثن ادمی _

 یم تمیاذ مکی سیرئ یبود نه کم فقط نگاه ها ادیبد نبود. کارم نه ز میروز کار نیاول

  .کارم به لطف باراد داشتم نیم توجه نکنم. همکرد یکرد که سع

  .میباراد به خونه برگشت همراه

 

  ماه بعد شش

ب با مدت تونسته بودم خو نیگذشت. تو ا یاون شرکت م یماه از شروع کارم تو شش

م قرار شد کنم. خدا رو شکر حقوقمم خوب بود. با باراد حرف زد دایوفق پ میکار طیمح

بهش  یکرد ول یخونه بهش بدم. اولش قبول نم هیعنوان کرا رو به یمبلغ هیهرماه 

. اون هم قرار یداد یاجاره م گهیرو به به نفر د نجایاومدم، تو ا یگفتم باالخره منم نم

  .دندارم. باالخره قبول کر یفرق چیبود بهت اجاره خونه بده. پس من باهاش ه

صفحه  یرو ایخندون ست ریوسرگرم بودم. تص میبودم و با گوش دهیتختم دراز کش یرو

 .افتاد. جواب دادم یگوش

  ؟یاز ما کرد یادیجونم، چه عجب  ایسالم ست _
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  یخوب ایسالم رو _

  خوبم صدات چرا گرفته ست؟ _

  ؟یی.کجاستین یزیچ _

  .شده؟ بهم بگو یزیخونم. چ _

  ...راستش _

  شده؟ یچ _

  :و گفت دیکش یقیکرد.نفس عم یمکث

  .مامانت ایرو _

تم آروم تخت نشس یبه بدنم افتاد. بلند شدم و رو یبد یاسم مامان، لرزه  دنیشن با

 : گفتم

  ؟یمامانم چ _

  .مارستانی. بردنش بستیمامانت... مامانت حالش خوب ن _

 :که به جونم افتاده بود، گفتم یگفت؟ با استرس یداشت م یچ اخدای

  چش شده مگه؟ ا؟یست یگیم یدار یچ _

  .کرده ی... قلبی قلبش... سکته _

  سکته؟ االن... االن حالش چه طوره؟ _

  .نجایفقط زودتر خودت رو برسون ا ایدونم رو ینم _

  .فتمیاالن راه م نیباشه هم _
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  .دنبالت امیبهم زنگ بزن. خودم م یدیباشه رس _

  باشه _

فتم ر.کفشام رو برداشتم و از پله ها  دمیپوش یچ میحاضر شدم. اصال نفهم یفور

  .نییپا

  .اومد رونیو از خونه ب دیصدام رو شن باراد

  .معلوم بود که تعجب کرده افشیق از

  ؟یریم ییجا یشده؟ دار یزیچ _

 .دوشم جا به جا کردم یرو رو فمی. کستادمیبه روش ا رو

و تگفت مگه  یگفتم مامانم حالش بده که م یگفتم؟ اگه م یبهش م دیبا یچ االن

 :ن. ناچارا بهش گفتمپدر و مادرت مرد ینگفت

  .ششیبرم پ دیاومده. با شیبراش پ یدوستم زنگ زده بود مشکل _

  خوب خونش کجاست؟ تهرانه؟ _

  نه شهرستانه _

  ؟یهول شد یجور نیانقدر برات مهمه که ا یعنی _

  .نالیزودتر خودم رو برسونم ترم دی. باستیحرف ها ن  نیاالن وقت ا _

 .برمت یباشه خودم م _

  .رمیم یممنون با تاکسنه  _

  .رسونمتیم نالیخودم تا ترم امیبزار ب _
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  .باشه _

  کشه؟یچند روز طول م یراست _

 .دونم ینم _

  .امیتا منم ب نییخوب برو پا یلیخ _

  .رد کن یرو برام مرخص یچند روز یمنتظرم. راست نییباشه پا _

  .باشه _

فتم به گرفت و من ر طی. برام بلنالیبعد باراد اومد و من رو برد ترم قهیدق چند

  .دمیشهرستانمون. صبح زود رس

محوطه  یتو مکتین ی. روادیزنگ زدم. قرار شد که دنبالم ب ایبه ست دم،یکه رس نیهم

بود.  ایتسرم رو باال آوردم. س ینیبوق ماش یصدا دنینشسته بودم که با شن نالیترم

  .رفتم نشیبلند شدم و به سمت ماش

  شدم ایست نیسوار ماش 

  :نگاه کردم و گفتم ایرو بستم و به صورت ست کمربندم

  ایسالم ست _

 :و گفت نییکرده.سرشو انداخت پا هیقرمز بود .معلوم بود که گر ایست یچشما

  ایسالم رو _

 :رو باال آوردم و گفتم سرش

  ؟یکرد هیگر یچ یبرا _
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 :اشکش رو پاک کرد و گفت ایست

  ...مامانت ایرو _

  پس؟ مارستانیب میریشده؟ چرا نم یچمامانم  _

  ...شبی. دارهیمامانت نتونست دووم ب ایرو _

 !خوب حرف بزن ؟یچ شبید _

 .بهت زنگ زدم، مامانت فوت شد نکهیبعد از ا شبید _

ز اون اکه بعد  یگفت؟ مامان مهربونم، مامان خوبم مرده بود؟ تنها کس یداشت م یچ

ون قبول ا یاز بابا خواست که بذاره برگردم ول ینکرد. چند بار یاتفاق پشتم رو خال

م رو داشتم که حرف ها بود. داداشمم پشت بابام بود. فقط مامان نیدنده تر ازا هینکرد. 

  .بوداونم االن تنهام گذاشته 

  .مکرد هیو گر ایکردن. خودم رو انداختم تو بغل ست سیهام گونه هام رو خ اشک

  کنم؟ کارین من بدون اون چتنها کسم مامانم بود. اال ایست _

 .آروم باش زمیجان عز ایرو _

که  شهیم نم. باورستیمامانم زنده ن گهیکه د شهیباورم نم ا؟یآروم باشم ست یچه طور _

 گهید

  ...کشه ینم نفس

  .کرد یم هیمن گر یبغلش گرفته بود و هم پا یمن رو محکم تو ایست
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ه بحرکت کرد. تمام طول راه رو به سمت خونشون  ایو ست میجدا شد گهیهم د از

 .شد یصورتم محو نم یلحظه هم از جلو هی یحت رشیکردم. تصو یمامانم فکر م

دم و وارد ش ادهیپ نی. از ماشمیدیرس یک دمیبه خودم اومدم. اصال نفهم ایست یصدا با

 .میخونشون شد

 .و بغلم کرد کیاومد نزد دیتا منو د مامانش

  .بهت گمیم تیدخترم متاسفم. تسل _

 .خاله مامانم... تنها کسم رفته. منو تنها گذاشته _

  آروم باش زمیعز _

 و ندارم چکسیه گهیکنم؟ د کاریآروم باشم خاله؟ من بدون اون چ یچه جور _

ود و من بسرم آوار شده  یرو ایخراب بود انگار دن یلیمبل نشسته بودم. حالم خ یرو

 .گرفتم ایمونده بودم. سرم رو به سمت مامان ست رشیز

  م؟یخاله مر _

 .میجان خاله مر _

  کنن؟ یدفن م یمامانم رو ک _

  فردا _

  ن؟یریشما هم م _

  .میریآره دخترم ماهم م _

  نیمنم باخودتون ببر _
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  ه؟یدونم واکنش پدر و برادرت چ ینم یول میبر یم _

 .سر قبرش امیمن مامانم رو از دست دادم حق دارم که ب _

  یومداکه تو  دمیو االن برو استراحت کن تا بعد.من بهشون خبر مباشه دخترم. ت _

 :و گفت نییاز پله ها اومد پا ایست

 .اتاقت آمادست ایرو _

 .دمیتخت دراز کش یاتاق برد. رو یکمکم کرد و من رو تو ایست

  .کنم یم دارتیبخواب ب کمی زمیجان عز ایرو _

  باشه _

 .تونستم بخوابم یتهم فشار دادم و به سخ یهام رو رو چشم

چشم  شهیسمتش و مثله هم دمیبود. دو سادهیباغ سرسبز وا هیوسط  دمیرو د مامانم

 :هاش رو از پشت گرفتم. دست هام رو لمس کرد و گفت

  ؟ییخوشگلم تو ا؟یرو _

  .منم یدیو گفتم: بازم که فهم دمیخند

  .خندون بود شهیبرگشت. صورتش مثل هم سمتم

 :گفتم

 .برات تنگ شده بود یلیمامان دلم خ _

 .منم دل تنگت شده بودم دخترم _

 :کردم و گفتم بغلش
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 .یتنهام نزار چوقتیمامان قول بده که ه _

  .مبر تونمیراحت م الیبا خ متیدی. االن که دنمتیخواست که بب یدلم م یلیخ _

  .رو از خودش جدا کرد من

  کجا مامان؟_

 .و صداش کردم دمیتش دوبزنه حرکت کرد. سم یحرف نکهیبدون ا مامان

 !مامان! مامان _

و باال رزدم. سرم  ینشستم. نفس نفس م نیزم یاز مه گم شد. رو یهاله ا یتو مامانم

ه داشتم دوسال یبودم. مامانم رو گم کرده بودم. مثل بچه ها ابونیب هیآوردم. وسط 

 .کردم یکردم و مامانم رو صدا م یم هیگر

شده بود.  سیخ سیستم رو سمت صورتم بردم. خ. ددمیاز خواب پر غیج یصدا با

  نفس نفس

سمتم و  اومد دیاتاقم. حال بدم رو که د یاومد تو غمیج یبه خاطر صدا ای. ستزدمیم

 :گفت

  .یدیخواب د ینترس خواهر _

 .رو تو بغلش انداختم خودم

 .برام تنگ شده بود یلیگفت دلش خ یمامان اومده بود به خوابم. م ایست _

  زمیاش عزآروم ب _

 .خوام یمن مامانم رو م ایست _



 

 Page 90 of 216 

WWW.NOVELFOR.IR 

فور رمانکاربر ماسو  مان پس کوچه های زندگی | ر  

. نهیبیو منکن. به خدا مامانت االن داره تو ر تیخواهرم خوشگلم انقدر خودت رو اذ_

 !ها شهیناراحت م

که خدا  بگم؟ من فقط اون رو داشتم. اون رو هم یدردم رو به ک ا؟یکنم ست کاریچ _

  .نهین رو ببم دنیخواد عذاب کش یازم گرفت. اصال انگار خدا فقط م

 .رهیگینگو دختر خدا قهرش م یجور نیا _

 .دایهمه بال به سرم ب نیذاشت ا یخدا منو دوست نداره. اگه دوستم داشت نم _

  دوستت داره.االنم آروم باش دراز بکش میلیحرف رو خدا خ نینگو ا _

  ا؟یساعت چند ست _

  ساعت سه نصفه شبه _

  دم؟یوابهمه خ نیمن ا یعنیسه نصفه شب؟. یچ _

  جنازه مادرته عیبخواب فردا تش ریاالنم بگ زمیآره عز _

  باشه _

  بود بهیام غرانگار خواب با چشم یول دمیو من دوباره دراز کش رونیاز اتاق رفت ب ایست

ردم به خودم نگاه ک نهیآ یرو به تن کردم تو اهمیزود بلند شدم و لباس س صبح

  کرده بودم پف کرده بود هیاز بس گر رشمیقرمز شده بود ز میقهوه ا یچشما

ت که بابا گف ایجنازه مامانم.مامان ست عیتش یبرا میو خانواده اش رفت ایهمرا ست به

  قبول نکرده که من برم منم مجبور شدم از دور نگاهشون کنم
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 یبردنش تا بزارنش تو یدوش مرد ها بود که داشتن م یجون مامانم رو یب جسم

صال بود ا یجور نیهم شهیرفت هم یداشت با صالبت راه م مدیخاک سرد بابام رو د

  داد یرو نشون نم شیناراحت

بار بغلش  نیرتونستم برا آخ یتابوت مامانم رو گرفته بود.کاش اونجا بودم و م داداشمم

  کنم

  سرش یهمه رفتن رفتم باال نکهیخاکش کردن بعد ازا باالخره

  بودم زل زدم ختهیم رکه رو مادر ییقبرش نشستم و به خاکا کنار

  ختمیاشک ر آروم

 یخوا یم.تو که ننتتیبلند شو دخترت اومده تا بب یدیسالم مامان خوشگلم.چرا خواب_

نم. د بلند نک هیگر گهیتا من د یو نمرد یکنم پس بلند شو بهم بگو که زنده ا هیمن گر

تنگ  تدنیدخن یلبخندت، برا یصدات، برا یشو مامان پاشو! بامن حرف بزن. دلم برا

 .شده

 :مشت از خاکش رو برداشتمو گفتم هی

 ؟یشنو یخاک قسمتت بشه. مامان پاشو چرا صدام رو نم نیزود بود برات که ا یلیخ _

  ؟یکن یم تمیاذ یچرا دار

 :که گفت دمیبابام رو شن یصدا

  ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا _

  .رو سمت صدا برگردوندم. بلند شدم سرم

  ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا گمیبا تو ام! م _
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  .مامانم دنید یاومدم برا _

رو تا ! بیکه تا االن بود ی! پاشو گم شو همون خراب شده ایجا کرد یب یلیتو خ _

  .یآبرومون رو نبرد

امانم که م یزی. چیکه به خاطرش من رو چهار سال از مادرم دور کرد یزیآبرو؟ چ _

 !تمومش کن بابا گهیرو ازم گرفت. بسه د

  ...به من نگو بابا دختره _

گو. بگو تا . بدمیو اون طعنه نشن نیخواد بگو. من که کم از ا یکه دلت م یبگو! هرچ _

 یجازه ممن حرف بزنم ؟ الاقل ا یاصال گذاشت ؟یرتیبا غ یلیکه مثالخ یبهم بفهمون

خودت . اصال بایکرد یم رونمیب یشد یدادم بهت. بعد اگه قانع نم یم حیتوض یداد

  کردم؟ یزندگ یورچهار سال چه ج نیا یمن تو یفتگ

 یدگزن ینداره چه جور یخودم کشون کشون ببرمت؟ به من ربط ای یریم نجایاز ا _

  نجا؟یا یکه اومد یدی. اصال از کجا فهمیمن مرد یتو برا یکرد

. ینگ بهم یخواست یم دمیفهم یاگه نم یبه خودم مربوطه ول دمیاز کجا فهم نکهیا_

 ادیرو  دنشیهان؟ از پدر بودن فقط داد و هوار کش ؟یهست یتو چه پدر مگه نه؟

  !یگرفت

 .صورتم یمحکم زد تو یلیس هی بابا

 :و گفتم دمیحرص خند یرو از

 !یرتیآره بزن! بزن تا بفهمم که چقدر باغ _
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زنتم که بابا بدستش رو برد باال خواست  کتریبود اومد نزد سادهیکه پشت بابا وا داداشم

  .رو گرفت دستش

 :گفتم 

 .یکن یرو خواهرت دست بلند م یکه دار ی! اونقدر بزرگ شدیتو چه بزرگ شد _

  !رتتیهاشا به غ

 :گفت سپهر

مامان رو  هان؟ مامان به خاطر تو، به خاطر کارت دق کرد و مرد. تو یاومد یبرا چ _

 !یکشت

اون  که نیشد . شماها با دور کردن اون ازم من باعثنشیمن نکشتمش. شماها کشت _

  .دق کنه

 .تصورات خام توئه نیا _

گردم.  یرنمب گهید نیبدون یول رمیم نجایتو تصورات خامه. من االن از ا ینه حرف ها _

 !تونبخشم یوقت نم چیکه ه نیکنم که آبروتون بره فقط بدون یهم نم یکار نینترس

تو مراسم  ما تا یه رفت خون میخونه. خاله مر میکنارشون رد شدم و رفتم تا برگرد از

  .موند تا تنها نباشم شمیپ ایست یمامانم شرکت کنه ول

 :اتاق و گفت یاومد تو ایکردم که ست یهام رو جمع م لیداشتم وسا 

  ؟یکن یم کاریچ _

  .گردم تهران یدارم برم _

  چرا اون وقت؟ _
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  .موندن ندارم نجایا یبرا یلیدل _

 .بمون بعد برو گهیخب چند روز د _

  .مزاحم شما هم شدم گهینه د _

  .شهیکه نم یجور نیآخه ا _

  .من مرده یشهر هم برا نیا ستیمامانم ن یوقت _

 .نالیرسونمت ترم ی. خودم میباشه هرجور راحت _

م ه میخوام. از خاله مر یهم که بهتون دادم معذرت م ییممنون. بابت زحمتا _

  .کن یخداحافظ

 .یاهرمتو هم مثل خو زم؟یعز یچه زحمت _

  .کن یهم خداحافظ میاز خاله مر _

  .زمیباشه عز _

اشتم به رو د ریشدم و برگشتم تهران. تمام مس نی. سوار ماشنالیترم میرفت ایست با

 دنشیدرفتم به  یکردم. کاش اون موقع که گفت دلش برام تنگ شده م یمامانم فکر م

  .انتهر دمیموند. باالخره رس یبه دلم نم دنشیتا االن داغ د

م تا باراد در رو زد فونیبردارم. آ دیرفته بود که کل ادمیشدم و رفتم خونه  یتاکس سوار

  رو برام بازکنه

  .اومد دم در و درو باز کرد خودش

 :گفت دیرو که د صورتم
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  ا؟یشده رو یچ _

  .ستین یخاص زیچ _

  .نه راستش رو بگو _

  نه؟ ایتو  امیب یزاریم _

  .تو ایباشه ب _

  .در رد شد و من داخل رفتم یوجل از

و  دیم رو کش. دستومدیراه پله شدم. پله ها رو باال رفتم. باراد پشت سرم داشت م وارد

 :گفت

  ! چته؟ایحرف بزن رو _

 :و گفت دمیدستش کش یرو از تو دستم

ت به من دس یتون یبمونم، م نجایبه من دست نزن! فکر نکن چون قبول کردم ا _

  .یبزن

 :عقب و گفت دیرو کش دستش

  نداشتم یمنظور دیببخش _

  باشه؟ دم،یم حیبزار تنها باشم. بعدا برات توض _

  .باشه راحت باش _

آرومم  تونست ینم زیچ چیتختم انداختم و زار زدم. ه یخونه شدم. خودم رو رو وارد

  .ممکن بود ریکنه به جز زنده شدن مامانم که اونم غ
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. چون شد ینم چمیپاپ یلیتو اون چند روز باراد خگذشت.  یاز برگشتنم م یروز چند

  .رفتمیاخراج نشم سرکار م نکهیا یبرا ی. مجبوردید یحال بدم رو م

 .بردم سیها رو برداشتم و به اتاق رئ پرونده

 :گذاشتمشون و گفتم زیم یرو

  .امضا بشن دیپرونده ها با نیا یمیسل یآقا _

  .رو بلند کرد وگفت: باشه سرش

 ؟یم که گفت: خانم همتبر خواستم

 .برگشتم

  س؟یبله رئ _

 یارک ی. اصال حواستون پنیکن ی. درست کار نمستیحالتون خوب ن هیشما چند وقت _

  شده؟ یزی. چستین نیکن یکه م

  .نشده یزیچ سیرئ ینه آقا _

دامه اشرکت  نیا یبه کارتون تو نی. البته اگه دوست دارنیتر دقت کن شیلطفا ب _

  .نیبد

  .. با اجازهسیجناب رئ چشم _

  .نشستم. تلفن زنگ خورد. برداشتم زمیرفتم و پشت م رونیب ازاتاقش

  د؟ییبله بفرما _

 اتاق من؟ یایلحظه ب هی شهیم ایرو _
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  .بود باراد

  .امیباشه االن م _

  بودم سادهیرو قطع کردم و رفتم به اتاقش رو به روش وا یگوش

 :باراد

  لطفا نیبش _

 : من نشست.گفتم یبلند شد و اومد روبه رو زشیم از پشت نشستم

  ؟یداشت یکار _

 نیونم ات یواقعا نم گهید یول یتنها باش ینداشته باشم چون دوست دار تیکار یگفت _

 .رو تحمل کنم تیوضع

  منظورته؟ تیکدوم وضع _

  .یکه دار یحال خراب نیهم _

 خب _

هم  شهرتون هم موقع رفتن یرب یخوا یم یچته؟ اون روز که گفت یبگ یخوا ینم _

 .بد بود یلیموقع برگشتن حالت خ

  .اومده بود شیپ یدوستم مشکل یگفتم که برا _

الت ح یاون دوستت انقدر برات با ارزشه که اون طور یعنیباور کنم؟  یخوا یم _

  خراب بود؟

 .باور نکن یخوا یباور کن م یخوا یم _
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 :شدم که برم گفت بلند

  .تموم نشدهکجا؟ هنوز حرفم  _

 :که گفت نشستم

  نه؟ ای یگیم _

 :گفتم یعصب

 یم یخونت زندگ یچون تو یبه تو جواب پس بدم هان؟ فکر کرد دیاصال من چرا با _

 دیکه با یمن هیک ؟یبرادرم ؟یپدرم ؟یمن شد لیو وک ریوز یکرد دایکنم و برام کار پ

  بدم؟ حیبهت توض

  ؟یفهم ینگرانتم. م یول ستمین یکه گفت یینایکدوم از ا چیه _

 یبرا یلی. پس دلمیباهم ندار ینسبت چی. من و تو هیالزم نکرده تو نگران من باش _

 .ستین تینگران

 .میکن یم یباهم که زندگ یول یگیآره راست م _

 یمکه داره ازم خواهش  دیشد فهم یرو سکوت کردم. از چشم هاش م یلحظه ا چند

دونه چرا اون بود که چرا اون قدر اصرار داره تا ب بیبدم .برام عج حیکنه که براش توض

 .گرفتم تا بهش بگم که چرا رفته بودم شهرستانمون میروز حالم بد بود. تصم

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

  .مامانم یمراسم خاکسپار یمن رفته بودم برا _

 .که تعجب کرده دیشد فهم یصورت باراد م از
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  .ا مردناون ه یمراسم مامانت؟ تو که گفت _

 .دروغ گفتم _

  چرا؟ _

  .مجبور بودم _

  ؟یچرا محبور بود _

 .دادنش برام سخته حیتوض _

  .یبده که چرا دروغ گفت حیبهم توض دمیگوش م _

  .مجبور شدم که از خانوادم جدا بشم یموضوع هیراستش سر  _

  ؟یچه موضوع _

  .بدم حیبهت توض  نیتر از ا شیباراد لطفا ازم نخواه که ب _

 :کرد و گفت یپوف

 یگفت که بهم یدروغ ینگو. من مطمئنم برا شهیم تیباشه اگه گفتنش باعث ناراحت _

ستان هم تو شهر یا گهید یاز مادرت کس ریبه غ ی. راستیدار یقانع کننده ا لیدل

  ؟یدار

  .برادرم و پدرم هم هستن _

  .یو به کارت برس یبر یتون یباشه. م _

شتم باعث خاطرات گذ یادآوریرفتم.  رونیدم و از اتاق باراد ببلند ش یحرف چیه بدون

  .راه گلوم رو ببنده یشد تا بغض بد
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م نگاه و به خود ستادمیا نهیآ یشرکت رفتم. وارد شدم. جلو یبهداشت سیسمت سرو به

ر وقت به همامانم افتادم که  ادی. دید میقهوا یچشم ها یشد تو یکردم. غم رو خوب م

 چشم نیگفت چشم هام ع ی. مفتهیمامانش م ادیگفت  یکرد، م یمچشم هام نگاه 

 گهید یجا ،یخانوادگ یمیقد یعکس ها یکه جز تو یمامان بزرگمه. مامان بزرگ یها

  .به صورتم زدم یآب رو باز کردم و مشت آب ریبودمش. ش دهیند یا

ت شرفتم. پ رونیب یبهداشت سیو از سرو دمیکش یقیرو خشک کردم. نفس عم صورتم

  .کردم تا مشغول کارم بشم ینشستم و سع زمیم

 .میهمراه باراد به سمت خونه رفت م،یاز تموم شدن ساعت کار بعد

و ببره داخل. ر نیشد تا در رو باز کنه و ماش ادهیدر نگه داشت. پ یرو جلو نیماش باراد

 نهیآ یتواز  به سمت باراد اومد و باهاش دست داد. ییآقا هیکه  دمید نیماش ی نهیاز آ

. شصت سالش باشه ایخورد حدود پنجاه  یم افشیکه به ق یبهش نگاه کردم. مرد

ن تهم به  یرنگ یداشت. کت و شلوار مشک شیته ر وشده بودن  دیموهاش کامال سف

  .برگشت نیداشت. باراد از اون آقا جدا شد و به سمت ماش

  رهکار دا یچ یعلو یآقا نمیرو ببر داخل تا بب نیتو ماش ایبه من گفت: رو رو

  باشه _

 یپنجره  یوتشدم و رفتم باال.از  ادهیپ نیرو بردم داخل و پارکش کردم. از ماش نیماش

رفتم و  نفوی. به سمت آگنیبه هم م یچ نمیاتاقم بهشون نگاه کردم.کنجکاو شدم تا بب

 .آروم برش داشتم

 .دمیباراد رو شن یصدا

 .شمین اصال منظورتون رو متوجه نمم ن؟یواضح تر حرف بزن شهیم یعلو یآقا _
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 .خانمه. مستاجرت شده ایخانم، منظورم همون رو هیکه  تهیخوب چند وق _

 خب؟ _

 شونیا یدر مورد گذشته  ییزهایچ هی یول میشناس یما که خوب اون خانم رو نم _

 .شهیمردم رد و بدل م نیداره ب

 ؟ییزهایچه چ _

ردم.به ک یه که داشتم به حرفاشون گوش مرو آروم گذاشتم تا باراد متوجه نش فونیآ

و بفهمه. ربود که باراد گذشته ام  نیترسم ا یتختم نشستم.همه  یسمت اتاقم رفتم.رو

 نین زمزد یکه مردم در موردش حرف م یبود و البته گذشته ا دهیفهم گهیاالن د یول

 .کرد یمن فرق م یتا آسمون با گذشته 

 :ایرو

 یره کلگفتم االن دوبا یخودم بهش م دیشن یو اون م نیکه از ا نیکاش قبل از ا _

 نهو اساس پشت سرم شروع شده که ممنکه باراد باورشون ک هیپا یب ثیحرف و حد

 :دو تا دست هام گذاشتم و با خودم گفتم نیرو ب سرم

 یمبهش  یداره؟از آواره شدن من چ یکه دست از سرم برنم هیک یلعنت نیآخه ا _

 ر رو مشکلش رو بهم بگه؟رو د ادیرسه؟ چرا نم

 مدیشکسته شدن قلبم رو به ضوح شن یخنجر رو به قلبم زدن.دوباره صدا دوباره

تقاص کدوم  بشم؟ ریتحق دیبا گهیتا راحت بشم. چقدر د ریبسمه جونم رو بگ ای: خداایرو

 دم؟یگناهم رو دارم پس م
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دن تموم کر هیگرنوشته شده بود که هر روزم با  رمیشدن.انگار تو تقد ریسراز اشکام

 یبهم نگاه م وبود  ستادهیباراد سرم رو بلند کردم.باراد باال سرم ا یصدا دنیبشه.با شن

.بلند شدم رو از طرفش داشتم یبه جونم افتاده بود.انتظار هر واکنش یبیکرد.لرزش عج

 ..به چشماش زل شدمستادمیو روبه روش ا

 :باراد

 مگه نه؟ یکرد یبه حرفامون گوش م یداشت _

 :که از ترس به لکنت افتاده بود گفتم یزبون با

 ...باراد...باور کن _

  تموم گذاشتم همیبا باال آوردن دستش اجازه نداد تا حرفم رو ادامه بدم.حرفم رو ن باراد

 :شلوارش گذاشت و گفت بیج یدستش رو تو باراد

 .بده حیتوض _

 :گفتم

 ؟ینکن رونمیکه ب یدیاگه... بهت بگم... قول م _

 .دمیقول م _

 قول مرد... قول مردونه؟ _

 .قولم نزنم ریمرد هستم که ز یآره قول مردونه. نترس اون قدر _

شروع کردم به گفتن تا اون  ییکردن گذشتم. از اون روز کذا فیکردم به تعر شروع

 امیحساب از خانواده ام جدا شدم و مجبور شدم ب یمشت حرف ب هیکه به خاطر  یروز
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. از کشهیداره انتظارم  رو م یدونستم توش چه اتفاقات یشت که نمشهر درن د هیبه 

که  ییها یکوچه بودم براش گفتم. از سخت نکوچه و او نیا یکه آواره  یچهار سال

 .دمیکش

و رکردم که حرف هام  یکرد. خدا خدا م یمدت رو داشت به حرف هام گوش م تمام

دم تا که تموم شد، منتظر موندوباره آواره بشم. حرف هام  دمیترس یباور کنه. م

 .نمیواکنشش رو بب

 :مکث گفت هیاز چند ثان بعد

  ؟یها رو از همون اول بهم نگفت نیچرا ا _

  .دمیترس _

  ؟یاز چ _

از دست بدم.  هم که به لطف تو دارم رو ییجا نیکه هم نی. از ایکه باورم نکن نیاز ا _

 .مثل من یدختر هیبه  دتی. از واکنشت. از ددمیترس یمن از آواره شدم م

اروت تونم ب یکه من نم یدونست ی. از کجا میدیدیبعد واکنشم رو م یگفت یتو م _

  کنم؟

 یظار بزرگانت یمن رو باور کن یکه بخوا نی. امیمن و تو تازه با هم آشنا شده بود _

  .بود

 یفتگکه االنم  نیهم یول یگفت یکه بهتر بود همون اول بهم م نیخب با ا یلیخ _

  .خوبه

 :تعجب بهش گفتم با
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  ؟یتو حرف هام رو باور کرد _

 .آره _

  ممکنه؟ یآخه چه طور _

 .دمیدنازت  یزیمدت تونستم بشناسمت. باورت دارم. تا االن هم که چ نیا یمن تو _

 :گفتم خوشحال

  ؟یکن رونیجا ب نیمن رو از ا یخوا یاالن نم یعنی _

 .نه _

 :تر از قبل گفتم خوشحال

 .یکه حرف هام رو قبول کرد یهست یکس نیمنونم باراد. تو اولازت م _

 .شمب مونیکه پش یو باعث نش یکه بهت کردم رو خوب بد یجواب اعتماد دوارمیام _

 .نکنم مونتیوقت پش چیکه ه دمیبهت قول م _

 :گفت به سمت در رفت اما دوباره عقب برگشت و یا گهید یبدون گفتن کلمه  باراد

 !ایرو _

 :گفتم

 .بله یعنیجا...  _

 رون؟یب میشام بر یبرا هینظرت چ گمیم _

 تعجب گفتم: االن؟ با
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  آره _

  ست؟یوقت ن رید _

 .نگاه کرد و گفت: نه تازه ساعت  هشته شیساعت مچ به

  .می: باشه برگفتم

  .منتظرتم نییپس من پا _

  .باشه _

 یه. مد قبولم کردتختم نشستم. لبخند زدم. خوشحال بودم که بارا یرفت. رو باراد

که به لب  یحرف ها بود. با لبخند نیمرد تر از ا یرو هضم کنه ول هینتونه قض دمیترس

اس هام داشتم، بلند شدم و به سمت کمد لباس هام رفتم. درش رو باز کردم و به لب

شمم چرو بردارم.  ونیکشیو چشم چرخوندم تا  دمدستم رو به کمرم ز هیشدم.  رهیخ

تان رو هم برداشتم با شلوار ک میخورد. برش داشتم. شال مشک میمشک یبه مانتو

  .دیسف

از  ریود. به غزانوم ب ریبه خودم نگاه کردم. مانتوم تا ز نهیآ یو تو دمیرو پوش مانتوم

. شالم و مانتوم بودم نیقسمت هاش ساده بودن. عاشق ا ی هیبود، بق یکه پف ناشیآست

در  ی. جلورفتم نییرفتم. پله ها رو پا رونیه برو برداشتم و از خون فمیسرم کردم. ک

 رهیرد. بهش خککه بخوام در بزنم باراد در رو باز  نیقبل از ا دم،یباراد که رس یخونه 

رده کست  گهیبود. انگار با هم د یبه تن داشت. شلوارش هم مشک یدیشدم. بلوز سف

 نیاخواد  ینم خوشگلم. یلیدونم خ یبودم که گفت: م رهی. همون طور بهش خمیبود

 !یبهم زل بزن یطور
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. حق که دادم شدم یا یسوت یچشمک زد. تازه به خودم اومدم و متوجه  هیهم  بعدش

  فته؟یخودش یکرد آقا یداشت تو رو نگاه م یبه جانب گفتم:حاال ک

 :و گفت ستادیا نهیدست به س باراد

  کرد؟ یساعت بود که داشت به من نگاه م هیمن  یعمه  _

 :گفتم

  دمش؟یاومد که من ند یعمت ک _

  !عجب _

 :گفتم

 .گهید میبر شه؟یم رید یاصال مگه تو نگفت _

 یمبهش نگاه  یاون طور دی. نبادمیخجالت کش یلیاز باراد حرکت کردم. خ جلوتر

ار شدم. به بارد که داشت سو یاون طور دمشید یچرا وقت دمیکردم. خودمم نفهم

کدوم  ؟یکشک چ ؟یشدم؟ نه بابا عشق چ شدم. نکنه عاشقش رهیشد خ یم نشیماش

 عشق بابا؟

م رو قبول به خودم اجازه بدم عاشقش بشم. هر قدرم که تونسته باشه من و گذشت دینبا

 .شته باشهدا یخوب یازدواج کنه که گذشته  یمرده و دوست داره با دختر هیکنه، بازم 

 .اومدم رونیب الیباراد از فکر و خ نیبوق ماش یصدا با

 :داد و گفت نییرو پا شهیش باراد

  ؟یسوار ش یخوا ی! نمیباز که به من زل زد _
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ز کردم و سوار رو با نیکه باراد زده بود، در ماش یدادم. بدون توجه به حرف یسوت دوباره

ا خودم بکردم و  یها رو نگاه م ابونیرو داشتم خ ری. تمام طول مسمیشدم. حرکت کرد

 .اشترستوران نگهد هی یباراد جلو قه،یدق یس رفتم. باالخره بعد از یکلنجار م

 :به من گفت رو

  ؟یش ادهیپ یخوا ینم _

 :گفتم

 .شمیم ادهیچرا االن پ_

 :و گفت ستادیشدم. باراد کنارم ا ادهیپ نیماش از

  شده؟ یزیچ _

  نه چه طور مگه؟ _

  .یفکر یاومده تو تو یعلو یکه آقا یآخه از وقت _

  .ستین یزینه چ _

  داخل؟ می. خوب برمدواریام _

 .میبر _

که  نی.گارسون بعد از امینشست زایاز م یکی.پشت میوارد رستوران شد گهید باهم

 باراد نشسته بودم.گفتم: باراد؟ یسفارشاتمون رو گرفت رفت. روبه رو

 گفت: بله؟ اره،یب رونیب شیگوش یکه سرش رو از تو نیبدون ا باراد
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بال هم . من قیبه من اعتماد کرد یتو چه طور من سواله که یهنوزم برا گمی: مگفتم

ا بهم تو بود، مطمئن یجا یا گهیدر مورد خانوادم بهت دروغ گفته بودم. هر کس د

 .کرد یاعتماد نم

 :گذاشت و گفت زیم یرو رو شیگوش باراد

 .ستمین یمن که هر کس ،یهرکس یگیم یخودت دار _

هت بو قبال هم  یهاش آشنا شدکه فقط شش ماهه با یبه کس یتون یآخه چه طور م _

  ؟یدروغ گفته، انقدر اعتماد داشته باش

نم رو من بدو یرو که دوست نداشت ییزهایچ هیتو فقط  یتو قبال بهم دروزغ نگفت _

  .یبهم نگفت

 یزیچ هیر بزا یاگه بابت من هنوز نگران نیبزنم که مانعم شد و گفت: بب یحرف خواستم

ران رو باور کردم. پس از جانب من نگ یبهم زد که ییبهت بگم. من تمام حرف ها

  جا تمومش کن. باشه؟ نیبحث رو هم نینباش و لطفا ا یزیچ

 :زدم و گفتم لبخند

  باشه _

و  میردسکوت خو یما رد و بدل نشد. غذامون رو تو نیب یحرف گهیاومدن گارسون د با

 ادهیو پرراه  هیبقتا  میتموم کرد و مجبور شد نیبنز نیخونه. سر کوچه ماش میبرگشت

ز کنه. چشمم به در آورد تا در رو با بشیرو از ج دی. باراد کلمیستادیخونه ا ی. جلومیبر

 یرسرشدن خورد. بهشون سالم دادم که س یکه داشتن از کنارمون رد م یدوتا خانم

 :گفت یکیکه به اون  دمیرو شن شونیکی یجوابم رو دادن. صدا

  ؟یشناس یدختره رو م نیا _
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  ه؟یه،کن _

  .استیبابا همون دخترست که ظهر در موردش بهت گفتم. همون که اسمش رو _

  .خوره اون کاره باشه ینم افشیافتاد. به ق ادمیآهان االن  _

 نی. با همتونه باور کنه یاون قدر مظلوم و معصوم هست که آدم نم افشیق گهیآره د _

 !خواهر گهیزنه د یمردم رو گول م افشیق

 <یگیراست م _

و ببندم شدم. برگشتم عقب تا در ر اطیحرفاشون رو نداشتم.وارد ح هیبق دنیشن طاقت

ارج شدم و خ اطیباراد رو به رو شدم. فکر کردم پشت سرم اومده. از ح یخال یکه با جا

 .زنه یکه باراد داره با همون خانم ها حرف م دمید

  ن؟یاون حرف ها رو زد یچ ی: خانم براباراد

  ها؟کدوم حرف  _

  ن؟یگفت یم ایکه پشت سر رو ییهمون چرت و پرت ها _

  .نیرو گفتم هم دمیکه شن ییاوال چرت و پرت نبود. دوما من فقط حرف ها _

  ن؟یهم بگ هیرو به بق نیشنویکه م یمگه قراره هر حرف _

  .نیرو گفتم هم قتیحق نینبودن. من ع یحرف ها هر حرف نیا _

چرا با  گم؟یرو م قتیدارم حق نیگیم نیکه دار نییخدااعوذباهلل مگه شما  دیببخش _

  ن؟یترس یاز خدا نم ن؟یکن یم یدختر باز نیا یآبرو

 :تر شد و گفت یخانومه جد ی افهیق
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 هیا بشد  یسرت م زهایچ نیحرف نزن که اگه ا غمبریمن از خدا و پ یبرا یکیتو  _

  ...دختره

 :نذاشت تا خانومه حرفش رو کامل کنه.گفت باراد

 .نیخانم لطفا احترام خودتون رو نگهدار _

  ؟یکار کن یچ یخوا یاگه نگه ندارم مثال م _

  ...فقط خواستم بگم ومدمیدعوا ن یمن برا نینیبب _

 :دفعه اون خانم حرف باراد رو قطع کرد و گفت نیا

  رهیم یکن یدختره رو ردش م نیهر چه زودتر ا نیبب_

  ؟یاگه ردش نکنم چ _

 .نیرار کنفمحله  نیرو کولتون و از ا نیم که هر دوتاتون دمتون رو بزارکن یم یکار _

 .میریجا نم نیکدوم مون از ا چیه اینه من و نه رو نیبکن نیتون ینم یکار چیه _

 یرد تا حرف. دهنش رو باز کشهیمنفجر م تیزنه معلوم بود که داره از عصبان افهیق از

 .تو ایبس کن. ببزنه که رو به باراد گفتم: باراد لطفا 

  .اومد لتمینگاهش رو از باراد گرفت و رو به من گفت: بفرما وک خانمه

 .بود، رفتن ستادهیکه کنارش ا یهم با خانم بعدش

  .البا یاومد داخل و در رو باز بست.رو به من گفت: من فکر کردم تو رفت باراد

 :و گفتم نییرو انداختم پا سرم

 .رمیجا م نیمن فردا از ا _



 

 Page 111 of 216 

WWW.NOVELFOR.IR 

فور رمانکاربر ماسو  مان پس کوچه های زندگی | ر  

  ؟یگفت یچ _

  .رمیجا م نیگفتم فردا از ا _

  اون وقت چرا؟ _

 :رو باال آوردم و بدون نگاه کردن به صورت باراد گفتم سرم

آبرو  وخوب  ی. خانوادت هم آدم هایکرد یمحله زندگ نیا یتو تیباراد تو از بچگ _

  .یبش تیبودن. من دوست ندارم به خاطر من آبروت بره و اذ یدار

آبرو  یبزار ب پناه، من بشم آدم با آبرو، همون یدختر ب هیکردن  رونیا باگه قراره ب _

 .بشم

 .باراد لطفا بزار من برم _

 .به سمتم اومد و گفت: به من نگاه کن یچند قدم باراد

 !به من نگاه کن گمیمونده بودم که دوباره گفت: م یطور همون

  ؟یفیضع یلیخ یونستد یشد و گفت: م رهیشدم. به چشم هام خ رهیچشم هاش خ به

  حرفش جاخوردم و گفتم: چرا؟ از

و با ت یدون ی. میریزود از اون جا م فته،یبرات م یاتفاق نیچون هر موقع همچ _

من  نیگیآره! شما راست م یگیکه بهت تهمت زدن، م ییبه آدم ها یرفتنت انگار دار

 هیآره من  یگیشون مبه یرو کردم. انگار دار نیگیکه شما ها م ییگناه کارم! من کارها

 .دختر بد کارم

  کنن؟ رمیتا تحق سمیکار کنم هان؟ وا یپس چ _
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و  سایون واکنن. اجازه نده که بهت تهمت بزنن. رو به روش رتینه اجازه نده که تحق _

 .کنن یکه اون ها فکر م یستین یبهشون ثابت کن که تو اون

و رتا من خودم  دنیمن مبه  حیتوض یزدم و گفتم: اون ها اصال اجازه  یپوزخند

  بهشون ثابت کنم؟

  .کنن یتا بفهمن که دارن اشتباه م یخودت رو بهشون ثابت کن دیتو با _

 :که به سمتش برگردم گفتم نیازش دور شدم. بدون ا یقدم چند

 یت مکه دور رو برت هستن، دارن بهت تهم ییآدم ها یهمه  یگفتنش آسونه. وقت _

 ؟یاز خودت دفاع کن دیبا یتو چه طور دن،یبهت نم حرف زدن هم یزنن و اجازه 

 یبرا ییجا گهیغاز پر شده که د هیصد من  یگوششون اون قدر از حرف ها یوقت

ه ک یوقت ؟یخودت دفاع کن زا یخوا یم یتو نمونده، تو چه طور یحرف ها دنیشن

دفاع دت از خو یخوا یم یچه طور ،یستادیو تو تنها مقابلشون ا ستادنیهمه مقابلت ا

  ؟یکن

مه لرزونم ادا یو با صدا دمیکش یقیشد. نفس عم ریاز چشم هام سراز یاشک قطره

 :دادم

نن، کتو رو باور  یکه حرف ها نیا یبه جا تیزندگ یآدم ها نیزتریعز یحت یوقت _

  ؟یاز خودت دفاع کن یخوا یم یکنن، تو چه طور یرو باور م بهیغر هی یحرف ها

  .بشن و صورتم رو نوازش کنن ریسراز اشک هام اجازه دادم تا به

 :و گفت ستادیکه به سمتم اومد.پشت سرم ا دمیباراد رو شن یقدم ها یصدا

  ...خواستم ناراحتت کنم من فقط ینم دیببخش _
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 :رو باال آوردم و گفتم دستم

 یاور مبشنون  یرو که م یکه هرچ هییمن از آدم ها ی. ناراحتستمیاز تو ناراحت ن _

  .ستیبراشون مهم ن هیبق یحرف خودشون رو قبول دارن و حرف ها کنن و فقط

 .خوام یبازم ازت معذرت م _

  .ستمیگفتم که ازت ناراحت ن _

  .یباال. هوا سرده ممکنه سرما بخور میبر گمیم _

  .امیتو برو من خودم م _

 .باشه، پس تا فردا _

 یقیدم. نفس عماره ها نگاه کراز کنارم رد شد و رفت. سرم رو باال آوردم و به ست باراد

 .زدم و باال رفتم یهام کردم. لبخند هیسرد رو وارد ر یو هوا دمیکش

  باراد

. هر ستادمیارد شدم و به سمت راه پله رفتم. وارد خونه شدم و کنار در  ایکنار رو از

قلبم  یوانداخت ر ینفر دست م هیشد، انگار  یم ریسراز ایرو یکه ازچشما یقطره اشک

قط بکنم ف یاشک هاش رو نداشتم. حاضر بودم هرکار دنیداد. تحمل د یشارش مو ف

  .لبخند بزنه و ناراحت نباشه ایرو

بود که  ییرفته رفته حسم بهش عوض شد. موقع ها یمستاجر بود ول هیبرام فقط  لیاوا

 دمشید یکه خودم متوجه بشم. هر بار که م نیشدم بدون ا یم رهیساعت ها بهش خ

نشد. انگار  یکردم تا سرکوبش کنم ول یسع یلیشد. خ یاحساسم بهش پر رنگ تر م

شده  ایمن عاشق رو یزود بود ول شدنعاشق  یشش ماه، برا دیدست خودم نبود. شا
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 ایافتاده بود. برام مهم نبود که پشت سرش چ یبودم. برام مهم نبود که براش چه اتفاق

مانع  تونستینم زیچ چیمن دوستش داشتم و ه مهم بود. ایمن خود رو یگفتن. برا یم

  .ایرو یگذشته  یدوست داشتنم بشه. حت

  ایرو

خورد  شدم. چشمم به ساعت داریکه داشتم از خواب ب یزود با سر درد وحشتناک صبح

و به سمت  تخت بلند شدم یشدم تا برم سر کار. از رو یزودتر آماده م دیهفت بود. با

  .خوردم و آماده شدم. همراه باراد رفتم یمختصر یآشپزخونه رفتم. صبحونه 

 .بود سیزنگ خورد. رئ زیم ینشسته بودم که تلفن رو زمیم پشت

 س؟یبله جناب رئ _

  .اتاق من جمع بشن یکه تو نیلطفا به همه بگ یخانم همت _

  .سیرئ یچشم آقا _

 یعد همگب هقی. چند دقسیبلند شدم تا به کارمندها بگم که برن اتاق رئ زمیپشت م از

بودم. با  تادهسیتا حرف بزنه.کنار باراد ا میو منتظر بود میجمع شده بود سیاتاق رئ یتو

 :آروم رو به باراد گفتم ییصدا

  بگه؟ یخواد چ یم یدون یتو نم _

 :باراد

  .نه خبر ندارم _

 :بلند شد و به سمت ما اومد. صداش رو صاف کرد و گفت زشیاز پشت م سیرئ
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 یکه م باهاتون حرف بزنم. همون طور یجا تا در مورد مطلب نیا نیایخوب گفتم ب _

رامون داره ب یکه سود خوب ی. قراردادمیببند یقرارداد خوب میتونست یما به تازگ نیدون

شما  یو همه  رمیبگ یهفته مهمون نیموضوع قصد دارم تا آخر ا نیو من به خاطر هم

  .هستم تونیهمگ حضوررو دعوت کنم. آخر هفته منتظر 

  ؟یریبه باراد گفتم: م رو

  ؟یاینرم. مگه تو نم یچ یآره برا _

  .دونم ینم _

 .شهیحال و هوامون هم عوض م میریم گهیشبه د هی _

 جشنشون مختلطه ها ادیکه به نظر م یجور نیا _

  .خب باشه _

 .میمن دوست ندارم جشن مختلط بر _

وشه گ هی میری. منیسادست هم یمهمون هیکه مردم برن قر بدن فقط  ستین یعروس _

 .شهی. حال و هوامون هم عوض ممیگرد ی. تموم که شد بر ممینیشیم یا

 .دیخر میبر دیبا یباشه ول _

  . خوبه؟میریباشه بعد از تموم شدن کارمون م _

  .آره خوبه _

 :تموم شد و گفت سیرئ یها حرف

  .سر کارهاتون نیبرگرد نیتون یخب م _
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بعداز  و هرکدوم از کارماندها رفتن سرکار خودشون. میارج شدخ سیاز اتاق رئ همه

 میتموم شدن تا

مرکز  هی یلوج. باراد میآخر هفته لباس بخر یمهمون یتا برا میمن و باراد رفت مون،یکار

  .شو ادهینگهداشت و رو به من گفت: خب پ دیخر

 :رو به رومون انداختم و گفتم دیبه مرکز خر ینگاه

  د؟یخر میبر نجایا _

 :کرد و بعد رو به من گفت دیبه مرکر خر یاول نگاه باراد

  اد؟یجا خوشت نم نیخب آره. از ا _

 یه لباس هاگرونه. منم انداز یلیجا معلومه که لباس هاش خ نیکه ا نهینه منظورم ا _

  .جا که پول ندارم نیا

 .زد و گفت: تو نگران پولش نباش یلبخند باراد

  ؟یچ یعنیگفتم:  گنگ

 م؟ینییجا بش نیا دیتا شب با ای یش ادهیپ یخوا یتو باالخره م _

 .شمیم ادهیچرا االن پ _

ود و ب یکیش یلیخ ی. جامیشد دیشدم و همراه باراد وارد مرکز خر ادهیپ نیماش از

 .همون طور که حدس زده بودم لباس هاش فوق العاده گرون بود

 :بود گفتم نیتریو یتو یبه باراد که مشغول نگاه کردن به لباس ها رو
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 دیرمن خ گهید یجا هی میبر شهیجا لباس هاش گرونه. م نیباراد من که گفتم ا _

 کنم؟

 :برداره گفت نیتریکه نگاهش رو از و نیبدون ا باراد

 .میکن یم دیجا خر نینه از هم _

دست  هی یماهم رو برا هیکل حقوق  دیجا لباس بخرم با نیکه اگه بخوام از ا شهینم _

 .خرج کنملباس 

 ؟یگفته قراره تو پول شون رو بد یک _

 قراره بده؟ یپس ک _

 .دمیمگه من مردم؟ خودم پول شون رو م _

 :متوجه منظورش شدم. گفتم تازه

 .شهیکه نم یطور نیا _

 .شه یچرا خوبم م _

 :بگم که باراد گفت یزیچ خواستم

 اد؟یبه نظرت اون کت و شلوار به من م _

 :گفتم

 کدوم؟ _

 :بود اشاره کرد و گفت نیتریو یکه تو یبه کت و شلوار بادستش

 .گمیرو م نیا نیبب _
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 :.گفتمدمیرنگ رس یدست کت و شلوار طوس هیدستش رو گرفتم و به  رد

 خوشگله _

 :به من نگاه کرد و گفت باراد

 نه؟ ای ادیبه نظرت به من م گمیدونم خوشگله. م یم _

 .بعد یو پروش کن میبر نظر داد. بهتره شهیکه نم یطور نیخوب هم _

 .تا پروش کنم می. پس بریگیآره خوب راست م _

 .میبر _

و شلوار رو  دست از اون کت هی. باراد به فروشنده گفت که میوارد مغازه شد گهید باهم

 .تا بپوشه ارهیبراش ب

نم پشت در اتاق پرو تا بپوشتش. م یکت و شلوار رو از فروشنده گرفت و رفت تو باراد

تاق پرو، سرم با باز شدن در ا قهیسرگرم شدم. بعد از چند دق میو با گوش ستادمیاتاق ا

ردم. کت و شلوار بود، نگاه ک ستادهیدر آوردم و به باراد که رو به روم ا میگوش یرو از تو

. محو بود با کراوات قرمز دیاومد. بلوزشم سف یبهش م یلیخ اشتکه به تن د یطوس

تر از  یستنخوا یلیلباس خ نیا یال متوجه کارم نبودم. توباراد شده بودم و اص یتماشا

 که قراره یکردم. خوش به حال دختر یم نشیدلم داشتم تحس یقبل شده بود. تو

 .خانمش بشه

 :باراد به خودم اومدم و گفتم یصدا با

 جانم باراد جان؟ _

 :که زده بودم شدم. گفتم یباراد نشست. تازه متوجه حرف یلبا یرو یلبخند
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 بله باراد؟ _

 :که به لب داشت گفت یبا همون لبخند باراد

 اد؟یچه طوره؟ بهم م _

 .ادیآره بهت م _

 به گفتن نبود یازی: البته نگفت

 : چه طور مگه؟گفتم

خوب  یلیکه خ دمیخودم فهم ،یمن شده بود یکه تو محو تماشا ی: اون طورگفت

 .شدم

نشو  خب لوس یلیبدم.گفتم: خ یسوت هیباراد هم انگار فقط منتظر بود تا من  نیا

 .گهید

 .دیخند

 .دارم یرو برم نیپس هم _

 .آره بردار _

. میکن تا پول لباس رو حساب میلباس هاش رو عوض کرد. به سمت فروشنده رفت باراد

 :به باراد کرد و گفت یفروشنده نگاه

 .داماد. مبارکتون باشه یآقا نیهست قهیخوش سل یلیخ _

 :به من کرد و گفت یزد و نگاه یلبخند باراد

 .ممنون آقا _
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نتخاب کنم. خودم لباس ا یتا منم برا میرفت م،یکه پول لباس رو حساب کرد نیاز ا بعد

ستم و هم پولش مناسب باشه رو نتون ادیکه هم ازش خوشم ب یلباس یگشتم ول یکل

 :و گفت ستادی. باراد کنارم استادمیاز مغازه ها ا یکیکنم. کنار  دایپ

 ؟یسادیچرا وا _

 :گفتم

 گهید یجا هی میبر گمیم _

 ومده؟یجا خوشت ن نیا یگفت: از لباس ها باراد

 .دارن یخوب ی: نه انصافا لباس هاگفتم

 ؟یپس چ _

 :و گفتم ستادمیباراد ا یبه رو رو

 تونم بخرم شون یگرونن و من نم یلیجا خ نیا یمن که از اول گفتم لباسا _

 :گفتبرداشت و  واریشو از د هیتک باراد

 .من که گفتم بابت پولش نگران نباش _

 .شهیمنم گفتم که نم _

 .شهیچرا م _

 ؟یپول لباس من رو تو بد دیباراد؟ چرا با شهیم _

 .خواد بهت کادو بدم یآخه؟ اصال دلم م یکار دار یتو چ _

 ؟ یکادو؟ اون وقت به چه مناسبت _
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مناسبت  دنبال دیو بده باکه دوستش داره کاد یکه بخواد به کس نیا یمگه آدم برا _

 باشه؟

 یکه چ دی. باراد هم انگار فهماوردمیخودم ن یبه رو یکه زد تعجب کردم ول یحرف از

روغ چرا دبزنه، جلوتر از من حرکت کرد.  یا گهیکه حرف د نیبدون ا نیهم یگفته برا

 اعث شدبکه به ذهنم اومدن،  یافکار ی. ولنهیلبم بش یرو یحرفش باعث شد تا لبخند

 .زود لبخندم رو جمع کنم یلیتا خ

که  یدون ینزد. بعدش هم مگه تو نم یاون که حرف خاص ؟یخوشحال شد یچ یبرا

تونسته  بهت بگم؟ باراد هر چقدر هم که دیرو چند بار با نیا ؟یعاشق بش یحق ندار

که دختر  ازدواج کنه یپسره و دوست داره با دختر هیباشه گذشتت رو قبول کنه، بازم 

 ...هینه  باشه

 میشونیخورد پبود. با بر نییاومدم و پشت سر باراد حرکت کردم. سرم پا رونیافکارم ب از

 یدستم رو رو بود. ستادهیآروم سرم رو باال آوردم. باراد بود که رو به روم ا ،یزیبه چ

 :گذاشتم و گفتم میشونیپ

 ؟یسادیوا یبرا چ _

 ؟یریراه م یو دار نییپا یتو چرا سرت رو انداخت _

 :گفتم

 ؟یسادیهوا وا یتو چرا ب _

 ؟یدیسوال من رو با سوال جواب م _

 .میخب بابا! بر یلیخ _
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 م؟یگفت: کجا بر باراد

 ؟یسر من خورده به تو، بعد تو هنگ کرد _

 :و گفت  دیخند باراد

 .من هنگ نکردم فقط خواستم اون لباس رو بهت نشون بدم _

 :دراز کرد.گفتم یرو به سمت دستش

 ...کدو _

 یمجلس لباس شب هیگذاشتم.  مهیبود حرفم رو نصفه ن نیتریو یکه تو یلباس دنید با

  .بود

م تا ههاش  نیشده بود. آست یلباس کال پولک دوز ییباال مهیبود. ن یکالباس رنگش

بود که  معلوم یازش خوشم اومد ول یلیشده بود. دنباله هم داشت. خ یپولک دوز مهین

 :گرونه. باراد گفت یلیخ

 خوب چه طوره؟ _

 :گفتم

 ...یخوشگله ول _

 .میو اما و اگر ندار یول گهید نیبب _

 ...آخه _

پشت سرش رفتم داخل. به فروشنده  یتوجه به حرفم، وارد مغازه شد. منم مجبور بدون

. لباس رو گرفتم و رفتم تا بپوشمش. لباس رو ارهیمن رو ب زیگفت که از اون لباس سا
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. در اتاق پرو زده شد و ومدیبهم م یلیخودم نگاه کرد. انصافا خبه  نهیآ ی. تودمیپوش

 ؟یدیکه گفت: پوش دمیباراد رو شن یپشت بندش صدا

 آره _

 نم؟یتا منم بب یدر رو باز کن یخوا ینم _

 :به من کرد و لبخند زد و گفت یرو آروم باز کردم. باراد نگاه در

 .بارکت باشه. مادیبهت م یلیکردم خ یهمون طور که فکرش رو م _

 .گرونه یلیخ نیا گمیباراد من بازم م یممنونم ول _

 .نباش متشیتو نگران ق گمیمنم بازم م _

رفتم.  نرویرو بست و رفت تا پول رو حساب کنه. لباسم رو عوض کردم و از اتاق ب در

هم رنگ  شال و کفش هیحساب کرده بود.  رونیکه من برم ب نیباراد پولش رو قبل از ا

 .میرفت رونیو هم گرفتم و از مغازه بلباسم ر

 داشتم. رو به باراد گفتم: پولش چقدر شد؟ یباراد قدم بر م کنار

 ؟یپرس یم یچ یبرا _

 .خوام بدونم تا بعدا پولش رو بهت پس بدم یخب م _

 :. رو به من گفتستادمی. منم استادیا باراد

 ره؟یبگ پول کادوش رو یدیرو د یتوئه. آخه ک یکادو برا هی نیمگه نگفتم ا ایرو _

 .کرد. منم دنبالش راه افتادم حرکت

 قدر گرون آخه؟ نیکادو ا _
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 ه؟یگرون بدم. حرف یمن دوست دارم کادو _

  ...ینه ول _

 حرفش رو نزن. باشه؟ گهیپس د _

 .باشه _

 .خونه میشده بود. برگشت کی. هوا کامال تارمیرفت رونیب دیمر کز خر از

رفتم  شد. بعد از ظهر به اصرار باراد یو روز مهمون دیهفته هم به آخرش رس اون

 .شگاهیآرا

کنم  یمختصر م شیآرا هی. خودم تو خونه شگاهیخواد برم آرا یبهش گفتم که نم یکل

 .یاریشرکت کم ب یدخترها ی هیبق شیخوام پ یگفت نم یول

خره االبمشغول کارش بود. بعد از حدود دو ساعت،  شگرینشسته بود و آرا یصندل یرو

ماه  یبود کارت تموم شد. ماشاهلل هزار ماشاهلل ماه زمیکارش تموم شد و گفت:خوب عز

 .یترم شد

گفته بودم  رشگیاومد. به آرا یبهم م یلیخ تمیال شیبه صورتم نگاه کردم. آرا نهیآ یتو

از سرم  کنه و به موهام دست نزنه چون قرار نبود شالم رو شیکه فقط صورتم رو آرا

 .بردارم

 :گفتم شگریبه آرا رو

 .ممنون _

 دیبرداشتم و گفتم: خب چقدر با زیم یرو از رو فمیبلند شدم ک یصندل یرو از

 کنم؟ متونیتقد
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 قبال حساب شده _

 حساب شده؟ _

 .همسرتون قبال پولش رو حساب کردن _

 همسرم؟ _

 مگه اون آقا همسرتون نبودن؟ گهیبله د _

  .زد یباراد حرف م منظورش شدم. داشت در مورد یمتوجه  تازه

 .بله متوجه منظورتون شدم _

 یبود ول هدی. درسته که لباسم کامال پوشدمشیلباسم پوش یرو برداشتم و از رو مانتوم

 .برم ابونیخ ی. باهاش تودمیکش یخجالت م

ود. جواب بصفحه افتاده  ی. به صفحش نگاه کردم. اسم باراد رودیدستم لرز یتو میگوش

 .منتظرمه نییادادم. بهم گفت که پ

نم. ک دای. چشم چرخوندم تا باراد رو پنییکردم و رفتم پا یخداحافظ شگریآرا از

چون  یداد بود ول هیتک نیپارک شده بود و خودش هم به ماش شگاهیآرا یجلو نشیماش

  .پشتش به من بود، متوجه نشده بود که من اومدم

ود بکرده  غیت شیش رو ش.صورتنمیبه سمتش رفتم تا بتونم صورتش رو بب یقدم چند

هاش رو بود و چند تا از تار مو دهیاومد. موهاش رو هم سشوار کش یبهش م یلیکه خ

 ینم یعنیصورتش انداخته بود که با نمکش کرده بود. من واقعا دوستش داشتم  یرو

شده  که خودم متوجه بشم، مهمون قلبم نیتونستم که دوستش نداشته باشم. بدون ا

  .بود
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قول  بود. به خودم دهیند شیزندگ یاز مردها یزیچ یکه به جز نامرد یقلب مهمون

  .قولم زدم ریز یدل نبندم ول یمرد چیداده بودم که به ه

م اعتماد شناخت، به یکه من رو نم یمردها فرق داشت. اون وقت یباراد با همه  انگار

من رو  دین دد. اوکه بهش دروغ گفته بودم، بازم حرف هام رو باور کر نیکرد. با وجود ا

که  نیز ا. بعد استنین یکیمردها  یبه مردها عوض کرد. من تونستم باور کنم که همه 

 حضورم بشه. به سمتم برگشت و یکردم تا متوجه  یازدم، تک سرفه  دشیخوب د

غ من شد. درو یرو محو تماشا یچشم هاش برداشت. چند لحظه ا یرو از رو نکشیع

 نییپا سرم رو نیهم یکرد خجالت زده شدم. برا ینگاهم م رهیکه داشت خ نیچرا از ا

داش رو ص همباراد  دمیترس ی. مدیکوب یم نمیمحابا خودش رو به س یانداختم. قلبم ب

 :گفتم میکه از اون جو خارج بش نیا یبشنوه. برا

 !ها شهیم رمونید م؟یبر یخوا یباراد نم _

 .میریاالن م کرد و گفت: چرا یانگار به خودش اومد. مکث باراد

ستم. . کمر بندم رو بمیرفتم. هر دو نشست نیرفت منم به سمت ماش نیسمت ماش به

و شدم. سرم ربه خودم، رو به  رشینگاهم رو به سمت باراد چرخوندم و دوباره با نگاه خ

 شیاشتن آتدشدم. گونه هام انگار  یداشتم ذوب م نشینگاه آتش ریانداختم. ز نییرو پا

 یاخو یونستم که االن حتما سرخ سرخ شدن.آروم گفتم: باراد نمد یگرفتن. م یم

 ؟یحرکت کن

 ؟یخوشگل شد یلیخ یدونست یم _

 :بود گفتم نییکه سرم پا یخوشم اومد. همون طور یلیخ فشیتعر از

 .ممنونم _
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 ؟ینظرت رو در مورد منم بگ یخوا ینم _

 :رو آوردم باال و بهش نگاه کردم و گفتم سرم

 .یوب شدخ یلیتو هم خ _

 :زد و گفت یلبخند باراد

 خوشگل شدم؟ ایخوب شدم  _

 کنه؟ یم یچه فرق _

 !کنه یفرق م یلیخ یبا خوب شد یخوشگل شد _

و ازش رکه داشتم نگاهم  یو در حال دمیکش یموند تا من جوابش رو بدم. نفس منتظر

 :گرفتم گفتم یم

 .یخوشگل شد _

 ستمیت سراه افتاد. دستش رو برد سم به یا گهیحرف د چیزد و بدون ه یلبخند باراد

 .دیچیگوشم پ یخواننده تو یو روشنش کرد. صدا نیماش

 

 ستین گهید یو جا ییقلب من تو تو

 ستین گهید یایلیدل تو مث خ 

 بات مونهیقلب من م یباش یهرچ تو

 اتیچقد افاقه کرده خوب نیبب 

 یقلب من کم یگفته تو برا یک
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 یتو قلبم ییتو میتموم زندگ 

 قلبتم ریعمره تو دلم اس هی

 قلبتم ریو تو مس یتو مقصد 

 تو قلبتم یقلبم تو

 :باراد همراه خواننده زمزمه کرد دیآهنگ که رس یجا نیا به

 نمونیحس ب قهیشدم عم عاشقت

 ایلیقلب خ یرو مونهیحسرتش م 

 ییتو میتموم زندگ ستیمن که ن دست

 یریدست کم نگ نمونویحس ب 

 من فقط یآرزو کناره تو شده تنها بودن

 قلبم و ازت یروز هیمحاله که  نیا

 خسته ام ازت ینیو بب رمیبگ 

 از خودم رهیقلبمو بگ تونهیتو نم ریغ یشکیه

 عاشقت شدم شهیپر گرفتو تا هم نهیلحظه قلبم از تو س هی دمتید

 نمونیحس ب قهیعاشقت شدم عاشقت شدم عم شهیهم تا

 ایلیقلب خ یرو مونهیحسرتش م 

 ییتو میتموم زندگ ستیمن که ن دست
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 "ایریدست کم نگ نمونویحس ب 

 (یمیابراه ثمیآهنگ عاشقت شدم م)

خواد  یمکردم باراد  یبه مصراع آهنگ رو با تمام وجودم گوش کردم. احساس م مصراع

سم اشتباه احسا دمیتونه رو در رو بهم بزنه رو بگه شا یکه نم ییآهنگ حرف ها نیبا ا

 .بزرگ نگه داشت یدر مشک هیاد مقابل ساعت بار میبود. بعد از ن

کرد رو  یم که داشت کمربندش رو باز یرو داخل برد. باراد در حال نیباز شد و ماش در

 .شو ادهیبه من گفت: پ

گذروندم. خونه  و خونه رو از نظر ستادمی. کنار باراد امیشد ادهیپ نیاز ماش گهیهم د با

و  شده بود یدرخت کار اطیو طرف حبزرگ بود. هر د یلیخ اطشیکه ح یا ییالیو ی

ردم. کباراد حرکت  یشده بود. شونه به شونه  یراه بود که سنگ کار هیفقط وسطش 

کار و همراه باراد باز کردن. مانتوم رو دادم به خدمت امون. در رو برمیپله ها رو باال رفت

 یهمه  بایراومدن. تق ایک نمیشلوغ بود. چشم چرخوندم تا بب بایحرکت کردم. خونه تقر

از  یکی . به سمتمیکرد یباهاشون سالم و احوال پرس یکی یکیکارمندها اومده بودن. 

 :. رو به باراد گفتممیو نشست میها رفت زیم

 .پول خرج کرده ی. فکر کنم کلهیبزرگ هیمهمون یلیخ _

 :کتش رو باز کرد و گفت یدکمه  باراد

 .امشب خرج کرده یآره فکر کنم نصف مبلغ قرار داد رو فقط برا _

 :و گفتم دمیخند

 .موافقم _
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د. به ما اومد. آتوسا حسابدار شرکت بو یبه آتوسا خورد که داشت به سمتمون م چشمم

 :کشدارش گفت یزد و با صدا ی. لبخندستادیدرست مقابل باراد ا دیکه رس

 .سالم باراد جان _

اکنش و نمین تا ببرو به سمت باراد دراز کرد تا باهاش دست بده. منتظر بود دستش

  .هیباراد چ

غشته شده آ تیبه عصبان بایکه تقر یی. باراد با صداهیچهره اش معلوم بود که عصب از

 :بود، گفت

 .وفادار هستم _

 :عقب و گفت دیآتوسا عوض شد.دستش رو کش ی چهره

 .وفادار یبله آقا _

 :کرد و گفت یمن نگاه به

 .یایب ایقراره با رو ینگفته بود _

 .با لبخند به باراد نگاه کرد تا جوابش رو بشنوه دوباره

 گرفتم؟ یازتون اجازه م دیبا ایگفتم  یبه شما م دیبا دیببخش _

 :. گفتشهیچهرش عوض شد. معلوم بود که داره کنف م دوباره

 .زمیعز یشد ینگفتم که عصبان یزیمن که چ _

. االن نیشن یمیمن صم خانم محترم. هزار بار بهتون گفتم که با ستمیشما ن زیمن عز _

 .نباشه ندتونیبهتون بگم که خوشا یزیبشم و چ یممکنه عصبان د،یهم اگه نر
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 یجور نیگفت و ازمون دور شد. رو به باراد گفتم: گناه داره چرا ا یدیببخش آتوسا

 ؟یباهاش رفتار کرد

 :پاش رو انداخت رو پاش و گفت باراد

 هیادار کافوف ینگو باراد جان. همون آقا داره؟ هزار بار بهش گفتم به من یچه گناه _

ر دفعه کنه و من ه کیکو گوش شنوا؟ تا االن چند بار خواسته خودش رو بهم نزد یول

 .رهیاز رو نم یمزاحمم نشه ول گهیباهاش رفتار کردم که د یجور هی

 پس؟ ادیچرا نم سیرئ گمیحاال ولش کن. م _

 .بشه داشیپ گهین ها دبه ساعتش کرد و گفت: فکر کنم اال ینگاه باراد

. میشتبه سمت پله ها که درست سمت راست ما بود برگ ،ییصدا دنیلحظه با شن همون

براش دست  و میبلند شد یاومد. همگ یم نییبود که داشت با اقتدار از پله ها پا سییر

  .میزد

 .مینزن دست گهیاومد، با باال آوردن دستش بهمون فهموند که د نییپله ها که پا از

 :رو صاف کرد و گفت صداش

شما ها  ونیقرار داد رو مد نیممنونم. من ا یلیخ تونیاز حضور همگ _

 یم شرکت دارن تالش نیا شرفتیپ یجور برا هیکه هر کدومشون  ییهستم.کارمندها

 نیا یکه تو یتشکر کردن از زحمات یدونستم که برا یخودم م ی فهیکنن. من وظ

خوب  .دمیرو تدارک د یمهمون نیا نیهم یم و براازتون تشکر کن ن،یدیچند سال کش

 .نیلذت ببر یو از مهمون نیبر نیتون یحاال م

کرد. به  یبا کارمندها خوش و بش م یکی یکی سی. رئمیدوباره براش دست زد یهمگ

 .باراد جان یخوش اومد یلیو گفت: خ ستادیباراد ا یرو به رو د،یما که رس
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 .فشرد یدستش رو به گرم و

 .سیرئ یممنونم آقا :باراد

 :به من کرد و گفت رو

 .نیخوش اومد یلی. خیشما خانم همت نینیهمچ _

 .سیرئ یزدم و گفتم: ممنون آقا یلبخند

ن هامو یصندل یکارمندها حرف بزنه. رو هیاز ما دور شد و رفت تا با بق سیرئ

  .مینشست

 یچت م ایم با ستبود و داشت نییشروع شده بود. سرم پا یبود که مهمون یلحظه ا چند

 .کردم

 یم نگاه منفر داره به هیزد. احساس کردم  یاز کارمندا داشت حرف م یکیهم با  باراد

ه. نگاهم با کن یداره بهم نگاه م یک نمیکنه. سرم رو باال آوردم و چشم چرخوندم تا بب

 میشردن با گوعامل شرکت. دوباره مشغول کار ک ریبود. مد نینفر گره خورد. آبت هینگاه 

  .نگاهش نباشم ریدرگ شتریشدم تا ب

ل پخش که در حا یکیموز ادیز یبود همراه با صدا دهیچیخونه پ یکه تو یگاریس یبو

تم: باراد من رو به باراد گف نیهم ی.برارمیبگ یبود ،باعث شده بود تا سر درد وحشتناک

 .بخورم و برگردم ییهوا هیتا  رونیب رمیم

 ام؟یراهت بمنم هم یخوا یباشه برو. م _

 .گردم ینه ممنون زود بر م _

 .باشه _
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 اطی. حشدم. به سمت درخت ها رفتم.ماشا.. اطیح یخونه خارج شدم. وارد محوطه  از

رخت ها از د یکیتوش گم بشه. کنار  دیترس یبود. آدم م یخودش جنگل ینبود که! برا

رو وارد  تازه یا. هودمیکش یقیدادم. چشم هام رو بستم و نفس عم هی. بهش تکستادمیا

 .چشم هام رو باز کردم ییهام کردم. با صدا هیر

 رون؟یب یاومد ییخانم خوشگله چرا تنها _

 انداختم. میشونیبه وسط پ یبود. اخم نی. آبتدیبه سمت صاحب صدا چرخ نگاهم

 :خواستم از کنارش رد بشم که با دستش مانعم شد. گفتم

 .خوام رد بشم یکنار م دیلطفا بر _

 .کردم داتیمن تازه پ ؟یبر یخوا یزد و گفت: کجا م یلبخند

 ...کنار وگرنه دیبر گمیپر رنگ تر شد گفتم: دارم با زبون خوش بهتون م اخمم

 جوجه کوچولو؟ یکار کن یچ یخوا یمثال م ؟یوگرنه چ _

 یتو ید. ترس بدیزورم بهش نرس یفشار آوردم تا بتونم رد بشم ول نشیدستم به س با

ا بدنم تکه داشتم باعث شد  یتر شد. استرس کیقدم بهم نزد هی نیآبتوجودم افتاد. 

دم آخوب که  یهوا نیا ؟تویلرز یم یمتوجهش شد و گفت: چرا دار نیبلرزه که آبت

 شه؟یم شه،یسردش نم

 .نداره یبه تو ربط _

ثل م یخانم محترم و خوشگل هی یطرز حرف زدن برا نیلبخند حرص درارش گفت: ا با

 .تسیتو مناسب ن

 .طرز حرف زدنم به خودم مربوطه. نه شما _
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 هیر بار همن  یداده بود ول ریبهم گ ی. قبال هم چند باردیبار یم طنتیچشم هاش ش از

  .افتاده بودم ریبار انگار گ نیا یازدستش در رفته بودم ول یجور

اده ماره افتتر از قبل شد. نفسم به ش شیتر شد و ترس منم ب کیقدم بهم نزد هی دوباره

 :چشم هام اومدن یبود. دوباره اون لحظه ها جلو

تمام  . بادیکش یم نیزم یدست هاش گرفته بود و من رو رو یموهام رو تو یعوض اون

 ...یوجودم داد زدم: ولم کن کثافت! وحش

 .کرد. دوباره داد زدم یمن کار خودش رو م یها ادیاعتنا به داد و فر یب

 !ولم کن ستم؟یمگه با تو ن _

رق کرده عاتاق. در رو پشت سرش بست. تمام تنم  یرو باز کرد و من رو انداخت تو در

وم شد. رو به ر یتر م دیشد تپش قلبم شد یتر م کیکه بهم نزد یبود.با هر قدم

 ...و نیزم یام رو گرفت و پرتم کرد رو قهی.ستادیا

 یورود چنگ انداخته ب یکیکردم. انگار  یم یاون خاطرات احساس خفگ یادآوری با

دم رو که حال ب نیافتادم. آبت نیزم یداد. سر خوردم و رو یگلوم و داشت فشارش م

  .دیصورتش د یشد تو یجلوم زانو زد. به صورتش نگاه کردم. ترس رو م د،ید

 نکردم؟ تیمن که کار هو؟یگفت: چت شد  ینگران با

 نیبتستم. آکردم. چشم هام رو ب یام گذاشتم و سرفه ا نهیس یقفسه  یرو رو دستم

 .چند تا ضربه به صورتم زد و باعث شد تا دوباره چشم هام رو باز کنم

 :گفت دوباره

 .. تو رو خدا بلند شویقدر سوسول باش نیکردم ا یفکر نم _
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 ؟یعوض یکارش کرد یچ _

ت و به صورت به عقب برگش نیبود. آبت ستادهیا نیسر آبت یبه باراد خورد که باال نگاهم

 یکیمت سو پرتش کرد به  نیآبت ی قهیشد. باراد دست انداخت به  رهیباراد خ هیعصب

اد کنارش که بخواد بلند بشه، بار نیافتاد. قبل از ا نیزم یرو نیاز درخت ها. آبت

 ؟یکارش کرد یچ مگ ینشست و گفت: با توام! م

 :با من و من گفت تنیآب

 .... نکردمشیب... به خدا... من... من...کار _

 پس چرا حالش بد شد؟ یکردن شیاگه کار_

 :بلند گفتم یکه با صدا نیمشتش رو برد باال و خواست بزنه به آبت باراد

 !باراد _

 :به سمتم نگاه کرد و گفت باراد

 ؟یتو خوب ایرو _

 :کردم و گفتم یسرفه ا تک

 .آره من خوبم. اون رو ول کن _

 هیه درخت تکبمکم کرد تا بلند شد و به سمتم اومد. بلندم کرد و ک نیاز کنار آبت باراد

  .بدم

 حالت خوبه؟ یبه من گفت: مطمئن رو

 آره گفتم که خوبم _
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ه وگرنه کرد و گفت: بلند شو برو. خدا رو شکر کن که حالش خوب نیرو به آبت باراد

 .کشتمت یخودم م

 :بلند شد و رفت.باراد گفت نیآبت

 ببرمت دکتر؟ یخوا یم _

که  کنه ی. ممکنه کاریشد ینم ریباهاش در گ.کاش شمیخواد االن خوب م ینه نم _

 .میهر دوتامون از شرکت اخراج بش

 .تار موت هی ی. فدامیغلط کرده! بعدش هم به جهنم که اخراج بش _

 ..فتهین یاتفاق دوارمیام _

 چرا حالت بد شد؟ _

 .افتاد و باعث شد تا حالم بد بشه ادمیخاطرات گذشتم  _

 یومدکه ا نینگاهش بهت بود بعد ا دمید یمهمون . تویخدا رو شکر که االن خوب _

 .چه خبره نمیبب امیدنبالت اومد. نگرانت شدم گفتم ب دمید رون،یب

 .یممنون که اومد _

 تو میبر ایجام بلند شدم. باراد گفت: ب از

 امیتو نم گهینه من د _

 چرا؟ _

 استراحت کنم کمیخوام برم خونه  ی. مستیحالم خوب ن _

 .برمت یباشه خودم م _
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 رم یخودم م یایخواد تو ب ینم_

 رسونمت یخب من م _

 برس یمهمون هینه تو برو به بق _

 :رو در آوردم و گفت نیماش چیو سوئ بشیرو برد سمت ج دستش

 من برو نیپس با ماش _

 رم یبا آژانس م ینه مرس_

 .. با ماشن من برویوقت شب با آژانس بر نیالزم نکرده ا _

 ؟یپس خودت چ _

 .گردم یبا آژانس بر م من _

 .یباشه مرس _

 :رو ازش گرفتم و گفتم چیسوئ

 ؟یاریو مانتوم رو ب فیک  یبر شهیم _

 ارمیباشه االن م _

ت تر بتونم رفتم. سوار شدم. شالم رو شل کردم تا راح نیرفت و منم به سمت ماش باراد

 .نفس بکشم. چشم هام رو بستم

دادم.  نییرو پا شهیهام رو باز کردم و ش چشم ن،یماش ی شهیبه ش یخوردن تقه ا با

 .باراد یرو از باراد گرفتم و گفتم: مرس فمیمانتو و ک

 .کنم. مواظب خودت باش یخواهش م _
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 .باشه مواظبم _

گاه کردم نبه باراد  نیماش نهیکردم و به سمت در حرکت کردم.از آ یباراد خداحافظ از

 .رونیمن از خونه رفتم ب کرد.در باز شد و یکه داشت رفتنم رو تماشا م

  .رم داخلرو بب نیشدم و در رو باز کردم تا ماش ادهیپ نیدم در خونه. از ماش دمیرس

مت در سکه به  دمیرو د ییبرگشتم تا در رو ببندم که آقا اطیح یرو بردم تو نیماش

 اومد و گفت: سالم خانم

 سالم _

 .ده بود دم در خونهکه اون شب اوم ییهمون آقا دمیصورتش که دقت کردم د به

 ندارن؟ فیآقا باراد تشر _

 نه امرتون؟ _

 .با خودشون کار دارم _

 .گمیمن بهشون م نیشما بگ ستنین _

 .خودشون باشن. با اجازه دیحتما با _

 بره که گفتم: در مورده منه مگه نه؟ خواست

 :که رفته بود رو برگشت و گفت یقدم

 .بله _

 .نیخوب پس به خودم بگ _
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ما تو محله ش میخوا ید و گفت: خوب من قبال به آقا باراد گفته بودم که ما نمکر یمکث

 .جوونامون دچار گناه و فساد بشن میخوا ی. ما نمنیکن یما زندگ

 نیا یاصال ک شه؟یمحله باعث فساد جووناتون م یچرا حضور من تو نیبگ شهیم _

 حرف ها رو بهتون زده؟

 .نیجا بر نیکه شما از ا نهیمهم ا. ستیگفته مهم ن یکه ک نیا نینیبب _

 ؟یو گفتم: اگه نرم چ ستادمیمقابلش ا نهیبه س دست

 :تر از قبل شد و گفت یجد افشیق

 .نیدیاز چشم خودتون د نیدید یهر چ نیاگه نر _

 .آقا نی. خوش اومدیکن فیتکل نییمن تع یبرا نیشما حق ندار _

 :که گفت دمیرو محکم بستم. صداش رو شن در

 .کنه یم فیتکل نییتغ یک یبرا یک نیببحاال  _

 یترفت. به سخ یم جیشده بود. سرم گ شترینشستم. سر دردم ب نیزم یجا رو همون

دراز  تختم یبلند شدم و پله ها رو باال رفتم. وارد خونه شدم. مسکن خوردم و رو

 .تا بخوابم دمیکش

اقم ات یپنجره  شهیاز خواب بلند شدم. چشمم به ش یزیشکسته شدن چ یبا صدا صبح

م به تخت بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. چشم یخورد که شکسته شده بود. از رو

ا طناب که ب یافتاده بود. خم شدم و برش داشتم. کاغذ نیزم یخورد که رو یتکه سنگ

 :خوندمششده بود رو باز کردم و  دهیچیبه دورش پ
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ت مثل سنگ درس هی یبد یه دفع یجا برو. اگه نر نیاز ا میگیم میزبون خوش دار با

 .تیشونیخوره وسط پ یم نیا

دستم  یتو در اومد. با کاغذ و سنگ یدستم مچاله کردم.صدا یکاغذ رو تو تمیعصبان از

 .رفتم تا در رو باز کنم. باراد بود

 .اومد داخل

 ا؟یبود رو یچ یصدا _

 .اتاقم یپنجره  ی شهیش یزدن تو نیرو بهش نشون دادم و گفتم: با ا سنگ

 :سنگ رو ازم گرفت و گفت باراد

 ن؟یا _

 :رو به سمتش گرفتم و گفتم کاغذ

 .باهاش بود نمیا _

غذ رو زد. کا یصورتش موج م یتو تیرو ازم گرفت و بازش کرد و خوندش. عصبان کاغذ

 !ها ی. عوضدمیمچاله کرد و گفت: نشونشون م

 .ارادلباسش رو گرفتم و گفت: ولشون کن ب نیکه آست رونیبره ب خواست

 یخورد تو یسنگ م نیولشون کنم؟ اگه ا دیبا یچ یسمت من و گفت: برا برگشت

ود؟ اصال افتاد، اون وقت دستمون به کجا بند ب یبرات م ینکرده اتفاق ییسرت و خدا

 کار کدومشون بوده؟ میبفهم میتونست یم

 .نشده باراد میحاال که طور _
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 .کنن یرو م نیاگه امروز جوابشون رو ندم، فردا بدتر از ا _

رداشتم و تنم رفت. به سمت اتاقم رفتم و مانتوم رو ب نییو از پله ها پا دیرو کش دستش

و  ستادمیر ادرسوندم. پشت  اطیرفتم و خودم رو به ح نییپا یکیکردم. پله ها رو دو تا 

 بود نگاه کردم ستادهیبه باراد که وسط کوچه ا

 :باراد

رسم  هنیا ن؟یدار یچرا دست از سرمون بر نم ؟نیخوا یم یجون ما چ هالناس،ازیا _

 داره؟ یربط جا بره. به شما ها چه نیبابا من دوست ندارم مستاجرم از ا ؟یدار هیهمسا

 ستادهیاراد او دور ب رونیبلند باراد اومده بودن ب یها به خاطر صدا هیتا از همسا چند

 .بودن

 :فتداد و گ هیدستش داشت رو نشون بق یکه تو یسنگ باراد

اون رو  پنجره اتاقش و شهیمستاجر من، خورده به ش یخونه  یتو نیرو انداخت نیا _

واب ج یافتاد، ک یبراش م یسرش و اتفاق یخورد تو یبه جهنم! اگه م شهیشکسته. ش

ش کار رو باها نیاز شما ها ا یکیتونستم ثابت کنم که  یگو بود؟ اصال من م

خواد  یون مکه دلت یحاال هر کار رهیجا نم نیا از ایرو نهیاول و اخر من ا ن؟حرفیکرد

 .نیبکن

 :از خانم ها گفت یکیتو که  ادیخواست ب باراد

 ...پول یبه جا ایده  یمستاجرت بهت پول م نمیبب _

نذاشتم که  یاشک هام دوباره مهمون چشم هام شدن. ول دمیحرف رو که شن نیا

 .ون گوش کردمحرف هاش هیبشن. بغضم رو قورت دادم و به بق ریسراز
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 :به سمت اون خانمه رفت و گفت باراد

 رو بگو؟ یکه زد یزر گهیبار د هی ؟یگفت یچ _

 ؟ینکنه حرف حق زدم ناراحت شد هیگفت: چ خانمه

 ؟یترس یاز خدا نم شهیم تیمسلمون یکه ادعا ییتو ؟یترس یتو از خدا نم _

 :چند قدم از اون خانمه دور شد و گفت باراد

خوب و  یآدما ی. همتون هم برادیشناس یم میرو از بچگ شماها من یهمه  _

رو به  یطور نیا یروز هیکردم  یوقت فکر نم چیامروز، ه نیاما تا هم نیبود یمتشخص

 !نیسیروم وا

ر رو پشت سرم رفتم باال. د نهیتو و من رو بب ادیکه ب نیسمت در اومد. قبل از ا باراد

اشت دگلوم و  یغض چنگ انداخته بود تونشستم.دوباره ب نیزم یبستم و همون جا رو

ر د ی. صداختمیر یصدا اشک م یشدن. ب یو اشکام جار دیکرد. بغضم ترک یخفم م

فتم. صداش رو نگ یزی. دوباره در رو زد. بازم چگفتمن یزیدونستم که باراده. چ یاومد. م

 :گفت یکه داشت م دمینش

 .در رو باز کنتو رو خدا  ایدر رو باز کن. رو نیلحظه ا هی ایرو _

 هی ها گوش نکن. نیا یهزار بار بهت گفتم که به حرف ها ایکرد و گفت: رو یمکث

که پشت  ییکه همشون به خاطر حرف ها شهیم یروز هی. من مطمئنم گنیم یزیچ

 .کنن یتا ازت عذر خواه انیو م شنیم مونیسرت گفتن، پش

 :شدم و در رو باز کردم. چشمش که بهم خورد گفت بلند

 !دختر یدا رو شکر که حالت خوبه. تو که من رو سکته دادخ _
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دادم و  هیتک واریداخل. در رو پشت سرش بست. به د ادیدستم بهش اشاره کردم تا ب با

 .نشستم. باراد رو به روم زانو زد نیزم یسر خوردم رو رو

 هاشون رو به جون بخرم؟ هیو کنا شین دیبا یتا ک _

 .صبر داشته باش کمی. فقظ شهیحل م ید همه چزو یلیخ دمیبهت قول م ایرو _

 اد؟یم یک ،یگیکه تو م یصبر کنم؟ پس اون روز خوب دیبا یباراد؟ تا ک یتا ک _

 .دمیزود. بهت قول م یلیخ _

 :بلند شد و گفت باراد

 شهیش ارمیب ساز شهی. منم برم شمیکن زیاتاقت رو تم میبر گهیاالنم بلند شو با هم د _

 .میناتاقت رو عوض ک ی

  .ستادمیباراد ا یجام بلند شدم. رو به رو از

 یات آشنا نممدت باه نیدونم اگه تو ا یزدم و گفتم: ازت ممنونم باراد. نم یتلخ لبخند

 .دمتا االن خودم رو کشته بو دیبرام افتاده بود. شا یشدم تا حاال چه اتفاق

 کردو یکیاخم کوچ باراد

گ و خود به فکر مر دینبا یخدا رو دار یوقت ها! تا یبزن یحرف نینشنوم همچ گهید _

 .یباش یکش

. میدکف اتاق رو جمع کر یخورده ها شهیسمت اتاقم رفت. منم دنبالش رفتم. ش به

 .اتاقم رو عوض کرد ی شهیساز آورد و ش شهیبعدش هم باراد رفت و ش

 گرفتم تا میناهار درست کردن نداشتم. تصم یمبل نشسته بودم. حال و حوصله  یرو

 تزایبرداشتم تا زنگ بزنم برام پ زیم یرو از رو میسفارش بدم. گوش تزایخودم پ یبرا



 

 Page 144 of 216 

WWW.NOVELFOR.IR 

فور رمانکاربر ماسو  مان پس کوچه های زندگی | ر  

 نیافتاد. ا یصفحه گوش یکه بخوام زنگ بزنم،عکس خندون باراد رو نی. قبل از اارنیب

نقطه نامعلوم  هیزد و به  یبودم. داشت لبخند م شتهبردا لشیپروفا یعکسش رو از تو

 .اتصال رو زدم یکمه زدم و د یبود. لبخند رهیخ

 .سالم باراد _

 ؟یخوب ایسالم رو _

 .ستمیبد ن _

 ؟یناهار خورد گمیم _

 .یکه تو زنگ زد ارنیب تزایزدم. برام پ ینه راستش داشتم زنگ م _

 .پس به موقع زنگ زدم _

 چه طور مگه؟ _

 .یریبگ تزایخواد پ ینم _

 چرا؟ _

الت بهتر حو  یفراموش کن یز رو بتونکه اتفاقات امرو نیگرفتم به خاطر ا میمن تصم _

 .میناهار بخور گهیبشه،امروز با هم د

 .خورم یم یزیچ هیخودم  شمیممنون باراد. مزاحمت نم _

 .میخور ینشد. امروز ناهار رو باهم م گهینه د _

 ...آخه _

 .منتظرتم نییپا اینباشه. پاشو ب یحرف گهید _
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 .امیباشه االن م _

 .نمتیب یپس م _

کمدم رو  اتاقم تا لباسم رو عوض کنم. در یقطع کردم. بلند شدم و رفتم تو رو یگوش

و  اهیس یخط خط ناشیتا زانوم بود رو برداشتم. آست شیکه بلند کیتون هیباز کردم. 

م کار اش ه نهیس یرو ناشیبود. از همون پارچه آست یپف ناشیآست نییبود. پا دیسف

 داشت. همون کیکوچ نیرشم پنچ تا پبود.کم یشده بود. خود لباس هم رنگش مشک

رداشتم رو ب میرو هم سرم کردم. گوش می. شال مشکدمیپوش دیشلوار جذب سف هیرو با 

م و صدام رو رو مرتب کرد دم،شالمیدر خونه باراد که رس ی. جلونییو از پله ها رفتم پا

از که در ب نیمه باراد در رو برام باز کرد. هیهم صاف کردم و در رو زدم. بعد از چند ثان

 .دیعطر تلخش به مشامم رس یشد، بو

د که دو تا تنش کرده بو یبود.بلوز ل دهیبه خودش رس یلیکردم. خ یسر تا پاش نگاه به

کرده بود  . موهاش رو هم کج شونهیمشک یاز دکمه هاش رو باز گذاشته بود با شلوار ل

 ،یاومد من گفت: خوش انداخته بود. رو به شیشونیپ یو چند تا از تار موهاش رو رو

 .تو ایب

 ه؟یداخل در رو بست.به سمتش برگشتم و گفتم: خبر رفتم

 :گفت

 نه چه طور مگه؟ _

 :گفتم

 .یدیبه خودت رس یلیآخه خ _

 :به سر تا پاش کرد و گفت ینگاه
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 داره آدم به خودش برسه؟ یاشکال _

 :زدم و گفتم یزیآم طنتیش لبخند

 ای یخواستگار رهیداره م ایبه خودش برسه  یطور نیا یما هر ک یطرفا ینه، ول _

 .شهیعروس

 :و گفت دیخند باراد

 .ها رو بپوشم نیدلم خواست ا یطور نی. همستین یطور نیما ا ینه طرفا _

 .و منم باور کردم یتو گفت _

 :و گفت دیخند

 .گم یم یجد _

 .ستین یباشه بابا. قبول کردم که خبر _

 ؟یسیدر وا یجا جلو نیهم یخوا یم _

 .مدبه دست به سمتم او ینینشستم. باراد س شونیکی یسمت مبل ها رفتم و رو به

 وانیلبردم و  ینیرو به سمتم گرفت. دستم رو به سمت س ینیو س ستادیبه روم ا رو

 یم روگذاشت و خودش ه زیم یرو رو ینیرو برداشتم و تشکر کردم. باراد س وهیآبم

 .نشست میمبل کنار

سمت  رو به وانیل ه؟یناهار چ یدعوتش برا لیدل نمیم تا ببکنجکاو شده بود یلیخ

 :رو به باراد گفتم وهیاز آبم یدهنم بردم و بعد از خوردن کم



 

 Page 147 of 216 

WWW.NOVELFOR.IR 

فور رمانکاربر ماسو  مان پس کوچه های زندگی | ر  

عوت ناهار د یمن رو برا یگرفت میتصم ییهوی یچ یبرا نمیکنجکاو شدم بب یلیخ _

 یکن

 :گذاشت و گفت زیم یرو رو وانشیل باراد

 نیهم ینستم اتفاقات امروز و قبل رو فراموش کخوا یتلفن بهت گفتم،م یمن که پا _

 ن؟یفقط هم _

 داشته باشه؟ یا گهید لیدل دیآره، با _

 .نه خب _

 :به ساعتش کرد و گفت ینگاه باراد

 م؟یناهار بخور_

 میباشه بخور_

بود از  افتاد که پر شده یناهار خور زیبه سمت آشپزخونه رفتم. چشمم به م همراهش

 .غذا

 :مبه باراد گفت رو

 دو نفر؟ یهمه غذا برا نیا _

از  نیهم ی. برایتر دوست دار شیدونستم کدوم غذا رو ب یخوب راستش نم _

 .همشون آماده کردم

 شون؟یخودت پخت _

 .ها رو بپزم. سفارش دادم آوردن نیوقت کردم ا ینه بابا من ک _
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 آهان _

 ؟ینیبش یخوا ینم _

  چرا _

و به ر یو روش نشستم. باراد هم روس صندل دمیها رو به سمت جلو کش یاز صندل یکی

 .روم نشست

 .بشقابت رو بده تا برات غذا بکشم _

 ؟یخور یم یرو به سمتش گرفتم. ازم گرفت و گفت: خوب چ بشقابم

 .یمکث کردم و گفتم: قورمه سبز یکم

 .ذاغ. ازش گرفتم و شروع کردم به خوردن دیگفت و برام برنج کش یباشه ا باراد

مبل  یاره. رور خواستم برگردم باال که باراد نذاشت و گفت که باهام کار داز ناها بعد

 .نشسته بودم و منتظر بودم تا باراد حرف بزنه

 یرابشدم  یداشتم کالفه م گهی. دمیسکوت نشسته بود یشد که تو یم یا قهیدق چند

 :بلند شدم و گفتم نیهم

 .رمی. من میزدن ندار یبرا یکه حرف نیمثل ا _

 :بلند شد و گفت باراد

 .گم یاالن بهت م نینه بش _

 .سر جام نشستم و منتظر به صورتش نگاه کردم دوباره

 :کرد و گفت یتک سرفه ا باراد
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القه عنفر  هیکه به  شهیم یمدت هیبهت بگم. من  یدونم چه طور ینم ایراستش رو _

 .بهش بگم دیبا یدونم چه جور ینم یمند شدم ول

اشق ناراحتم بودم. چون من ع ی.دروغ چرا ولرمیترس بگحرفش باعث شد تا اس نیا

 .بشه یا گهیخواست اون عاشق کسه د یباراد بودم و دلم نم

 داره؟ یبه من چه ربط نیخوب االن ا _

 .جا نیا یایگفتم تا ب یربط داره. اگه نداشت که نم یلیخ _

 کنم؟ یبرم و برات ازش خواستگار یخوا ینکنه م _

 .ستین نینه اصال موضوع ا _

 ه؟یپس موضوع چ _

 .سایلحظه وا هیاصال  _

 یبه . جعستادیاتاقش. چند لحظه بعد برگشت. مقابلم ا یبلند شد و رفت تو باراد

 :دستش داشت رو به سمتم گرفت و گفت یکه تو یکیکوچ

 ؟یکن یبا من ازدواج م _

بهم  ییهوی یلیرو نداشتم خ دنشیشوکه شدم. اصال انتظار شن یلیکه زد، خ یحرف از

 .گفت

 ی.نممستادی. از جام بلند شدم و رو به روش اگستیدختر د هیفکر کردم منظورش  من

 یام م نهیبگم. قلبم با تمام توانش داشت خودش رو به س یبهش چ دیدونستم با

 .دیکوب

 :گفت
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 ؟یتو هم من رو دوست دار _

 آره؟ یعنی نینگفتم که گفت: ا یزیچ

 ...یگفتم: آره ول آروم

 ؟یچ یول _

 .میبا هم ازدواج کن میتون یباراد من و تو نم_

 عوض شد. با تعجب گفت: چرا؟ افشیق

 :به جلو رفتم. سرم رو به سمتش برگردوندم و گفتم یدور شدم. چند قدم ازش

 .یدون یمن رو م طیتو که شرا _

 خب؟ _

 .یشیباراد تو با من خوشبخت نم نیبب _

 شم؟یچرا خوشبخت نم _

پشت  ثیحرف و حد یمثل من که کل یبا دختر فهی. حیسته یخوب یلیتو پسر خ _

 .شهیتو با من تباه م ی. زندگیازدواج کن یسرشه بخوا

هم ممردم برام  یدوستت دارم و حرف ها یلی. من خشهیمن با تو تباه نم یزندگ _

 .مردم یحرف ها ی. اصال گور باباستنین

ردم نکنه م یگیخودت م که با شهیم ی. فردا روزیزن یحرف رو م نیا یاالن دار _

 گن؟یدارن راست م

 .اون حرف ها دروغه ینه من به تو باور دارم و مطمئنم که همه  _
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 .که ستین نیمشکل فقط ا _

 هست؟ یچه مشکل گهید _

 .ندارم یدرست و درمون یمن خانواده  نیبب _

 منم خانواده ندارم _

 .ل ندارمشونحا نیمن زندن و با ا یخانواده  یتو مردن ول یخانواده  _

 .مکن شیبهت که باهاش حرف بزنم و راض دمیاگه مشکلت باباته که خودم قول م _

 .ترسم یعشق م نیباراد من از عاقبت ا _

 گهیدم هم دمر یمونم. تازه اگه تو با من ازدواج کن یکنارت م شهینترس. باور کن هم _

واج ه با هم ازدک نیپشت سرت حرف بزنن. اصال بعد از ا دنیبه خودشون اجازه نم

 ه؟ی. خب حاال جوابت چمیریمحله م نیاز ا میکرد

 ینم ولبگم. من دوستش داشتم و آرزوم بود که باهاش ازدواج ک یدونستم بهش چ ینم

 .بکنه که بهم شک کنه تشیمردم اون قدر اذ یحرف ها یروز هی دمیترس یم

 :به باراد گفتم رو

 .یبد یقول هیبهم  دیبا _

 ؟یچه قول _

 .یمردم باعث نشه که بهم شک بکن یوقت حرف ها چیقول بده که ه بهم _

 .دمیبهت قول م _

 .کنم که باهات ازدواج بکنم یباشه من قبول م _



 

 Page 152 of 216 

WWW.NOVELFOR.IR 

فور رمانکاربر ماسو  مان پس کوچه های زندگی | ر  

 یبه ازد. به سمتم اومد. جع یدادم. چشم هاش برق م هیپر مهرم رو بهش هد لبخند

 .دستش داشت رو باز کرد و انگشتر رو درآورد و دستم کرد یکه تو

 .نمککه خوشبختت  دمی. بهت قول مایشد و گفت: ازت ممنونم رو رهیهام خ چشم به

 

 روز بعد چند

نامزد  ییجورا هی گهیگذشت و من و اون االن د یباراد ازم م یاز خواستگار یروز چند

دونستم  یزنه. نم. قرار بود که آخر هفته باراد زنگ بزنه و با بابام حرف بمیبود گهیهم د

 .خواهد بود یراد چواکنش بابام به با

 یخودم بود. هم زمان هم داشتم تو یآشپزخونه مشغول درست کردن شام برا یتو

عکس  هیکه  دمیشرکت رو د یاز بچه ها یکی یاستور ی. اتفاقدمیچرخ یم نستاگرامیا

 لمگ قینوشته بود تولدت مبارک رف رشمیگذاشته بود که با باراد گرفته بود. ز

. هوریشهر 23 دمیرو که نگاه کردم د یگوش می. تقورویشهر 24زده بود  خشمیتار

اراد تولد ب یگرفتم تا برا میفکر به سرم زد. تصم هیاون روز تولدش بود.  یفردایعنی

 .تشکر کردن ازش انجام بدم یتونستم برا یبود که م یتنها کار نی. ارمیبگ

ا برام ستم تشدم و سر درد رو بهونه کردم و از باراد خوا داریزود از خواب ب صبح

ر هم سقبول نکردم. آخر  یاصرار کرد که من رو ببره دکتر ول یرد کنه. کل یمرخص

 .تا اگه حالم بدتر شد، خودم برم دکتر ذارهیرو م نیگفت که ماش

بازار  یزدم. تو رونیرفت، منم آماده شدم و از خونه ب رونیکه باراد از خونه ب نیاز ا بعد

گشتم،  ید بودم. همون طور که داشتم پاساژ رو مبارا یخوب برا یکادو هیدنبال 

خوشگل بود. وارد مغازه شدم و همون رو براش  یلیساعت خورد. خ هیچشمم به 
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تولدت مبارک باراد جان. بعد از سفارش  سنیسفارش دادم و گفتم که پشتش هم بنو

 .سفارش بدم کیدادن ساعت، رفتم تا ک

و  کیک . قرار شد تا بعد از ظهر برم وخونه گرفتم نیتزئ یهم خرت و پرت برا یکل

 یلیساپارک کردم. و اطیح یرو تو نیو ماش دمی. به خونه رسرمیبگ لیساعت رو تحو

 یخونه  دیبرداشتم. خدا رو شکر که کل نیخونه گرفته بودم رو از ماش نیتزئ یکه برا

 .خونه اش یبرم تو تونستم یبود و من راحت م یکیمن و باراد 

 هیاشتم.اول گذ زیم یرو رو لیو در رو  باز کردم. وارد خونه شدم. وسا رو اندختم دیکل

ه ککردم. کارم  نشیو مرتبش کردم. بعد هم تزئ دمیبه سر و صورت خونه کش یدست

دن ناهار خور یوقت برا ینگاه به ساعت انداختم. سه بعد از ظهر بود. حت هیتموم شد 

 یو تور کیگرفتم و برگشتم خونه. ک لیرو تحو ساعتو  کیهم نداشتم. زود رفتم و ک

د جون. هم نوشتم: تولدت مبارک بارا کیکارت تبر یخونه باراد گذاشتم.  رو خچالی

 !رفت بابا بزرگ یتر شد ریسال پ هی! یه

شده،  کار هام تمومش یکه مطمئن شدم همه  نیگذاشتم. بعد از ا زیم یرو رو ساعت

 .رمیرفتم باال تا دوش بگ

ونشون شاومدم. موهام رو با سشوار خشک کردم و  رونیش گرفتم، بکه دو نیاز ا بعد

 .کردم

 یلباس خوب گشتم. چند تا از لباس ها رو رو هیکمد رو باز کردم و با چشمم دنبال  در

به رنگ  کیتون هیرو انتخاب کنم. دست آخر هم  یکی نشونیتختم انداختم تا از ب

کردم. شال  دمیرو هم پوش میمشک یلوار لباالتر از زانوم بود. ش کمیبرداشتم که  یطوس

کرم  کمیکنم.  شیآرا کمیتا  ستادمیا نهیآ یرو هم سرم کردم. رو به رو کمیهمرنگ تون

  .بودم لیتکم گهیو خط چشم نازک و رژ. د ملیپودر زدم. با ر
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  .اومد خونه یباراد م گهیدو ساعت د بایساعتم نگاه کردم تقر به

شستم مبل ن یسرگرم کنم. رو ونیزیصت خودم رو با تلواون فر یگرفتم تا تو میتصم

 یدکمه روشن خاموشش گذاشتم ول یبرداشتم. دستم رو رو زیم یکنترل رو از رو

 رو عوض شیباطر نیهم یتموم شده. برا شیروشن نشد. فکر کردم باطر ونیزیتلو

کنم ش روشن ونیزیتلو یرو دیکل یرفتم تا از رو یبازم روشن نشد. مجبور یکردم ول

خراب  یالانگار جنابع ریکمرم گذاشتم و گفتم: نخ یاما بازم روشن نشد. دستم رو رو

 !یشد

با چشمم  ونابیخ یزدم. تو رونیسمت اتاقم رفتم و مانتوم رو تنم کردم و از خونه ب به

ابل مغازه . مقدمیرو د شونیکیگشتم. باالخره  یم یبرق لیوسا راتیتعم یدنبال مغازه 

و آورد باال شدم. وارد مغازه که شدم. صاحب مغازه سرش ر ادهیپ نیماش نگه داشتم و از

 :و گفت

 .دییبفرما _

 جلوتر رفتم و گفتم: سالم یقدم چند

 .دییسالم دخترم بفرما _

 .کنه یمن کار نم ونیزیتلو دیببخش _

 ش؟یبا خودت آورد _

 اوردمشینه ن _

 ه؟یخوب مشکلش چ _

 وشن نشدر یدونم خواستم روشنش کنم ول ینم _
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 ؟یبرقش رو چک کرد میس _

 نیبهش بنداز ینگاه هیخونه  میشه بر یارم،میسر در نم زایچ نیآقا من از ا _

 امیباشه دخترم االن م _

 .رو برداشت و همراه من اومد خونه لشیمغازه وسا صاحب

اشتم و رو برد ینیکردم.س یاون آقا شربت درست م یآشپزخونه بودم و داشتم برا یتو

 :و برداشت و گفت وانریرو مقابلش گرفتم.ل ینی.سرونیزخونه رفتم باز آشپ

 .مشکل داشت که برات درستش کردم مشیهمون طور که حدس زده بودم فقط س _

 ممنونم یلیخ _

 کنم دخترم یخواهش م _

تش اپن گذاشتم. به سم یرو ینیرو ازش گرفتم و همراه س وانیرو خورد ل شربتش

 :رفتم و گفتم

 تون کنم؟ میتقد دیچقدر با _

 .دخترم ستیبه پول ن یازین _

 .نیدیکه. باالخره شما زحمت کش شهیآخه نم _

 .رمینداشت که بخوام بابتش ازت پول بگ یگفتم که مشکل _

 برسونمتون نیپس اجازه بد _

 رمیم ینه ممنون دخترم با تاکس_

 .من برسونمتون نیحداقل بزار نی. شما ازم پول نگرفتشهینه نم _
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 .ه دخترمباش _

 اطیح روبردم داخل نیآقا رو بردم و رسوندمش به مغازه اش.برگشتم خونه.ماش اون

و آوردم باال ردر مانعم شد. سرم  ینفر با گذاشتن پاش ال هیبرگشتم تا در رو ببندم که 

 :باراد مواجه شدم. لبخند زدم و گفتم ی. با چهره هیک نمیتا بب

 .هیبابا! فکر کردم پس ک دمیترس ؟ییتو _

 بود؟ یاون ک _

 ؟یتعجب گفتم: ک با

 .یخونه و بعدم برش گردوند شیکه با خودت آورد یهمون _

 .تو تا برات بگم ایآهان اون؟ ب _

اون شازده  یتوگفت: نگف ستادیاومد تو و در رو بست. به سمتم اومد و رو به روم ا باراد

 بود یک

  :گفتم

 ...نبود که یبابا کس_ 

وکه شده صورتم، مانع از ادامه دادن حرفم شد. از رفتارش ش به یمحکم یلیزدن س با

 لیمم دلتونستم بفه یزد. اصال نم یتوش موج م تیبودم. به صورتش نگاه کردم. عصبان

 .بود یچ تشیعصبان

 !بگم که گفت: خفه شو یزیچ خواستم

 :به سرتا پام انداخت و گفت یقدم ازم دور شد. به سمتم برگشت نگاه چند
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 مگه نه؟ ادیازت خوشش اومده بازم م یلی! حتما خیدیودت رسخوب به خ _

 :کرد و ادامه داد یمکث

 یلیمن خ ای. رویداشت یدستت هست رو نگه م یکه تو یالاقل حرمت حلقه ا_ 

دم! من من عاشقت بو ی. لعنتیضعفم خوب استفاده کرد نیاحمقم مگه نه؟ تو هم از ا

 یم تمیذا یهان؟ چرا دار ؟یرو باهام کردکار  نیبا تمام وجودم دوستت داشتم. چرا ا

 ؟یکن

 یلومردم فقط تهمته  یکردم حرف ها یکردم. فکر م یم یکه همش ازت طرفدار یمن

 یه مبودن ک دهید یزیچ هیگفتن. حتما  یراه نم یهم ب یلیکه مردم خ دمیامروز د

 یا چشم هابو  امیزودتر کارم تموم بشه و ب کمیگفتن. انگار خواست خدا بود که امروز 

م خودت تو خونه بعدش یرو آورد کهیمرد ت اون! یهست یکه تو چه کثافت نمیخودم بب

 ؟یدیمن رو به کثافت کش ی. خودش خونه نداشت که خونه شیو رسوند شیبرد

 هان؟ یفکر کرد یکه داشتم گفتم: خفه شو باراد! تو در مورد من چ یبغض با

 !نه من یخفه ش دیکه با ییتو نیا_ 

کنه. نوقت بهم شک  چیبود که بهم قول داده بود ه یهمون باراد نیشد ا ینم باورم

 .ستیخوان بگن برام مهم ن یکه م یگفت مردم هرچ یکه م یهمون

 .بدم حی. بزار برات توضیکن یاشتباه م یلرزونم گفتم: باراد به خدا دار یصدا با

 رهیسرم رو شتا بلکه  یو بگ یچرت و پرت سر هم کن یخوا یخفه شو! بازم م_ 

 !نه خانم! باراد احمقه مرد ؟یبمال

تحمل نگه داشتن بغضم رو نداشتم. به اشک هام اجازه دادم تا گونه هام رو نوازش  گهید

 :کنم گفت یم هیدارم گر دیکنن. باراد که د
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من  یه از خون یشی. فردا گم مشمیخر نم گهی. من دزیمن اشک تمساح نر یبرا نیبب _

که  یا خراب شده هی! برو به ی. از شرکت هم اخراجنمتیخوام بب یهم نم گهی! دیریم

 !قبولت کنن و همشون مثل تو باشن

 :رو از انگشتش در آورد و به سمتم پرت کرد و گفت مونینامزد ی حلقه

 !جا تمومه نیمن و تو هم ینامزد_ 

داد که عاشقش بودم، شکستم. اجازه ن یحرف ها از زبون کس نیا دنیبا شن شکستم

 .راداز با ریداشتم به غ یرو از هرکس ییحرف ها نیبدم. انتظار همچ حیراش توضب

 نیزم یرفتن باراد شدم. خم شدم و حلقش رو از رو یبسته شدن در، متوجه  با

 .برداشتم

زانوهام  ی. سرم رو رونیزم یها رو تند تند باال رفتم. در رو بستم و نشستم رو پله

 .ختمیگذاشتم و اشک ر

ذاشته بود گ ریمردم انقدر روش تاث یحرف ها یعنیبدم.  حیزه نداد براش توضاجا باراد

 که باعث شد بهم شک کنه؟

هم تهمت بتونه  ینم یکس چیه گهیخودم فکر کردم حاال که با باراد نامزد کردم، د با

 .بزنه

ا بودم، ب دهیبر یزندگ نیقبل تر از ا یلیکه خ یباراد بود. من میزندگ یادامه  لیدل تنها

 گهید یجا هم اومده بودم ول نیباراد بود که تا هم یها تیبخش و حما دیام یحرف ها

دردهام رو تحمل کنم. از  یکنم و بتونم همه  ینبود که بخوام به خاطرش زندگ یباراد

کردم.  یخال یکی یکیها رو  نتیبلند شدم به سمت آشپزخونه رفتم. کاب نیزم یرو

کردم.  داشیگشتم. باالخره پ یم زاشتمیرو توش م که قرص ها یداشتم دنبال جعبه ا
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برداشتم  یکیکردم. از هر کدوم از قرصا  یاپن خال یآب برداشتم. جعبه رو رو وانیل هی

 هیگرفتم قبلش  میکه تصم زمیدهنم بر ی. خواستم همشون رو توختمیمشتم ر یو تو

 .بدم که دچار سوءتفاهم شده حیو براش توض سمیباراد بنو ینامه برا

  .کردم دایبرگه کاغذ پ هی. به سمت اتاقم رفتم. ختمیاپن ر یها رو رو قرص

 :نشستم و شروع کردم به نوشتن نیزم یرو

 زهایچ نیمردم و گفتن ا گهیمن د یخون ینامه رو م نیا یبارادم. االن که دار سالم

 .گمیآروم شدن دل خودم، م یبرا یکه من زنده بشم ول شهیباعث نم

 حیوضبهت ت یحت ی. نزاشتیبه من تهمت زد هی. مثل بقیاشتباه کرد در مورد من تو

درست کردن  یاکار بود. بر ریاومده بود. اون آقا تعم یچ یبود و برا یبدم که اون آقا ک

 .جا نیاومده ا گهید زیچ هی یبرا یاومده بود. اما تو فکر کرد ونمیزیتلو

 ،ینباعث نشه که بهم شک کمردم  یوقت حرف ها چیه یکه بهم قول داده بود ییتو

ته گذاش ریمردم اون قدر روت تاث ی. حرف هایو من رو شکست یامروز بهم شک کرد

. اگه . اون آقا هم سن بابام بودیدیدستش ند یابزارش رو تو یجعبه  یبود که حت

 .یشک کن یگفتم حق داشت یجوون بود، باز م

کردم  یمرگ م یودم. هر روز آرزوزده شده ب یها از زندگ نیقبل تر از ا یلیمن خ باراد

و اون حرف  میزندگ یتو یتو اومد یاز وقت یهمه درد و رنج خالص بشم ول نیتا از ا

عوض شد. من به  یهمه چ ،یکرد تمیحما یو اون طور یبخش رو زد دیام یها

بودم، تونستم بهت  دهیند یزیاز مردها چ یدکه به جز نامر یشدم. من دواریام میزندگ

 یداد ادیو باهاشون بجنگم. تو بهم  سمیکه مقابل دردام وا یداد ادی. تو بهم اعتمادکنم

جا بارم بسه  نیندارمت. تا هم گهیاالن د یول یشد میزندگ لیکه محکم باشم. تو دل
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بودم و دوستت  تخوام. فقط بدون که با تمام وجودم عاشق یبدون تو رو نم یمن زندگ

م کن و برام دعا کن که خدا من رو به خاطر حالل یدیازم د یو خوب یداشتم. هر بد

 .کارم ببخشه نیا

 .دارم بارادم دوستت

 .مطمئن بشه نهیاون مغازه رو هم براش نوشتم تا بره و بب آدرس

بستم  دستم گرفتم. چشم هام رو یشدم به سمت آشپزخونه رفتم. قرص ها رو تو بلند

 ی. حلقه دستم گرفتم یرو تو حرکت همشون رو خوردم. به اتاقم برگشتم. نامه هیو تو 

 یصال نمو چشم هام رو بستم. ا دمیتخت دراز کش یدستم گرفتم. رو یباراد رو هم تو

 نه؟ ایباراد مهمه  یمردن من برا ایدونستم زنده بودن 

 :خودم حرف بزنم یخواست لحظات آخر عمرم رو با خدا یم دلم

 هیزرگب یلیگناه خ یخودکش دونم ی. مستین یکه کردم کار خوب یدونم کار یم ایخدا

که از  کردن یکه کار یدیکار کردن. د یبنده هات باهام چ یدیخودت که د ایخدا یول

که  یسک. تنها نمیمرگ بب یخودم رو تو یکردن زده بشم و راحت یزنده موندن و زندگ

ندارم.  یدگزن یبرا یلیدل گهیبهم تهمت زد. د امشبباورم داشت، باراد بود که اون هم 

 .دوستت دارم خدا یلی. خیخوام که من رو ببخش یت ماز

 .هوش شدم یرفت و ب یاهیکم چشمام س کم

*************************************************** 

 باراد

اون دختر  ا،یشد که رو یخراب بود. باورم نم یلیزدم. حالم خ یها پرسه م ابونیخ یتو

بود که  طانیش هیمعصومش  یهره داد نبود. پشت اون چ یکه نشون م یمعصوم
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که  ییکردم حرف ها یتونسته بود من رو گول بزنه. من باورش کرده بودم و فکر م

 دمیخودم د یامروز با چشم ها یولو اساسه  هیپا یهمشون ب شه،یپشت سرش زده م

ها نگاه  هیهمسا یچشم ها یتو دیبا یدونستم چه جور یکه همشون راست بودن. نم

 .بودم کنم. شرمندشون

کرده  حرف هاش رو باور یتونسته بود که من رو گول بزنه. منه ساده هم همه  خوب

باورم  یه اون صحنه، هم دنیبا د یبجنگم ول ایبودم و حاضر بودم به خاطرش با کل دن

  .قلبم داشتم شکسته شده بود یتو ایکه از رو یباره شکست. بت کیبه 

 یم شهیهم یتاره مو هستش ول هی یازه عشق و نفرت به اند نیبودم مرز ب دهیشن

ن اتفاق االن همو یکه عاشقشه متنفر بشه ول یاز کس یدفعه ا هیآدم  شهیگفتم مگه م

چند تا  و به جاش هوس نهینخواست که عشق پاک من رو بب ایمن افتاده بود. رو یبرا

گذاشتم  شمگو یرو تو میدر آوردم. هندزفر بمیرو از ج میرو قبول کرد. گوش بهیمرد غر

 .کردم یاز آهنگ هاش رو پل یکیزدم،  یکه داشتم آروم آروم قدم م یو در حال

 واسم یکه دارم تو ساخت یحال نیا "

 ادمی یکاره نبودم تو داد نیا

 عاشقت باشم دلمو ببازم که

 خواستمیاز جونم تورو م شتریب

 دیترسیم یبگو بهم آخه دلت از چ یبود که رفت تیچ

 م بود آخه منهمش چ گمیخودم م به

 یکه مال من ش ذاشتینم یک یدستا یدستا
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 چشماتو خواستیبا جون و دل م یتو ک ایبد بود من  یک

 بعد رفتن تو تنها شد یشد ک ایدر یبه عشقت راه یک

 چشماتو خواستیبا جون و دل م یتو ک ایبد بود من  یک

 بعد رفتن تو تنها شد یشد ک ایدر یبه عشقت راه یک

 رومه شیاطراتت پباز خ یریم هرجا

 تو آرزومه دنیکه د دهیرس ییبه جا سنگدل

 چشماتو خواستیبا جون و دل م یتو ک ایبد بود من  یک

 بعد رفتن تو تنها شد یشد ک ایدر یبه عشقت راه یک

 چشماتو خواستیبا جون و دل م یتو ک ایبد بود من  یک

 بعد رفتن تو تنها شد یشد ک ایدر یبه عشقت راه یک

 (یمیابراه ثمیل، مآهنگ سنگد)

 .برگشتم خلوت شدن. راه رفته رو دوباره بایها تقر ابونیخ دمیخودم که اومدم د به

رو بردم  انداختم و در رو باز کردم. وارد خونه شدم. دستم دیکل دمیدر که رس یجلو

م. تمام رو به روم موند یبه منظره  رهیچراغ برق. با روشن شدن چراغ، خ دیسمت کل

 یفتم: البد مزدم و گ یافتاد که تولدم بود. لبخند تلخ ادمیشده بود. تازه  نیخونه تزئ

 .من رو گول بزنه شتریکارش ب نیخواسته با ا

شتم. روش بود. به سمتش رفتم و برش دا کیکوچ یجعبه  هیافتاد که  زیبه م چشمم

  :روش رو برداشتم و خوندم کیکارت تبر
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 !بابا بزرگ یشد رتریسال پ هی! یمبارک باراد ه تولدت

ساعت  هیشده بود رو پاره کردم. حعبه رو باز کردم.  دهیچیکه دورش پ ییکادو کاغذ

تم ساعت بهش انداختم.با تمام قدر یجعبه درش آوردم نگاه یمردونه توش بود. از تو

 .کرد یم تمیداشت اذ ت،یاون وضع یخونه تو دنیپرت کردم. د نیزم یرو رو

که  ییها وانیبود رو کندم. ل ینیتزئ لیو وسا یغذ رنگکا یرفتم و هرچ واریسمت د به

 نیزم یوها شده بودم. همون جا ر وونهیپرت کردم. مثل د نیزم یبود رو رو زیم یرو

 یورو از ت یسرم رو بلند کردم. گوش لیزنگ موبا ی. با صداختمینشستم و اشک ر

دوباره  چند لحظهجواب نداد. بعد از  نیهم یرادر آوردم. شماره ناشناس بود ب بمیج

 .بار اس ام اس بود از همون شماره نیاومد. البته ا میگوش یصدا

ا رو به من شم یخودش شماره  ای. روای. دوست روامیکردم: سالم آقا باراد. من ست بازش

ن تماس با م شهی. اگه مرمیداده بود تا هر وقت که در دسترس نبود با شما تماس بگ

 .هیفور نیریبگ

 .همون بوق اول برداشت یتوزنگ زدم.  بهش

 .سالم آقا باراد_ 

 .خانم ایسالم ست_ 

 .وقت مزاحمتون شدم. مجبور بودم ریکه د دیببخش_ 

 .دییکنم. کارتون رو بفرما ینه خواهش م_ 

 ن؟یرجوابم رو نداد. شما ازش خبر ندا یزنگ زدم ول ایبه رو یراستش چند بار_ 

 .دهیوابتون رو نمکه ج دهیخواب دیخودشه. شا یخونه  ایرو_ 
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 ی. مبراش نگرانم یلیخ ن؟یریو ازش خبر بگ نیبر شهیبهش زنگ زدم. م یآخه کل_ 

 .براش افتاده باشه یترسم اتفاق

 :گفتم ناچار

 .دمیو بهتون خبر م رمیباشه االن م_ 

 .ممنونم_ 

سر هم  چند بار پشت ستادمیرو قطع کردم. بلند شدم و  باال رفتم. پشت در ا یگوش

 ایحرف ست ادیکه  نییخواستم برگردم پا الیخیجواب نداد. ب یزدم ول زنگ رو

 «براش افتاده باشه یترسم اتفاق یم»افتادم

 :م و گفتمرو آوردم. در رو باز کردم. داخل رفت دیرفتم و کل نییپله ها رو پا عیسر

 ه صدام رونگرانت شده. اگ ؟یدیدوستت زنگ زده بود. چرا جوابش رو نم ا؟یرو ا؟یرو_ 

 ؟یدیبهش زنگ بزن. فهم یشنویم

  .تش رفتمجوابم رو نداد، چراغ رو روشن کردم. چشمم به اپن خورد. به سم دمید یوقت

سر خودش  ییکه بال دمیقرص روش بود. نگران شدم. دروغ چرا ترس یجعبه  یکل

  .بود دهیشتختش دراز ک یرو ای. در رو باز کردم. رودمیآورده باشه. به سمت اتاقش دو

 یجوابم رو نداد. به سمتش رفتم. کنار تخت نشستم و چند بار یکردم ول شصدا

  .دستش بود افتاد یکه تو ینداد. چشمم به کاغذ یجواب یتکونش دادم ول

 گهید من یخون ینامه رو م نیا یداشتم و خوندمش: سالم بارادم. االن که دار برش

خودم،  آروم شدن دل یبرا یکه من زنده بشم ول شهیباعث نم زهایچ نیمردم و گفتن ا

 .گمیم
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 حیضبهت تو یحت ینزاشت یبه من تهمت زد هی. مثل بقیدر مورد من اشتباه کرد تو

درست کردن  یاکار بود. بر ریاومده بود. اون آقا تعم یچ یبود و برا یبدم که اون آقا ک

 .جا نیاومده ا گهید زیچ هی یبرا یاومده بود. اما تو فکر کرد ونمیزیتلو

 ،ینمردم باعث نشه که بهم شک ک یوقت حرف ها چیه یکه بهم قول داده بود ییتو

ته گذاش ریمردم اون قدر روت تاث ی. حرف هایو من رو شکست یامروز بهم شک کرد

. اگه . اون آقا هم سن بابام بودیدیدستش ند یابزارش رو تو یجعبه  یبود که حت

 .یشک کن یگفتم حق داشت یجوون بود، باز م

کردم  یرگ مم یزده شده بودم. هر روز آرزو یها از زندگ نیقبل تر از ا یلین خم باراد

ون حرف و ا میزندگ یتو یتو اومد یاز وقت یهمه درد و رنج خالص بشم ول نیتا از ا

عوض شد. من به  یهمه چ ،یکرد تمیحما یو اون طور یبخش رو زد دیام یها

نستم بهت بودم، تو دهیند یزیردها چاز م یدکه به جز نامر یشدم. من دواریام میزندگ

 ادیو بهم تو باهاشون بجنگم.  سمیکه مقابل دردهام وا یداد ادیاعتماد کنم. تو بهم 

ا بارم ج نیندارمت. تا هم گهیاالن د یول یشد میزندگ لیکه محکم باشم. تو دل یداد

و  مبود قتخوام فقط بدون که با تمام وجودم عاش یبدون تو رو نم یبسه من زندگ

ن رو به حاللم کن و برام دعا کن که خدا م یدیازم د یو خوب یدوستت داشتم. هر بد

 .کارم ببخشه نیخاطر ا

 .دارم بارادم دوستت

 .اشتباهم شدم یمتوجه  تازه

بده؟ اون به خاطر حرف  حیکردم؟ چرا اجازه ندادم تا برام توض یمن چه غلط ایخدا_ 

وقت پشتش  چیبهش قول داده بودم ه که یکرد. من یمن دلش شکست و خودکش یها

 .من گناه کارم! من کشتمش رهینکنم. اگه بم یرو خال
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 یلیخ دیبود. با فیضع یلیخ یزد ول یگردنش گذاشتم .نبضش هنوز م یرو رو دستم

  .مارستانیبردمش ب یزود م

 رونیه بکه خورده بود رو هم برداشتم و از خون ییبلندش کردم. قرص ها یمعطل بدون

 .زدم

. هر از روندم یرو م نیداشتم ماش یادیها خلوت بود. با سرعت ز ابونیرو شکر خ خدا

رمز نخورم کردم تا به چراغ ق ادیزدم. سرعتم رو ز یم نیبه فرمون ماش یضربه ا یگاه

 نیهم یراتونستم تا سبز شدن چراغ صبر کنم. ب یتا من برسم، چراغ قرمز شد. نم یول

بود افتاد  که سر چهار راه یسیو از چراغ رد شدم. پل مپدل گاز فشار داد یپام رو رو

کردم  تر شیمن سرعتم رو ب یرو نگه دارم ول نیداد که ماش یدنبالم. همش عالمت م

گه داشتم. نرو  نیاجبار ماش یدست بردار نبود. از رو یتا بلکه دست از سرم برداره ول

اومد.  نیو به سمت ماش شد ادهیموتورش پ ی. از روستادیا نمیاومد و کنار ماش سیپل

  :و گفتم نییرو دادم پا شهیش

 .سالم جناب سروان_ 

 :گفت

بشه  فیوقت دیبا نیمجاز بود ماش ری. سرعتتون هم غنیآقا شما چراغ قرمز رو رد کرد_

 نگیو بره پارک

 .مارستانیزود برسونمش ب دیبده با یلیجناب سروان همسرم حالش خ_ 

 .شهینم لیکه دل نیا_ 

 :فتمگ کالفه

 ؟یفهم ی. مرهیمیکرده اگه زودتر نرسونمش م یبابا قرص خورده. خودکش_ 
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 :بود، انداخت و گفت دهیروش دراز کش ایعقب که رو یبه صندل ینگاه سیپل

 .باشه برو_ 

 .ممنون_ 

 .نگه داشتم مارستانیب یسرعت رفتم. جلو تیرو روشن کردم و با نها نیماش

 .ارنیبرانکارد ب هیدم و گفتم تا شدم و وارد سالن ش ادهیپ نیماش از

راش افتاده ب یکه چه اتفاق دیبرانکادر گذاشتن و بردنش. پرستار ازم پرس یرو رو ایرو

 خورده؟ منم ییدونم چه قرصا یکه م دیمنم بهش گفتم که قرص خورده. ازم پرس

و شست ررو بردن تا معده اش  ایکه همراهم بود رو بهش دادم. رو ییقرص ها یجعبه 

 .شو بدنو 

دستم بود.  یتو ایرو یدادم. نامه  یسالن نشسته بودم. از استرس پاهام رو تکون م یتو

ا حرف هاز پرستار  یکیاز حرص مچالش کرده بودم. چشمم به دکتر افتاد که داشت با 

 :بلند شدم و به سمتش رفتم و گفتم یصندل یزد. از رو یم

 چه طوره؟ ایدکتر حال رو یآقا_ 

 :کرد و گفتبه من  ینگاه

 ن؟یشما همسرشون هست _

 :گفتم یمعطل بدون

 بله_ 
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 میادنبودن. ما معدش رو شست و شو د یقو یلیکه خورده خ ییخوشبختانه قرص ها _

ام هم که خورده اغلب قرص آر ییاز قرص ها وارد خونش شده. قرص ها یقسمت یول

 .کما یباعث شده که فعال بره تو نمیبودن و هم یبخش معمول

رو به  بودم. ستادهیپاهام ا یرو یپاهام شل شدن. به سخت دمیکما رو که شن ی کلمه

 :دکتر گفتم

 که رفته کما؟ یچ یعنیدکتر  یآقا _

 گفتم که چون اکثر قرصا آرام بخش بودم باعث شده که بره کما _

 مگه نه؟ گهیگرده د یاز کما بر م_ 

برگشتنش دعا کن  یشونم گذاشت و گفت: برا یکرد و دستش رو رو یمکث دکتر

 .پسرم

 یبرا دیابکه  یچ یعنیکما؟  یرفته تو ایکه رو یچ یعنیسرم آوار شد.  یرو ایدن تمام

 کنه؟ یچشم هاش رو باز نم گهیمن د یایرو یعنیبرگشتنش دعا کنم؟ 

 .رو آوردن. به سمتش رفتم. چشم هاش بسته بود ایرفت و پشت سرش رو دکتر

بگم که من  هات رو باز کن. غلط کردم! بلند شو تا تو رو خدا چشم زمیعز ا؟ی: روگفتم

ند شو! من بدون تو رو خدا بل ایبلند شو تا بهت بگم که اشتباه کردم. رو ای. رویرو ببخش

 !رمیمیتو م

 :گفت پرستار

 .وددستش ب یتو نی. فقط اوی یس یآ میرو ببر شونیا دیما با یول دیآقا ببخش _
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رتش آخر پ یکه لحظه  یمن بود. همون یحلقه رو به سمتم گرفت.  یحلقه ا پرستار

 .. ازش گرفتم. حلقه رو دوباره دستم کردمایکردم سمت رو

ته بود. به راه گلوم رو بس یکوب مونده بودم. بغض بد خیرو بردن و من سر جام م ایرو

 هی نشستم و یصندل یرسوندم. رو یپاهام رو حرکت دادم و خودم رو به صندل یسخت

 .تمخیاشک ر ریدل س

زن به  هیاز  شتریوقت ها ب یمرد بعض هیبه نظر من  یکنه ول هیگر دیمرد نبا گنیم

 کهیت هیقلب  یمردها به جا ی نهیس یتو میکن یداره. چرا تصور م ازیکردن ن هیگر

 سنگه؟

 یکنه ول زن بتونه احساسات رو درک هیتر از  شیمرد ب هیقلب  ینظر من ممکنه حت به

 .کنه میکم باشه، مجبوره همش رو پشت نقابش قامح دیمرده و با هیچون 

ش وصل و دستگاه به میس یکردم. کل یرو نگاه م ایداشتم رو وی یس یآ شهیپشت ش از

 .کرده بودن

 یو نممن خودم ر رهیکار رو با خودش بکنه! اگه بم نیلعنت به من که باعث شدم ا_

 .بخشم

 ایدم. ستدر آور بمیج یو از تور می. گوشدمیکش ایرو یدست از تماشا م،یگوش یصدا با

ا متوجه من متوجه نشده بودم. صدام رو صاف کردم ت یبود. چند بار زنگ زده بود ول

 .کردم هینشه که گر

 .خانم ایسالم ست _

 !ه رفتدلم هزار را ن؟یداد یشد؟ چند بار بهتون زنگ زدم. چرا جواب نم یسالم چ_ 

 .حواسم نبود دیببخش_ 
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 .خودم زنگ زدم نیهم ینشد برا ی. ازتون خبرنیگ بزنقرار بود خودتون زن_ 

 .بله_ 

 کجا بود؟ ایشد؟ رو یخوب چ _

 :کردم تا آروم باشم. گفتم یسع

 .خواب بود یچیه_ 

 ن؟یشده بهم بگ یزیکه خواب بود؟ آقا باراد لطفا اگه چ یچ یعنی _

 شده باشه؟ یزیچ دینه چرا با_ 

 .نیآقا باراد تو رو خدا راستش رو بگ_ 

 :مکث کردم و گفتم هیثان ندچ

 ...ایرو_ 

 ؟یچ ایرو_ 

 .کرده ی... خودکشایرو_ 

 :گفتم نیهم ینگفت. نگران شدم. برا یزیچ هیثان چند

 خانم حالتون خوبه؟ ایست_ 

 االن کجاست؟ حالش خوبه؟ ؟یچ یکرده؟ آخه برا یخود... خودکش_ 

 ...ی. معدش رو شست و شو دادن ولمارستانیآوردمش ب_ 

 ن؟یزن یچرا حرفتون رو نصفه م ؟یچ یول_ 
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 .کما یاز قرص ها وارد خونش شده، رفته تو یبخش هیچون  یول _

 !خدا ایکما؟  _

 .نیخانم تو رو خدا آروم باش ایست _

 .رسونم اون جا ی. من تا صبح خودم رو منیرو برام بفرست مارستانیآدرس ب _

 .گمیشد بهتون م یمن خودم هستم. خبر نیفتیخواد شما به زحمت ب ینم _

 .رهی. دلم آروم نمگامیب دینه من با _

 فرستم یباشه آدرس رو براتون م _

 .تهران امیو م فتمیاالن راه م نیهم _

 ستادهیا وی یس یرو قطع کردم و آدرس رو براش فرستادم. تا خود صبح کنار آ یگوش

ادن. صبح زود ه نداجاز یول نمشیبودم. چند بار از پرستار ها خواستم که بزارن برم و بب

 .مارستانیخانم و آقا اومدن ب هیدختر با  هیبود که 

 :بلند شدم و گفتم یصندل یو مامان و باباش باشن. از رو ایزدم که ست حدس

 خانم ایست _

 :و گفت دستای. رو به روم اشمیبه سمتم برگشت و همراه مامان و باباش اومدن پ ایست

 ؟یشما آقا باراد _

 .: بله خودممگفتم

 :دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت ایست پدر

 .ایسالم پسرم من محمدم پدر ست _
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 :دست دادم و گفتم باهاش

 .نیسالم آقا محمد. ممنون که اومد _

 چه طوره؟ ایحال رو _

 .هینکرده. همون طور یخاص رییواال هنوز که تغ _

 کار رو کرده؟ نیچرا ا یدون ینم _

 یکه رو دمیخانم بهم زنگ زدم رفتم باال تو خونش و د ایکه ست روزیدونم. د ینه نم _

 .مارستانیتخت افتاده.برش داشتم و آوردمش ب

همت تکرده بود، بهش  هیبهش تک ایکه رو یگفتم کس یتونستم بهشون بگم؟ م یم یچ

بهش  باشه و تنهاش نزاره، ششیپ یطیکه بهش قول داده بود تحت هر شرا یزده؟ کس

 شک کرد؟

 شش؟یبرم پ شهیگفت: نم ایست

 اجازه ندادن یخواستم برم ول یچند بار روزی: نه من از دگفتم

 باهاتون حرف بزنم؟ یچند لحظه ا شهیآقا باراد م _

 .شهیبله البته که م _

 :رو به من گفت ای. ستمیاز پدر و مادرش دور شد یچند قدم ایبا ست همراه

 .نیه من بگ. لطفا بنیخبر دار هیآقا باراد من مطمئنم شما از قض _

 :گفتم

 خبر ندارم یزیمن که گفتم از چ _
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 .نیباش شما ازش خبر نداشته شهیمگه م نیقرار بود با هم ازدواج کن ایشما و رو _

 .گرفتم ایبرام نوشته بود رو به سمت ست ایکه رو یو نامه ا بمیج یرو بردم تو دستم

 ه؟یچ نی: اگفت

 .بود برام نوشته یقبل از خودکش ایکه رو ینامه ا _

 :که تموم شد ،گفت نیرو ازم گرفت و شروع کرد به خوندنش. بعد از ا نامه

ش کار و شک شما به ریتعم هیقض نیبگ شهیننوشته. م یکه درست و حساب ایرو _

 ه؟یچ

 .زدم براش گفتم ایکه به رو ییکردم ازحرف ها فیرو براش تعر زیچ همه

. نیدز ایحرف ها رو به رو نیا شه شما یگفت: باورم نم ایهام که تموم شد ست حرف

مک کبهش  نشیکه بشناس نیگفت شما بدون ا یکرده بود. م فیازتون تعر یلیخ ایرو

و تکه  نیو گذاشت نیکه حرف هاش رو باور کرد نیبود یکس نیگفت اول ی. منیکرد

 و نیوقت تنهاش نذار چیکه ه نیودگفت شما بهش قول داده ب یخونتون بمونه. م

م مردم براتون مه یو حرف ها نیباورش دار نیگفت شما گفت یم. نیبهش شک نکن

کار  ریعمت ایخود رو یکه اونم به گفته  ایمرد همراه رو هی دنی. بعد شما با دستین

 ن؟یبوده و هم سن پدرش، بهش شک کرد ونیزیتلو

 :و گفتم نییشدت خجالتم سرم رو انداختم پا از

 ایست نیخفتم ند نیتر از ا شیلطفا ب کردم. یدونم که چه کار احمقانه ا یمن م _

 .خانم
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اتون بر نیداد یبهش اجازه م دی. بانیکرد یبد یلیمن خفتتون ندادم. اشتباه خ _

 ه؟یکه بهش تهمت زدن چ ییاون ها یداد. االن فرق شما با همه  یم حیتوض

 .دونم اشتباه کردم یگفتم که م _

اگه  هنوز زندست. ایشکر که رو. خدا رو شهیدرست نم یزیحرف ها چ نیبا گفتن ا _

 .نیبراش دعا کن نیهنوز هم دوستش دار

اضرم حاز جونم هم دوستش دارم.  شتریب یمعلومه که دوستش دارم. من اون رو حت _

 .براش جونم رو هم بدم

 گرده؟ یاز کما بر م ی. دکتر نگفت کنیپس براش دعا کن _

 ن؟یبه خانوادش خبر داد ینه نگفت. راست _

وقته  یلیخ ای. گفت روستیگفت که براش مهم ن یبابام با باباش حرف زد ولراستش  _

 .رهیمیداره م ایکه زندست  ستیکه براش مرده و االن هم براش مهم ن

 بزنه؟ یحرف نیآخه چه طور ممکنه همچ _

به  یعال کارف. ادیم شیپ یچ مینیمامان و بابام تا بعد بب شیپ میبر نیایدونم. ب ینم _

 .میانجام بد میتون ین نمجز دعا کرد

 یوقت بودن. یخوب یخانواده  یلی. انصافا خمیپدر و مادرش برگشت شیپ ایست همراه

 ایست یواده خان نیافتاده بود و از طرف خانوادش طرد شده بود، ا ایرو یاون اتفاق برا

 .بودن که بهش کمک کردن

  .دبو ومدهیهنوز بهوش ن یبود ول یبستر ایشد که رو یم یروز چند

  .کنن یم نشیسرش و معا زنیریچند تا دکتر م یاز چند گاه هر
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خواست که  ازم یرو تنها نذاشتم. آقا محمد چند بار ایلحظه هم رو هی یاون روز حت از

و باز رچشم هاش  ایخواست رو یمن قبول نکردم. دلم م یبرم خونه و استراحت کنم ول

 .عد برگردم خونهراحت بشه ب المیکه زندست تا خ نمیکنه و من بب

 .چشم هاش نگاه کنم یتو دیبا یچه جور ادیبهوش م ایرو یدونستم وقت ینم

ش داشتم، که از یریتصو نیبودم. به صورتش زل زده بودم. آخر ستادهیا ایسر رو یباال

 یبهش گفتم دار خت،یاشک ر یبود که باهاش دعوا کردم. وقت یهمون موقع یبرا

 دم؟یچشم هاش بود رو ند یکه تو ی. چرا غمیکه خرم کن یزیر یاشک تمساح م

 هر دنید یبود و بهم رخنه کرده بود که جلو یکه بهش داشتم اون قدر قو یشک

  .رو گرفته بود یتیواقع

ه داشتن ب یخودیکه ب ییهمون ها نی. شده بودم عگمیکردم دارم درست م یم فکر

 با اون ها داشتم؟ یزدن. من چه فرق یتهمت م ایرو

ود و فرق من ببه من دل بسته  ایکار من بدتر بود. رو یرو شکسته بودم ول ایوقلب ر منم

به مرگ و  ایهم باعث شد که رو نیبود و هم یدلبستگ نیهم یبا همون ها، تو

 .فکر کنه یخودکش

 :دستم گرفتم و گفتم یرو تو ایرو دست

دا اگه از خ بلند شو تا ازت معذرت بخوام. به ؟یکن یچرا چشم هات رو باز نم ا؟یرو _

تونم  ینم . من بدون توکشمیمنم خودم رو م ،یتنهام بزار یاگه بخوا ،یاین رونیکما ب

جونم و داره  که دارم، مثل خوره افتاده به یعذاب وجدان نیرو ادامه بدم. ا یزندگ نیا

 .کشهیمن رو م
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وستت بخشم. بلند شو تا بهت بگم که چقدر د یوقت خودم رو نم چیه یریتو بم اگه

رو  مونیزدنام یحلقه  نیکه بهت دادم هستم. بب یقول یارم. تا بهت بگم که هنوزم پاد

 .دوباره دست کردم

بابا  تولدت مبارک یو بگ یرو بهم بد یتولدم گرفته بود یکه برا ییشو کادو بلند

 .بزرگ

 :شده بود رو با دستم پاک کردم و گفتم ریگونه هام سراز یکه رو یاشک

 .دمی. بهت قول مشتیپ امیمنم م ،ینش داریبه خدا قسم اگه ب _

ه چند تا ببود. چشمم  ایسر رو یباال ایسالن نشتسه بودم. ست یاتاق خارج شدم. تو از

رفتن.  وی یس یدکتر و پرستار افتاد که با سرعت و همراه چند تا دستگاه به سمت ا

جا بود  اون که یو به پرستار یپرستار ستگاهیاز پرستارها با سرعت اومد سمت ا یکی

 :گفت یکه داشت م دمیپرستار رو شن یگفت و دوباره رفت. صدا یزیچ

 .وی یس یبه بخش آ یدکتر صالح ی. آقاوی یس یبه بخش آ یدکتر صالح یآقا _

 یت آ. به سمختهیسرش ر یدکتر باال یبرگشته که کل ایخودم فکر کردم حتما رو با

 .رفتم وی یس

و که رگشت. من  یاومد. دنبال من م رونیب وی یس یاز آ مهیکه سراس دمیرو د ایست

 :گفتم یبا خوشحال ستادی. رو به روم که ادیبه سمتم دو د،ید

 برگشته؟ ای... روایرو _

 .تا جوابم رو بده ایدلم نبود. چشم دوخته بودم به ست یتو دل

 ...یبودم. حالش خوب بود ول سادهی: من باال سرش واایست
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 لحظه.جوابم رو بده هینکن  هیا؟گریست یچ یول _

 نختیپرستار ر ی. بعدش هم که کلستادیقلبش از حرکت ا هویشد  یدونم چ ینم _

 .بمونم ششیسرش و نذاشتن پ

 ؟یگیم یدار یچ ؟یچ یعنی _

 ...رهیبم ایباراد اگه رو _

بودم و  هستادی. پشت در اتاقش ادمیدو وی یس یحرفش رو ادامه بده. به سمت آ نذاشتم

ا کردن ت یکردم. دکترها داشتن بهش شوک وارد م یشتم تماشا مدا شهیاز پشت ش

کنار و پرستار  چند بار تالش کردن، رفتن نکهی. بعد از افتهیبلکه دوباره قلبش به کار ب

 .انداخت ایوصورت ر یرو رو یدیسف یمالفه 

 :باراد

 !من نمرده یایمن زندست. رو یاینه رو _

، به برم رونیخواست ب یپرستار که ازم م یبه سمت در رفتم. بدون توجه به حرفا 

م کنار و . مالفه رو زدایرو شیاز دکترها رفتم. دستش رو گرفتم و بردمش پ یکیسمت 

االن  نی. به خدا همنیکن نشیمن زندست. تورو بهخدا دوباره معا یایگفتم: دکتر رو

 .بودم. حالش خوب بود ششیپ

 .میدرو کر مونیسع یما همه  یگفت: متاسفم ول دکتر

 .کن نشیمعا گهیبار د هی! گهیبار د هیدکتر. تو رو خدا فقط  ینه آقا _

 .گم یم تیتسل _

 :گفتم یزدم و م ینشستم. داد م نیزم یرفت. همون جا رو دکتر
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 !نیگیبه من دروغ م نینمرده! شما ها دار ایزندست! رو ایرو _

 :اومد و کنارم نشست. گفتم ایست

 هیبگو  تو رو قبول کردن. تو بهشون یحرف ها دی! شابهشون بگو یزیچ هیتو  ایست _

 .نمرده اون زندست ایاش کنن. به خدا رو نهیمعا گهیبار د هیفقط  گهیبار د

 :اشک هاش رو پاک کرد و گفت ایست

 .مرده ستیزنده ن گهیاون د یزنده باشه ول ایخواد رو یمن دلم م _

 ا؟یتس یزن یحرف رو م نیچرا ا گهینه اون زندست. تو د _

 .بلند شو باراد _

ه پدر و برفت تا  ایتا از پرستار ها اومدن سمتم و کمکم کردن تا بلند بشم. ست چند

 رونیب نمارستایرو تحمل کنم. از ب مارستانیتونستم جو ب ینم گهیمادرش خبر بده. د

 .روندم یشدم. با سرعت م نمیزدم. سوار ماش

ردم! غلط ک ایم عشقم رو کشتم! خداخود یلعنت به من! لعنت به من که با دستها _

ورم خ ی. قسم مرمیم یمن بدون اون م یدون یتو رو خدا برش گردن. تو که م ایخدا

 نهیمن رو نب ایرو گهیتا د رمیشهر م نینکنم.اصال از ا تشیاذ گهیزنده بشه، د ایاگه رو

 !فقط برش گردون

نگار دلم ا یمرده بود ول گهیممکنه. اون د ریغ ایدونستم که زنده شدن رو یهم م خودم

 .خواست مرگش رو قبول کنم ینم

 به حال یلیکه پخش شد خ یو روشنش کردم. آهنگ نیرو بردم سمت ضبط ماش دستم

 .خورد یمن م یو هوا
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 ذارمیتو ب یب یمن از هوا"

 مارمیعمره ب هیبودنت  به

 من زیاز جونم عز باالتر

 دارم دوست دارم دوست

 تو گرفتارم یبه هوامن  رمیمیم یدونیتو م بدون

 حرفه دوست دارم دوست دارم نیمن ا یایدن تمومه

 شکسته رو نینرو دوباره نشکن ا نرو

 کم نرو ارهیجاتو غم نرو که عاشقت ب ریبگ نذار

 از نفس بمون وفتمیرفتمون نذار ب یبمون به حرمت روزا بمون

 قفس بمون نرو نرو نینذار تو ا منو

 اهاتبشکنه بسوزه ب رهیدلم بم نذار

 جات نهیدوباره باز بش ادیکه غم ب نذار

 خنده هات خنده هات ادیخنده هات  ادی هیگر لیواسم دل بشه

 شکسته رو نینرو دوباره نشکن ا نرو

 کم نرو ارهیجاتو غم نرو که عاشقت ب ریبگ نذار

 از نفس بمون وفتمیرفتمون نذار ب یبمون به حرمت روزا بمون

 نرو قفس بمون نرو نینذار تو ا منو
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 (ییآهنگ نرو گرشا رضا)

 یم من ی. انگار آسمون هم دلش برادیبار یم یدیبه بام تهران. بارون شد دمیرس

ون بار ریشدم و ز ادهیپ نیکنه. از ماش میغم همراه نیا یخواست تو یسوخت و م

ا بلکه کنم ت هیخواست داد بزنم و گر ینبود و همه جا خلوت بود. دلم م یرفتم. کس

 :دمز ادی. با تمام توانم فررهیگقلبم آروم ب

 یه کردم! مدونم اشتبا یآره. من م ؟یرو ازم گرفت ایچرا رو ؟یشنویصدام رو م ایخدا _

جازات من م یول یکه مجازاتم کن یحقم نبود. حق دار نیا یبد بود ول یلیدونم کارم خ

تنها  م،بعد مرگ خانوادم که خودم مقصرش بود یدون یتو که خوب م اینبود. خدا نیا

. من امیند یشد همه  یدفعه ا هی ایتصادف کردم. رو ایکه اون شب با رو یشدم. تا وقت

 یتر تموم ماون روز کارم زود دیخودم از خودم گرفتم. آخه چرا با یاون رو با دست ها

  اومدم خونه؟ یشد و زود م

اجازه  هششد؟ چرا منه احمق ب یخراب م ایخونه رو ونیزیتلو دیچرا اون روز با اصال

ها رو  اون حرف یچرا گذاشت ؟یچرا جلوم رو نگرفت ایبده؟ خدا حیندادم که بهم توض

کار  ین چاالن بدون او فته؟یب یبهش بزنم و اون قدر ناراحتش کنم که به فکر خودکش

 کنم؟

 :سست شده بودن. زانو زدم و گفتم پاهام

 .ششیمنم بکش تا برم پ ایخدا؟ خدا یشنو یاصال صدام رو م _

 :تمام توانم داد زدم اب

 !خدا _

  .نهساعت چند بود که برگشتم خو دونمیگذر زمان رو متوجه نشده بودم. نم اصال
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ود.از و پاش ب ختیر یپارک کردم و رفتم داخل. خونه همون جور اطیح یرو تو نیماش

برام  ایکه رو یرد شدم.کنار ساعت نیزم یبودم شون رو ختهیکه ر یلیوسا یوسط همه 

ود، هنوز بکه بهش خورده  ی. خم شدم و برش داشتم.با وجود ضربه استادمیبود اگرفته 

 سالم بود. چشمم به پشتش خورد که نوشته شده بود: تولدت مبارک باراد

است از خو یساعت بود. دلم نم نیهم ایمن از رو یادگاریرو دستم کردم. تنها  ساعت

من  بشن. ریزه دادم تا سرازنشستم و به اشک هام اجا نیزم یخودم جداش کنم. رو

 .خوردم یتا آخر عمرم حسرتش رو م دیرو نداشتم. با ایرو گهید

ه ازش بفهم ایکه رو نیکه بدون ا ییدر آوردم و به عکس ها بمیج یرو از تو میگوش

 نیداشت. ا شده بود و لبخند به لب رهینقطه خ هیعکس به  یگرفته بودم نگاه کردم. تو

 یش تنگ منشسته بود، ازش گرفته بودم. هر موقع دلم برا اطیح یکه تنها تو یرو وقت

 یبقه گرفت. بلند شدم و رفتم به ط یکردم و دلم آروم م یشد عکس هاش رو نگاه م

کمد  ی. جلوبود چراغ رو روشن کردم. به سمت اتاقش رفتم کیباال. وارد خونه شدم. تار

ختش ت یش رو برداشتم. رواز لباس ها یکی. درش رو باز کردم و ستادمیلباس هاش ا

 .داد. قلبم آروم شده بود یرو م ایرو ینشستم و لباسش رو بغل کردم. بو

 :گفتم افتاده بود. برش داشتم و یصفحه گوش یرو ایاومد. اسم ست میزنگ گوش یصدا

 خانم؟ ایبله ست _

 ؟ییهوی یتو کجا رفت _

 ن؟ییبمونم. شما کجا مارستانیتونستم تو ب ینم _

 جا؟ نیا یایب یخوا ی. نممیمارستانیتو بما هنوز  _
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 دیبا یدیم. به چه استیزنده ن گهیمن که د یایاون جا؟ رو امیب دیبا یچ یبرا گهید _

 اون جا باشم؟

 .جا نیا ایحاال تو ب _

 .نمیرو بب زمیجون عز یکه جسد ب امیب _

 شه؟یبهت بگم باورت م یزیچ هی _

 دونم ینم _

 ختنیاال سرش ربدکتر  یدوباره به کار افتاد. کل ایقلب رو یکه تو رفت نیبعد از ا نیبب _

 .چشم هاش رو باز کرد ایو بعد از چند ساعت رو

 .یدون ی. تو که حال من رو خوب مستیهم قشنگ ن شیشوخ ایست _

 .گمیبابا؟ دارم راست م هیچ یشوخ _

 کرد. نکنه معجزه شده؟ یکار نم گهیکه قلبش د ایآخه چه طور ممکنه؟ رو _

 .کامال مرده بود ایشد. چون رو یآره معجزه شده. دکترها هم باورشون نم _

 .شهیباورم نم _

 عکس ازش برات بفرستم؟ هی یخوا یاصال م _

 .آره بفرست _

 .صبر کن _

نده بود. ز ایشد رو یعکس فرستاد. بازش کردم. باروم نم هیبرام  ایلحظه بعد ست چند

 .ختمیر یمچشم هاش باز بود. از شوقم داشتم اشک 
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 :گفت ایست

 باراد _

 بله _

 عکس رو؟ یدید _

 .دمیآره د _

 باروت شد؟ _

 .زندست ایآره باورم شد. رو _

 .جا نیا ایخب حاال که باورت شد بلند شو ب یلیخ _

  باشه _

 .میمنتظرت _

 .فعال _

 .فعال _

بل که داشتم قا یخوشحال بودم. اصال حال یلیرو قطع کردم و بلند شدم. خ یگوش

دوش  هیول ا دیبود و برام معجزه کرده بود. با دهیکردن نبود. خدا صدام رو شن فیوصت

ر گرفتم دوش مختص هیخودم شدم.  یرفتم. وارد خونه  رونیب ایگرفتم. از خونه رو یم

 .اومدم رونیو ب

 یبلوز ل هیبا  یمشک یشلوار ل هیلباس خوب انتخاب کنم.  هیتا  ستادمیکمدم ا یجلو

 یبلوزم رو باز گذاشتم. جلو ی. دکمه هادمیبرداشتم و پوش یرنگ دیسف شرت یو ت یآب
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. مرتبشون کردم. ادکلن تلخم رو دمیکه موهام رو سشوار کش نی. بعد از استادمیا نهیآ

رو  چیبرام گرفته بود رو هم دستم کردم. سوئ ایکه رو یآماده بودم. ساعت گهیزدم. د

  .دسته گل هم گرفتم هیزدم. سر راه  رونیبرداشتم و از خونه ب

اتاق  یه زنگ زدم و شمار ایشدم به ست مارستانیپارک کردم. وارد ب مارستانیب یجلو

چشمم به  اتاق ی شهی. خواستم در بزنم که از شستادمیاتاقش ا ی. جلودمیرو پرس ایرو

ن حالش م دنیخواست با د ی. دلم نمدیخند یو م زدیحرف م ایافتاد. داشت با ست ایرو

تم و رف یپرستار ستاگاهینرم. به سمت ا ششیتا پ مگرفت میتصم نیهم یبرا بد بشه

 :گفتم

 د؟یخانم ببخش _

 :سرش رو آورد باال و گفت پرستار

 د؟ییبله بفرما _

 د؟یشما قلم و کاغذ دار دیببخش _

 .دییبله بفرما _

 :و کاغذ رو از پرستار گرفتم و شروع کردم به نوشتن خودکار

که حالت خوب شده چقدر خوشحالم. خدا تو رو دوباره بهم  نیاز ا یدون ینم ایرو سالم

خبر برگشتنت  ایست نکهیاز دستت دادم. امروز بعد از ا شهیهم یکردم برا یداد. فکر م

خنده  یوقت یتا پشت در اتاقتم اومدم ول ی. حتنمتیتا بب مارستانیرو بهم داد، اومدم ب

که ازت بخوام دوباره مثل قبل  نیکنم. احال خوبت رو خراب  ومدی. دلم ندمیهات رو د

 ی. میشد یمن ناراحت م دنیدونم با د ی. مهیادیانتظار ز یمن رو دوست داشته باش

 یگرفتم برا میتصم نیهم یمن باعث عذابته. برا دنیو د ادیدونم االن ازم بدت م
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 خونه یتو یتون یم یا. تا هر وقت که بخویجا برم تا تو راحت باش نیاز ا شهیهم

 .یکه کردم ببخش یمن رو به خاطر اشتباه دوارمی. امیبمون

 .ایدوستت دارم رو یلیخ

 .خداحافظ

ونه. چند خببره. برگشتم  ایرو یرو تا کردم همراه گل دادمش به پرستار تا برا کاغذ

 سیرئ یبرا . استعفانامم رو نوشتم ومیضرور لیدست لباس برداشتم و چند تا هم از وسا

 هیمال ش یاصرار باالخره قبول کرد. تو یبعد از کل یکرد ول ینمبردم. اولش قبول 

رو  میندگز هیگرفتم تا بق میبود. تصم دهیبهم رس بزرگمداشتم که از پدر کیخونه کوچ

  .همون جا بگذرونم

 ایرو

ار مردم ب هیگفت که من  یم ایزدم. ست یحرف م ایبودم و با ست دهیتختم دراز کش یرو

بودم  که کرده یسخت بود. دروغ چرا از کار یلیاورش برام خو دوباره زنده شدم. ب

 .خدا هنوز هم دوستم داشت یعنیکه دوباره برگشتم،  نیهم یبودم ول مونیپش

گذاشت  زیم یدسته گل اومد تو. دسته گل رو رو هیاتاقم زده شد و پرستار همراه با  در

 :رو به سمتم گرفت و گفت یو کاغذ

 .رمشایبه اسم باراد بهم داد و ازم خواست که برات ب ییآقا هیرو  نیا زمیعز _

 .رو ازش گرفتم و تشکر کردم. بازش کردم و خوندمش کاغذ

 :به سمتم اومد و گفت ایکه نامه رو کامل خوندم، ست نیاز ا بعد

 نوشته؟ یچ _



 

 Page 186 of 216 

WWW.NOVELFOR.IR 

فور رمانکاربر ماسو  مان پس کوچه های زندگی | ر  

 :رو به سمتش گرفتم و گفتم نامه

 بخونش _

 :ن گفتکه تموم شد رو به م نیرو ازم گرفت و شروع کرد به خوندنش.بعد از ا کاغذ

 االن باراد رفته؟ یعنی _

 .نوشته یطور نیخودش که ا _

 ؟یبکن یکار چیه یخوا یتو نم یعنی _

 بکنم؟ دیکار با یچ _

 ؟یمگه تو دوستش ندار نمیبب _

 دونم ینم _

 ؟یدون یکه نم یچ یعنی _

ش داشته دوست تونم یکه باهام کرد، هنوز هم م یدونم بعد اون کار ینم ایست نیبب _

 .انهیباشم 

 ؟یبهش بد یفرصت چیه یخوا ینم یعنی _

 .نه دیشا _

 .کرد یاون که ازت معذرت خواه _

پشتم هست  یطیکردم باراد تحت هر شرا یقلبم رو شکست. من فکر م یآره کرد ول _

تو  ایاتفاق ساده، بهم شک کرد و اون همه تهمت بهم زد. ست هیبا  یزاره ول یو تنهام نم

 هیکه عاشقش بودم، بهم گفت برو  ی. آدمدمیکش یاون لحظه من چ یدون ینمکه 
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رو سمتم پرت کرد و گفت  مونینامزد انگشترکه همشون مثل تو باشن.  یخراب شده ا

 .تمومه مونینامزد

 :بغلم کرد و گفت ایحرف هام رو بزنم. ست ی هیهام اجازه ندادن تا بق اشک

 .نکن هیقربونت برم گر _

 :اش گذاشتم و گفتم نهیس رو رو سرم

 .شکسته یدلم بدجور _

ه ب گهیفرصت د هی یتون یکه تو م نهیحرف من ا یهمه  یجان ول ایرو فهممتیم _

 .رهب نیها از ب یزود نیبه ا یکه تو به باراد درا ی. فکر نکنم عشقیباراد بد

 .درست بشه یاگه زمان بگذره همه چ دیدونم شا ینم _

 .دوارمیام _

 اینم مو یعشقم م یدونستم پا ینم اد؟یب یم قراره سر عشقم به باراد چدونست ینم

تونم ب شتریدادم تا ب یبه خودم فرصت م دیبا دیکنم؟ شا یفراموشش م مشهیه یبرا

 .بهش فکر کنم

ونه در خ یمرخص شدم و برگشتم خونه. عمو محمد جلو مارستانیروز بعد، از ب چند

و باز کنه. رتا در  ایرو دادم به ست دی. کلمیشد هادیپ نیرو نگه داشت. از ماش نشیماش

 ایمک ستباراد به چشمم خورد. به ک نیماش یخال یکه شدم اول از همه جا اطیوارد ح

 یافتادم. نم ییاون شب کذا ادیباز کردم و وارد شدم. رواز پله ها باال رفتم. در خونه 

  .رو گرفتم میاون تصم هویدونم چرا 
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ب شو خانوادش همون  ایبوده. ست میکار زندگ نیمقانه تردونستم که اح یم فقط

 .برگشتن شهرستان

 تختم یقبول نکردم. رو یول ششونیرو برم پ یهم اصرار کردن که چند روز یکل

باراد رو  یگرفتم تا برم و خونه  میتصم نیهم ینشسته بودم. حوصلم سر رفته بود. برا

 نییها پا نرفته بود اونجا. از پله یشد که کس یم یکنم. باالخره چند روز یریگرد گ

 .رفتم

د که بهم که در باز شد، چشمم به خونه بارا نیانداختم تا در رو باز کنم. هم دیکل

 یراکه ب ییها یکاغذ رنگ یخورده شده بود خورد. وارد شدم و در رو بستم. همه 

اشته بود ذگ زیم یکه رو ییها وانیزده بودم، کنده شده بود. ل واریخونه به د نیتزئ

سمتش  باراد گرفته بودم خورد. به یکه برا ییکادو یشکسته بودن. چشمم به جعبه 

 یتم ولساعت توش نبود. همه جا رو گش یرفتم. خم شدم و برش داشتم. بازش کردم ول

شستم. تختش ن ینبود. حدس زدم که باراد با خودش برده. وارد اتاق باراد شدم. رو

 مردکنار تختش بود. دستم رو ب یعسل یفتاد که رواز خودش ا یچشمم به عکس تک

  .سمتش و قاب عکس رو برداشتمش

 هیتو  که عکس گرفته بود کجا بود. انگار ییدونم اون جا یشدم. نم رهیعکسش خ به

گاه . ناخودآدیخند یدرخت نشسته بود. داشت م یشکسته  یتنه  هی یجنگل بود. رو

رو  با خودم دیبراش تنگ شده بود. با یلیخندش، منم خندم گرفت. دلم خ دنیبا د

روغ دتونستم  یتونستم دروغ بگم، به خودم نم یهم که م یبودم. به هر ک یراست م

با  ید ولتونستم باراد رو فراموش کنم. درست بود که دلم رو شکسته بو یبگم. من نم

 نمیقاب در آوردم و به س یحال، هنوز هم دوستش داشتم. عکس رو از تو نیا

 .مشفشرد
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خودم  یخونه  . پله ها رو رفتم باال و واردرونیشدم و همراه عکس از اتاق رفتم ب بلند

 ریصوکه نگاه کردم ت فونیزنگ خورد.به صفحه آ فونیکه در رو بستم آ نیشدم. هم

 :فتمرو برداشتم و گ فونیاومده. آ یچ ی. تعجب کردم که برادمیشرکت رو د سیرئ

 بله _

 ؟یخوب ایسالم رو _

 پسر خاله شده؟ یاز ک نیا

 ن؟یداشت یخوبم ممنون. کار _

 تو؟ امیب نیدر رو باز کن شهیم _

 .طبقه دوم دییبله بفرما _

. دمیو هم پوشراتاقم تا شالم رو سرم کنم. مانتوم  یرو فشار دادم. رفتم تو فونیآ دکمه

 .زنگ در اومد. به سمت در رفتم و بازش کردم یصدا

 گفت: دوباره سالم کاوه

 .سیرئ یم آقاسال _

 ؟یخوب _

 ن؟یبله خوبم شما خوب _

 .منم خوبم _

 :به داخل خونه انداخت و گفت ینگاه

 داخل؟ امیب یکن یدعوتم نم _
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 ؟یدعوت چ گهیکه نصفت تو خونست. د تو

 .دییبله بفرما _

 دستش داشت رو به یکه تو یاومد داخل و در رو پشت سرش بست. دسته گل کاوه

 :سمتم گرفت و گفت

 .قابله نا _

رو  یکتر ریاپن گذاشتم. ز یگل رو ازش گرفتم و تشکر کردم. دسته گل رو رو دسته

فش رو کاوه نشستم. منتظر موندم تا حر یمبل رو به رو یروشن کردم و برگشتم. رو

 .بزنه

 :به من گفت رو

عفاش رو اومد و است شی. باراد هم که چند روز پیومدیکه سر کار ن شهیم یچند روز _

 .رفتداد و 

 :تعجب گفتم با

 باراد استعفا داده؟ _

 ؟یدونست یبله مگه تو نم _

 .نه خبر نداشتم _

 ؟یومدیچرا سر کار ن ینگفت _

 .بود یبستر مارستانیب یتو یراستش چند روز _

  :تعجب گفت با
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 چرا؟ ؟یبود یبستر _

 :بگه به تو چه.گفتم ستین یکی آخه

 .شده بودم ضیمر _

 .یکه االن خوب نیثل اآهان. خب خدا رو شکر م _

 .بله خدا رو شکر _

 ینیس یدم کنم. دو تا فنجون تو ییگفتم و رفتم تا چا یدیببخش یسوت کتر یصدا با

شده بود و  . کاوه بلندرونیاز آشپزخونه رفتم ب ینی. همراه سختمیرو ر ییگذاشتم و چا

ردم ک یا کرد. تک سرفه یبود رو نگاه م زیم یرو که رو میداشت قاب عکس خانوادگ

رو  یرو مقابلش نگه داشتم. چا ینیرفتم و س شکه قاب رو سر جاش گذاشت. به سمت

 :برداشت و گفت

 عکس خانوادته؟ نیا _

 جا؟ نیعکس عمت رو رو بزارم ا یخواست یم پس

 .مهیبله عکس خانوادگ _

 :جاش نشست. منم نشستم. رو به من گفت سر

 .ینگفت یزیتا حاال از خانوادت چ _

وغ چرا کم بشه. در یمیقدر صم نیامروز چش شده؟ تا حاال نشده بود باهام ا نیا ایخدا

 .دمیترس یکم داشتم ازش م

 .نداشتم تا بگم یلی: دلگفتم
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 :رو خورد و گفت شییاز چا یکم

الن که ا. یایچرا سر کارت نم نمیجا که بب نیرو ولش کن. من امروز اومدم ا نایا _

سر  یخوام که برگرد یازت م یداشت یع کننده اقان لیدل بتتیغ نیا یبرا دمیفهم

 .کارت

 ن؟یگ یم یجد _

 .کامال _

 .مبرگردم سر کار نیچند روزم دوباره اجازه بد بتیکردم بعد از غ یفکر نم _

 قانع کننده بود اجازه دادم لتیگفتم که چون دل _

 :گذاشت و بلند شد و گفت زیم یرو رو فنجونش

 .سر کارتون نیایفردا سر وقت ب برم.شما هم از دیبا گهیمن د _

 :زدم و گفتم یلبخند

 چشم حتما. بازم ممنونم_

دوباره به  رو تا دم در بدرقه کردم و برگشتم خونه. خدا رو شکر حداقل کارم رو کاوه

 .دست آورده بودم

 ماه بعد کی

به باراد  یمدت چند بار نیگذشت. تو ا یشرکت م یماه از شروع دوباره کارم تو کی

کردم خودم رو با کارم مشغول کنم. از اون  یجوابم رو نداد. منم سع یدم ولزنگ ز

رفتار  یمیباهام صم یلیکه کاوه اومده بود خونم، اخالقش بامن عوض شده بود. خ یروز

تعجب کرده بودم. با خودم گفتم حتما عاشقم  یلیخ شیناگهان رییکرد و من از تغ یم
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مثل من  یکی ادیم رهیکه پولش از پارو باال م یکیشده. عمرا اون عاشق من بشه. آخه 

 ره؟یرو بگ

ر بودم و متنف ییهم از تنها میکردم. از بچگ یدر هار و قفل م یها از ترسم همه  شب

 دهیاز کشتختم در یتنها بمونم. رو یبزرگ نیخونه به ا نیاالن مجبور شده بودم تو ا

شدم  یهلو مپهلو به اون پ نیا یشده بود. ه گانهیانگار خواب با چشم هام ب یبودم ول

 یز جلوا یا هیاتاق چشم دوخته بودم. احساس کردم سا جرهبرد. به پن یخوابم نم یول

. در رو باز . بلند شدم و لرزون لروزن به سمت پنجره رفتمدمیپنجره اتاقم رد شد. ترس

با  خورد.به چشمم ن یزیچ یور اون رو رو نگاه کردم ول نیکردم و وارد بالکن شدم. ا

 غیتم جنفر از پشت گرفتم. خواس هیکه حتما توهم زدم خواستم برگردم که  نیفکر ا

 .شدم هوشیدهنم گذاشت و من ب یدستمال رو هیبکشم که 

دست  دمید بودم. خواستم بلند بشم که کیاتاق تار هی یچشم هام رو باز کردم تو یوقت

 .نشد یآزاد کنم ولبسته شدن. تقال کردم تا خودم رو  یهام و پاهام به صندل

 :زدم داد

 شما جا؟ اصال نیا نیمن رو آورد یچ یبرا ن؟یشنویصدام رو م ست؟یجا ن نیا یکس _

 ن؟یهست یک

کو شدن ااتاق، در حال  یخال یفضا یخودم بود که تو یجوابم رو نداد. فقط صدا یکس

 :بود. دوباره داد زدم

 که کمکم کنه؟ ستین یکمک! کس_



 

 Page 194 of 216 

WWW.NOVELFOR.IR 

فور رمانکاربر ماسو  مان پس کوچه های زندگی | ر  

د و ششد. چراغ روشن  انیدر نما یتو یاز شد و قامت فردلحظه در به شدت ب همون

شم هام رو چبود، برخورد نور چراغ با چشمم باعث شد تا  کیچون تا اون موقع اتاق تار

  .ببندم

شد. احساس  یم کیکه آروم آروم داشت بهم نزد دمیرو شن یفرد یقدم ها یصدا

بهش  رهیخ دمشید یوقت ه؟یک نمی. چشم هام رو باز کردم تا ببستادهیکردم مقابلم ا

 .موندم

 

 باراد

 ید ولبهم زنگ زده بو ایرو یمدت چند بار نیا یگذشت. تو یماه از رفتن من م کی

و در رو شد باهاش ر یرو که بخوام باهاش حرف بزنم رو نداشتم. روم نم نیمن جرات ا

 .بشم

ابش . جوبود ایزنگ خورد. ست میبودم که گوش ییآشپزخونه مشغول دم کردن چا یتو

رو  یشبازم جوابش رو ندادم. خواستم گو یهم زنگ زد ول گهیرو ندادم. چند بار د

 یده با کبازش اومد باز کردم: سالم باراد. تور و خدا جواب  امیپ هیخاموش کنم که 

. یه سالمک میبار جواب بده تا بدون هی. حداقل مینگرانت ایو رو ؟منیکن یلج م یدرا

 یشم. منگران یلیجوابم رو نداده. خ یزنگ زدم ول ایبه رو یاز صبح چند بار یراست

 .سر خودش آورده باشه ییترسم دوباره بال

 :رو گرفتم. جواب داد. گفتم ایست ی شماره

 شده؟ یچ ایست _
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نداده  جوابم رو یدونم. از صبح تا االن هزار بار بهش زنگ زدم ول یگفت: نم ایست

 .نگرانشم باراد

 . هان؟شنوهیگذاشته که صداش رو نم ییرو جا شیگوش دیشا _

ونه با اون خاون  یرو تو ایباش. تو رو نینده. واقع ب یدواریبه خودت ام یباراد الک _

 .شده باشه شیزیچ دی. شایتنها گذاشت یبزرگ

 :کردم و گفتم یمکث

 .تهران رمیو م فتمیباشه من االن راه م _

 .ستم برم تهرانتون یمزاحمت شدم. خودم نم دیباشه ممنونم. ببخش _

 .یبهم خبر داد یکرد ینداره. کار خوب یبیع _

 .یخبر نذار یمن رو ب _

 .باشه _

 دمیرو قطع کردم و زود حرکت کردم. خدار و شکر راه شلوغ نبود و زود رس یگوش

 یفتم. جلوباال ر عیشدم. پله ها رو سر ادهیدر نگه داشتم و پ یرو جلو نیتهران. ماش

در بازه.  مدیدر تا بازش کنم که د ی رهیستم  رو بردم سمت دستگ. دستادمیا ایخونه رو

 دختر؟ ییجاک ا؟یرفتم تو و صداش کردم: رو

 شیگوش ینبود. شمارش رو گرفتم که صدا یخونه رو گشتم ول ی. همه جاومدین یجواب

زدم و  رونی. کالفه از خونه بستیخونه ن ایخبر دادم که رو ایاتاقش اومد. به ست یاز تو

 یازش خبر گهیتا بهشون خبر بدم. اون ها هم گفتن اگه تا چند ساعت د یکالنتر رفتم
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 ینبود. حت یخبر یرفتم ول شناختمیم مارستانیب یگردن. هر چ ینشه، دنبالش م

 .شدم یهم رفتم. نگران برگشتم خونه و منتظر خبر از کالنتر یپزشک قانون

 ایرو

 ود؟ب. اما آخه چه طور ممکن ختمشنایبود رو خوب م ستادهیکه رو به روم ا یآدم

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو... تو ا _

 :تر اومد و گفت کینزد کاوه

 مگه نه؟ یکرد یفکرش رو نم _

 جا؟ نیا یمن رو آورد یچ یبرا _

 باهات کار دارم خانم کوچولو یکل _

من که  یلعنت ؟یکار رو با من کرد نیکارت کردم هان؟ اصال چرا ا یکاوه مگه من چ _

 .نیشرکتتم هم یقط منشف

 ؟یو در بر یبزن یتون یم یخفه شو خانم کوچولو! فکر کرد _

 .زنه یحرف م یدونستم داره از چ ینم

 کدوم زدن؟ کدوم در رفتن؟ ؟یگیم یدار یچ _

: و روش نشست و گفت دیمن بود رو به سمت خودش کش هیکه کنار صندل یا یصندل

 .نمک فیداستان کوچولو برات تعر هیبزار اول 

 .خواد بگه یم یچ نمیتا پا گوش شدم تا بب سر
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 یشه ول یکردنش باعث عذابم م فی. درسته تعرشهیوقت پ یلیخ یقصه برا نیا _

 .یتا تو هم بدون گمیم

 مونیدگزن لیداشت. اوا کیکوچ یکارخونه  هیساله بودم بابام  10پسر بچه  هی یوقت

باال  یبده یفعه ور شکست شد. کلد هی یبابام خوب بود ول یخوب بود. وضع مال یلیخ

  .آورد

 هاش رو ینتونست بده یدونست از کجا اومدن. وقت یکه خودش هم نم ییها یبده

تنها  و شد دیطلبکارها رو خر یچک ها یاز طلبکارهاش همه  یکیبده افتاد زندان. 

رد. کرد و م زندان دق یبکنه تو یتونست کار یکه نم نیطلب کار بابام. بابام به خاطر ا

و رطلبش، خونه  یش ما و گفت حاضره به جایبعد از مردن بابام طلبکارش اومد پ

  .رهیازمون بگ

. خونه میتا بهش بد مینداشت ی. چون که پولمیرو قبول کن شنهادشیکه پ میشد مجبور

. ششیپ میکه بر میرو هم نداشت ی. کسمیسر پناه موند یبهش و خودمون ب میرو داد

اومد،  یم یدیشب از اون شب ها که بارون شد هی. میافتاد ییاخودم و مامانم به گد

ازم  آخر مامانم یکه ببرمش دکتر. لحظه  تمنداش یپول چیشد و من ه ضیمامانم مر

چشم  یلوج. مامانم رمیبگ امونیبدبخت یرو از باعث و بان مونیخواست که انتقام زندگ

 .بکنم یهام جون داد و من نتونستم کار

 هیکه  یی. چه روزهادمیو از سرما به خودم لرز دمیپارک خواب یکه تورو  ییشب ها چه

بازار  یتو ییدوتکه نون نداشتم تا بخورم. اومدم تهران و شروع کردم به کار کردن. از پا

خودم  یپا یمردم. بزرگتر شدم و تونستم رو یخونه  یتهران گرفته تا کار کردن تو

 .کنم یعمل مامانم رو تیوصگرفتم تا  میو تصم سمیوا

 !بود؟ بابات یکه بدبختمون کرد ک یکس یدون یم
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 !کنه ینم یکار نیمن همچ ی! بابایخفه شو عوض _

ا لبم پاره به صورتم زد که باعث شد ت یمحکم یلی. سستادیبلند شد و روبه روم ا کاوه

 .بشه

 حرف نیا تو پست تر از یباشه؟ بابا یآدم نیتونه همچ یبابات نم یکن یچرا فکر م _

 .ردک یوقت تو رو از خودش طرد نم چی. اگه پست نبود هشیهاست. تو هنوز نشناخت

 :ادامه داد کاوه

. کردم دایآدرس خونتون رو پ یگرفتم تا برگردم شهر خودمون. به سخت میتصم _

 یهمت خواست دختر یکردم تا تونستم اون روز بدزدمت. دلم م بتیتعق یادیز یروزها

 .آبرو بشه یآواره و ب م،یآبرو شد یاره و بهم مثل من و مادرم که آو

 ادتیا که بهت تجا***وز کرد، من بودم. خوب به چشم هام نگاه کن ت یاون آدم آره

 .ادیب

 .چشم ها، همون چشم ها بودن نیگفت. ا یم راست

 :زدم داد

 یم از بابام یریانتقام بگ یخواست یکارت کرده بودم هان؟ م یمگه من چ یعوض _

 بود؟ یوسط چ نیمن ا . گناهیگرفت

ها شدم؟ اصال  ابونیو خ کوچهیآواره   میبود که تو اوج بچگ یتو بگو گناه من چ _

حسرت  یفهم یتو م ؟یچ یعنیکردن  یبچگ یفهم یبزرگ شدم؟ تو م یک دمینفهم

موندن  رهیساعت ها خ یفهم یتو م ؟یچ یعنیجفت کفش فوتبال به دلت موندن  هی

 یمن وقت یفهم یتو م ؟یچ یعنیهم سن خودت  یبچه هاکردن پسر  یبه فوتبال باز

 یم یچه زجر دمید یهم سن و سال خودم رو با پدر و مادرهاشون م یبچه ها
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 یمن رو برا ی زهیشدن به نفرت و انگ لیدرد ها جمع شدن و تبد نیا یهمه  دم؟یکش

 .انتقام گرفتن بودم یکردن. من تشنه  ادیانتقام گرفتن ز

 گهیدم. د. منم مثل تو آواره شی. من رو بدبخت کردیرو قبال گرفتتو که انتقامت  _

 ؟یخوا یاز جونم م یچ

 .بشم بعد رابیس دیانتقامم. با یهنوز کارم تموم نشده. من هنوز تشنه  _

 :داد ادامه

 یه مهر جا ک ادتهی. پس خوب گوش کن. یبشنو دیحرف ها مونده که با یلیهنوز خ _

شد؟ همش کار من  یپشت سرت شروع م ثیف و حدحر یمدت کل هیبعد از  یرفت

  .کردم یم بتیتعق یرفت یتهران. هر جا که م یدونستم که تو اومد یبود. من م

 یلم مد. رونیکردم که تو رو از اون جا بندازن ب یم یکار یرفت یکه م یمحله ا هر

ن و او نیبرات درست کردم و به ا یمدرک جعل ی. کلنمیروبب دنتیخواست زجر کش

 یاسمش چ ادته؟یرو  تیآخر یشد. صاحب خونه  ینشون دادم. اونا هم باورشون م

  .یبود؟ آهان آقا هاد

ت رو من کنه. مدارک رونتیگوشش ازت بد گفتم تا آخر سر قبول کرد که ب ریقدر ز اون

دن. من بو یپارک مزاحمت شدن، آدم ها یکه تو ییاون آدم ها ی. همه دمیازت دزد

دونستم که تصادف  یبردم. م یلذت م دمید یچشم هات م یکه ترس رو تو یوقت

 یاراد اومدکه اون روز همراه ب ی. وقتیدونستم که با باراد تصادف کرد ینم یول یکرد

  !بهتر؟ نیاز ا یبا خودم گفتم چ یتعجب کردم ول دنتیشرکت، از د

ومدم تونستم عذابت بدم. ا یخوب م گهیدام من. د یتو یخودت اومد یبا پاها خودت

 دنیکردم باراد با شن یهم گفتم. فکر م هی. دوباره همون حرف ها روبه بقتیمحل زندگ
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اون احمق عاشقت شده بود. از نگاه هاش بهت متوجه شده  یاون حرف ها ولت کنه ول

 نینشد تا ا یول یفتیکردم تا از چشمش ب یسع یکرده. کل ریگ شتیبودم که دلش پ

موقع بود تا  نی. بهتریاون خونه تنها موند یو تو تو اواخر که دعواتون شد و اون رفت

اگه از راه عشق و  دیشا یکنم. گفتم حاال که از باراد ضربه خورد کیخودم رو بهت نزد

. یحرف ها بود نیتو محکم تر از ا ی. ولیعالقه و محبت وارد بشم زود خودت رو بباز

 .گرفتم تا بدزدمت میتصم نیهم یبرا

 !کاوه یپست یلیخ _

 :قهقهه زد و گفت اوهک

 خانم؟ ایرو یدیتازه کجاش رو د _

 .ولم کن برم یعوض _

کنم.  ییاریبزار اول ازت پذ یصبر داشته باش. عجله نکن. هنوز باهات کار دارم ول _

 شه؟یم شه،ینم ییرایمهمون که بدون پذ

 :دستش داشت رو برد سمت دهنش و گفت یکه تو یمیس یب

 درخور بکنن ییرایونمون پذاز مهم انیبه بچه ها بگو ب_

جودم و یتو یاتاق. ترس بد یرفت و چند لحظه بعد چند تا مرد گنده اومدن تو کاوه

شد  یر مت شیشدن، ضربان قلب من هم ب یتر م کیکه بهم نزد یافتاده بود. با هر قدم

 ینگاه هگی. به هم دستادنیا میقدم هیدادم. درست  یاز خودم ضعف نشون م دینبا یول

 .و افتادن به جونمکردن 

  .فتمبار هم آخ نگ هی یمن حت یخوردن ول یبه بدنم م یگریپس از د یکیها  ضربه
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 یروم روآباالخره دست از سرم برداشتن و رفتن.  یدونم چقدر کتکم زده بودن ول ینم

 هید. انگار کر یکردم. تمام بدنم درد م هیرسوندم. تک واریو خودم رو به د دمیخز نیزم

هاش  سوخت. انگار استخون یم یام بدجور نهیروم رد شده باشه. قفسه ساز  یلیتر

 .شکسته باشن

در باز  . سرفه کردم تا بلکه راه نفسم باز بشه. همون لحظهدمیکش ینفس م یسخت به

رو سفت  شد و کاوه داخل اومد. روبه روم زانو زد. صورتم رو ازش برگردوندم. چونم

رد کصورتش نف کردم. چونه ام رو ول  ید. توگرفت و سرم رو به سمت خودش چرخون

 اد؟یبودم از سگ هار بدم م گفتهو با دستش صورتش رو پاک کرد و گفت: ن

ه حاال . موهام رو کاوردمیخودم ن یبه رو یول دمیهاش رو خون گرفته بود. ترس چشم

 .دیو من رو دنبال خودش کش دیچیشده بودن رو دور دستش پ ختهیبه هم ر گهید

تاق من که داشت دور ا یکردم االنه که موهام کنده بشن. کاوه همون طور یاحساس م

 :چرخوند، گفت یرو م

 !ایبگو غلط کردم تا ولت کنم. التماسم کن رو _

 :گفتم دمشیشن یکه خودمم به زور م یآروم یصدا با

 یو نمرمثل تو  یوقت التماس آدم پست چی. من هیبر یآرزوش رو با خودت به گور م _

 .کنم

. دوباره دیچیپشتم پ یتو یخورد و درد بد واریپرتم کرد. کمرم به د واری. سمت دستادیا

 :در آورد و گفت بشیرو از ج شیرو به روم زانو زد. گوش

 باراد جونت بفرستم؟ یو برا رمیعکس ازت بگ هیچه طوره  _
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ل قابمرو  یرو برگردوندم. چونم رو گرفت و من رو سمت خودش برگردوند. گوش صورتم

رو  که به چشم هام خورد، چشم هام یصورتم گرفت و ازم عکس گرفت. نور فلش گوش

 .بستم

 :شد و گفت بلند

 زنم یاالن به عشقت زنگ م _

 :کاوه

  .سالم باراد خان _

_ ... 

 .شینیبرات بفرستم. دوست دارم بب یعکس هیخوام  یم نیبب _

_ ... 

 :رو براش فرستاد و گفت عکس

 ش؟یدید _ 

_ ... 

که  نیون ابد ینیرو زنده بب ایرو یاگه دوست دار نی. ببیگوش کن دیکه با ییتو نیا _

 .تمفرس یکه برات م یآدرس نیبه ا یایم یبزن یحرف ای گهیهر کسه د ای سیبه پل

_ ... 

 نترس هنوز زنده است _

_ ... 
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 کیج کیج گهیتا باهم د کریاسپ یزارم رو یرو م یاالن گوش شهیعاشق پ یباشه آقا_

 .نیکن

رش بهم سرو مقابلم قرار داد و با  یگذاشت و سمتم اومد. گوش کریاسپ یرو رو یگوش

 .اشاره کرد تا حرف بزنم

 باراد؟ _

 حالت خوبه؟ زمیعز ایرو _

 :کردم و گفتم یسرفه ا تک

 .آره خوبم. نگران من نباش _

 .زاشتمیخونه تنها م یتور و تو دیمن بود. نبا ریهمش تقص دیببخش ایرو _

 .تو نبود. منم مقصر بودم ریه همش تقصن _

 ...یو تو رو از دست اون عوض امیزود م یلینگران نباش خ _

 :فتگدر آورد و  کریرو از حالت اسپ یکنه گوش لینذاشت باراد حرفش رو تکم کاوه

د خودت رو زو یلیخ یخوا یرو زنده م ایاگه رو نی. ببشهیعاشق پ یتر برو آقا  واشی _

 شد؟ تیحال سیون پل. بدنجایبرسون ا

_ ... 

 .رو قطع کرد و رفت یگوش

 

 باراد
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 نیم چرا افهم یاصال نم ؟یچ ی. آخه برادهیرو دزد ای. روشهیکثافت! باروم نم ی کاوه

ر شد. دوباره سرم آوا یرو ایانگار دن دمیرو تو اون حال د ایعکس رو یکار رو کرده؟ وقت

خودم  گهید ادیسرش ب ییدفعه هم بال نیذاشتم.ا گه ا یتنهاش م دیمن بود. نبا ریتقص

  .بخشم یرو نم

وقت  چینشه ه شیزیخورم اگه چ یکنم کمکمون کن. قسم م یخواهش م ایخدا

 .تنهاش نزارم

 دیود تاک. کاوه آدرس رو برام فرستاده بود. آخرش هم نوشته بدیدستم لرز یتو یگوش

 .ایب سیبرات مهمه بدون پل ایکنم اگه جون رو یم

نگم مطمئنا هر  سیدونستم اگه به پل یبه حرفش گوش کنه؟ من مبود که  یک

شتم و رو بردا چی. سوئسیپل شی. آماده شدم تا برم پمیافتاد یخطر م یدوتامون تو

 .زدم رونیازخونه ب

ر زدم و . دستادمیا یاتاق سروان محمد ینگه داشتم و داخل رفتم. جلو یکالنتر یجلو

 .داخل رفتم

 :گفت ین محمدنشستم. سروا یصندل یرو

 .میاز همسر شما ندار یوفادار متاسفانه ما هنوز اطالع یآقا _

 دونم کجاست یمن م _

 کجاست؟ _

خواست  رو برام فرستاد. فقط ازم ییجا هیبهم زنگ زد و آدرس  دتشیکه دزد یاون _

 .خبر ندم سیکه تنها برم و به پل
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ن اال نیبه من. هم نی. آدرس رو بدنیکه به حرفش گوش نداد نیکرد یکار خوب _

 .اون جا میکنم تا بر یهماهنگ م

 .کشهیرو م ایکرده که رو دی. کاوه تهدنیفقط جناب سروان تو رو خدا مراقب باش _

 .نینباش زیچ چیشما نگران ه _

 .ممنون _

 ن؟یبه خانوادش خبر داد _

  نه _

 .میدیما خبر م _

 .ممنونم جناب سروان _

. با میودبکه کاوه برام فرستاده بود،  یا تو آدرسه سیساعت بعد من همراه با پل کی

ن رو برد از آدم هاش اومد دنبالم و م یکیکاوه تماس گرفتم و بهش گفتم که اومدم. 

 یگه مرو ن یاسقاط ینایبود که توش ماش ییجا هیکه کاوه گفته بود شب ییداخل. جا

 .دماتاق ش هی. همراه اون آدم وارد یمیقد یها نیپر بود از ماش اطشیداشتن. ح

خورد به  که چشمم بهش نیبودم که در باز شد و کاوه اومد تو. هم ستادهیاتاق ا یتو

 .از محافظ هاش جلوم رو گرفت یکیکه  دمیسمتش دو

 :زد و گفت یخند شین کاوه

 .باراد جان یخوش اومد یلیمن خ افتیبه ض _

 کجاست؟ ایرو _
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 .امنه نترس ایرو یجا _

 .نمشیخوام بب یم _

 .ینیب یرو هم م ایدم نه تو. رو یجا منم که دستور م نیا _

 .نمشیخوام بب یاالن م _

 .ایرو شیاز محافظ هاش اشاره کرد تا من رو ببرن پ یکی به

 .نمیرو بب ای. در باز شد و من تونستم رومیستادیدر ا هی یبه رو رو

 دم.شده بود. بلندش کردم و صداش کر هوشی. بدمیدو ایشدم و به سمت رو داخل

 :کرد و گفت یچشم هاش رو باز کرد و نگاهم کرد. سرفه ا

 باراد؟ یبالخره اومد _

 ؟یخوب ایرو _

 .آره خوبم _

 .منه رهیبه سرت آورده. همش تقص ییاون کثافت چه بال نیبب _

 .حرف رو نینه نگو ا _

 .اومد یبال سرت نم نیوقت ا چیذاشتم ه یاگه من تنهات نم _

 .منم بود ریتقص _

م تو رو جا یو قضاوت ب میمن بودم که با خودخواه نی. اینداشت یریتقص چیتو هنه  _

 .روز انداختم نیبه ا

 باراد _
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 جان باراد _

 .بال رو سرم آورده نیا یک دمیبالخره فهم _

 ؟یک _

 کاوه _

 کاوه؟ ؟یچ _

 :و گفت ستادیا ایاومدن کاوه حرفممون نصفه موند. کنار من و رو با

 .سرمون رفت نیکن کیج کیکمتر ج گهیبسه د _

 :چشم هاش زل زدم و گفتم ی. توستادمیشدم و روبه روش ا بلند

و  یقدر عوض نیمثل تو ا یشد کس یوقت باورم نم چی! هیلیکاوه! خ یپست یلیخ _

 .کثافت باشه

برم ب ورشیصورتم، حرفم رو قطع کردم. خواستم به سمتش  یفرود اومدن دستش رو با

 .گرفتنکه محافظ هاش جلوم رو 

 :زدم داد

 کارت کرده بود؟ یهان؟ مگه چ یکرد شیو زندگ ایکار رو با رو نیچرا ا _

 :گفت کاوه

 ؟یزن یحرف م یطور نیا یکه دار یدون یاز من و گذشتم م یتو چ _

 نیهمچ قیدختر ال نیدونم ا یدونم. فقط م یاز گذشتت نم یزیدرسته من چ _

 .نبود یزیچ
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 .هم هستن نایدتر از اب قیدختر و خانوادش ال نیا _

 .ستنینه ن _

 چیه هکبا من و خانوادم کرده  یکار یحسام همت یدختر، آقا نیچرا هستن. پدر ا _

 .تونم فراموش کنم یوقت نم

 :اومد که گفت ایرو یصدا

 ؟یحسام همت یتو..تو گفت_

 .آره حسام... پدرت _

 .منه ی. حسام عموستیاسم پدر من حسام ن یول _

 توئه نه پدرت؟ یباور کنم که حسام عمو یخوا ی. میگیچرت م یدار _

 .منه یآره حسام عمو _

 م،یودبکه ما به حسام داده  یخونه ا یتو و خانوادت تو دمی. خودم دستیممکن ن _

 .نیکرد یم یزندگ

ون موقع تا من بچه بودم، عموم اون خونه رو به پدرم فروخت و رفت خارج. از ا یوقت _

 .میکدوم ازش خبر ندار چیاده ام هحاال نه من و نه خانو

 !یگیمثل سگ دروغ م یدار _

روز  نیه امن به خاطر اشتباه عموم ب شهی. باورم نمقتهیحق نیحرف ها ع نیا یهمه  _

 .افتادم

 .دوتا دست هاش نگه داشت نینشست. سرش رو ب یصندل یرو کاوه
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کار رو  نیحسامه و ادختر  ایفکر کرده بود که رو یبود که کالفست. اون اشتباه معلوم

 .رهیگ یکرد که داره انتقام م یخودش فکر م شیباهاش کرده بود و پ

 :اومد سیپل یصدا

 .نیکن می. بهتره که خودتون رو تسلنیهست سیمحاصره پل یشما تو _

و به دستش داشت ر یکه تو یبلند شد. به سمتم اومد. اسلحه ا یصندل یاز رو کاوه

 :سمتم گرفت  گفت

 جا. هان؟ نیا ایب سیبرات مهمه بدون پل ایبودم اگه جون رو مگه نگفته _

 .خبر دادم سیبرام مهم بود به پل ایچون جون رو _

 .نیبش ایرو شیبرو عقب... برو پ _

ه داره درد نگاه کردم. معلوم بود ک اینشستم. به صورت رو ایعقب رفتم و کنار رو عقب

 .ارهیخودش ب یخواست به رو ینم یول کشهیم

 سایزنه. پلبهت ب یبیتونه آس ینم گهینباش. کاوه د زیچ چینگران ه زمیجان، عز ایرو _

 .کنن یبهمون کمک م

 :و گفت ستادیا ایمن رو رو یرو به رو کاوه

 .نیمونزنده ب دیپس شما هم نبا رون،یجا برم ب نیاگه قرار نباشه من زنده از ا _

مت ماشه. بود. دستش رو برد سمونده  رهیدست کاوه بود خ یکه تو یبه اسلحه ا نگاهم

 .ایرو غیج یاومد و پشت بندش صدا کیشل یچشم هام رو بستم. صدا

 .ودافتاده ب نیزم یکه غرق در خون رو دمیهام رو که باز کردم. کاوه رو د چشم
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ها  سیا از پلبود ،کاوه رو زده بود. چند ت ستادهیچارچوب در ا یها که تو سیاز پل یکی

 ایکاوه رو با خودشون بردن. نگاهم رو به سمت رو یهااومدن داخل و محافظ 

 .شده بود. بلندش کردم هوشیچرخوندم. ب

 ا؟یچشم هات رو باز کن. رو زمیعز ا؟یرو ا؟یرو _

 

 

 ایرو

 مارستانیب یدونستم کجام. به مغزم فشار آوردم. تو یهام رو آروم باز کردم. نم چشم

 چرا؟ یبودم ول

 .کاوه شدکه به  یکی... شلسی... پلکاوه

سرش  دستش بود و ی. دستم تودینبود. نگاهم به سمت باراد چرخ ادمی یا گهید زیچ

 رهیگاهم خبود. خدا رو شکر که سالم بود. ن دهیگوشه تخت گذاشته بود و خواب یرو رو

اده بود. صورتش افت یبهش مونده بود. دستم رو بردم سمت چند تا از تار موهاش که رو

 :. باراد گفتدمیدستم رو کنار کش عی. سردش داریه بخواستم مرتبشون کنم ک

 ؟یبه هوش اومد یک _

 االن نیهم _

 .خدا رو شکر که حالت خوبه _

 نجام؟یچند روزه که ا _

 .یهوشیکه ب شهیم یاالن پنج روز _
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 !پنج  روز؟ _

ود. بشده  فیکه به بدنت خورده، بدنت ضع ییآره دکترها گفتن به خاطر ضربه ها _

 .یخدا رو شکر که االن به هوش اومد یول یبود هوشیرو ب یچند روز نیهم یبرا

 :انداخت و گفت نییسرش رو پا باراد

 .اتفاقات منم نیا ی. باعث و بانایخوام رو یازت معذرت م _

 .یمن که قبال بهت گفتم تنها تو مقصر نبود _

 ...ذاشتم اگه یچرا من مقصر بودم. اگه تنهات نم _

 :ه بده گفتمحرفش رو ادام نذاشتم

 حرفا رو بشنوم نیخوام ا ینم گهید _

 ایرو _

 جانم _

 ؟یتو هنوزم من رو دوست دار _

به هوش  که من دیاومد داخل. تا د ایجوابش رو بدم که در اتاق باز شد و ست خواستم

 :اومدم به سمتم اومد خواستم بلند بشم که گفت

کته سهممون رو  یعادت کرد. دختر تو یتکون بخور دیتکون نخور. دکتر گفته نبا _

 ؟یبد

 :فت،گ ختیر یکه داشت اشک م یسمتم خم شد و بغلم کرد. ازم جدا شد و درحال به
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د من اوم یسرت م یینگرانت بودم. اگه بال یلی. خیخدا رو شکر که به هوش اومد _

 کردم؟ یم دیکار با یچ

 :زدم و گفتم لبخند

 .خوبه یلیحالم خ ینیبینکن االن که م هیگر _

 ایرو _

 جانم؟_

 .خواستم بهت بگم یم یزیچ هیراستش  _

 .بگو _

 .داخل انیمنتظرن که ب رونیدو نفر ب _

 :تعجب گفتم با

 دو نفر؟ _

 .آره بابا و داداشت _

 نجا؟یبابا و داداشم؟ اومدن ا _

 آره _

 اون ها از کجا خبر دار شدن؟ _

 :گفت باراد

 .بهشون خبر داده بود سیپل _

 :گفت ایست
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 نه؟ ای انیم بهشون؟ ببگ یچ _

 :کردم و گفتم یمکث

 .داخل انیباشه بگو ب _

 .مدنرفت. چند لحظه بعد همراه بابا و داداشم داخل او رونیلبخند زد و ب ایست

. گذاشت. منتظر واکنش من بود زیم یدستش داشت رو رو یکه تو یدسته گل بابا

م بهش . خودم رو محکشد و بغلم کرد کتریکردن. بابا نزد ختنیاشک هام شروع به ر

ان، ج ایآغوش امنش تنگ شده بود. ازم جدا شد و گفت: رو یبرا یلیفشردم. دلم خ

رت سکه  ییبالها یدونم همه  ی. ممیتو هست یدخترم من و داداشت واقعا شرمنده 

 .ماست رهیاومده همش تقص

 .رو سمت صورتش بردم و اشک هاش رو پاک کردم دستم

 .رف روح نینه بابا جون. نگو ا _

خانواده  وجام چهار سال تو رواز خونه  ی.من با قضاوت بیخوام من رو ببخش یازت م _

 ات دور کردم

 .وقت از دست شما ناراحت نبودم که بخوام ببخشمتون چیبابا من ه _

وشحالم خ یلیرفت عقب و داداشم جلو اومد و بغلم کرد. ازش جدا شدم و گفتم: خ بابا

 .میهست گهیکه دوباره کنار هم د

 :گفت بابا

 یکرده. داداشم با اون کار احمقانش زندگ فیرو برام تعر زیدخترم باراد جان همه چ _

 میخوام تمام گذشته رو جبران کنم. من و داداشت تصم یما رو به باد داد. االن من م
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رو جبران  تییو چهار سال تنها میکن یباهم زندگ یتهارن تا سه نفر میایب میگرفت

 .میکن

 :خوشحال شدم. لبخند زدم و گفتم یلیحرفش خ نیا از

 .ازتون ممنونم بابا _

 :رو به باراد گفت بابا

 هی که به شهیم دایپ یازت ممنونم. کمتر کس یکه مراقب دخترم بود یبابت مدت _

 .کمک کنه بهیغر

 :گفت باراد

 .بود فمینکردم. وظ یمن که کار _

 .به هرحال ازت ممنونم _

 .هیبرم. جمعتون خانوادگ گهیب با اجازتون من دکنم. خو یخواهش م _

 :گفت بابا

 ایو و رودر مورد ت ای. ستییاز خانواده ما یجزئ گهیپسرم؟ تو د یبر یخوا یکجا م _

ات ازدواج تونه باه یندارم اگه دخترم دوست داشته باشه م یکرده. من حرف فیبرام تعر

 .تونه خوشبختش کنه یبهتر از تو م یکنه. چه کس

 :. بابا گفتدمیکش یانداختم. خجالت م نییرو پا سرم

 دخترم؟ هینظرت چ _

 :نگفتم که بابا گفت یزیچ
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 .پس مبارکه گه؟ید تهیسکوت عالمت رضا _

 :شونه باراد و گفت یدستش رو گذاشت رو بابا

 .نیخوشبخت بش شاهللیا _

 :گفت باراد

 .یهمت یممنونم آقا _

 :رو باز کرد و گفت ینیریجعبه ش ایست

 .نیباهم خوشبخت بش شاهللی. ایمبارکه خواهر _

ت داشتن کرد. خدا رو باب یداشت نگاهم م یشدم. با خوشحال رهیباراد خ یچشم ها به

 .شد، شکر کردم مونییکه باعث آشنا یباراد و تصادف
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 یوستارمانم بود که منتشرش کردم. از تک تک د نیرمان هم تموم شد. اول نیا خوب

. نیاشباز خوندنش لذت برده  دوارمیکردن ممنونم. ام میمدت همراه نیگلم که تو ا

 .خوام یعذر م مانهیهم که بود، صم یا یمنتظر نظراتتون هستم. بابت هر کم و کاست

 احقی

 اسی: راستاریو
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