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 !ماه من

 !غصه اگر هست، بگو تا باشد

 ،یخوشبخت یمعن

 ...!اندوه است  بودن

 و شور یهمه شاد نیهمه غصه و غم، ا نیا

 باغند کی وهیم! و چه نه یبخواه چه

 ... نیرا با هم و با عشق بچ همه

 مبر؛ ادیاز  یول

 خدا ادیاست پر از  یهر کوه بلند، سبزه زار پشت

 خواند؛ یم یدر آن باز کس و

 خدا هست، خدا هست که

 !چرا؟! چرا غصه؟ و

*** 

 نشینام نقشبند آفر به

را باال  نکشیع دیکش نییسر سام اور ضبطش را پا یبه خودش اورد صداوحشتناک برخورد دو کاپوت او را  یصدا

هم شده  دیپرا: زد و در دل گفت یپوزخند شیجلو یله شده  دیپرا دنیبا د. داد و گردنش را مثل غاز باال برد

: گفت یداد و با خونسرد نییرا پا شا شهیش دیکوبیکاپوتش م یکه با مشت رو یدختر غیج یبا صدا ن؟یماش

 جانم؟ 

من  نیداخل شاخ به شاخ به ماش یایم یخونسرد تیطرفه رو با نها هی ابونهیخ ؟یمگه کور: با حرص گفت دختر

 جانم؟ یگیاونوقت م یدیاومدن به خودت نم نییزحمت پا یزنیم

ستش ببرن برات در انیب زنمیاالن زنگ م نتمیماش سیبرات خوب ن زه،یزیحرص نخور موهات م نقدریا زمیعز: - 

 .از اولشم بهتر بشه دمیکنن قول م

 . ادیافسر ب زنمیالزم نکرده االن زنگ م رینخ: گفت اوردیدر م فشیرا از ک لشیکه موبا همانطور

اب  د،یکش رونیرا از دست دختر ب لیموبا یضربت یشد و با حرکت ادهیپ نیاز ماش یخطرش گل کرد فور حس

 سم؟یچقدر بنو: گفت یتصنع یدهانش را فرو داد و با خونسرد

 ن؟یسیچقدر بنو ویچ: با تعجب چند بار پلک زد و گفت دختر

چقدر : چشم دختر چند بار تکان داد  یکرد و دسته چکش را در اورد و ان را جلو شیپالتو بیرا در ج دستش

 ن؟یبش یتا جبران خسارت بشه و راض سمیبنو
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. شدینم بشیجز ارور نس یزیچ کردیبه مغزش رجوع م هر چه دیفهمیحرف مرد را نم یهنگ کرده بود معنا انگار

خراش  یبلند مرد نگاه کرد که فقط کم یشاس نیبه ماش. کاپوتش له شده بود بایتقر نشیبرگشت سمت ماش

 دیدر دل به خودش خند بودکرده  دایپ یورم مسخره ا دیکش شیشانیبه پ یزد و دست یبرداشته بود پوزخند

افتاد چقدر  دشیسف دیدوباره نگاهش به پرا. فقط ورم کرده بود شیشانیچقدر پوست کلفت بود که با ان ضربه، پ

فقط  ؛یچیرا ان هم دست دوم بخرد، اما حاال چه شده بود؟ ه ارهیابو ط نیتالش کرده بود تا توانست ا

 .عروسکش نفله شده بود

 نیاز ییرها یناچار برا شدیش کرد وقتش داشت تلف مبه ساعت ینگاه دیا یدختر در نم یصدا دید یوقت

 کنه؟یم تونیچقدر راض نینگفت! خب: مخمصه چند بار سرفه کرد تا دختر به طرفش برگشت

 رو؟  تونیتیمسئول یب ن؟یبخر نیخوایم ویچ: شد نیدختر غمگ نگاه

همه چک و  نیمن فرصت ا نیایازتون با من راه ب کنمیخانوم، خواهش م: داد رونیکالفه اش را از دهان ب پوف

 .دیشماره حساب بد خرم،یم نتونویکال چند؟ ماش. چونه زدنو ندارم

 شماره حساب؟ ! خالف کرده خره؟یم نیچند؟ ماش یماتش برد چ دختر

 .شماره حساب خانوم: گفت تیعصبان با

 . اعداد را پشت هم ادا کرد دیگویخورد بدون انکه بداند چه م کهیبلندش  یصدا از

شد و در چشم بر هم  نیتکان داد سوار ماش یبه عنوان خداحافظ یشانیرا به او داد و دو انگشتش را کنار پ چک

 کینو، نه  دیپرا. شدینو م دیپرا کی یدختر به چک نگاه کرد مبلغ را چند بار خواند به اندازه . محو شد یزدن

 ....دست دوم قراضه دیپرا

 . کننیتو رو خدا بلند شو ابرومون رفت همه دارن مارو رو نگاه م ا،یبس کن ارم: مهناز

 ؟یکنیبلند ازش بپرسم ، با من ازدواج م یزانو بزنمو با صدا بامیخب نگاه کنن دوس دارم در مقابل خانوم ز: ایارم

 ییادر دلش غوغ دیانقدر بلند بود که همه سر ها به طرف انها برگشت مهناز معذب شد چشمانش درخش شیصدا

 کیبا  ایارم. و تالش کرد او را بلند کند ایارم یبازو ریبه خودش مسلط شود دست برد ز یکرد کم یسع. بود

نگاهش را به چشمان شرم زده . نشست شیصندل یشده اش را تکان داد و رو یخاک یحرکت بلند شد و زانوها

 یلبخند. ف او هزار بار رنگاوارنگ شودهمه ساده باشد و با هر حر نیدختر ا نیا شد؛یمهناز دوخت باورش نم ی

 ؟یجوابمو بد یخوایعشق من نم: چانه اش حائل کرد و ارام گفت ریزد دستش را ز

 رید گمیم. ادهیحاال وقت ز: لرزان گفت ییگفتن نداشت چند بار پلک زد و بعد با صدا یبرا یجواب دیخند مهناز

 .میوقته بهتره برگرد

 .....بانو دستور بدن یهر چ: زد و گفت یپوزخند ایارم

کرد با لمس  یکنسول کنار تخت برد سع یدستش را رو رفتیخواب نازش رژه م یبود که رو یساعت زنگ یصدا

ساعت،  یکار را تکرار کرد تا باالخره به جا نیدر ابعاد ساعت ان را خفه کند چند بار با شدت ا یزیکردن هر چ
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سرش را  یسر رهیبا تمام خ. گم شد شهیخرد شدن ش یدر صدا یساعت زنگ یو صدا دیکوب نیاب را به زم وانیل

 غیج غیج دایبود که در با شدت باز شد و پارم دهینرس قهیدق کیبه  امدیبالشت فرو برد هنوز هم خوابش م ریز

خوک سرشو  نیع! با توأماااا یه. نیاتاقو بب ه؟یچه وضع نی، ا یوحش! نیرو بب نجایا! خدا! یوا: کنان وارد شد

 .کشهیمبالش خرناس  ریفرو کرده ز

 نیکردن ا داریرا ببرد بعد از قطع کردن ان نوبت ب شیکند و صدا دایرا پ یکرد در ان بازار شام ساعت زنگ یسع

انگار  کردینم یفرق ایارم یاما برا. پرت کرد و با مشت و لگد به جانش افتاد ایارم یخودش را رو. بود یخرس قطب

 !!! ساعت هفته ایارم: و گفت انداختبه ساعت  ینگاه دایپارم. دادندیرا ماساژ م داشتند بدنش

تخت  یپشتش سوار بود به گوشه  یبدبخت که رو یدایبلند شود و پارم شیاز جا عیسر ایبود تا ارم یکاف نیهم

لبش تا  یکه از گوشه  یچشمان پف کرده اش را در اتاق چرخاند اب دهان ایارم. بخورد واریو سرش به د فتدیب

 یکه به خاطر خواب الودگ ییکرد و با صدا کبود را با دست پا دهیبالشت تار کش یبود و تا رو ختهیلپش ر نییپا

  ؟ینکرد دارمیچرا زودتر ب: که صورتش از درد درهم رفته بود گفت دایکلفت تر شده بود رو به پارم

صد  کنمیمن دو ساعته دارم صدات م یعوض: شیموها دنیبه طرفش حمله کرد و شروع کرد به کش دایپارم

  ؟یهست یچه جونور گهیرحمت به گاو تو د

تکه . را کنار زدو از جا بلند شد اما به محض بلند شدن دادش به هوا رفت شیدست خواهر کوچولو کیبا  ایارم

 ...فرو رفته بود شیدر پا شهیش یا

 دنیوارد اتاق شد با د یهمه سر و صدا را کشف کند وقت نیعلت ادو تا باال امد تا  یکیخانوم پله هارا  افسانه

تپلش فشار  کلیبه ه یصورت کنار زد کم یرا از تو شیشراب یقارچ یو موها دیکش یقینفس عم ایارم هیخون یپا

 کردیکه با وحشت به برادرش نگاه م دایپارم هب یخم شد و نگاه ایارم یپا یاورد تا زودتر به پسرش برسد جلو

بدو  ؟یالک ناخنتم که هنوز پاک نکرد ؟یمگه مدرسه ندار یکنیم کاریچ نجایتو ا: با تحکم گفت بایانداخت تقر

 .نمیدنبال کارت بب

همه اش از  دانستیم امدیدر ن شیصدا دیکش رونیب ایارم یرا از پا شهیحرکت ش کیبا  دایاز رفتن پارم بعد

گذاشت  شیپا یرو یبود چند برگ دستمال کاغذ قیزخمش عم گرفتیرا گاز م نیزم دیغرورش است و اال االن با

پسرشان به  یقانعش کرد که پا یحیپله ها خسرو را صدا زد و با مختصر توض یرفت از همان باال رونیو به ب

 .دارد اجیاحت هیبخ

و دوباره چشمش  به او انداخت ینگاه میافسانه ن. لنگ لنگان به همراه پدر وارد خانه شد ایشده بود که ارم ظهر

از دست پسرش کالفه شده بود  گرید زدیکه با او حرف نم شدیم یدو سه ماه دیشا. دوخت ونیزیرا به تلو

 دیمثل او بع یاجتماع تیموقع التویبه سن و سالو تحص یاز پسر یبندوبار یهمه ب نیطاقتش طاق شده بود ا

 . بود
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 یمست ویبه خاطر خوش گذران اششانیکه پسر ع شیهمان سه ماه پ. گذشتینم انیاز ان جر یسه ماه هنوز

همان بچه  ایننگ ارم یخرج برداشت تا توانستند لکه  شانیچقدر برا. را باال اورده بود یاز حد شکم دختر شیب

شده بود که  حیانقدر وق. کرده بود فیکث هاکه دامن پاکش را پسر نفهم ان یدختر چارهیب. حرامزاده را نابود کنند ی

 ی هیبچه ما نیا کردیافسانه واقعا احساس خطر م. رفتیبار نم ریبا دختر ازدواج کند ز دیبا گفتیرو مهر چه خس

 طیشرا نیا یبرا یهر چه زودتر فکر دیبا. نداشت شیبرا ییمعنا چیبود آبرو ه انیمنصور یخانواده  هیسرافکندگ

 ....کردندیم

*** 

 

 که به راه حق سرو جان بازند آنان

 دگر از کتاب عشق آغازند یفصل

 از بهر وصال  ستادهیبر کف و ا جان

 تازندیمحو شب و فتح سحر م تا

اش بود تا فضا  یهم چاشن ژنیتمام خانه را پر کرده بود قل قل کپسول اکس شیخس خس نفس ها یصدا

 .بود یمیرح یمرتض یاقا ینبود انجا خانه  مارستانیاما انجا ب مارستانیخفقان اور ب طیبشود همان مح

که سه  نیهم. ستادیگل دارش را سرش کرد و به نماز ا دیامد چادر سف رونیخانوم وضو گرفته از اشپزخانه ب دیناه

وضو گرفت  یبه سخت. رفت یاب اورد و به طرف اتاق اقا مرتض یرکعت را خواند دوباره به اشپزخانه رفت کاسه ا

مهر را به  عیخانوم سر دیداد که به رکوع رفته ناه شانبا چشم ن لب زمزمه کرد ریرا ز ییزهایچ دیو دوباره دراز کش

 .کرد کینزد یشانیپ

بود اما  اطیبود چشمش به ح نیچشمان سبزش غمگ کردینگاه م اطیبود و به ح ستادهیپشت پنجره ا معصومه

از چهره  یشد که خستگ دایابوالفضل پ یمردانه  کلیباز شد و ه اطیهمان لحظه در ح ،یدلو حواسش در اتاق بغل

 . دیفهمپشتش  یرو یکوله  یرا از رو نیانگار باز هم باشگاه بود ا دیباریاش م

استرس داشت انگار در  شهیمثل هم. کرده بود ریبود حنانه باز هم د میدر اتاق چرخاند ساعت هشت و ن چشم

کم شده بود  شیار فشار روحاز ب یجواب کنکورش ان هفته امده بود با قبول شدنش کم. شستندیدلش رخت م

 ...اما تمام نشده بود

حواسش از دورو برش پرت شده بود که در با شدت باز شد  کردیاو را ارام م نکاریا دیکشیم شیرا در موها دستش

 .دیو حنانه به داخل پر

 احواالت؟. سالم بر تنها خواهر خودم: داد زد یشگیبشاش هم هیهمان روح با

 ؟یتا حاال کجا بود: کرد و گفت یاخم معصومه

 ...یجا جون ابج چیه: گفت کردیهمان طور که چادرش را تا م حنانه
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 ریز یچوپان دروغ گو برو هم سن خودتو رنگ کن از رد خط چشم پاک شده : رنگ مالمت گرفت نگاهش

 .یجا نبود چیچشمت معلومه که ه

رفت معصومه  رونیلباسش را عوض کرد و از اتاق ب عیبدون حرف سر دیکه دستش رو شده بود لبش را گز حنانه

دوباره در گوشه . شوردیو چند بار صورتش را با صابون خرچنگ م رودیم ییکه او االن به دستشو دانستیخوب م

 نییسرش را پا ابوی نیبه دست ع یشابوالفضل بود که گو نباریا. تخت دو زانو کز کرد و در فکر فرو رفت ی

 اختراع کردن؟ یدرو برا چ نیا: گفت یمعصومه با تند. انداخت و وارد شد

تو  سین یخبر چیه میدار یشام چ. بودن کاریاحتماال ب: بردارد گفت یبدون انکه نگاهش را از گوش ابوالفضل

 اشپزخونه؟

 .کوفت بار گذاشتم برات : - 

 . رمیمیم یدرست کن دارم از گرسنگ زیچ هیپاشو برو  دمیهه هه خند: - 

 ن؟یندار یا گهیامر د: رفت و گفت یغره ا چشم

 .شورو گوجم بزار اریچرا بغل کتلتتات خ: - 

شده بود چون ابوالفضل با قهقهه از انجا فرار  ریرا بکند اما د شیبه طرفش حمله کرد تا خال خال موها معصومه

 .کرده بود

اشپزخانه نشسته  یپشت صندلبازش کرده بود و  یموها یدستش را ال. کتلت تمام اشپزخانه را پر کرده بود یبو

 ییچشم دوخته بود چقدر فکرش مشغول بود عقلش راه به جا شدیبلند م شیکه از استکان چا یبود و به بخار

 یاز پشت رو یدست. کندیچه فکر م بهدر حال حاضر  دانستیگوناگون در سرش بود که نم یانقدر فکر ها دادینم

قلبش  یبود، دستش را رو یبه عقب برگشت اقا مرتض ـــــعــیمثل ه ییشانه اش نشست هل خورد و با صدا

 ؟یمنو ترسوند! بابا: فشار داد و گفت

دختر بابا به : معصومه قرار گرفت یرا به حرکت در اورد و روبه رو لچرشیزد و چرخ و ینیلبخند دلنش یمرتض اقا

 غرق شده؟ ینطوریکه ا کنهیفکر م یچ

خس  یبا همان نفس ها یاقا مرتض. ختیر شیشانیپ یرو شیتونیز یانداخت موها نییسرش را پا معصومه

بهتره  یانگار تو قصد خوردنشو ندار: به دهان گذاشت و گفت یدخترش، قند یخسش دست برد به استکان چا

 .بدم بشویخودم ترت

معصوم را نداشت  یکه طاقت ان نگاه ها یزد و چشمانش را به پدر دوخت؛ اقا مرتض یلبخند محزون معصومه

 گل بابا امروز چش شده؟: گفت

 .بابا سین یزیچ: و گفت دیکش قیچند نفس عم دیبرچ لب

 دونمیم. ستمین یکه پدر خوب دونمیم. براتون کنمیم یکه کاهل دونمیم: و گفت دیبه سر دخترش کش یدست

 ...درست انجام بدم اما فموینتونستم وظ
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مثل  یمن به داشتن پدر. نینگ یچیه. شییییییییییه: لب پدر برد و گفت یبغضش شکست دست رو معصومه

بهتر  زیچ هی رهیازت بگ زویچ هیخدا  یوقت گنیچون م سیهم باشه مهم ن یهر کمبود و کاست. کنمیشما افتخار م

 .نییخدا ی هیهد نیبهتر نکنم شما و مامان برا م دایپ تونمیمن از تو بهتر کجا م ییبابا ده،یبهت م

بهش  یدختر نیبچه اش کم اورد واقعا خدا به او نظر کرده بود که چن نیمقابل تواضع اباز هم در  یمرتض اقا

استفاده  هیاز سهم یداد شنهادیبهم گفته پ دیناه: ارام گفت ییداد و با صدا رونینفس قطعه قطعه اش را ب. داد

 ،یریبگ میبرا خودت تصم یکه خودت بتون یعاقلو خانوم هست نقدرمیا یبزرگ شد گهیمعصومه جان تو د. یکن

 ..پس معطل نکن هیراه، راهه خوب نیا یکنیاگه فکر م

 .نیداشته باش یتینارضا نیکمتر خوامیاما بابا من نم: - 

خودم عرضه ندارم  یخودم قدرت کار کردن ندارم وقت یبابا؟ وقت یتیچه نارضا: زد و گفت یلبخند تلخ یمرتض اقا

باشم؟ مگه ابوالفضل که رفت دانشگاه با  یناراض تونمیم یاز چ گهیپس د دخترمو با پول خودم بفرستم دانشگاه

هنر کنم بتونم با پول  یلیمن خ. نینکن این یکارو بکن نیبگم شماها ا تونمینرفت؟ باباجون من که نم هیسهم

 یخوشحالم از استفاده  ای میراض گمینم. نهیتو هم ناراحت نباش خدا الرحم الرحم. حقوقم خرج داروهامو بدم

تو کنکورت خودت با همت  دمیقدرم که د نیهم. طیناچارم به قبول شرا ستین یچاره ا یوقت یول هیشما از سهم

 .خدا دخترم یبه رضا میراض هیه نوع دلگرمیبرام  یخودت قبول شد

 

ته بود دوس را گرف بانشیعذاب وجدان گر یهم خوشحال بود هم نبود نوع شدیشروع م شیکالس ها فردا

به  یرفت، نگاه شیواریکمد د هیقد ی نهیاز جا بلند شد به طرف ا شد؟یاستفاده کند اما مگر م هینداشت از سهم

که  یصورت یسبز لبان ید چشمانیسف یبا پوست یداد دختر نهیبه دختر در ا ینظام یخودش کرد لبخند زد سالم

 یبود که همه  خبریخبر بود، ب یب شیبایز یخودش از چهره  شدندیقرمز م یفور گرفتشانیهر بار به دندان م

 یصدا. شیهم از سادگ دیشا گرفت،یهم از تواضعش نشأت م نیا دیشا. داشتن چهره اش را دارند یدختران ارزو

 یبرا دیپرده را کنار زد مادر با چادر سف یاتاقش رفت کم یپنجره  فاو را از خودش جدا کرد به طر اطیزنگ ح

که  یچهار شانه با صالبت با لبخند یشد مرد دایدر ان پ یباز شد و قامت مرد اطیرفت در ح وانیا یرو شوازیپ

 ختیقلب معصومه فرو ر هیصدم ثان کیبود در  یکه نوران یو صورت بستیوقت از چهره اش رخت نم چیه

 خواستینم. دیشنیرا م شانیاحوال پرس یاز کنار پنجره کنار رفت صدا یفور. که تب دارد ییحرارتش باال رفت گو

کوتاه باز شد و مادرش  یدر با تقه ا نکهیپا و ان پا شد به دنبال راه فرار، تا ا نیا یبرود دستپاچه بود کم رونیب

 شیتو اتاق پ رمیرو اماده کن من م ییرایپذ یها لهیوس ایاومده ب لتیمعصومه جان مادر، عمو سه: وارد شد

 .نایبابات ا

به سر کرد و بعد چادر  یبود بلند شد شال سبز قشنگ ییسر تکان دهد در دلش غوغا فقط توانست معصومه

با هل  یرا در اورد عطر چا ییلب طال یفنجان ها. لرزان وارد اشپزخانه شد ییبا پاها.را برسر انداخت دشیسف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٩ 

کرده بودند را  مشیاز دست ابوالفضل قا که ینیریها را باز کرد جعبه ش نتیاز کاب یکیدر  دادیرا نوازش م شینیب

گرومپ گرومپ قلبش را  یرا بلند کرد و به طرف اتاق پدر رفت صدا ینیس. دیبشقاب چ کی یتو دویکش رونیب

چند لحظه هر دو  یرود برا رونیبا قهقهه در را باز کرد تا ب لیسه دیکه پشت در رس نیهم. دیشنیخوب م

عمو جون؟ کم  یاحوال معصومه خانوم؟ خوب! به به: مسلط شد و گفت شبه خود لیسه نکهیشدند تا ا خکوبیم

 ؟یریگینم لیمارو تحو یدانشگاه قبول شد ییدایپ

 ه؟یحرفا چ نینه بابا ا. سالم: ببرند ارام گفت یاالن است که همه به رازش پ کردیگر گرفته بود حس م معصومه

 ه؟ کدوم حرفا خاله سوسک: گردنش را کج کرد و گفت یکم لیسه

لنگه پا دم در  هیدختر مارو  نیول کن ا لیحاج سه: گفت شدیاش خارج م نهیکه بزور از س یبا خنده ا یمرتض اقا

 ؟یبه مستراح نداشت ازیمگه ن ینگهش داشت

 .کارستون کردمیباهات م یوگرنه کار یکه دراز کش فیح یمرتض: برگشت و گفت یبه طرف مرتض لیسه

خب بابا پهلوون پنبه زودتر برو تا خونمونو به گند  یلیخ: قلبش گذاشتو با خنده گفت یدستش را رو یمرتض

 ؟یدینکش

 ؟یاقا مرتض: و گفت دیخانوم که از خنده سرخ شده بود لب گز دیناه

دستش را  یسیسبک شده بود و خ یکه حساب لیها را اماده کند سه وهیدوباره به اشپزخانه برگشت تا م معصومه

 یدسته  یخودش بود و چادرش را رو یبه طرف اشپزخانه رفت معصومه در حالو هوا کردیک مبا لباسش پا

به  عیسر یرنگ قهوه ا کی هیمعصومه در ان بلوزو شلوار نخ دنیهوا وارد شد با د یب لیگذاشته بود سه یصندل

مهم نبود که معصومه انطور  شیهرچند برا. شیحواس یزد بابت ب شیشانیپ یارام رو یعقب برگشت و ضربه ا

معده اش را  اتیمحتو شیبود بار ها با باد گلو دهیاو را د یهرچه نباشد از بچگ ردیخودش را در چادر قاب بگ

دخترش نبود حتما حسن برادر زاده  قتایکرده بود اگر حق یاو کار خراب یهم رو یبود و گاه ختهیشانه اش ر یرو

 .دییبفرما: کرد میچادر قا یخودش را ال یمعصومه فور دیکوب چند سرفه کردو به در. اش را داشت

 ...حاج خانوم خواستمیاب م وانیل هی: گفت یبر کی یبا لبخند لیسه

همان طور که جرعه جرعه اب . گذاشت لیدست سه یجلو ز،یم یپر کرد و رو خیرا از اب و  یوانیل یفور معصومه

. گل انداخته بود شیداده بود و لپ ها نییحد ممکن پا نیاو که سرش را تا اخر کرد؛یبه او هم نگاه م خوردیرا م

 .نامه اش ای ادیخودش م ایعمو؟  ییکجا: معصومه زد ینیبا انگشت به ب یضربه ا یشوخ یبه هوا لیسه

 .شد رهیگرد شده به او خ یگذاشتو با چشمان شینیب یمعصومه دستش را رو دیبلند خند یبعد با صدا و

تو چته معصومه، چه خبره چادر : کرد کیقرار داد و صورتش را به معصومه نزد زیم یهر دو دستش را رو لیسه

 !ایبابا من عموتم ناسالمت م؟یمگه من ک ؟یچاقچول کرد

 .مونهیشام م لیسه اریمرغ در ب هیمعصومه : از داخل اتاق داد زد دیناه

 ! د؟یناه مونمیگفتم م یمن ک: حرکت کرد و گفت یبا تعجب به طرف اتاق مرتض لیسه
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 یایم یفتیبعد اذان هلک هلک راه م شهیهم یقبل یبا طرحو نقشه  میدونینم یفکر کرد: با خنده گفت یمرتض

 .به گفتن نداره ازین گهیکه د نیا. مرد مومن یسرمون اوار بش یخوایخونمون؟ خب معلومه که م

 .کنمیم یپر شده ها، کم کم دارم قاط یچوب خطت حساب یمرتض: گفترا باال برد و  دشیانگشت تهد لیسه

 یک نیاوووه، بب: کنان وارد شد غیج غیزده شده بود ج جانیه لیکفش سه دنیلحظه حنانه که با د همان

 .....نیریدر م رنیگیگازو م نینیبیما رو م!!!! ن؟ییدایکم پ. سالم عرض شد دکترجان! نجاسیا

 .دمتیند یبه جان مرتض: باال برد میتسل یبا خنده دستانش را به نشانه  لیسه

 .زنهیدو تا بوقم برام م یبا کمال خونسرد. منم باور کردم یاره جون خودت تو گفت: دست به کمر زد و گفت حنانه

 بد کردم جلو دوستت برات کالس گذاشتم؟: - 

بود بزور چشمانش را باز  ختهیبهم ر یمدل دارش حساب یامد موها رونیاز اتاقش ب یبا خواب الودگ ابوالفضل

 ل؟یسه ییتو: کرد

 .نه دوست دخترتم عشقم: - 

 رو سرت؟ یچه خبره خونه رو گذاشت: گفت یحوصلگ یبا ب ابوالفضل

 تت؟ییخواهر افر نیا ایمن : دیبا تعجب پرس لیسه

 ه؟یک تهیبله بله؟ خوشم باشه؛ افر: را درشت کرد شیچشم ها حنانه

 .معصومه: به دورو بر کرد و گفت ینگاه لیسه

. رفت یحرف به طرف اتاق مرتض یانداخت و ب لیبه سه یکه در دست داشت نگاه یا وهیبا ظرف م معصومه

شده  نیبود که با او سرسنگ یدختر چش شده بود؟ مدت نیا کردیرا درک نم نیغمگ ینگاه ها نیعلت ا لیسه

فشرده  قلبش کردیهر وقت که نگاهش م شدیشتنش معذب مکردن و سر به سر گذا یاز شوخ یبود گاه

 یدر اتاق با مرتض یوقت. فرو برد شیدر موها یاز سر کالفگ یدست. لبخند از صورت او رخت بسته بود شدانگاریم

 !سیمعصومه چشه؟ اصال رو فرم ن یمرتض: دیکرد و پرس کیرا به تخت نزد شیتنها شدند صندل

 .دانشگاه قبول شده بدترم شده یاز وقت.  دونمیخودمم نم: و گفت دیکش قیعم ینفس یمرتض

 چطور مگه؟: - 

 .گهیحرفا د نیو ا هیاستفاده از سهم انیهمون جر: - 

 استفاده کنه؟ هیاز سهم خوادینم یعنی: دیمغزش سوت کش لیسه

 .روز دانشگاهشه نیاستفاده کرد فردام اول. چرا بابا: را به سقف دوخت نگاهش

 چشه؟ گهیدخب پس : - 

 دیناه. نگران همه هست جز خودش ل،یمهربونه سه یلیمعصومه خ. منه یضیبخاطر مر دیشا گهیم دیناه: - 

 دیناه. بزرگ شدن یک نایا دمیاصال نفهم گهیم یمنه که پاک بچه هارو فراموش کرده گاه هیحواسش پ نقدریا

و  یمشکل دار یاندازه کاف هتو خودت ب گمیمن م یول میتره از تو کمک بخوا کینزد نایتو سنت به ا گفتیم
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 ستیمعصومه پشتش قرص ن. رو دوش تو میبچه هامونو بنداز تیمسئول دیما نبا گهیسرت شلوغ هست د

منو فراموش نکن  یمایتی............. رو فراموش نکن  نایتو رو به موال، اگه من مردم ا لیسه. نکن یپشتشو خال

......... 

به دست  یداد نگاه یظیرا به اخم غل شیجا لیلبخند سه دیچک نییبه پا یتضچشم مر یاز گوشه  یاشک

 . که در دستش بود انداخت یمرتض

........ 

به طرف حنانه رفت که . شد ساعتش را خاموش کرد  داریاز خواب ب جانیبلند شد با ه لشیساعت موبا یصدا

 .زد تا باالخره خانوم چشم باز کرد شیچند بار صدا. بود و دهانش به عرض شانه باز بود دهیچهار طاق خواب

 .شهیم ریپاشو مدرسه ات د: - 

 .بخوابم تورو خدا گهید ی قهیدق هیفقط  شم؛یپا م: گفت یرا جمع کرد و با لحن ملتمسانه ا شیچشم ها حنانه

پاشو وقت . بشه وضعت نیکه ا لیاقا سه یحرفا یپا ینیتا اون وقت شب بش یمجبور نبود. الزم نکرده: - 

 .یندار

به  یسر گذاشت کشش را مرتب کرد نگاه دوباره ا یرا رو شیمقنعه اش صورتش را قاب گرفت، چادر مشک با

. الزم تا دم در با او رفت یبدرقه و سفارش ها یخانوم برا دیرفت ناه رونیعطر زد و به ب یخودش انداخت کم

قران رد  ریفرستاد و از ز شیبرا یبوس دنشیانداخت با د یاطاق اقا مرتض یبه پنجره  یاههنگام خارج شدن نگ

 ینه؟ اصال انجا همونطور ایکند  دایپ یدوست تواندیم ایا نکهیبود ا شیکالس ها ریفکرش در گ ریدر تمام مس. شد

از اتوبوس خارج شد از سر  انیدانشجو میعظ لیبا س ستادیدانشگاه ا یاتوبوس جلو کند؟یخواهد بود که او فکر م

برنامه  یشد به برگه  یوارد ساختمان اصل... بود یجنگل یپارک ها هیشب اطشیح دردر گاه دانشگاه گذشت چق

دنج را انتخاب کرد و  یسمت دختر ها گوشه ا. کرد و وارد کالس شد دایاش نگاه کرد شماره کالس مورد نظر را پ

حرف  باهمهمه دارن  یپس چطور ست؟یده بود مگه امروز روز اول نسوال ش شیکالس غلغله بود برا. نشست

 ییبا چشم و ابرو یمو فرفر یبه شدت با پشتش برخورد کرد به عقب برگشت دختر یزیناگهان چ!!! زنن؟یم

 !سالم عرض شد حاج خانوم: به او دست داد کردیهمانطور که ادامسش را باد م یمشک

 .سالم: باال رفته دستش را گرفت ییبا ابرو معصومه

 . وشامین: - 

 .معصومم: متعجب بود هنوز

 نم؟یکنارت بش: - 

 .دییبفرما. اره حتما: بغلش برداشت و گفت یصندل یرا از رو فشیک معصومه
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چگونه با تعجب از بغل چشم اورا  یکه دختر مو فرفر دیدیمعصومه م. نشسته ننشسته استاد وارد شد وشاین

 دیدست معصومه را کش ریز سیچک نو ینگذشته بود که دختر برگه  یزیچ. اوردیخودش نم یه روب یول دیپایم

 سوال؟  هی: نوشت شیو رو

 ؟یچه سوال: در جواب نوشت معصومه

 ؟یدیمثبت م یبه ادم انرژ نقدریچرا ا: - 

 ه؟یچ لشیدل یکنیتو فکر م. دونمینم: زد و نوشت یلبخند معصومه

 .چشمات: - 

 چشمام؟: دیپرس متعجب

 .اوهوووم: وشاین

 .تا حاال بهش توجه نکرده بودم: - 

 یچهره  ییجورا کی کردیم ییفراتر از چشمان معصومه خودنما یزیباز هم به او نگاه کرد اما در نظرش چ وشاین

 !!با خودش گفت نکند به خاطر حجابش باشد؟. داشت یعرفان

 

*** 

بهت گفتم  ایارم: دیتخت دراز کش یوارد اتاق شد و رو کردیمهمانطور که با پت، الک ناخنش را پاک  دایپارم

 معصومه دانشگاه قبول شده؟

 ه؟یک گهیمعصومه د: چانه قفل کرد ریسرش گذاشت و دستانش را ز یرا باال نکشیع ایارم

  یمیرح یدختر اقا س؟ین ادتی! گهیمعصومه د: و با تعجب گفت دیبه شکم خواب دایپارم

 .اره کردبا دست چپش به چپ اش و

 که فقط دماغش معلومه؟ هیهمون چادر چاقچول: در هوا زد و گفت یکه مغزش جرقه زد بشکن ایارم

 .گهیخب با حجابن د ت،یتربیب: رفت و گفت یچشم غره ا دایپارم

 شده مگه؟ یمعصومه چ نیحاال؟ ا یخب که چ: را گذاشت مشغول کارش شد نکشیدوباره ع ایارم

 .نشده دانشگاه قبول شده یزیچ: - 

 رن؟یدانشگاه م امیمگه حزب الله: - 

 از ما کمتره؟ شونیچرا نرن؟ مگه چ: گرد کرد چشم

 رفته اره؟ یا هیحتما سهم: - 

وارد بشه  هیبدون سهم دیزحمت کش یلیخ چارهیاره ب: غصه دار شد چشمان درشتش افتاده شد و گفت دایپارم

 .نتونست پول دانشگاهو جور کنه یطفل یول
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 نقدریالزم بود ا یکنیبود فکر م یزیچ یدیشه یاالن تو هم اگه بابات جانباز! ایساده ا. وانهیبهانه اس د نایا: - 

همه پول  نیبه ا ازیهمه درس خوندن بود نه ن نیبه ا ازینه ن. یشدیرشته قبول م نیراحت بهتر ؟یدرس بخون

دانشگاه خوب، رشته خوب، کار خوبو هزار  اوناستبرا  زیمملکت همه چ نیبابا تو ا. خرج کردنو کالس تست رفتن

 . میتا بهش برس میجون بکن دیکه منو تو با گهید زیتا چ

 .یدار زایچ یلیاز صدقه سرشم خ... رهیتو که بابات خرش م.......... رهیحاال تو رو هم جو نگ: - 

اون  ؟یو جانباز چ دیپولدار داره نه شه یکه نه بابا یحاال اون یدرسته ول: را پشت سرش قالب کرد شیها دست

 ه؟یچ فشیتکل

 ره؟یباشه که دستشونو بگ یکی دیمگه همه با ارهیبره تالش کنه بدست ب دونمیمن نم گهیاونو د: - 

 .واال. استغفرهللا گنیبعد همه م ستیخدا عدالت ن هیچیه گمیم: - 

نرفت  میکالس تست چیه دیزحمت کش یلیمعصومه فرق داره اون خ یول: اولش یو باز برگشت خانه  دیکش یآه

 .خونشون دستش کتاب بود رفتمیمنم هر وقت م

 ؟یشد کیتو ج کیتا حاال تو با اون ج یاز ک:را تنگ کرد شیچشم ها ایارم

باهاش  یلیتو خونشون وا شد و االنم خ من یبعدم کم کم پا میدیهمو د یروزه خون ویتو مهمون یچند بار: - 

 .تو دانشگاه شمام قبول شده! بگم خواستمیم یرفت چ ادمی یحرف تو حرف اورد نقدریا نیبب. میمیصم

 ....شهیخونش سبز م یجلو ادیمار از پونه بدش م: زمزمه کرد کردیم پیهمان طور که تند تند تا ایارم

از تمام  یهم همه و شلوغ یرا زد و به طرف پله ها حرکت کرد صدا موتشیپارک کرد ر نگیرا در پارک نشیماش

 دنیرا از دست چپش به دست راستش داد با د فشیک. کرد هشت و ربع شیبه ساعت مچ ینگاه. امدیسالن م

ها در  یضرب گرفته بودند بعض شانیزهایم یرو یدر حال حرف زدن بودن عده ا یشماره کالس وارد شد عده ا

چند سرفه  ستادیا زشیپشت م. بود ینقاش دنیتخته مشغول کش ینفر هم پا کیشده بودن  اخر کالس جمع

با . نگرفت لشیتحو یزد باز هم کس زشیم یچند بار با نوک خودکار رو نباریبه حال کالس افاقه نکرد، ا یکرد ول

 له؟یطو ایدانشگاست  نجایا: گفت ینسبتا بلند یصدا

 ه؟یمشکل له،یطو رمیگ: از پسر ها گفت یکی

 .لیاسم و فام: گفت یتصنع یبا خونسرد خوردیکه خون خونش را م ایارم

 .یاقبال وشیدار: گفت پسرک

دستش انداختند چطور  دیالف ها را نگاه کرد ناگهان کالس منفجر شد تازه فهم یرا در اورد همه  ستشیل ایارم

خب : به پسر یدوباره نگاه. داختگذرا به کل کالس ان یگذاشت نگاه زشیم یدستش را قائم رو د؟ینفهم

 ؟یخونیدهن برامون نم هیخان  وشیدار

صاف شود و بعد چشمانش را  شیکرد تا گلو یبه غب غب انداخت سرفه ا یپسر باد. کالس منفجر شد دوباره

 : بست 
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  نمیبیتورو اونجا م زارمیهرجا که پا م نمیبیتو خودمو تک و تنها م یکه ب یا

 .جمع کن برو لتویوسا. هیجان کاف وشیدار: بلند گفت یزد و با صدا یلبخند کج ایارم. غرق خنده شد کالس

 کجا؟: پسر

 .درستو حذف کن: ایارم

 . انیمنصور ایارم. تخته نوشت یرا درآورد پا کشیماژ ایارم. سکوت مطلق شد کالس

 .یاضیهستم استاد ر انیمنصور: ایارم

 .....شما  میما فکر کرد دیاستاد ببخش: روح از بدنش جدا شده بود گفت بایکه تقر پسر

 . نیریوقت کالسمو نگ رونیب دییبفرما نیبد حیتوض خوامینم: دستش را به عالمت سکوت باال برد ایارم

 یو ب ستادیتخته ا یپا دیکش رونیچرمش ب فیرا از ک کی یعموم یاضیکتاب ر ایارم. امدیدر نم یاز کس صدا

هنگام به خودش استراحت  نیدر ا. کنند یتا همه نت بردار نشستیم شدیهر گاه تخته پر م. وقفه درس داد

کالس ها  یاز مابق تیبه تبع وشایکالس بود که ن یآخر ها. گرفتیرا م شیاحوال دوست دختر ها یو کم دادیم

 .دیاستاد خسته نباش: گفت

 یرا رو نکشیت عرا باال داد و به عقب برگش شیابرو کیکه پشتش به ان ها بود و مشغول نوشتن  ایارم

 .ستمیخسته ن: شد رهیخ وشایبه ن زیر یگذاشت و با چشمان یشانیپ

 .میاستاد ما خسته شد: با مزاح گفت وشاین

 شما خانومه؟: زد و گفت یپوزخند ایارم

 .استاد میهست ییبابا: وشاین

برگشت همان طور که  شیداشت کرد و به جا ادی یزیکرد چ دایرا پ ییبابا. رفت اهشیس ستیبه سمت ل ایارم

که  شاللهیا ،یخانومه فتاح شهیترم شما از پونزده نمره لحاظ م انیپا ینمره : نگاهش به تخته بود گفت

 .در رفته باشه تونیخستگ

 دهیهمه به مرز سکته رس. از ان خارج نشد ییصدا یافتاده باز و بسته شد ول رونیاز اب ب یمثل ماه وشاین دهان

 ؟!ترم تحمل کرد انیتا پا شودیاستاد جوان بد اخالق را چطور م نیا دانستینم یبودند کس

که به گوشش  یحاضر یو با صدا خواندیاسم ها را م ایارم امدیدر نم کشیج یکس دیبه حضور زدن رس نوبت

 یاز باال کردیکس نگاه نم چیبرخالف چند لحظه قبل که به ه دیرس یمیبه اسم معصومه رح. زدیم کیت د،یرسیم

زد و در  یپوزخند انداخت ینگاه خوردیبه چشم م یاهیس یکل نیب دشیکه قرص صورت سف یبه دختر شنکیع

 .اّمل یدختره . راه نگفتم یهم دربارش ب یلیخ: فکرش گذشت

 یکی ای دادیبه استادش فحش م یکی ایپسر ها  نیدر ب. دیگذاشت کالس ترک رونیرا از کالس ب شیکه پا نیهم

در هپروت بودند  ایاما دختران که همه ......  ای گرفتیجوجه استاد ها خرده م نیاز دانشگاه به خاطر استخدام ا

 . دیاستاد جد تیو شخص افهیو ق پیاظهار نظر درمورد ت ای
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 !!کرد؟؟ کاریچ یدیمعصومه د: چشمان گرد شده اش را به معصومه دوخت وشاین

 ؟یزدیحرف نم یمردیم قهیحقت بود، دو دق: فرو برد و گفتان ها  نیاز پشت، سرش را ب سایپر

. بود وشایمغز ن یرو کشیت کیت یو صدا دادیخودکارش را مدام فشار م یشاس. بود جیاما، هنوز گ معصومه

بود  دهیکه او را د یبار نیاخر ر؟ییهمه تغ نیا! نبود یبود؟ اصال باور کردن ایهمان ارم نیا یعنی شدیباورش نم

که  ینکیو ع شیاما امروز او با ان ته ر زدیجلف پسرانه م یها پیت شهیبود ان موقع ها هم شیپنج سال پ دیشا

 ......گذاشته بود واقعا یمشک میبا فر

 .بود یواقعا خوشگلو خواستن: دیفکرش پر انیم نگار

 .بود واسه خودش یگریج: صورتش کنار زد و گفت یشده اش را با ناز از رو تیال یها یموها سایپر

 . من فکر کنم عاشقش شدم: که همان طور کپ کرده بود گفت وشاین

تو : گردنش بود گفت یسرش را برگرداند که گردنش رگ به رگ شد، همانطور که دستش رو عیانقدر سر معصومه

 .االن پنج نمره ازت کم کرد نیهم وونهید ؟یگفت یچ

مرد فوق العاده  شیخصوص یتو زندگ ایمطمئنم ارم یول دونمیم :گفت کردیهمان طور که به تخته نگاه م وشاین

 ....هیا

 ؟.....ایارم: سه نفر باهم گفتند هر

 

گذشته  یاضیهفت ساعت از کالس ر نکهیبا ا. رفتندیدانشگاه م یبه طرف خروج یپنج غروب بود چهار نفر ساعت

 .بود اما هنوز بحث داغ داغ بود

چشم  خوامیم پوشمیم دمویاون مانتو سف گهید یمن جلسه : گفت رفتیم ور لشیهمان طور که با موبا سایپر

 .ارمیدر ب انویمنصور

 .یبس که جلف: دستش را در دست معصومه قفل کرد و گفت نگار

 ...ـــــــــــــــــشیا: رفت و گفت یچشم غره ا سایپر

 .پسره رو رام نکنم نیاگه ا ستمین وشاین. اول فیرد رمیمن م: بعد از ترکاندن بادکنک ادامسش گفت وشاین

 .یصفر بش یانگار قصد دار: دیبه سمتش چرخ نگار

 .االن هدف فقط بدست اوردن استاده نه نمره: - 

 ن؟یاستاد ندار یبرا یحاج خانوم؟ برنامه ا یشما چ: فرو کرد و رو به معصومه گفت فشیرا در ک شیگوش سایپر

 !کنن؛ مگه من مثل شما ها خلم؟ دتونیخاک بر سر پسر ند: شد دایزد که چال گونه اش پ یقیلبخند عم معصومه

 خانوما؟: از پشت متوقفشان کرد ییبودند که صدا دهیدانشکده رس یبه خروج تازه

 .پنج تن آل عبا ای: زمزمه وار گفت کردیم یمخف عیرا سر شینگار همان طور که موها. عقب برگشتند به
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به خودش نگاه کرد  عیسر وشایرا بر انداز کرد ن نشانییشد از باال تا پا کیپر مو بهشان نزد یبا صورت یچادر یزن

 ! میستیخوبه لخت ن: در دل گفت

 ؟یعروس نیایم ای نیدرس بخون نیایوضعه دانشگاه اومدنه م نیا: گفت ینسبتا بلند یبا صدا یحراست زن

 ؟یعروس یریم ینجوریشما ا: بود گفت هیکه پر دل و جرأت تر از بق سایپر

 .میبر ینجوریا میتو عروس شهیواال نه رومون نم: زد و گفت یپوزخند یحراست زن

 .نیبس که اّمل: دم گوش نگار گفت وشاین

 ممیبر میخوایم نیکنیبازخواستمون م میشیاخه؟ وارد دانشگاه م هیچه وضع نیا: حرصش گرفت سایپر

 ن؟یکنیبازخواستمون م

 یزیخانوم چ نینداره االن مگه من به ا یباهاتون کار یکس یشما معقول رفتار کن: تر گفت میمال یحراست زن

 گفتم؟

 یخودمونو بقچه بند ینطوریکه ما ا نهیمعقول ا یعنی: به معصومه انداخت و گفت ینگاه تیبا عصبان سایپر

 ؟ میکن

 !به او نگاه کردند اما هنوز لبخند به لب داشت یو نگار فور وشاین.  ختیدر وجود معصومه شکست و فرو ر یزیچ

 .میبر نیحاال اجازه بد میکنیبه بعد معقول رفتار م نیخب ما از یلیخ: با پرخاش گفت نگار

 .نیتعهد بد دیشیدفعه بعد مجبور م: تکان داد و گفت یبا تأسف سر یحراست زن

 .رمیم گهیخب بچه ها من د: کرد خودش را نبازد با لبخند گفت یسع معصومه

 ریتو دعوا که حلوا خ یکنم ول نیبهت توه خواستمیمعصومه جون نم دیببخش: گفت یجلو رفت و با ناراحت سایپر

 .کننینم

که دم در به  یاون زن. هم به نوع پوششم هم به اعتقادم. یکرد نیتوه یول: زد و گفت یتر قیلبخند عم معصومه

از نظر  دیشا نیبود اون فقط گفته معقول بگرد یداشت نه عقده ا یداد نه باهاتون خصومت شخص ریشما ها گ

 نیاشفته بازار، ا نیتو ا میحجاب نباشه اما از نظر منو اون خانوم هست چون مطمئن یشماها پوشش نشانه 

 نیا یخودمو برا دیگرسنه اس چرا من با یپر از چشما ایدن کنن،یبهمون نگاه نم یمردا و پسرا به چشم برادر

 عرضه کنم؟  ادما

 ...ستین نطوریا قتیاما در حق میاز نظر عوام ما اّمل باش دیشا: برگرداند وشایرا به سمت ن شیرو

نوع  خواستیمعصومه هنوز بغض داشت دلش نم. دیایب یبودند تا تاکس ستادهیا ابانیچهار نفر کنار خ هر

که در  سایپر یپا یجلو یکیش نیماش. از منکر کند یرا نه یکس خواستیشود نم شانیپوشش مزاحم دوست

 برسونمت؟ ای متبخور: انداخت و گفت رونیسرش را ب یبه پا بود توقف کرد، پسر جوان یدرونش انقالب

 .گمشو: رفت و گفت نیبه سمت ماش یتهاجم یبا حالت سایپر
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 ای کندیش منگاه ندیفورا به سمت معصومه برگشت تا بب سایپر. با سرعت عبور کرد نیقهقهه سر داد و ماش پسر

کرده به  نیبه او توه یکوفت یاگر مطمئن نبود که در ان لحظه . است گرید یکه او سرش به طرف دینه؟ اما د

 . کند حتشانیتا او نص دادیوجه اجازه نم چیه

نکرده؛ پس چرا به ان پسر فحش  شیجلب توجه ان طور ارا یمگر برا سایکه پر کردیفکر م نیمعصومه به ا اما

 یبرا یچند لحظه بعد تاکس. بودند سوار شدند و رفتند ریکه هم مس وشایامد نگار و ن یتاکس! حت شدداد و نارا

 ریدر اسفالت ز دهیچسب زیر یو سنگ ها دبو نییسرش پا کردیکار نم گریمعصومه مغزش د. شد دایپ سایپر ریمس

 نییپا یقلبش هر لیسه نیماش دنیبا د. باعث شد سرش را بلند کند ینیبوق ماش یصدا. کردینگاه م شیپا

 .باز کرد شیشاگرد خم کرد و در را برا یصندل یخودش را رو لیسه. و تپشش باال رفت ختیر

 .خانوم خانوما یشیسوار نم: لیسه

. کرد داینشستن را پ یاعتماد به نفس الزم برا ژنیاکس یادیمقدار ز دنیو با بلع دیبه چادرش کش یدست معصومه

 یزییپا یابر یدر ان هوا داد،یم رونیرا ب یریخواجه ام یکم ضبط، که صدا یبا ان صدا نیگرم ماش یفضا

 .دیچسبیم

غرق شدن؟ چند بار بهت  قاتیقا ه؟یچ: بود گفت رهیپشت سر خ یها نیجلو به ماش نهیهمانطور که از ا لیسه

 نامه اش؟  ای ادیخودش م ایبگم؟ بابا 

 کجا بود؟ قمیقا :بود گفت دهیچسب شهیکه سرش به ش معصومه

به به باالخره : گفت یبلند یکه معصومه هول خورد، با صدا یطور دیفرمان کوب یدستانش را محکم رو لیسه

 ؟یبدم خانوم یلفظ ریز. عروس خانوم حرف زدن

  ؟یچ....چ.....عروس.... ع: با لکنت گفت زدیشد، قلبش گرومپ گرومپ م رهیزده به او خ رتیح معصومه

 .ادیامشب قراره برات خواستگار ب: به او زد و گفت یلبخند دل گرم کننده ا لیسه

 .دوست دارم یلیمعصومه من خ: متفکر شد و گفت نباریا لیسه. ماند رهیخ لیباز به سه یبا دهان معصومه

و ت: ادامه داد لیلبش را با زبان تر کرد؛ سه. رفت و خاموشش کرد یبه سمت بخار یمعطل یگرفت دستش ب گر

 نیامشبو چون حس کردم ا انیگفتم بزاره خودم بهت بگم جر یمن به مرتض. یبرا من مثل همون دختر نداشتم

  ؟یدوس دار ویمعصومه؟ تو کس. خونهیبا معادالت من نم یچ هیوسط 

که حاال  یتقلب یعمو نیبه ا گفتیم دیچه با گفت؟یم دیچه با. دیراست چشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره

که در  ییسال ها نیاز تمام ا گفتیجز معشوقه نداشت؟ چه م ییجا چیپدرش است اما در دل او ه گفتیم

 . نه دل بسته شد هدل بسته شد؛ وابسته ک یاو به سر برده بود؟ خدا او را ببخشد که به نامحرم یایرو

انگار  یباشه تو زندگن ژنهیعشق مثل اکس. خوامیو صالحتو نم ریجز خ یزیعمو جون، منم مثل بابات چ نیبب: - 

چون تو  رزهیکه حتما م رزهیکنم اومدم که بگم اگه سرش به تنش م حتتیدنبالت که نص ومدمیمن ن. یمرد

 . تونیزندگ نهسر خو نیبر شاللهینبود ا یکن که اگه مشکل شیبه ما معرف ،یانتخابش کرد
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شده بود دستش را  یخفقان اور بود نفسش با بغض قاط شیبرا نیماش یبه سکوت گذشت، فضا یلحظه ا چند

با تعجب به او نگاه  لیداد، سه نییسمت خودش را پا ی شهیش. به هوا داشت اجیاحت. اش فشرد نهیس یرو

 معصومه تو واقعا گرمته؟ : کرد

 ای ریسکوت کنه؟ د خوادیم یتا ک ؟یباالخره که چ. فرو برد شیموها نیب تیدستش را با عصبان دینشن ییصدا

 خوامیسرتق، فکر کرده م یدختره . گاز فشار داد و دنده را عوض کرد یرو شتریرا ب شیپا. هیطرف ک فهممیزود م

 . بخورمش

سکوت او باعث شده تا  دانستیم. دوخته شده بود دادیکه سرعت را نشان م ینگاهش به عقربه ا معصومه

 م؟یخواستگار ادیقراره ب یک: دیبدون فکر پرس. از کوره در برود لیسه

 .وضعشونم خوبه. مهندسه. پسر حاج فتاح: گفت یارام ینگاهش نکرد با صدا لیسه

. دستپاچه او را به سمت اتاقش برد دیهنوز وارد هال نشده بود که ناه. دندیشده بود که رس کیهوا کامال تار گرید

 چه خبره؟  نجایمامان ا: گفت تخت پر از لباس بود رو به مادرش کرد و یمعصومه ماتش برد رو

. تیخواستگار ادیپسره حاج فتاح داره م: تختش نشسته بود زانوانش را بغل کرد و با پوزخند گفت یکه رو حنانه

 ریهمش ز یبپوشه وقت یچ کنهیم یمامان من چه فرق گمیم میهرچ. کنهیدو ساعته داره واست لباس انتخاب م

 .رهیکه نم رهیبه خرجش نم مه؟یچادر قا

زانو زد و  شیپا ریمعصومه ز. تخت نشست یتنها قسمت خال یبه حنانه رفت و رو یچشم غره ا دیناه

چرا  هیمثل بق یکی نمیا اد؟یباره واسم خواستگار م نیمامان جون من، عشق من، مگه اول: را گرفت شیدستها

 ؟یهول نقدریا

 .نون خور کمتر بشه هی خوادیم: گذاشت شیپا یکتابش را رو حنانه

 !!!حنا: بلند گفت دیناه

 جووون حنا؟: خنده مستانه سر داد حنانه

 ندفعهیخوبه به دلم برات شده ا یلیپسره خ گهیم لیسه: کردیم ییاشک در چشمانش خود نما یحلقه ا دیناه

 ....یکنیشوهر م

تو به دلت برات  ومدیخواستگار م معصومه یکه برا ییاز همون اول راهنما ادیم ادمیکه  یمامان من از وقت: - 

 .شوهر کنه اما هنوز ور دلمونه خوادیم نیکه ا شدیم

 .رونیحنا از اتاق برو ب: گفت یعصب دیناه

مامان : زد و رو به مادرش گفت یمعصومه لبخند با نمک. دراورد پیبستن ز یدهانش ادا یبا دستش جلو حنانه

هر  نکهیشما بخاطر ا دونمیمن که م ستم؟یچند بار بگم خواستگار راه نده من تا درسم تمام نشه ازدواج بکن ن

بغض  ،یشیمظلوم م ،یکنیم یخال مدموتمام ک یایم یریگیاسترس م یدیمن خواستگار راه م تیدفعه بدون رضا
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قبول  تونمیبار باشه هر وقت احساس کردم م نیاخر نیا کنمیخواهش م یلو. انیب نامیکه من قبول کنم ا یکنیم

 .ومدهیپسر ن هیخوشبختانه هنوز قحط. دمیکنم بهت خبر م تیمسئول

جان من اگه  شهینم دایشوهرم پ هیتو هفت اسمون ! یابج یاووو خبر ندار: دستش را در هوا تکان داد حنانه

 . راهو برا من باز کن یقصد ازدواج ندار

 .دیچشم سف ی دهیورپر: خانوم شال معصومه را مچاله کرد و به طرف حنانه پرت کرد دیناه

به خودش  یدوباره نگاه. پوشاند رشیرا با دقت در ز شیرا سر کرد موها شیشال اب. شدیم کیبه نه نزد ساعت

تر  بایز ملیچشمانش با ر. دیرا هم به لبش مالان . مانده بود شیبود فقط رژ لب گلبه ا زانیم زیانداخت همه چ

با ان  لیسه یصدا انیبودند در ان م حکرد و به ان پشت داد صدا ها واض کیخودش را به در نزد. شده بود

: لبانش نشست در دلش گفت یناخوداگاه رو یلبخند دیرسیشاخص تر به گوش معصومه م نشیاهنگ دلنش

 ؟یبنداز لیسه نیمهر منو به دل ا شهیم یچ یمهربون نیبه ا ،یبزرگ نیتو به ا شه؟یم یعاقبت من چ ایخدا

 ....طرفه کی شقع نیاز عاقبت ا ترسمیخودت کمکم کن م ایخدا

 دیپشت ناه. چادرش را برداشت. دیایب رونیبه ب گفتیبه عقب رفت مادرش بود که م یتقه به در خورد فور چند

ماندند بعد از زمان  رهیند سالم کرد همه ساکت شدند و به او خکه شدند بل ییرایخانوم به راه افتاد وارد پذ

 شانیاز تعارفات معمول همه در جا دلب ها به خنده کش آمد، به احترامش از جا بلند شدند، بع یکوتاه

مادر داماد که . به جمع انداخت ینظر کل. نشست ییرایپذ یگوشه  یتک مبل خال یمعصومه هم رو. نشستند

مهر داشت  یجا شیشانیهم که پ یمرد. دارد چون به شدت حجاب داشت و رو گرفته بود یشکلمعلوم نبود چه 

چشم چرخاند . خواهر داماد باشد دینشسته بود حدس زد شا یجوان مردکنار  میدختر جوان. ظاهرا پدر داماد بود

را تا خرخره بسته  راهنشیپ یطرف شانه زده بود، دکمه  کیرا به  شیمشک یموها. نشسته بود لیداماد کنار سه

معصومه خنده اش . بود شیشلوار پارچه ا یرو شیاسمان یاب راهنیچشمانش به فرش دوخته شده بود پ. بود

 ...یوااا. به اضافه کت یشلوار نخ یرو راهنیپ! چقدر شلخته اس: خودش گفت باگرفت 

 ن؟یکنیبت نمداماد صح یبا آقا نیریمعصومه جان، نم: او را به خودش آورد لیسه یصدا

. دیگردنش باال کش یرا مرتب کرد و تا رو شیپتو. ناز بود یدر ان لباس صورت دچقدریدخترک را بوس هیشانیپ

. اخر نگهش داشت یدر لحظه  ییصدا. به سرعت از اتاق خارج شد اوردیتاب ن. فشردیرا م شیگلو یبغض بد

  مونه؟یم هدکتر دخترم زند یآقا: بود رهیملتمس به او خ یمادر دختر بود که با نگاه

تاب  یلیخ تواندیان عمل سخت نم ریدختر ز نیقلب کوچک ا دانستیسوال رفته، م ریز زشیهمه چ کردیم حس

 .شما توکلت به اون باشه: کرد و گفت دشیرا در روپوش سف شیاز دست ها یکیزد،  یجان مهیلبخند ن. اوردیب

اگه اون : گونه اش افتاد یاز چشم به رو یقطره اشک. دیه باال کشدکتر ب ینگاهش را در امتداد انگشت سبابه  زن

 .دادیبچم خوب بشه که بهش درد نم خواستیم
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. نگاه کرد رفتیم یکردن شکم خودش و بچه اش به کلفت ریس یکه برا یدر هم رفت و به مادر شیاخم ها لیسه

 توانستیچه م. حک شد شیشانیفقط دو سال دوام آورد و بعد مهر َانگ طالق بر پ شییزناشو یکه زندگ یمادر

: را از چشمش برداشت و گفت نکشیرا از دست داده بود؟ ع مانشیا یزندگ یها متیکه در نامال دیبگو یبه کس

دخترتونو با  هیماریب یقرار بوده بها دیشا! توکلتونو بسنجه زانیخواسته م دمیشا ده،یدرمونم م دهیخدا درد م

 ......ی؛ مردود شد....باشه که انگار شما توش یامتحان هی نیا دیشا........ ن؛یبپرداز مانتونیا

از سکوت مطلق خانه تنش مور مور . را در قفل چرخاند وارد خانه اش شد دیاز چهار صبح گذشته بود کل ساعت

 دایرا پ یزیکم کم داشت حس خالء چ. برود ییتنها یکلبه  نیبه ا خواستیدلش نم گریبود که د یچند وقت. شد

. را دراورد و همان طور لخت به حمام رفت شیلباس ها. سالم کرد یخال یزد و در دلش به خانه  یلبخند کرد،یم

را با  شیانگار اب تمام خستگ. اب به تنش خورد احساس لذت کرد ریدلپذ یکه دوش را باز کرد و گرما نیهم

. رفتیو بعد به سمت کف شور فاضالب م شدیم ریدوخت که اب از ان سراز شیپاهانگاهش را به . خود شست

: زد و گفت شیچند ضربه به پا. کوچولو، در ان جا خوش کرده بودند رکشکه چند ت ییپا. چپش نگاه کرد یبه پا

 !نایوقت تعارف نکن هیتو رو خدا  ن؟یکمو کسر ندار گذره؟یچه خبر رفقا، اون تو خوش م

ان  یکف دست راستش را رو. را پوشانده بود شیحمام رفت که بخار رو نهیز ته دل کرد و به طرف اا یا خنده

 میاز ن یگوریفاصله گرفت؛ ف نهیاز ا یکم. دیچند مشت اب به ان پاش. پوستش سوزن سوزن شد ریسرما ز دیکش

اش را در رخت کن به تن کرد و  هحول. حمامش تمام شد! خب. رخ راست و بعد تمام رخ میرخ چپ گرفت بعد ن

 .رفت رونیب

: اذان که بلند شد بلند گفت یصدا. کنند لکسیر شیاستخوان ها یتا کم دیتخت دراز کش یگرفت و رو وضو

! باال؟ ینخورده صدا هللا و اکبرتو داد نیپشتمون به زم نیا میدراز بکش میرفت قهیدو دق! خدا گهیدمت گرم د

 .... واال

که  امدیم یمرتض یصدا. همش وحشت بود و وحشت دیرسیصدا به صدا نم دیباریخمپاره مزمان  نویزم از

مستاصل بود جوانک دوازده ساله  لیسه. بود ختهیاول بهم ر قهیدر همان دق شانیجنگ شیارا. فرمانده لشکر بود

را پر  شینیخون همه ب یبو ودپناه گرفته ب زیبود پشت خاک ر نیسنگ شیاز جنگ؟ تفنگ برا دیفهمیاخر چه م

. نبودند زیعز شیعباس برا یکدامشان به اندازه  چیاما ه. دیدیم یمرده و زخم کردیکرده بود هر جا را که نگاه م

بلند،  یان هم با صدا کردیم هیگر. تا جان دهد دیپریم نییمرغ سرکنده باال پا نیمتر ان طرف ترش ع کیعباس 

نشستن پشت  یکوچولو بود که به جا لیاما او مرد نبود سه کنه؟ینم هیمرد که گر گفتیپدرش افتاد که م ادی

 یپناه گرفته بود و خون عباس از گردنش به رو زیعباس، پشت خاک ر قشیشف قیمدرسه ان هم کنار رف مکتین

 درنگاهش را . نکفیبود فقط چند تفنگ کالش دهیمهماتشان ته کش. امدیبه طرفشان م یتانک. شدیم دهیاو پاش

فورا به طرفش رفت و ان . افتاد یج یآر پ کیچشمش به  دیکشیرا باال م شینیدورو برش چرخاند همانطور که ب

از مگسک، تانک را که حاال فقط چند متر با ان ها فاصله داشت . جان برداشت مهین هیچ میس یرا از دست ب
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 دیکش ادیفر. دیلرزیدستش به شدت م دبوبه کار گرفته  یج ینگه داشتن آر پ یزورش را برا یهمه . هدف گرفت

دوباره . با دست چپش اشکش را پاک کرد. مگسک خالصه شد یوجودش در چشم یهمه . صاحاب، نلرز ینلرز ب

 .کرد کیزهرا شل یفاطمه  ایرا با گفتن  ریت. شد قیدق

پارچ . خشک بود یتکه چوب نیزبانش ع. دهانش باز مانده بود. را پر کرده بود شیشانیعرق تمام پ دیخواب پر از

اب سرد . سرش داغ بود. رفت ییبلند شد به طرف دستشو شیاز جا. دیسرش برداشت و ان را سر کش یرا از باال

 . ان برد ریرا باز کرد و سرش را ز

. تخت نشست و سرش را در آغوش گرفت یرو. به ساعت نگاه کرد، هفت صبح بود. به اتاقش برگشت دوباره

 نیو اخر. افتاد دارشانید نیآخر ادی. اشک در چشمانش حلقه زد. بود فتادهیعباس ن ادیکه وقت بود  یلیخ

کمدش رفت و ان را  یشوچهار دست و پا به طرف ک. زدیکه عباس داشت در خون خودش بال بال م ییصحنه ها

بود و پدر و باز هم ورق زد خودش . مدرسه اش بود یاولش عکس ها یصفحه . البومش را دراورد دیکش رونیب

 یورق زد، دوستانش بودند که رو گر،ید یاول اعزامش به جبهه، قطره اشک یورق زد، روزها. دیچک یمادرش اشک

 یاز بچه ها یکیاخرش به دست خط  یصفحه . امدیشده بودند اشک ها پشت سر هم م دیخاک پر خون شه

 : گروهش نوشته شده بود

  ییدشت کربال انیبال جو ،ییخدا دانیشه یا دییکجا

همه  یو چه نشاط یجانیچه ه یچه شور. بود  ییچه غوغا. حمله افتاد یشبها ادی. اش به هوا رفت هیگر ی قهقه

  شود؟یبه کجا ختم م روندیراه که م نیا دانستندیچه بود؟ مگر نم یبرا

 

 

 

*** 

با تف  یرا فرق کج گرفته بود و کم شیحنانه موها. دندیخندیرا گرفته بودند و غش غش م شانیسه شکم ها هر

 دیخند نقدریا دنشیبا د دایپارم. دوخت یتخت نشست و چشم به گل قال یلبه . به پوست سرش چسبانده بود

بود بالشتش را به طرف حنانه  فتهمعصومه همانطور که دلش را گر. افتاد نیزم یتخت معصومه به رو یکه از رو

سرش گذاشت و رو  یرو یبود رفت ان را طور یچوب لباس یکه رو ینمازبه طرف چادر  عیحنانه سر. پرت کرد

 یعروس خانوم چند سالشونه؟ قراره تا ک: را نازک کرد و گفت شیگرفت که فقط چشم چپش معلوم بود صدا

دوس دارن؟ گمون نکنم  یاقا فضل هللا چ مینیحاال بب میبفرستدختر دانشگاه  میدرس بخونن؟ ما که رسم ندار

 .باشه یپسرمم راض

 .داره میچه اسم داغون ؟یچ گهید ــــــــــش،یا: عق زدن دراورد یادا دایپارم

 .بچه پررو، درباره شوهرم درست حرف بزن یهو: سر شانه اش زد یرو معصومه
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 حاال چند تا سکه مهرت کردن؟. بدبخت لیشوهر ذل: - 

قدر که شما  نیمن مخالفت کردم گفتم هم یتولدت ول خیکه گفتن به تار آقا فضل هللا: با ناز گفت معصومه

 . رو سر ما باشه برامون بسه تونیسا

شک  کردیعقاب نگاش م نیع! خواهر شوهر داره که نگو هی دا،یپارم! دایپارم: آمد ادشی یدیجد زیانگار چ حنانه

 .دهیکشتن معصومه رو هم کش یندارم تا حاال نقشه 

 . شوهر مثل اقا فضل هللا بکنم هیدوس داشتم  نقدریخوش بحالت معصومه منم ا: - 

حنانه  دن،یدراز کش نیزم یهر سه رو. دنیخنده و دوباره شروع کردن در سر و کله هم زدنو خند ریزد ز یپق حنانه

ومه چه مسلط معص گفتیم لیسه! معصومه یراست: داد و گفت هیآمده باشد به دستش تک ادشی یزیکه انگار چ

مخصوصا اون  گفتیم.... فتهیلکنت ب بهبشه و  دیسرخ و سف دهیپسر ند یدخترا نیع کردمیبرخورد کرد، فکر م

 واقعا خود معصومه اس؟ نیکه بلند شد با پسره بره تو اتاق من مونده بودم ا یلحظه ا

 لیعمو سه نیدم تو کار امن مون: بود گفت رهیسرش گذاشت و همانطور که به سقف خ ریدستش را ز دایپارم

 .فرستاد چارهیب نیبود برا ا یچه خواستگار نیآخه ا! شما

رو هم گرو گرفتن برا اجازه  چارهیب لیسه دنیپسند دنیخودشون معصومه رو د نایا! که نفرستادتشون لیسه: - 

 .ورود

. دونمیزودتر منو دک کنه چراشو نم خوادیم لیسه: گفت زندیکه انگار با خودش حرف م یطور یبا ناراحت معصومه

 .میدختر دستو پاچلفت هیمن  کنهیفکر م شهیهم

 ....کنهیفکر نم ینطوریا لینه معصومه سه: گفت عیسر حنانه

 کنه؟یم یچه فکر لیسه کنهیم یاصال چه فرق: گفت یالیخ یبا ب دایپارم

تعارف  یبعد صدا یکم. حنانه به ساعت نگاه کرد هفت غروب. را ساکت کرد شانیهر سه تا اطیزنگ ح یصدا

 .دیبه گوششان رس لیخانوم و سه دیناه نیب

 

و شالش را به سر کرد در چشم بر هم  دیرا پوش شیمانتو دیپر شیخالص شده از تفنگ از جا ریت نیع حنانه

. قلبش بود، مشکوک شد ید که دستش روبا تعجب سرش را به طرف معصومه چرخان دایپارم. زد بشیغ یزدن

 چه خبره؟ نجایا نم،یبب: را تنگ کرد و گفت شیچشمان مشک

 ..... خبر چیه.. یه: اب دهانش را قورت داد و گفت معصومه

فرش  یرو یالیخ ییشد که حاال داشت با نوک انگشت اشاره اش شکل ها رهیدوباره به معصومه خ دایپارم

 اون طرف؟ یبر یخواینم: چپ معصومه گذاشت و ارام گفت یشانه  یدست راستش را رو. دیکشیم

 .نه: زد و گفت یجان یلبخند ب شدیسرش را بلند کرد انگار تازه متوجه حضور او م معصومه

 چرا؟: - 
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 .ومدهیمن ن دنید یبرا یکس: - 

 .......که تو  کنمیمعصومه من فکر م: - 

 بله؟: معصومه گفت. در باعث شد هر دو به ان نگاه کنند یصدا

 تو؟ امیب: کرد و گفت کیدهانش را به در نزد لیسه

 یالیفارغ از هر خ شهیانداخت او هم مثل هم دایبه پارم یفورا چادر نمازش را به سرش کرد و نگاه معصومه

معصومه چادرش را محکم گرفت و  ستیمعذب ن لیحرکت نشان داد که از حضور سه نیشانه باال انداخت و با ا

 .دییبفرما: گفت

 ...روز و شب برام نذاشته ؟یگفت یپسره چ نیتو به ا: دست به کمر و طلبکارانه. وارد شد لیسه

را برگرداند  شیرو عیسر. خورد کهی دید شیارا زیرا کنار م دایکه پارم ندیان بش یتا رو رفتیطرف تخت حنانه م به

 .میاونجا صحبت کن ایب رونیب رمیم ،یمهمان دار ینگفت: به عقب برداشت و گفت یقدم

 .میصحبت کن نجایهستن هم هیقض انیجون در جر دایپارم لیاقا سه: رفع رجوع گفت یبرا معصومه

. نگردیمشتاق به او م یرنگ کرده و چشمان ییانداخت که بدون سرپوش با موها یبه دختر ینگاه دوباره ا لیسه

خودش را جمع  یمعصومه معذب شد و کم. ندیتخت معصومه بنش یداد رو حیبه او کرد و ترج یلب ریم زسال

خودش تو هر جا که  ایهفته اس  وپسره از خواب و خوراک افتاده د: دوباره شروع کرد به حرف زدن لیسه. کرد

 .یخواستگار انیب گهیبار د هی یاگه اجازه بد گهیم. اش فهیطا رویت ای شهیجلوم سبز م یفکر کن

 .حرف من همونه که گفتم: دیحرفش پر انیم معصومه

 لت؟یدل: شد رهیاو خ یدو ابرو نیب یبه گره  لیسه

 نبود؟ یکاف لیهمه دل نیا: - 

 .نبود بهانه بود لیدل یاونا که تو گفت: - 

به درد  نهیآدم نش که تو نظر اول به دل یکس: دوباره به حرف آمد. کردن یشروع کرد با انگشتانش باز معصومه

 . خورهینم یعمر زندگ کی یفکر کردن برا

 به دلت نشسته؟ شیچ: را باال داد و گفت شیابرو یتا کی لیسه

 شیچ گفتیبه او م لیسه. اما بغض قصد خفه کردنش را داشت دانستیرا نم شیبغض کرده بود چرا معصومه

چشمش نم اشک ان را  یخواراندن گوشه  یبه دلم نشسته؟ به هوا شیبه دلت نشسته؟ با خودش گفت بگو چ

 . گرفت

 ؟یبگ یخواینم: لیسه

تا  یشدش، دکمه  یاز اون فرق کج تف مال افش،یاز ق: دیلرز شیصدا لیسه یگرفت از دست سوال ها حرصش

مهرش  یقوارش، مامان به ظاهر مهربونش، باباش با اون جا یرو شلوارش، کت ب راهنیآخر بسته شدش، پ

............ 
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 ستیگریاو م یبار بود که جلو نیامان معصومه نگاه کرد اول یب یبا تعجب به لحن پر حرص و اشک ها لیهس

 .زمیاشکاتو عز نمینب کنه؟یم هیما داره گر یخانوم ــــــــــــس،یه: تر کرد و گفت کیخودش را به او نزد

در . کردند ختنیشروع به ر شیاشک ها یک دیاصال نفهم. او گره خورد یسبز پر اشکشش در چشمان عسل نگاه

 .ان دو گرفته بود نیرا با سکوتش ب شیاز سوال ها یلیبود که حاال جواب خ دایپارم انیم نیا

 داره؟ یخانومه ما چه ناز نیا ینیبیم: انداخت و گفت دایبه پارم ینگاه کوتاه لیسه

 .کنهیناز کش داره ناز م دونهیم: شد گفتتا ان را بپو رفتیم شیو همانطور که به سمت مانتو دیخند دایپارم

فعال : سرش گذاشت و گفت یرو مهیشالش را ن دایپارم. و معصومه هر دو با تعجب به او نگاه کردند لیسه

 . خداحافظ

 

 ه؟یپس راه حلش چ: و گفت دیکش یپوف لیسه. انگشت پاک کرد یخانوم اشکش را با گوشه  دیناه

اونجا حتما امکانات . خارج از کشور نشیبفرست گنیم: اشپزخانه جابه جا کرد یصندل یخودش را رو دیناه

 .هست یشتریب

 ؟یخب پس چرا ناراحت: لیسه

؟ اگه همه خونه و  ارمیگرفته با کدوم پول؟ از کجا ب تیشوخ لیسه: خفه اش را خفه تر کرد یصدا دیناه

 .برهینم ییبفروشم راه به جا مونمیزندگ

 .کنمیهماهنگ م مهیبا ب: - 

 .کننیخودتو خسته نکن خودم صحبت کردم اونام تقبل نم: زد و گفت یپوزخند دیناه

 ؟!!!یچ یعنی: - 

 . ذارهینم ارمونیهمه بودجه در اخت نیدولت ا گنیم: گرفت یرا به باز یزیروم

ارزش نداره  نقدریدولت خودشو اش و الش نکرد؟ حاال ا نیبدبخت برا هم نیمگه ا: منفجر شد تیاز عصبان لیسه

 .واسشون که ساپورتش کنن

شده بودند  رهیحنانه و ابوالفضل با تعجب به در اشپزخانه خ. دیرفت و مشتش را محکم به ان کوب واریسمت د به

 . رفت اطیاز آن خارج شد و به طرف ح لیکه همان لحظه سه

. قرار داد شینیدهان و ب یرا تر کند کارش که تمام شد ماسک را رو یبا پنبه لب آقا مرتض کردیم یسع معصومه

بود که دائم به  یمدت. رودیراه م یکه با ناراحت دیرا د لیپرده را کنار زد سه یگوشه  دیشن اطیراه رفتن از ح یصدا

نفس  یوقت شهیرنگش کبود م یوقت" گفتیم دیو ناه ودبدتر شده ب یکه حال آقا مرتض یاز وقت امدیخانه شان م

به  کنهیتموم بدنش شروع م یوقت زهیریم رونیکه از دهنش خون ب کنهیانقدر سرفه م یوقت ارهیکم م دنیبرا کش

 ترسم،یم. نمیزم یموجود رو نیمصرف تر یب کنمیحس م ادیاز دستم بر نم یکار چیعرضه ه یمنه ب دنویلرز
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از ان روز ." بخشمیوقت خودمو نم چیحمله ها از دستش بدم اونوقته که ه نیاز هم یکیروز تو  هی لیسه ترسمیم

 . گذراندیاکثر شبها را در انجا م لیبه بعد بود که سه

ترمش  انیامتحانات م. را باز کرد و مشغول خواندن شد شیپدرش نشست جزوه ها یپا ریرا مرتب کرد ز پرده

کرده  رییتغ یمرتض دنینفس کش یبود که حس کرد صدا یمشغول حل مسئله ا. شروع شده بود شیپ یهفته 

معصومه  کردیرا سد م سشدهانش خون جمع شده بود که را نف یبا ترس گردنش را به طرف او چرخاند انقدر تو

 . از دستش افتاد و شکست یانقدر هول شد که قور دیو مادرش را صدا زد ناه دیکش غیج بایتقر

 کردیکمک م لیابوالفضل به سه کردیم هیو گر رفتیدر راه م یبود و جلو صورتش گرفته یدستش را جلو حنانه

از  اوردیبود و باال م ییدستشو یمعصومه هم تو.  خواندیم یو الکرس تیخانوم رو به قبله نشسته بود و ا دیناه

گذشته بود اما  یا قهیدق ستیب بایتقر. شدیحالش بد م دیدیبا خون مشکل داشت و هر وقت ان را م یبچگ

باز هم هجوم  لیسه یخون یدستها دنیان را باز کرد با د یبه در خورد ال یبود تقه ا امدهین رونیهنوز معصومه ب

امد در راهرو  رونیزرداب باال اورد صورتش را با اب شست، ب گرید یرا به دهانش حس کرد چند عق زد کم یعیما

معصومه افتاد با  ی دهینگاهش به صورت رنگ پر کردیا خشک مبا حوله دستش ر لینبود وارد هال شد سه یکس

تو روغن بود حداقل اسباب خنده  مارستانینون پرسنل ب یشدیمصوم اگه تو پرستار م گمیم: لبخند گفت

 ...یشدیم

 نیزم یرا رو شیهمانطور که پا یجان ینگفت احساس ضعف همه وجودش را گرفته بود با ب یزیچ معصومه

شانه  یکنار مادرش نشسته بود و سرش را رو کردیحنانه هنوز سکسکه م. در اتاقش انداخت خودش را دیکشیم

. دیکشیم ادیصدا فر یوجودش ب یاتاقش را باز کرده بود و با همه  یابوالفضل پنجره . داده بود هیاش تک

 شهیامده بود پدرش نبود هم ایبه دن یاز وقت کردیم ینیبر شانه اش سنگ تیمسئول نیسوخته بود بار ا گرشیج

بود که پدرش را تا مرز  یبار نیاول. مرد خانه واقعا تا شده بود نیاما امروز کمر ا کردیمادر او را مرد خانه خطاب م

بار بود  نیاول دیلرز شیشانه ها. گذاشت یشانیپ یو نشست دستانش را رو خوردکنار پنجره سر . بود دهیمرگ د

امشب اسطوره اش داشت  کردیاما امشب فرق م. کنهینم هیمرد که گر گفتیبه او م شهیهم لیسه. کردیم هیکه گر

 چیهبود و  دهیدراز کش یدر اتاق شهیبا انکه پدرش هم. اوردیامشب داشت کم م. دادیچشمانش جان م یجلو

اما  کندینم یفرق چیبود و نبودش ه کردیفکر م شهیاجرا کند با انکه هم شانیرا برا شیوقت نتوانست حکم پدر

 ...گاه است هیهم مباهات است، ارامش است، پناهگاه است، تک فیبدون انجام تکال یبودنش حت د،یامشب فهم

 .کنهینم هیمرد که گر: زد کنارش نشست و گفت یبه در وارد شد، لبخند محزون یبا تقه ا لیسه

 ...ر داغونمبدجو..... به خدا کم اوردم لیسه: گذاشت و گفت شیپا یسرش را رو ابوالفضل

نداشت اما مجبور  یفیتعر یلیخودش هم خ هیاوضاع روح د؟یبگو توانستیاما چه م کردیحالش را درک م لیسه

هم پدرش اما امروز  یدوست نبود برادرش بود گاه کیاو فقط  یبرا یدهد، مرتض یان ها دلدار یبود به همه 

 . شده بود ضشیدستان او، مر ریجان ز مهین یمثل جسد
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معصومه همانطور که  دیباریباران نم نم م رونیب. رفتیاز استکان ها به باال م یوسط حال پهن بود بخار چا سفره

چشمانش . زدیان را ورق م یو هول هولک کردیبود نگاه م شیپا یکه رو یبه جزوه ا خوردیرا م شیقلپ از چا هی

 .بود کردهکه تا صبح  یادیز ی هیگر یبرا یپف داشت نه به خاطر کم خواب

. سر سفره نبود یبه جز ان دو کس. کردیبه معصومه نگاه م یچشم ریز بردیلقمه اش را به دهان م کهیدرحال لیسه

خانوم هم از  دیناه. صبح خوابش برده بود و حنانه هم بدون خوردن صبحانه رفته بود یابولفضل که دم دما

از نون  یلقمه ا. شودیمعصومه نم دیعا یزیچ یخواندن سر سر نیاز ا دانستیم. نشسته بود یکنار مرتض شبید

 .بخور نویا ایبسه خانوم خانوما ب: درست کرد و به طرف معصومه گرفت ریو پن

 .ندارم لیم... من... ممنون: انداخت نییبه لقمه با تعجب نگاه کرد و سرش را پا معصومه

 فرو کنم تو دهنت؟بزور  ای یخوریبا زبون خوش م: لقمه را به طرف دهانش برد و گفت لیسه

 .ندارم لیگفتم که م: بلند شد شیاش کرد و از جا یبه ساعت مچ یجزوه اش را بست و نگاه معصومه

شد به  رهیبه دست دراز شده اش که لقمه در ان بود خ لیسه. ان برداشت یرا از رو فشیطرف مبل رفت و ک به

 .واستا برسونمتحداقل  یکجا خانوم خانوما دستمو که رد کرد: خودش امد و گفت

را که برگرداند  شیرو. صدا در را بست یب. تخت، خوابش برده بود ریدر اتاق پدرش را باز کرد مادرش ز معصومه

 یزیقلبش قرار داد دهانش را باز کرد تا چ یبود از ترس دستش را رو شیبا لبخند لقمه به دست جلو لیسه

 یزیانتظار اعتراض داشت اما چ. از فرصت استفاده کرد و لقمه را به دهان معصومه فرو کرد لیکه سه دیبگو

دوشش جا به جا کرد و  یرا رو فشیک دیجویکه همانطور که لقمه اش را م دیفقط معصومه را د دینشن

 !داشت؟ ییرفتار چه معنا نیخشکش زد ا بایتقر. رفت اطیکرد و به طرف ح یلب ریز یخداحافظ

 نگیاز پارک نشیبا ماش ایمعصومه تازه قدم برداشته بود که ارم. دیبرداشت و دنبالش دو زیم یرا از رو چشییسو

 ای هیرا ببندد معصومه خودش را اماده کرد تا به همسا اطشانیشد تا در ح ادهیپ نشیاز ماش یوقت. آمد رونیب

در . باشدیبه معاشرت نم لینشان داد ما حرکت نیرا برگرداند و با ا شیرو ایهمان استادش سالم کند که ارم

 . معصومه واستا: داد زد بایامده بود تقر رونیکه تازه ب لیلحظه سه نیهم

دختر فکر منه : ستادیا شیو جلو دیبه معصومه رس لیسه. به ان ها نگاه کرد انهیچشمش موز یاز گوشه  ایارم

 هو؟ی یجا رفتک یسرتو انداخت رسونمتیواستا م گمیم ؟یکنینم رمردویپ

با  رم؛یخودم م شمیمزاحمتون نم: را برطرف کند شیالیطبق عادت دست به مقنعه اش زد تا چروک خ معصومه

 .اجازه

 ی افهیق. که انطرف تر پارک بود برد نشیو به طرف ماش دیاورد دستش را کش یاو در نم یکه سر از کارها لیسه

 موتیر لیسه. بردیبود که انگار اژدها دستش را به دندان گرفته و با خودش م دهیمعصومه در ان لحظه انقدر ترس

 .را فشار داد و معصومه را جلو نشاند و بعد خودش سوار شد
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تا  شدیباعث م نیو هم کردیبر حسب تصادف پشت ان ها حرکت م ایخانه تا دانشگاه ارم ریتمام طول مس در

 یاقا یان مرد که بود؟ در خانه  نکهیا. کرده بود ریسوال ذهنش را درگ چند. ناخوداگاه درمورد ان ها کنجکاو شود

مالکانه دست او را گرفت و با  نطوریابا معصومه داشت که  یچه رابطه ا خواست؟یان وقت صبح چه م یمیرح

 د؟یخود کش

 دندیاه رسبه چهار ر. نشستیم شهیش یبود که ارام رو ینگاهش به نم نم باران زدیهنوز قلبش تند م معصومه

نگاه . کردیتخص را درک نم یان دختر بچه  یتند رفته اما علت کارها دانستیم. ترمز کرد لیسه. چراغ، قرمز بود

ها  بهیغر نیچرا با من ع ؟یچ یعنی اتبرخورد نیمعلوم هست چته معصومه؟ ا: به او انداخت و گفت ییگذرا

 ه؟یموضعت چ رییتغ نیعلت ا یبگ شهیم! عمو یبهم بگ شنومینم گهید ؟یکنیرفتار م

قدم شود طاقت  شیخودش پ توانستیو نم خواستیدستش رو شود نم یزود نیانتظار نداشت به ا د،یترس

حس  نیو کجا ا یاز ک دانستینم. خواستیوجودش م یبا همه  خواستیرا م لیسه. را نداشت)) نه(( دنیشن

 یبا کم محل دیشا کردیفکر م. تا کند یجور کیحس سرکش  نیبود که حاال با ا نیبه سراغش آمد اما مهم ا

  شد؟یاما مگر م ردیبگ دیرا ند لیبتواند سه

 .منتظر جوابتم گم؟یم یچ یشنویحواست به من هست؟ م: او را به خودش اورد لیسه یصدا

 .نشده جادیتو رفتارم ا یرییمن تغ نیکنیاشتباه م: را صاف کرد شیگلو

پس من : زد و گفت یپوزخند لیسه. کرد انیب انهیاز حد ان را ناش شیمخصوصا که او ب. نبود یراه درست کتمان

 ؟!شدم؟ یالتیخ

 ....دیشا: باال انداخت و گفت یا شانه

برد و  شیمعصومه، دست پ یدوران کودک یبه هوا. دیباشد و خنده اش ترک یجد نیاز شینتوانست ب لیسه

 .ارمیتو در نم یمنکه سر از کارا..... وروجک: در همان حال گفت دیلپش را کش

 لیسه نیا ست؟یانصاف ن نیا ایخدا. کمرش به راه افتاد ی رهیاز پشت گردنش تا ت یتب کرد قطره ا معصومه

نزار  .بنداز لیسه نیمهر منو تو دل ا ت؛یتو رو به بزرگ! ایخدا. ارهیسر من م ییکاراش چه بال نیداره با ا دونهینم

 .خدا جون یدیخنگ افر نقدریا لویسه نیآخه چرا ا. عشقش بمونم هیتو خمار نیاز ا شتریب

 .نََکن: 

 !!؟یچ: نگاه کرد لیتعجب به سه با

 .نََکن. گمیپوست لبتو م: بهش انداخت ینگاه میرا عوض کرد و ن دنده

را داشت که با  یحس زن. دستش به طرف مقنعه اش رفت اریاخت یهمه توجه باز ب نیدلش قند اب شد از یتو

 . نشسته نیماش کی یشوهرش تو

 . دنبالت امیکالست تمام شد منتظرم باش م:- 

 . امیممنون خودم با دوستام م گهینه د: گفت شدیم ادهیکه پ همانطور



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٢٨ 

 ؟یکنیتعارف م: فرمان گذاشت و مظلومانه گفت یسرش را رو لیسه

 .نمتونیبیم شیساعت ش: و گفتاش را قورت داد  خنده

 

 .گرفت و به طرف محوطه دانشگاه رفت نیماش یخال ینگاهش را از جا ستادیرا بست و چند لحظه ا در

او  ینگار که کامال به برگه . از چهار سوال فقط دو تا را جواب داده بود. طرف و ان طرف کرد نیبار برگه را ا چند

ان دو سوال  یرا ارام پاره کرد و رو سشیچک نو یگوشه . استزده  یکه چه گند دیدیمسلط بود خوب م

 شیتقلب را برا گذشتیاز کنار معصومه م یتکرد بلند شد تا برگه اش را بدهد وق ادداشتیمعصومه را  ینانوشته 

 . بود داد نییکه سرش پا انیانداخت و برگه را به استاد منصور

ارام به طرف معصومه که با . بلند شد شیاز جا. دیکل برگه خط کش یخودکار قرمزش را فشار داد و رو یشاس ایارم

گرفتن تقلب باز کرد  یکف دست راستش را برا. رفت فشردیتقلب را در مشت عرق کرده اش م یاضطراب برگه 

بود و دستش همچنان منتظر گرفتن  ستادهیهمانطور کنارش ا ایارم. اوردیخودش ن یکرد به رو یمعصومه سع

 .ابروتو ببرم بدش بهم نکهیقبل ا: را خم کرد و دم گوش معصومه گفتتقلب؛ سرش 

شد،  رهیخ بردیبه سر م یکه معلوم نبود درچه حالت ایسرش را باال برد با چشمان مواجش به چشمان ارم مصومه

 .استاد دیببخش: زمزمه وار گفت. زدیالتماس در نگاهش موج م

نگاه را قطع کرد و به  یگره . شود میتسل یزود نیداشت به اانتظار ن. پر در دستانش نشست نیتقلب ع برگه

 . رفت زشیطرف م

نگاه  شیو به چند قطره اشک رو دیکش رونیمعصومه را ب یدوباره برگه . دو تا از پسر ها مانده بودند فقط

 ......کرد

 

*** 

 

 ... عرق و ورق و دختر و . جور بود زیهمه چ بساط

سارا . را چرخاند نوکش به طرف سارا نشانه رفت شهیش انیشا. کردندیم ،یباز یهم نشسته بودند و بطر دور

 جسارت؟ ای قتیحق: دیپرس انیبه جمع نگاه کرد شا یدیق یادامسش را باد کرد و با ب

 ...جسارت: زد و گفت شیجوانا یبه مار یپک

 .کن یرو خال شهیش نینفس ا کی: زد و گفت انهیموز یلبخند انیشا

را  ینکرد بطر دیترد یلحظه ا. خود داشت یاو که جا نداختیرا از پا م لیف کشیسه چهار پ... دنیهو کش همه

سارا بود که سه چهارمش از  یپروتز شده  یها نهیمحمود تمام مدت چشمش به س. دینفس سر کش کیگرفت و 
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او تا  یناباور نیدر ع. محوش بودند به پسرها نگاه کرد که همه یآروغ کش دار یبا صدا. زده بود رونیاش ب قهی

 .تهش را خورده بود

کلوخ  یچند لحظه بعد محمود بخت برگشته ماتحتش را رو. محمود را نشانه گرفت نباریا دیدوباره چرخ یبطر

 دنیولو شده بودند د نیزم یبچه ها از خنده رو. نوشتیرا م هیقسطنطن یو کلمه  دیکشیم اطیح یتو یها

 .واقعا مضحک بودمحمود در ان صحنه 

. چهار به چهار. گریگروه و پسر ها در گروه د کیاز دو گذشته بود که بساط پاسور پهن شد دختر ها در  ساعت

. باخته بودند. شرط بود. هر چهار دختر لخت شدند. بردند رنگیکه پسر ها با هزار ن شدیم کیساعت به پنج نزد

 ......دادندیتاوان م دیبا

بابک مسخره . بردیلذت را م تینها شیرو به رو ویلم داده بود و از و انیشا! کدام را نگاه کند دانستینم محمود

وقت بود که در نخ  یلیخ کردینگاه م وایفقط به ه ایاما ارم. دختر ها تشنج کرده بود یپا ریو ز اوردیدر م یباز

البته . چموش بود وایاما ه. به اش بودندخوا ریز. بود هرا قبال امتحان کرد گرید یان سه تا بردیبه سر م کلشیه

که  یعقلش کرده بود اما نه در حد یب یکم یدنیو نوش یسکیجوانا و و یمار زدیهشت م شویش یامشب کم

 . دهید یچه خواب شیبرا اینفهمد ارم

 یهول خورد وقت. شانه اش نشست یرو یکه ناگهان دست گشتیخوردن م یبرا یزیرا باز کرد دنبال چ خچالی در

 یا: بست و گفت شیرا با پا خچالیدر  تیبا عصبان. خنددیکه دلش را گرفته و م دیبه عقب برگشت محمود را د

 ...تو روحت، سگ پدر

 .دمیبا سارا خواب یناراحت شد شبیفکر کردم د: گفت ایساز را به برق زد و پشت به ارم ییچا میس

 .کنهینم یبرام فرق ه،یسارام مثل بق...... مفت چنگت: زد و گفت یپوزخند ایارم

 .ادیازش خوشم م یلیخ: گفت کردیبرداشت و همان طور که گربه شورش م نکیدو تا استکان را از س محمود

 .هیخر سوار ی هیکه بدجور پا یخاک تو سرت کنن بپا وا ند: ول کرد و گفت یصندل یخودش را رو ایارم

هنوز ! نه بابا حواسم هس: سنگش گذاشت یداد و دستش را رو هیتک نتیتستر گذاشت به کاب یرا تو نان

 .انیبرا شا کنمیکنم تفش م نشییخر نشدم چند بار باال پا نقدرامیا

 

 

که  یکن احتیکه خانومو س یبذل و بخشش نکن فقط تو مونده بود ادیز! هه: به دهانش گذاشت  یشکالت ایارم

 .یکرد

منو بگو که . ندار یچیه یشرفا یلق همتون ب: ..... کلفتش گفت یصداپرت کرد و با  ایرا به طرف ارم رهیدستگ

 .انگل یعذاب وجدان گرفته بودم به خاطر تو شبید
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 نقدیتو ا هیما چ ریقوربون پسر سادم برم خب تقص: با خنده بلند شد و دستش را دور گردن محمود انداخت ایارم

 .یپپه ا

 .پپه عمته: ساز رفت ییباز شد و به طرف چا ششین محمود

 .دارن فیتشر نجایهر دو ا یکه برادران تاکاش نمیبیبه به م: دست تو دست بهاره وارد اشپزخانه شدند بابک

 !بد نگذره: دستشان کرد و گفت یبه گره  یاشاره ا محمود

رحمت به صد : نشست شانیتکان داد و رو به رو ینشست بابک سر ایارم شیلختش را کنار زد و پ یموها بهاره

 .وثید نیا شیبعد برو پ یاومد رونیکه از بغل من ب یبابا بزار دو ساعت بگذره از وقت! سگ یوفا دار

 .یخفشو باب: گذاشت ایارم یشانه  یرا بست و سرش را رو چشمش

 سر خورد یصندل یبیمه یوارفت و بعد با صدا یصندل یداد ، بهاره رو یجا خال ایزد و ارم ایبه ارم یچشمک بابک

امام  ای: بلند گفت انیشا. و سارا هم امدند وایو پرستو و ه انیشا یدر چشم بر هم زدن. شد نیو بهاره نقش زم

 شد؟ یچ ژنیزاده ب

روز  نیبچه رو به ا نیبادش ا دهیبابک گوز نیبابا ا یچیه: گفت کردیهمانطور که به بهاره کمک م محمود

 .انداخته

و با انگشت  دنیافتاد شروع کرد به خند انیتوپش پر بود تا سرش را باال گرفت چشمش به شا یکه حساب بهاره

 .دهیحاال خوبه شرتشو پوش: گفت  دنیخند یال به ال ایارم. غش کردن دنشیبچه هام با د هیبق. نشان دادن

 ....یباب اسفنج ؟یدار یچه شورت خوشگل ؟ییبابا: نشست نتیکاب یرو بابک

 ....اب پاشم من نیداش داش، داش داش، داشم من، ماش: امد شانین چند قر کمر برابا بشک انیشا

 .برو گمشو شلوارتو بپوش: به ما تحتش زد و گفت یمحکم یضربه  پرستو

بهم خورد و همه پخش  یپسر ها باز ادیز یکردند که به علت جر زن یهشت نفره باز بالیوال کیاز صبحانه  بعد

 ایمسئول پختنش بودند  ایکه محمود و ارم ییناهار جوجه کباب درست کرده بودند از انجا. پال شدند تا ناهار

 . زدیم رونیانقدر خام بودند که با گاز زدنشان خون از داخلشان ب ایجزغاله شده بودند 

شب هر کدام سوار . بهشان خوش گذشته بودبود  یخوب یروزها دیزود دو روز باهم بودنشان به سر رس یلیخ

حرکت  یخاطر با سرعت کمتر نیخسته بود به هم یکم ایارم. شدند و به طرف خانه شان راه افتادند نشانیماش

 نییسمت راننده را پا ی شهیسارا بود؛ ش... باعث شد به سمت چپش نگاه کند ینیبوق ممتد ماش یصدا کردیم

 !مگه؟ یرونیالک پشت م.... تویپنچر نمینب: گفت یبلند یداد و با صدا

 .اریبرو رد کارت جوجه، جاده رو بند ن ایب: تکان داد و گفت یسر ایارم

بلند سارا  یشاس نیزد و به محو شدن ماش یلبخند ایارم. فرستاد شیبرا یسر داد و و بوس یخنده مستانه ا سارا

عادتشان بود چهار پسر هر پنجشنبه و جمعه را در . دختر ها اشنا شده بود نینبود که با ا یادیمدت ز. ماند رهیخ

هم  وایمثل سارا و بهاره و پرستو و ه یا هیپا یها خترها د یخوشگذران نیدور از شهرشان بگذرانند که در ا یالیو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٣١ 

به دلبسته شدن و عادت . بودند ازیرفع ن یبرا یا لهیصرفا وس شانیمعموال دخترها برا. داشتند یینقش به سازا

باشند البته اگر پولدار  هیو پا کلیبود که خوشگل و خوش ه یکاف شانیبرا نیفقط هم. دم به تله دادن نداشتند

 ...چه بهتر دندهم بو

ممکن نبود کالفه بود، عرق کرده بود، مدام  شیبرا ییرها کردیافتاده بود هر چه تقال م ریگ کیبسته و تار ییجا در

بود، چشمانش بسته بود و سرش را  واریاش به د هیتک. نشست یگوشه ا کردیو طلب کمک م دیکشیم ادیفر

 یفقط دو چشم سبز با برق. وارانه سر بلند کرد دیشده ام کشینزد یحس کرد کس. دستانش گرفته بود انیدرم

 .....یا لهیت

 دیکش رونیبالشتش ب ریرا از ز لشیبامو. به دور و برش نگاه کرد انگار هنوز افتاب طلوع نکرده بود دیخواب پر از

کرد و سرش را  زانیرا از تخت او شیچشمانش را مالش داد پتو را کنار زدو پاها یکم. بود میو ن شیساعت ش

اما علت  کردینم دایدر ان پ یترسناک زیچ کردیمهر چه فکر ! بود؟ یچه خواب گهید نیا. کرد میدستانش قا انیم

تا حالش برگردد  خوردیبه کله اش م یاب دیمغشوش شده بود با یفکرش حساب. کردیوحشتش را هم درک نم

 . نفسش را با حرص فوت کرد و به طرف حمام رفت

. را درآورد و به چشم زد نکشیرا باز کرد ع فشیک. امدیدر نم کشیج یکس گرید دیکالس که شد همهمه خواب وارد

 و همه دیکش رونیبرگه ها را ب

 . صرف کردم حیکه برا تصح یوقت فیح ن؟ییشما واقعا دانشجو ن؟یچ نایا: دادبه بچه ها نشان  را

 .کاسیجمهور امر سیحاال انگار رئ: دم گوش نگار پچ پچ کنان گفت وشاین

 ه؟یاونجا خبر: دیپرس تیچشمانش را تنگ کرد و با عصبان ایارم

بود فقط ده برگ  دهینمره چ بیبلند شد برگه ها را به ترت شیاز جا. الم تا کام حرف نزد گریموش شد و د وشاین

 . مانده بود اما نه نگار برگه اش را گرفته بود نه معصومه

نمره  بیبرگه ها به ترت گهیم. خنگم برگشو گرفته یوشاین نیا ؟یچ یعنی: به معصومه گفت یارام یبا صدا نگار

 !!!!م؟یما هنوز برگمونو نگرفت ک؟یشده  شاوین نیا شهیاس من مطمئنم کامل نوشتم اونوقت چطور م

معصومه را به طرفش گرفت معصومه دستش را  یبرگه . نگار را داد یبرگه . شد کیبه اندو نزد ایلحظه ارم همان

دست  هیاز انگشتر در انگشت انگشتر یدنبال رد لیدل یبرگه اش را نداد ب ایاما ارم ردیدراز کرد که برگه اش را بگ

 .گشتیچپش م

  ن؟یاستاد؟ چرا به من نمره نداد: گارن

 ....گهیصفر نمره اس د. نمره دادم بهتون: معصومه را داد و گفت یبه خودش آمد برگه  ایارم

معصومه با چشمان گرد . دلش خنک شود یلب زمزمه کرد تا کم ریز یکینگار فحش رک. رفت شیطرف جا به

 .شده به نگار نگاه کرد

 .شدمیمن پنج م.... دهیکل برگمو خط کش ؟ینیبینم ؟ینگاه داره؟ کور هیچ: نگار
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 .تا خفتون نکرده نیخفش: سایپر

 یک دندیبود که نفهم ریانقدر فکرشان درگ. رفت و برگه اش را با حرص مچاله کرد سایبه پر یچشم غره ا نگار

 . کالس تمام شد

 . و معصومه هم دنبالشان دیدو ایبه طرف ارم نگار

 .نیلحظه صبر کن هیاستاد؟ استاد؟ : نگار

لحظه،  هی انیمنصور یاقا: گفت زدیموج م شیکه در صدا یتینگار با عصبان. شد اطیح یوارد محوطه  ایارم

 .کنمیخواهش م

 . ستادیلبش ا یگوشه  یبا پوزخند ایادا کرد که ارم یرا با لحن التماس کنمیخواهش م انقدر

برگه بود که  نیا یاستاد غلط من کجا: گرفت و گفت ایمچاله شده اش را به طرف ارم یسرخ برگه  یبا صورت نگار

 ن؟یشما بهم صفر داد

 !!ه؟ینجوریچرا ا!! ه؟یچ نیا: دیبا تعجب پرس کردیرا باال داد و همانطور که چروک برگه را باز م شیاز ابروها یکی

 ن؟یناعادالنه نمره بد نقدریا نیتونیچطور م ه؟یکارتون چ نیا لیاستاد دل: نگار

 .یخانوم فرهاد ریبگ: را حفظ کند، برگه را به طرفش گرفت شیخونسرد کشدیکه م یقیکرد با نفس عم یسع

 یخفه ا غیحرص بخورد و با ج شتریکارش باعث شد نگار ب نیا. در جهت مخالف نگار شروع به حرکت کرد و

 استاد؟: دیبگو

کن  یدانشگاه، سع اطیدنبال من تو ح نیفتیدوره ب نکهیا یترم به جاخانوم مح: به طرفش برگشت یعصبان ایارم

 .یکه با تبادل اطالعاتت نمرتو از پنج به صفر نرسون یسر جلسه امتحان حواستو جمع کن

 بانیمعصومه که عذاب وجدان گر. نمانده بود یباق شیبرا یهیتوج یجا گرید نجایرا باخت ا هیقاف یحساب نگار

 .ستنیمقصر ن یمن بود خانوم فرهاد ریاستاد همش تقص: رف آمدشده بود به ح رشیگ

 .اگه اشتباه نکنم به شمام صفر دادم. هستم انیدر جر: دادو گفت لشیتحو یپوزخند

پنج نمره  شهیاستاد نم: امدیهم خونش در نم یزدیبه نگار انداخت که اگر کارد م ینگاه خجالت زده ا معصومه

 .نیبد یبه خانوم فرهاد نیاز من کم کن گهید

 ؟یکنیبذل بخشش م ازاتتویکه امت یمسابقه شرکت کرد یشما فکر کرد: گفت تیبا عصبان ایارم

 .ازتون کنمیخواهش م: انداخت و ادامه داد نییسرش را پا معصومه

 .نیبول شتا ق نیاز ده، ده بش دیترم با انیخب شما پا یلیخ: بهم فشرده اش جواب داد یدندان ها یاز ال ایارم

دختره  یمگه خل شد: نگار بعد از دور شدنش به طرف معصومه حمله کرد. را گفت و راهش را گرفت و رفت نیا

  ؟یبکن یچه غلط یخوایحاال م. کودن ی

 .تا از ده ده بشم کنمیم یخر خون گهید یچیه: زد و گفت یلبخند معصومه
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 یدرس سه واحد یفهمیگذشته خنگول خانوم م ایباز نیفرد نیدوره ا گهیاالن د: دستش را در هوا تکان داد نگار

 !ه؟یچ

برف که در حال بارش بود نگاه کرد بعد هم مچ دست نگار را گرفت  زیر یسرش را بلند کرد و به دانه ها معصومه

 .شهیاالن کالس شروع م میبر ایبابا ب الیخیب: و در همان حال گفت دیو با خودش به سمت سالن کش

 .شد دهیتاسف تکان داد و به دنبالش کش یاز رو یسر نگار

 

*** 

 

 یکه هر لحظه گره  دیدیم لیسه. چپش گذاشت و دستانش را در هم قالب کرد یپا یراستش را رو یپا وشاین

موارد داشت  نیدر ا نهیزم شیپ یانگار کم دیرسینگار اما به نظر راحت تر م. شودیسفت تر م شیابرو ها نیب

نظر  رینگران ان دو را ز یمعصومه هم با نگاه. دیپرسیهم م ییسوال ها یگارد نگرفته بود و گه گاه یلیچون خ

با ان ها را از دست بدهد البته  شیپرزنت کردن دوست کیو  دیتضاد عقا نیبخاطر ا خواستیداشت دلش نم

اشنا  کردیم فیان ها تعراوقات معصومه از  یجمع که بعض نیبا ا کیبار از نزد کی خواستیدلش م وشایخود ن

محله  ریّ معتمد و خ. حاج اقا فتاح یدر خانه . هم جمع شده بودند وربود که امشب ان ها د نیبشود بخاطر هم

 . شان

دست به دست هم داده بود تا  زیانگار همه چ. هم انشب حضور داشتند استاد اخالق و فلسفه یمینع استاد

 .وندندیو نگار هم به ان جمع بپ وشاین

نگار همان طور که نگاهش به . کردن از بچه ها مشغول شد ییرایخانوم همسر حاج فتاح بلند شد و به پذ حهیمل

 شه؟یداره در حق ما خانوما ظلم م نیکنیاستاد؟ فکر نم: خانوم بود گفت حهیچادر گل دار مل

 ؟یدچطور خانوم فرها: دیزد و پرس یاستاد لبخند. ها همه رنگ تعجب به خودش گرفت نگاه

 دیچرا ما با ن؟یفتیکه شما به گناه ن میخودمونو بپوشون دیچرا ما با: خانوم بود حهیهمچنان نگاهش به مل نگار

و سر  شرتیت هیبپوشم، اما شما با  یتو تابستون تو اوج گرما من مانتو و شلوار و روسر دیچرا با میبکش یسخت

 ؟ینش کینگاه نکنم که شما تحر میتقا مسچرا من نخندم چرا حرف نزنم چر ابون؟یتو خ یایبرهنه ب

 شتریب یداشته باش یبا ارزش تر ءیشما هرچه ش. یخانوم فرهاد نینیبب: تکان داد و گفت یسر یمینع استاد

که عقل جّنم بهش  یزاریبراش م میرمز هی یخریگاو صندوقم م هی یریاگه الزم باشه م یگاه یکنیازش مواظبت م

شمام . نتشیبب یهر چشم ای فتهیب یهر دست هر کس یخوایبا ارزشه نم باست،یحاال چرا؟ چون مهمه، ز. نرسه

که  یمرد دنیاالن شما با د. در عوض مرد و خشن و زمخت دیافر بایو ز فیخداوند متعال زن رو ظر... ینیهم

 ر،یخ ؟یدیعنان از کف م ینیرو برهنه بب یاگر مرد خوامیعذر م یلیخ ای ؟یشیم کیتحر دهیلباس تنگ پوش
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 دنیبا خند یکه حت میا جنبهیب نقدریبه قول شما ما مردا ا یول. ادیب مبدتون یحت دیشا هیمسلما جواب شما منف

 . میشیم کیشماهم تحر

اب از لبو  افتاده و شیرا در نظرش تجسم کرد که نگار جلو یخنده اش را گرفته بود مرد لخت یبزور جلو وشاین

اون  ییخانوم بابا: دیانداخت و پرس وشاین یبه لب کج شده  ینگاه مین یمیاستاد نع. است زانیلوچه اش او

 ن؟یکنیم فیخنده دارو واسه مام تعر زیچ

استاد  ؛یعنی ،یچیه ز،یچ: پا و اون پا شد و با پته پته گفت نیا یرا گم کرد کم شیجا خورد، دست و پا وشاین

 .سین یزیچ

در ذهن منحرفش چه خبر  دانستیرا سر کالسش شناخته بود م وشایدو ماه ن نیدر ا یکه به خوب یمینع استاد

 .دیباریم شانیاز چشم ها طنتیجزء ان دسته از شاگردانش بود که ش وشاین. است

 

 نیکنیفکر م ه؟یحرفا نظرتون چ نیا دنیخب خانوما حاال با شن: مداخله کرد دیمعذب د یکه جمع را کم لیسه

 ن؟یگروه بمون نیتو ا نیتونیم

باز هم در افکار خودش غرق بود انگار انشب  وشایاما ن ستیانداخت تا بداند نظر او چ وشایبه ن ینگاه نگار

فکر : گفت زدیرا صاف کرد و همانطور که لبخند م شیمعصومه گلو. امدیبه چشمش نم یقال یجز گلها یزیچ

 . فکر کنن شتریتا ب میوقت بد یمک هیبهتر باشه بهشون  کنمیم

ما فقط راهو  دیباور برس نیخودتون به ا دیشما با. حق با معصومه خانومه: تکان داد و گفت یسر یمینع استاد

 .داره یبه خودتون بستگ شیمابق گهید میدینشون م

حاج آقا  نکهیتا ا دندیمسئله چرخ نیبه جز ا یموضوع نزد و صحبت ها گرد هر مسئله ا نیاز یحرف یکس گرید

 شانییدانشجو یو نگار را دم خانه  وشاین ل،یبعد سه یلحظات. فتاح با فرستادن صلوات ختم جلسه را اعالم کرد

 .کرد و به همراه معصومه به راه افتادند ادهیپ

: آوردرا در  وشاین یکه در باز شد نگار خودش را به داخل انداخت و صدا نیهم. را در قفل چرخاند دیکل وشاین

 چه خبرته؟  ابو،ی ،یهو

خدا  یوا: گفت کردیاش را باز م یمشک یمانتو یمبل پرت کرد و همانطور که دکمه ها یمقنعه اش را رو نگار

 نیا. کنمیجلسه هاشون شرکت نم نیتو ا رممیبم گهیمنکه د... نیمال عهد بوق ا. مانتو نیخفه شدم تو ا

 نیحاج آقا بودن ا ویحاج یهرچ. ماسکال شد نیکن ع گامیتورو خدا ن. آورده ها ریخل و چلم مارو گ یمعصومه 

 .معصومه امشب جمع کرد آورد

 ینگار دوباره با صدا. و بدون حرف به طرف اتاقش رفت دیابش را سر کش یرفت و بطر خچالیبه سمت  وشاین

 پدر سگ مچتو گرفت؟ یمینع نیا یدیخند یبه چ وشین: بلند گفت
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چته؟ از : و گفت ستادیدر ا ینگار در استانه . تخت ولو کرد یزد و خودش را رو یفکرش لبخند یآور ادی با وشاین

 شده؟ یزیچ ؟یاونجا دمغ میرفت یوقت

 دونمینم: گفت دیچیپیرا دور انگشتش م شیاش را به ارنجش داد، همانطور که موها هیپهلو شد و تک مین وشاین

 .دارم یحس خاص هی یچمه ول

 ؟یچه حس: کرد و به طرف تخت رفت زیرا ر شیچشم ها نگار

 جمیگ. یعرفان یجور فضا هیداشت  یجو خاص هیاونجا  دونمینم: ندیعقب رفت تا نگار کنارش بش یکم وشاین

 ...داره شیزندگ یشد اون واقعا خوشبخت که خدا رو تو تموم لحظه لحظه ها میامشب به معصومه حسود. نگار

 .میمام خدا رو تو تموم لحظه هامون دار!!! ایخل شد: و گفت دیحرفش پر انیم نگار

 کنمیخونه شروع م نیاز هم. کو نگار؟ خدا کجاست؟ به دورو برت نگاه کن: را به نگار دوخت نشینگاه غمگ وشاین

خنده داره . خونمون خوشگل بشه میگذاشت یدنینوش یخال یها شهیش ونیزیتلو یبجا ونمونیزیتلو زیم یجا یتو

 ؟یشراب دار ویسکیتو اتاقت چند تا و!!! یدنینوش شهیبا ش

 .میخورینم شهیما که هم. چرت و پرت نگو. وشیخفشو ن: و گفت دیکوب وشایبا کف دست به سر ن نگار

چطور  شهینم دایمهر و سجاده پ هی شهینم دایقران پ هیخراب شده  نیتو ا میخوریم یول: گفت تیباعصبان وشاین

 خدا تو تموم لحظه لحظه هامون حضور داره؟ یادعا کن یتونیم

 .تو دل ادم باشه دیخدا با: گفت یارام یبا صدا نگار

همه گناه  نیا میدیاالن خدا تو دل ما هست؟ تو دل ما هستو ما به خودمون اجازه م: زد و گفت یپوزخند وشاین

 م؟یکن

 وشیبابا ن ؟یراه صد ساله رو بر یخوایشبه م هی ؟یشبه منقلب شد هی وشیتو چت شده ن: دیمتعجب پرس نگار

اگه قرار بود . بوده اما منو تو نه نیهم شونیزندگ. بزرگ شدن یجور نیهم یاز بچگ نایا کننیبا ما فرق م نایجان ا

 .وجود نداشت ینموجود نداشت بهشت و جه ییایدن گهیهمه ادما مثل هم باشن که د

امشب  نیاز هم مویراه زندگ یول. امشب بشم عابدو زاهد نیاز هم خوامیشبه منقلب شدم نه م هینه من : وشاین

اگه . مثل معصومه باشم خوامیخودم درست کردم غرق بشم م یکه برا یلجن زار نیتو ا خوامینم کنمیسوا م

 .نابود بشم نیاز شتریب خوامیبمونه نم نمیهم سیبوده قرار ن نیمن هم هیزندگ

 !؟یشد خوشیاز خود ب ینطوریه که تو ادار یمعصومه چ نیمگه ا: درامد حرصش

نبود  یالک کنهیدور برم فرق م یدخترا یمعصومه با همه : و نگاهش را به سقف دوخت دیبه پشت خواب وشاین

 .....چهل نفر ادم فقط اون به چشمم اومد نیکه روز اول ب

 .معصومه بدبخت ای یدادیدست خودت م یکار هی ایوگرنه  یستیحاال خوبه پسر ن: به حال و روزش زد یپوزخند
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باز  یشگیبه معصومه انداخت که در خودش غرق بود ناخود اگاه طبق عادت هم یدنده را عوض کرد و نگاه لیسه

 . غمتو عمو جون نمینب: دیدست برد و لپ او را کش

 ایشدن لپش است  دهیاز بابت کش تشیعصبان دانستیخودش هم نم. نگاه کرد لیبه سه تیبا عصبان معصومه

 دیبه من دست نزن گهیلطفا د: گفت یجد یبود با صدا هیتخل یبرا یخطاب شدنش به عمو جون؟ به دنبال راه

 .لیآقا سه

. ماند رهیلبش خشک شده بود به او خ یکه لبخند رو لیسه. ادا کرد یشتریرا با غلظت ب لیاقا سه یکلمه  و

با خودش گفت مگه عمو جون چش بود که . گوش تلخ شده است نقدریا ایدختر چرا تازگ نیا دانستینم

به  یبزرگ شده چرا تق تردخ نیکه ا فتهیچرا منه احمق واسم جا نم ل؟یزد تو برجکم و گفت اقا سه ینطوریا

 دماغشو؟ ای کشمیلپشو م ای خورهیم یتوق

فکر  ریمس نکهیا یبود برا کرده یرو ادهیمعصومه عذاب وجدان داشت انگار ز. و راهنما زد دیکش یقیعم نفس

 یمیچه تصم وشایبه نظرتون نگار و ن: دیپرس امدیکه از ته چاه در م ییرا عوض کند با صدا لیخودش و سه

 رن؟یگیم

 ل؟یاقا سه: دوباره به حرف امد. جواب نداد قلب معصومه فشرده شد لیسه یوقت

 جانم معصومه؟: که در افکارش غرق بود به طرفش برگشت و گفت لیسه

به نظرتون نگار و  گمیم: تکرار کرد یلرزان یکرد قلبش در شکمش سقوط کرده به زور حرفش را با صدا حس

 رن؟یگیم یمیچه تصم وشاین

 ؟یکنیفکر م یخودت چ: و گفت دیکش شیدر موها یدست لیسه

چشمم اب  دونمیرو نم وشایبه نظرم نگار قبول کنه اما ن: گفت کردینگاه م لیهمانطور که به سه معصومه

 .خورهینم

 وشایبه نظرم ن کنمیعکس تو فکر م قایمن دق: کرد ریبه طرف معصومه برگشت و نگاه مشتاقش را غافلگ لیسه

 .باهاش صحبت بشه نایاز شتریب یلیخ دیبا شهیازش نم یاما نگار حاال حاال ها خبر. کنهیقبول م

 ن؟یکنیفکرو م نیچرا ا: دیبا تعجب پرس معصومه

 .نداد یزد و جواب یلبخند لیسه

 یهم تازه وارد کوچه شده بود و نگاهش متوجه  ایارم. را پارک کرد نیماش لیاز دوازده گذشته بود که سه ساعت

 زاردیود سر به سرش مکه معلوم ب لیشدند و معصومه در را باز کرد و با لبخند به سه ادهیپ نیان ها شد که از ماش

 چیه شیدر زندگ. اوردیمرد تازه وارد سر در ب نیا ی هاز رابط توانستینم کردیکنجکاو بود هر چه م. کردینگاه م

 .گل نکرده بود شیحد حس فضول نیوقت تا ا

 سرش را به یبا ورود اندو مرتض. شدند که با چراغ خواب سبز روشن بود یصدا وارد اتاق اقا مرتض یدو ب هر

 . زد یجان مهیطرفشان چرخاند و لبخند ن
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 .به به سالم بر مرد مردان: گفت یدر گوش یبه طرفش رفت و با صدا لیسه

 روباه؟ ای یریشد؟ ش یچ: دیصدا پرس یکردو رو به معصومه ب یبزور سالم را لبخوان یمرتض

 .مورچه ام بابا: سر پدرش گذاشت یجلو رفت و دستش را رو معصومه

پدرش گذاشت و  ی نهیس یدستش را رو دیتپیمعصومه قلبش محکم م. سرفه گم شد انیخنده اش در م یمرتض

ان  یاز تو یبیرفت و س وهیخودش را مضطرب نشان ندهد به طرف ظرف م کردیم یسع لیسه. ماساژش داد

 یکند دستمالن فکرکرد به ان  یاما سع دیلب پدرش را د یمعصومه خون گوشه . به ان زد یبرداشت گاز بزرگ

با  یبه چشمان تر پدرش نگاه کرد که قطره اشک فتدیتا به خون ن کردیگرفت و همان طور که نگاهش را کنترل م

 .اش گم شد قهیشق دیسف یموها انیگوشش حرکت کرد و در م یسرعت به طرف الله 

 ....ایندار دنمیجنبه خند: داد یفیرا فشار خف یمرتض یجلو رفت و شانه  لیسه

 .میجامونو عوض کن یچند روز هی ایب: گفت یبا لبخند کم جون یمرتض

بهت ساخته ها حداقل مغزت خوب  یضیمر! یحاج مرتض یزرنگ شد: را باال داد و گفت شیابرو یتا کی لیسه

 ! کنهیکار م

 .در حال بحث بودن کسرهیو نگار  یمیاستاد نع. داغ بود بابا یامشب بحث حساب: و گفت دیخند معصومه

 جه؟یخب نت... مسعود گرم افتاد نیباز فک ا: یمرتض

جو  گهیمسعوده د: گفت خاروندیرا م شیشانیگذاشت و همانطور که پ یرا داخل بشقاب بشیس عاتیضا لیسه

 ...وشایندارم اما ن دیام یلیدختره؛ نگار، خ نیبه ا. جمعش کرد شهینم گهید شهیکه م ریگ

 .نه وشایاما ن کنهینگار قبول م گمیبابا من م: و گفت دیحرفش پر انیم معصومه

 .میشرط ببند ایب: زد و گفت یلبخند کمرنگ لیسه

 . حتما چرا که نه: و گفت دیمستانه خند معصومه

 .اب بره رشیکه ز خوابهینم ییجا نیا. شرط نبند نیمعصومه بابا، با ا: گفت یخفه ا یبه زور با صدا یمرتض

 یلیدر ضمن منم دوستامو خ. شانسمو امتحان کنم خوامیم: گفت شدیکه بلند م ینیو ح دیپدرش را بوس صورت

 .شناسمیخوب م

 .ماند رهیبه در خ یرا گفت و از اتاق خارج شد و نگاه مرتض نیا

 

برداشت  یخالل دندان ایارم. دادیرا نشان م ییدئویو کیبلند موز یبا صدا ونیزیتلو. شامشان را خورده بودند تازه

 یاز گوشه  داشتیبر م زیم یافسانه خانوم همانطور که مجله را از رو. ل ها پرت کرداز مب یکی یو خودش را رو

ظرف . دادیفحش م ایو به ارم کردیرا جمع م زیم کنانغرغر  دایپارم. نظر گرفته بود ریرا ز دشیق یچشمش پسر ب

 یکس نکهیاز. شدندیگم م کیموز یصدا نیو در ب کردندیو ان ها با صدا بهم بر خورد م کردیها را با خشم جمع م

را جابه جا  یارزن یو اقا دانه  خوردیبه تخته م یهم که اگر در یگاه خوردیانتظار کار نداشت حرص م ایاز ارم
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 واریکله اش را به د خواستیدلش م دایکه پارم گذاشتندیم شیبه الال یل یو ل خوردندیم کهیهمه  نقدرا کردیم

 شیها برا نیاز بهتر شهیاما هم اوردیکه باال م ییبا ان همه گند ها اید ارمبو یکال خانه شان پسر ساالر. بکوبد

 نیبا او سر سنگ یگاه دیبودند شا ارشیهمه تحت اخت کردینداشت تا لب تر م یبا او کار یفراهم بود کس

جا از  یب یساپورت شدن ها نیهم ،یبندوبار یهمه ب نیعلت ا دیشا کردندیوقت طردش نم چیاما ه شدندیم

حکم کزت  ت،یمختصر فعال نیانتظار کار کردن نداشت اما هم ادیهم ز دایاز پارم یالبته کس. طرف خانواده بود

افسانه خانوم  یلحظه صدا نیدر هم. ختیر ییظرف ها را در ظرف شو تیانبا عصب. کردیم فایا شیبودن را برا

 ..... قوربون دستت اریهوم بچند تا ق هی! مامان جان دایپارم: دود از کله اش بلند کرد

آقا خسرو . را کم کرد ونیتلوز یو صدا دیاز فنجان قهوه اش را سر کش یخانوم به خسرو نگاه کرد، کم افسانه

 ا؟یارم: را صاف کرد و گفت شیچپش گذاشت و گلو یپا یراستش را رو یپا. منظور نگاه را گرفت

 بله؟: همانطور که با خالل مشغول بود بدون انکه به پدرش نگاه کند گفت ایارم

بهت  دیهست که با ییحرف ها هیراستش : را مساژ داد شیو چشم ها دیکش نییرا پا نکشیع یکم خسرو

 یلیمدتم خ نیا یتو. میاوردیپسر جان ما آبرومونو از سر راه ن نیبب. میبا هم بحث کرد یلیمنو مادرت خ م،یبزن

تو  یتا راحت باش میولت کرد خوادیم یو ازاد حیتفر یکم هیدلت  ،یجاهل ،یجوون میگفت میبه خرج داد یصبور

 ریحداقل صد تا دختر و پسر ز یسرت االن استاد دانشگاه ریخ گهیتو د. میهم برات کم نذاش یزیمدت چ نیا

 !بشه؟ جادیا یرییتغ کیدر تو  دیواقعا نبا یعنیدستتن 

 ستیسرم ب ریخ ن؟یدیم ریبه من گ نقدریچرا ا:نداشت  دنیشن حتینص یدر مبل فرو رفت حوصله  شتریب ایارم

 .حواسم هست کنمیم کاریدارم چ دونمیمن خودم م. و هشت سالمه

 ؟یمطمئن: را باال داد و گفت شینازک ابرو یتا کی افسانه

 .دیپر شیاز جا تیو با عصبان دیکش یپوف کالفه ا ایارم

 .یخونه ندار نیتو ا ییجا گهید یریزن نگ گهیاگه تا چند وقته د: گفت ادیبا فر بایرا باال برد و تقر شیصدا خسرو

افسانه بدون انکه نگاهش کند . به ان ها نگاه کرد یوسط پله ها خشکش زد، به عقب برگشت و با ناباور ایارم

به  یبسه هر چ. میکن دایدمون برات پبگو خو یدختر خوب اگه عرضشم ندار هیفردا بگرد دنبال  نیاز هم: گفت

 . هارت کرده ادیز یخوش میدیساز تو رقص

 !!مامان؟: دیان ها را کش یفرو کرد و کم شیدستش را در موها ایارم

 .به من نگو مامان: گفت تیبا عصبان افسانه

هنوز  ایارم! رفتند؟یراه ها م نیدرست دنبال بدتر یها نهیگز یبه جا شهیبود چرا پدرو مادرش هم دهیترس دایپارم

زن گرفتن . سوخت ایارم یهم برا یته دلش کم. ستین کلیکه سن و ه زیبود همه چ دهیکامال به تکامل نرس

زود  ای ریاما د دیدیکارش را م یبود سزا حقش. انداختن طناب دار به دور گردن مجرم بود نیمثل او ع یادم یبرا

 ....و شدیم یخال شیپا ریز
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 یخودشان چه فکر شیواقعا ان ها درباره او پ. کردیفکر م شیبود و به چند ساعت پ دهیشتختش دراز ک یرو

کنن مثال؟ منو از خونه بندازن  کاریچ خوانیم: گذاشت و با خودش گفت شیشانیپ یکردند؟ ساعدش را رو

... رمیمن زن بگ! فکرشو بکن! هه! ؟!جازدوا. رمیخونه م نیکارو بکنن خودم زودتر از نیاونا ا نکهیخب قبل ا رون؟یب

 .یچه اوضاع اسفناک

لبش  یناخوداگاه رو یلبخند. شانییدانشجو یو خوابگاه و بعد هم خانه  لشیدوران تحص یرفت پ فکرش

فکر کرد اکثرشان ازدواج کرده بودند  شتریب یکم. کردندیاالن چکار م شیها یها و هم خانه ا یهمکالس. نشست

با کف دستش محکم در . بود دهیچطور زودتر به فکرش نرس. رج از کشور مهاجرت کرده بودندبه خا شانیو چندتا

 خدا؛ من چقد خنگم؟: دیکوب شیشانیپ

  ه؟یچ: گفت یخش دار یچمانش برداشت و با صدا یاو را به خودش اورد ساعدش را از رو یارام یتقه  یصدا

 تو؟ امیب: پچ پچ کرد دایپارم

 .ایب: گذاشت شیشانیپ یرا دوباره رو دستش

حاال : دیرا عقب زد و با من من پرس شیتخت نشست با دستش موها یرا ارام بست و کنار برادرش رو در

 ؟یکن کاریچ یخوایم

 .حرف نزن حوصله ندارم: - 

 یتا حدود کنمیمن فکر م ایارم هیچ یدونیم: شدندیپاک م یبه زود دیالک زده اش نگاه کرد که با یناخن ها به

لرزشم  یپا دیبا یخربزه خورد گهیضرب المثله که م نیا گن؟یم یکه، خب چ یکرد یییکارا هیحق با اونا بوده تو 

 یتاوان اشتباهاتتو بد دیبا... ینیبش

رو  یرفت یحرف نزن شهیم: باشد شیکند مخصوصا اگر ان کس خواهر کوچولو حتشینص یکس نکهیبود از ا متنفر

 .نروم

که برات  یهر خط و نشون! سین ایریازون تو بم ایریتو بم نیاحمق من نگرانتم ا: گفت تیبا عصبان دایپارم

 .کننیم یو عمل دنیکش

 .رونیپاشو برو ب دایپارم: گفت یبا همان ارامش نسب ایارم

 . کنن یخواستگار یاز دختر دکتر رضا خان خوانیم! یخر، خبر ندار هیروان: دایپارم

 ! اعصاب ندارم؟ ینیبینم ؟یگورتو گم کن یریتو؟ چرا نم یگیم یچ: گفت یبلند یو با صدا دیپر شیجا از

خواهرش  خواستینم. جا خوش کرده بود از اتاق خارج شد شیکه در گلو یکه انتظار نداشت با بغض بد دایپارم

 دیجد ریمس نیفرار کند ا خواستیبود دلش م جیگ. در حال رخ دادن است یچه اتفاق دیفهمیرا ناراحت کند نم

کام گرفت و فندک زد و دودش را نگه  هب یگاریو س ستادیتراس ا یپنجره را باز کرد رو. را دوست نداشت یزندگ

زده نشست و نگاهش را به اسمان  خی یفلز یصندل یرو. داشت انقدر که حلقش سوخت اما قلبش خنک شد
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ماه سرد بود اما او  ید یهوا. دیکش شیتو موها یزد و دست گارشیبه س یدوباره پک. دیباریدوخت که ارام ارام م

 کیحد و مرز ها را شکسته،  دانستیبود؟ م یچه وضع گرید نیا. دیاین شسرما به چشم نیانقدر داغ بود که ا

دراز تر کرده  مشیرا از گل شیمعنا نداشت، پا شیبرا یلیخانواده اش خ ایخودش  یکرده، آبرو یرو ادهیز ییجاها

! قرار دهند گنهدر من نگونهیتا او را ا شدیباعث م دیها که نبا نیعمل کرده بود اما ا حانهیهم وق ییجاها کیبود، 

 یا دهیکش ریتق؛ و بعد ج یصدا. دوم را اتش زد سرش را بلند کرد و دودش را به سمت اسمان فوت کرد گاریس

 ... چشم شده بود ؟ همه وجودش....نیا! ایخدا! گه؟ید هیچ نیا. سمت چپ. سرش را به طرف صدا چرخاند. امد

. چهارده ساله شده بود یدختر ها نیقلبش بود ع یداد دستش رو هیبه ان تک یاتاقش رفت در را بست کم به

گونه اش  یرو یچادرش از سرش افتاد دست. شده بود یگلبه ا شیلپ ها ستادیا نهیا یچراغ را روشن کرد و جلو

شالش را باز کرد کش  سوخت،یداشت م. صورتش داغ بود یاجزا یهمه . لبش اورد یو ارام تا رو دیکش

همه حرارت  نیا. چسباند نهیصورتش را به ا. نکرد یپوست سرش درد گرفت اما توجه دیرا با شدت کش شیموها

و ان  دیسف یفقط به خاطر ان شرط بچه گانه؟ دوباره به خودش نگاه کرد با ان بلوز استرج ساده  امد؟یاز کجا م

قرار بود که بفهمد او  یرا داشت؟ اصال ک اقتشیل لیکه؟ سه یبرا چه؟ یهمه حقارت برا نیا. یردلشلوار کشاد خ

را رد کند؟ به طرف پنجره رفت و  شیخواستگار ها توانستیم یتا ک د؟یفهمیوقت نم چیدوستش دارد؟ اگر ه

. کامل باز شد یا دهیکش ریج یتق از چهارچوبش جدا شد و بعد با صدا یکه با صدا دیان را کش یاز هاله ها یکی

 یقطره ها دیلرزیم شیشانه ها. از حقارتش بشکند یبغض ناش نیکرد و اجازه داد ا زانیرا از پنجره او خودش

انقدر در همان حال . نبود الشیخ نیاما ع کردیم سیرا خ شیموها ی شهیو ر ختیریپس گردنش م یباران رو

شده بود را با سرعت  نیسنگ یزش جمع شده سرش را که حسابخون در مغ یکرد که حس کرد همه  هیماند و گر

پنجره نشست نگاهش را به اسمان  یلبه . به عقب فرستاد شیرا با پنجه ها شیموها یبه باال برد و همه 

 ....دوخت و خدا را زمزمه وار صدا کرد

. ان نبود نینه ا کرد؟یم یاست که خودش را بقچه بند یهمان دختر نیا کردیباور م دیبا یعنیبود؟  خودش

 ......بود یبهشت یحور دیشا

چه جذاب و معصوم؛ معصوم؟ اسمش چه بود؟ . دیدیاز ان فاصله م دشیپوست سف یرا رو یدرخشان یها قطره

  ؟یمیرح هیچ ،یمیبود؟ رح یچرا هنگم؟ اسمش چ ایخدا

 دیرا رو به اسمان تهدانگشت اشاره اش . شده بود دیاش شد هیصورتش گذاشت گر یدستانش را رو معصومه

 مینوزده ساله زندگ. ازت جز ارامش خوامینم یادیز زیچ ایخدا: گفت یبغض دار خفه ا یمانند تکان داد با صدا

 نم؟یبیفردا بابامو م یعنی گمیم مبه خود خوابمیهرشب که م کنمیم ینوزده ساله تو ترس و استرس زندگ نه،یا

بهش . پر کنه شیبا اون همه مهربون مویزندگ یتموم خالء ها تونهیم کنمیکه فکر م یحاال عاشق شدم عاشق کس

 هیگر ینطوریا یخداجونم دلت واسه من سوخته دار. درک کنم ویلذت زندگ یبگو دوسش دارم بزار منم معنا

 !؟یکنیم
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اگه  گمیم زویهمه چ. گمیبهش م: داد و گفت هیپنجره تک یرا جمع کرد سرش را به گوشه  دشیتهد انگشت

اگه  یول. گمیم زویهمه چ لیاونوقت به سه بازمیقبل نگار قبول کرد من م وشایاگه ن. گمیببازم بهش م شرطو

 . داشتمدوست  لیبه اسم سه ویکس یروز هیکه  کنمیفراموش م شهیبرد من برا هم لیسه

داره از عمو بودن برام در  دمی؟ چرا نفهم!دمیرو باختم؟ چرا خودمم نفه هیقاف نطوریا یعاشقش شدم؟ ک یک من

پدر رو برام پر کنه بگم دوست  یجا کردهیم یکه سع یتو چشم کس شهیمعشوقم؟ من چطور روم م شهیو م ادیم

 یشد یدیچشم سف حویچه دختر وق گهیتو صورتم؟ نم کنهیتف نم دتم؟یدو سالم بوده د یکه از وقت یدارم؟ کس

  ؟یا یتو دختر مرتض یعنی گهیمعصومه؟ نم

از همون  یکیتو خونه تا  ینیبه قول حنا بش دیتو با یمثل تو رو چه به عشق و عاشق ییدخترا ،یمیرح معصومه

حاج  ی کهیمثل فضل هللا و پسر کوچ ییتو پسرا شهیحق انتخاب تو خالصه م. تیخواستگار ادیها ب یپسر حاج

 ..... حاج احمد و  یکاظمو پسر وسط

 رشیتا بند لباس ز شیبه نظرش بلند. بود و بلند یتونیز شیموها. کردیمتلسکوپ او را رصد  نیع شیها چشم

عطف صورتش  ینقطه . ناقال یدختره  یا کرد؛یم مشیچادر قا ریداشت که ز یو شکننده ا فیظر کلیه دیرسیم

بدرد  یعنی. دقت نکرده بود هابه ان  یبود؟ لعنت یچه شکل شیلب ها. بودند یا لهیت یهم که همان چشم ها

مومن از نوع دختران چندش به حساب  یدسته از دخترها نیاصوال ا خوردینه بدردش نم خوردند؟یم دنیبوس

 .خوشگل بود یول. امدندیم

بود و  دهیانقدر ترس دیاز خواب پر دیکوبیکه محکم به در م یکس لویموبا یو صدا شیساعت زنگ یصدا ای صبح

 یبلند شود که لنگه  شیاز جا عیخواست سر. زدیم شکیگنج نیع تختش افتاد قلبش یهول کرده بود که از رو

مسلط شد ساعتش را قطع کرد به  دشبه خو یکم. خورد نیکرد و دوباره به زم ریگ شیپا ریز شیاز شلوارها یکی

به پشت درش  دهیچسب یبود تماس را قطع کرد و چادرش را از چوب رخت لینگاه کرد سه لشیموبا یصفحه 

با چشم . زدیها به در م وانهید نیبود و با ان دستش ع لیدستش موبا کیبود که  لیرفت سه رونیبرداشت و ب

 ؟یدیترس: کرد و گفت یا انهاحمق یخنده . شد رهیوحشت زده به او خ یها

 . شده ریبدو دختر، دانشگات د: جوابش همان نگاه مات بود دوباره ادامه داد یوقت

رفت و وارد  لیبه سه ینگاه خصمانه ا. دادیربع به هفت را نشان م کیکه نگاه کرد  یواریبه ساعت د معصومه

 .دیاتاقش شد و در را محکم بهم کوب

 کنه؟یسکته م یگینم ؟یکرد کارشیباز چ: کرد و گفت یبلند یبهتر بود خنده  یلیکه امروز حالش خ یمرتض

 . رمیبده باال فشارتو بگ نتویاست. براش خوبه جانیه کمی: - 

 .من خوبم: یمرتض
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ابولفضل امروز مسابقه داره  ؟یمگه قرار بود بد باش: گفت دادیرا باال م یمرتض نیهمانطور که خودش است لیسه

 .سرم اونجا برم هی دیبا

به حرکات او  یچشم ریز لیسه. دیکش یفرو برد نفس کالفه ا شیدست چپش که ازاد بود را در موها یمرتض

 .غمتو نمینب: نگاه کرد و گفت

 همتونو راحت کنم؟ رمیمیچرا نم: باال رفت و گفت شیناگهان صدا یتضمر

راحته  المیخ یحداقل اونطور: دوباره بلند تر گفت یلحظه معصومه حاضرو اماده وارد اتاق شد مرتض همان

نداره فقط بودنم غذاب همه  یبه حال کس یریتوف چیمترسک، بودن و نبودنم ه نیشدم ع. نایسر ا یباال ستمین

 ! قربون تویبزرگ ایخدا. کنهیم یمن زندم اونوقت دوستم برا بچه هام پدر. کرده ادیرو ز

 !؟؟یچت شد مرتض هوی: دیپرس متعجب

 یچیمن با ه فیتکل. تنها باشم خوامیم نیبر. لیولم کن سه: پس زد و گفت تیرا با عصبان لیدست سه یمرتض

و  نیزم نیب یدونیتو چه م کشمیمرده عمال که مردم و فقط دارم نفس م ایزندم  سیاصال معلوم ن سیروشن ن

 .رو هم با خودت ببر نایا رونیبرو ب ؟یچ یعنیهوا معلق بودن 

رو . کرد تیهدا رونیهمه را به ب متیبا مال. بودند شیمنتظر دلدار انیبه عقب برگشت سه جفت چشم گر لیسه

 ینجوریچرا ا: خودش را سبک کند یاجازه داد کم. چانه اش حائل کرد ریخانوم نشست و دستش را ز دیناه یبرو

 .میرازش ندا یتیما که اصال گله شکا م؟یمگه ما واسش کم گذاشت ل؟یکرد سه

همه عذاب وجدان داره له  نیا ریبهش حق بده اون ز: گرفت و گفت دیرا به طرف ناه یجعبه دستمال کاغذ لیسه

هاش افتاده گردن  تیمسئول یکه همه  ینیبیکنه اما م تیاز خانوادش حما خوادیمرده دلش م هیاون  شهیم

. کنهیداره با مرگ دستو پنجه نرم م ونا سین یشوخ دیشده براش قوز باال قوز ناه میدرد لعنت نیاون ا ریغ هیبق

 . کردمیم یداره به خدا من اگه جاش بودم خود کش ویبرزخ هیاالن حکم  یمرتض

برو . میپر توقع شد میدیرو د یخوش مرتض یمام از بس رو. حق با توإ: را پاک کرد و گفت شیاشک ها دیناه

 .شهیم رتیجان د لیسه

 ؟یتو خوب: - 

 . اومد خبرم کن شیپ یاگه کار: رفتن گفت رونیب نیرا برداشت و ح فشیک لیسه. فقط سرش را تکان داد دیناه

 . زد ینشسته بودند لبخند محزون وانیا یافتاده رو نییپا یها با سر چارهیب نیکه ع حانهیمعصومه و ر دنید با

 .شده رمونید یکه حساب نیدخترا پاش نیپاش: - 

 

*** 

 یصدا نیب نیدر حال هالک شدن بود در ا یبرگشته بودند از خستگ اتیرا بست تازه از عمل شیچشم ها یمرتض

ها  رکیرجیج یصدا یبلند و گوش خراش بود که حت شید انقدر صداسنگر را پر کرده بو یخرو پف محمد همه 
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اما در  کردندیخرو پف م انهاش یاکثر بچه ها خواب بودند بعض. گرگ ها را هم پوشش داده بود یو زوزه 

تنش مرتب کرد  یرا رو شیپهلو به پهلو شد پتو تیبا عصبان یمرتض. کردندیبا محمد انگار داشتند ناله م سهیمقا

اره  نیع شیصدا. شیبه گوش ها دادیسرش گذاشت و محکم فشار م یسرش برداشت و رو ریشتش را از زو بال

از بچه  یکی ادیفر یگرم شده بودند که ناگهان صدا شیتازه چشم ها. دادیبود و مغز ادم را برش م کسرهی یموتور

در ابعاد خرس به ان  یزینگاه کرد چ شیوحشت زده به پا. دیچیپ شیدر پا یها به هوا رفت و بعد درد جانکاه

موش  کیبود به همه شان  یاز بچه ها چراغ را روشن کرد عجب صحنه ا یکی. بود با تمام وجود داد زد دهیچسب

. کردند رونیگرسنه بودند را از سنگر ب ر،یش نیبا هزار مکافات ان موجودات گنده و چندش را که ع. بود دهیچسب

 دیرسیکه از همه سالم تر به نظر م لیسه. فتندیبه جون ان بدبخت ها ب لیتا با بو احمد داوطلب شدند  یمهد

: گفت یبلند یخنده اش گرفت و با صدا دیبه محمد که رس. نیمجروح یشروع کرد به پانسمان کردن زخم ها

 .....!نینیخوشخوابو بب نیا

گوش چپش  یباال یهم از تکه  یصورتش داغون شده بود اثر. حرف همه به طرف محمد برگشتند نیگفتن ا با

 .موش گوششو خورده: گفت شیدر هم رفته از درد پا یبا چهره ا یمرتض. نبود

 یکه رو یبا همان لبخند لیسه. خنده ریو بزنند ز ندازندیب یبود تا همه به سرو شکل هم نگاه یحرف کاف نیهم

 شده؟ تیزیچ: لب داشت به طرف او امد و گفت

 .پام: رد و گفتاشاره ک شیبه پا یمرتض

ظاهرا : انداخت و گفت یمرتض یبه صورت مچاله شده  ینگاه. ختیر شیپا یرا رو نیکنارش و بتاد نشست

 ...دوس داشتن ادیشصت پا ز

 همشو برده؟ ایگذاشته  یزینامروت چ: کرد و گفت یخنده ا بزور

 .ببره شویجز پوستش بق دینه انگار نرس: زد و گفت یقهقه ا لیسه

 م؟یکزاز ندار: یمرتض

 .میبزن میسیب دیبا دونمینم: لیسه

که اورده بودنش مدام دور و برش  یعشق جبهه بود روز اول ینوجوانش کرد از ان بچه ها یبه چهره  ینگاه

 .امیبه خدا از پسش بر م. منو بفرست خط مقدم: گفتیبار م کی هیو هر ده ثان دیپلکیم

هنوز هم . دکتر پادگان تا سرش گرم شود شیفت و او را فرستاد پاز کوره در ر یگفت و گفت تا مرتض انقدر

کارش بد نبود اما نه در . جان ناپلئون معروف بود یبچه ها به دک نیب! ماه را چطور دوام اورد؟ کیان  دانستینم

 کرد؟یفکرش را م یک! جراح قلب شود ندهیحد که بخواهد در ا نیا

مانده  ادگاریبه  شیشصت پا یدندان رو یو نه سال جا ستیهنوز هم با گذشت ب. نگاه کرد شیشصت پا به

وار سرش وارد اتاق شد لبش را با زبانش تر کرد  یتال دیدر بلند شد و به دنبال ان ناه یاز زبانه  یتق یصدا. بود

 تو؟ امیب: و گفت
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 .مارو چوب نزن نیاز شتریب گهیخانوم د: گفت یکرد و با شرمندگ یسرفه ا یمرتض

 نجایا ایب: جا باز کرد و گفت یتخت کم یکنارش رو. ظاهرا امن و امان بود وارد شد دیکش ینفس اسوده ا دیناه

 .خانوم خانوما نمیبب

با همان . صورتش را پس زدو پشت گوشش فرستاد یرو یالیخ یگل انداخت با خجالت موها شیلپ ها دیناه

 .نشست کردیاشاره م یکه مرتض ییجا یرو شیارامش ذات

را بخاطر  شیوقت بود که موها یلیخ. رنگ کرده اش را در دست گرفت و نوازش کرد هیقهوه ا یدم موها یمرتض

 ...شد دیسف شیچقدر زود موها. کردیرنگ م یدیپوشاندن ان همه سف

که در دل پسرش  دانستیو نم یتونیز یبا چشمان سبزو موها گفتیم یاز دختر زشیافتاد که عز یان روز ادی

 دهیصفات بود؛ ند نیبا ا یدختر دنیدر ان روزها د یمرتض یدغدغه  یهمه . کندیبه پا م یدارد چه هلهله ا

 . عاشقش شد

بود و با  ستادهیا اطیح یتو. سه روزه به خانه برگشته بود یمرخص یبرا شدیاولش بود که به جنگ اعزام م بار

زنگ سوت . شده بود یمادرش اب پاش یاز بوسه ها یتش حسابصور. گرفتیدود اسپند خانوم جان دوش م

در باز شد و . بود زانیآو نشخانوم جان هم از گرد رفتیخانه به صدا درامد همانطور که به طرف در م یبلبل

 اطیشد، وارد ح اطیدر ته کوچه وارد ح یعروس نیدر حال نگاه کردن به ماش دیسف یحواس پرت با چادر یدختر

 .شدیم یکه نه، عمال وارد آغوش مرتض

 ؟یاریم فیکجا تش! خانوم یه: دختر خل وضع داد زد نیا دنیوحشت زده از د یمرتض

را  یخانوم جان گل از گلش شگفت و مرتض. به دروازه دیو چسب دیکش یخفه ا غیانقدر هول خورد که ج دختر

 . کنار زد و دختر را بغل کرد

آمد به او فهماند که  یمرتض یکه با چشم و ابرو برا یدختر گل من چطوره؟ و با حالت خاص. سالم: جان خانوم

 .ماند رهیسر تا پا چشم شد و خ یمرتض. دختر همان دختر است نیا

جون، مادر قوربونت برم غذام رو گازه برم خاموشش  دیناه: گرفت و گفت یرکیحرفش را با ز یجان دنباله  خانوم

 .برگردم یجلدکنم 

. از خانوم جان نبود یشده بود چون اثر رید گریاما د. امده نجایچه به ا یبرا دیتازه به خودش امد و فهم دیناه

 یمامانم منتظره از طرف من با خانوم جون خدافظ: گفت یآرام یگرفت و با صدا یظرف آش را به طرف مرتض

 .هینذر دییبفرما. نیکن

 .نداره یقابل: ظرف را گرفت گفت یکه وقت شناختیانقدر هول کرده بود و سر از پا نم یمرتض

 ....ماند ریهمانجا مات و متح یو مرتض. رفت رونیکرد و ب یزیر یخنده  دیناه

............... 
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ود، روز شنبه ب. در کنند یرا به خودشان فرجه دادند تا خستگ یترمشان تمام شده بود چند روز انیم امتحانات

چادر  ریپالتو ببوشد چون ز توانستینم. شد سرما تا عمق وجودش رفته بود ادهیمعصومه از اتوبوس پ. اول محرم

بود که به نظرش اصال اثر  دهیبافت پوش یمانتو کی. شدیکرگردن م هیخودش شب یو به گفته  کردیپف م

از . فضا غم آلود شده بود. زده بودند اهیس یدانشگاه گذشت همه جا پرچم ها یاز سردرگاه. نداشت یشیگرما

 .بود سایپر. به عقب برگشت. زد شیصدا یپشت کس

 مرده؟ یکس: دیبا تعجب پرس اطیح دنیبا د. نفس نفس زنان سالم کرد سایپر

 .اره، امروز روز اول محرمه: زد و گفت یبند میلبخند ن معصومه

هزار سال قبل  شیآخه هنوز دارن تو ش کنن؟ینم شرفتیپ ایرانیچرا ا یدونیم: نگاهش را چرخاند و گفت سایپر

تو چند قرن قبل مرد شما هنوز براش ختم و چهلمو سالگرد  یکیها  وونهیبگه آخه د ادیب سین یکی. کننیم یزندگ

مرد اونوقت  یخیتو چه تار شیسه سال پ دونهینم یچکیمرد االن ه شیبابابزرگ من سه سال پ!!! نیریگیم

 .پوش کردن اهیگرفتن س… نبوده… اصال بوده سیکه معلوم ن یکیدانشگاهو واسه 

 ....ستنین ادشیبه  رانیفقط تو ا: - 

 .مارو ببرن یآبرو دیهمه جا هستن همه جام با ایرانیا نکهیبرا ا: دیحرفش پر انیم سایپر

 .آبرومونو ببره تونهیماست چطور م یهمه  یآبرو نیامام حس: زد یتلخ لبخند

 .ندارم یمنکه بهش اعتقاد: با تحکم گفت سایپر دندیدر کالس رس به

 .نداشته باش یپس با اعتقاد ما هم کار: و گفت دیخند معصومه

 ....نگار و. هر دو به عقب برگشتند دندیکه از پشتشان شن یسالم یصدا با

 احمــــــق یوشاین: گفت یمانند غیج یبا حرص و صدا سایپر

 ه؟یا افهیق ختویچه ر نیا.... 

 .منم از صبح تا حاال هزار بار بهش گفتم: اش انداخت و گفت یصندل یرا رو فشیبا حرص ک نگار

 یخبر گرید. باشد شیپ یهفته  یوشایهمان ن نیا شدیشوکه شد اشک در چشمانش پر شد باورش نم معصومه

 . تنگ و کوتاه نبود یفر و ادامس و مانتو هیبلوط یموها شویاز ارا

 بانو؟ یپسندیچطورم؟ م: مه گفتزد و به معصو یچرخ وشاین

از طرف معصومه نداشت خودش هم شروع کرد  یاستقبال نیکه انتظار همچ وشاین. کرد زیاشکش سر ر معصومه

 .حاج خانوم، بهشت مبارک گمیم کیتبر: گفت یمعصومه جلو رفت و بغلش کرد و با لحن طنز. کردن هیبه گر

 .بروز احساسات را از اندو گرفت یادامه  یو اجازه  دادیبچه ها خبر از امدن استاد را م یناگهان حجوم

را دراورد و  ستشیل. نشست شیتخص، پشت صندل شهیمثل هم. با چشمان پف کرده وارد کالس شد ایارم

 .یشروع کرد به خواندن اسام
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حاضر  اوشین یبهش انداخت اولش او را با معصومه اشتباه گرفت فکر کرد به جا ینگاه مین دیکه رس وشاین به

شبه  هیشده  وونهیدختر د نیا. مسخره اس: با خوش گفت. دوباره سرش را بلند کرد و با دقت نگاه کرد. زده

شک نداشت . به معصومه انداخت یا انهنگاه خصم!!!! چرا چادر سر کرده؟ هیا افهیق ختویچه ر نیمتحول شده ا

 .باهم بودند شهیچهار نفر هم نیا. سر اوست ریهر چه هست ز

سه ساعت گذشت و  یهم اصال حوصله نداشت به سخت ایانروز ارم نکهیبود مخصوصا ا یکسل کننده ا سکال

 .در امد وشایهم اول، از دهان ن دیخسته نباش نیاول یشگیتمام شد و طبق روال هم

که بخار ازشان بلند بود را برداشت و رو به  یوانیاز چهار ل یکی وشاین. گذاشت زیم یرا رو یچا یحاو ینیس نگار

 ؟یدینخر کیک: نگار که در حال نشستن بود گفت

 .پررو: نگار

 م؟یبخور یخال وییچا شهیآدم گرسنه اش م یخب سر صبح: وشاین

 .بخر کیبرو چهارتا ک بتیدست کن تو اون ج یچتر خودتو رو آدم پهن کن نیع نکهیا یبه جا: نگار

 .امروز مهمون من نیبابا دعوا نکن: معصومه

 ...هفت هزارو ششصد تومان کرد؛یپولش نگاه م فیبود و به ک ستادهیبوفه ا یجلو

 چند؟ کایک نیآقا ا دیببخش: - 

 .هزار و چهارصد: - 

 اونا چند؟: دیدهانش را قورت داد و دوباره پرس اب

 .هشصد: جواب داد حوصلهیب مرد

 .نیچهار تا بد: دیکش یاسوده ا نفس

 نداشتن؟ ایازون شکالت: گفت کیک دنیبا د سایپر

بار  کی وانینکرد؟ نگاهش را به ل متشیکه او اصال ق یهمان ؟یکدوم بود شکالت. به مغزش فشار اورد معصومه

 .فکر کنم داشت: مصرفش انداخت و ارام گفت

وباره به معصومه نگاه کرد و د. مرتب بود زیظاهرا همه چ. انداخت یپولش به خودش نگاه فیک ی نهیدر ا سایپر

 ؟یچرا از اونا نگرفت: دیپرس

 یاسکناس ادیچقدر؟  شدیچهار تاش م دمیخریدوباره با خودش فکر کرد؛ چرا از اونا نگرفتم؟ اگه از اونا م معصومه

 شدیم شیچهارتا یعنی... یشکالت کیدخل گذاشته بود، پنج هزار تومان، دو تا ک یرو یگریافتاد که قبل او دختر د

هفت هزار و ششصد تومن داشتم که االن شده  طمن فق گفتیم گفت؟یچه م سایبه پر دیبا... ده هزار تومن

 نگهش دارم؟  گهیتا پنج روز د دیهزار تومن که با شیش

 

 .دوس دارم یو شکالت ییکاکائو یزایچ یلیمن خ: سایپر
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 .عوض کن کتویخب برو ک: نگار

 یزیچ خورمیم یحاال امروز توت فرنگ دیخر نارویا دیمعصومه زحمت کش ورمخیم نویهم. خوادینه بابا، نم: سایپر

 .که شهینم

 یچند شبه درست حساب ادیخوابم م یلیمن خ: گذاشت زیم یکش چادرش را برداشت و سرش را رو وشاین

 .خوابمینم

 چرا؟: معصومه

من . گود افتاده نینیچشاشو بب ریز... زنهیزجه م کنه،یم هیگر کنه،یتا صبح فکر م. مراسم فکر کنون داره: نگار

 .همه ناله و فغان هنوز پاک نشده نیهفته با ا هی نیمگه چقد گناه کرده که تو ا دونمینم

 شبه عابد و زاهدت کرد؟ هیتو رو  یچ: سایپر

از  میتیما دو تا بچه . یمیمعصومه رح. بودن شونیا کنمیمحضر دادگاه محترم اعالم م. خودمونه نیمتهم ب: نگار

 ...مخوف یخونه  هیساده لوحو برداشت برد تو  خبریهمه جا ب

 ...أتیه میمحرم بر امیا میریروزه بگ میحجاب کن میبعدم مجبورمون کرد نماز بخون: وشاین

 !میسر تو شرط بست لیمنو سه!! مشاوره؟ هیواقعا چطور با  وشاین: معصومه

صحنه منقلب  هی دنید ایجمله  هیاز ادما با خوندن  یوقتا بعض یگاه: و گفت دیبه مقنعه اش کش یدست وشاین

 میهمه خوب بودنت حسود نیمن به ا. تو نخت بودم واقعا اسمت برازندته دمتیکه د یمنم ازون روز اول. شنیم

من تو . راه اشتباه باشه هیگرفتم  شیپ رکه د ویکه راه کردمیمثل تو باشم من اصال فکر نم خواستیدلم م شدیم

اون جلسه . شمیفرقون خاک دفن م هیمتر جا با  هیرفته بود اخرش تو  ادمی. غرق شده بودم میویدن یلذت ها

که هست من  یکه بود، هر چ یهر چ... دونمینم. داشتم ازیتلنگر ن هیفقط به  دیشا. فقط منو به خودم اورد

ته تجربه کردمو تو تمام هف نیکه تو ا یحس ارامش. توام ونیروزامو مد نیا وبحال خ نیتوام، ا ونیهمشو مد

 .حس نکرده بودم میزندگ

نشسته همان  شیکه جلو ییوشاین نیا شدیهنوز هم باورش نم. شده بود رهیخ وشایبه چشمان زالل ن معصومه

 ادی. برساند لیخبر را به گوش سه نیداشت تا هر چه زودتر ا جانیچقدر ه. اول دانشگاه باشد یروزها یوشاین

 .شود وانهیکه بسته بود باعث شد دوباره قلبش د یو شرط لیسه

 . شروع شد یمیحاج خانوما که کالس استاد نع نیبجنب: گفت کردیرا جمع م یخال یها وانیهمانطور که ل نگار

 ...زیچ کیمرتب بود اال  زیظاهرا همه چ. اش را در اورد و قرص صورتش را چک کرد نهیا یفور وشاین

ورود استاد هر چهار  یبه در خورد با اجازه  یتقه ا. وارد کالس شوند یمیدند که بعد نعکرده بو رید یاندازه ا به

 گهید: گفت یزیبا لحن طنز ام کردیدوشش مرتب م یرا رو شیاستاد همانطور که عبا. وارد شدند ینفر قطار

 !!!نبود؟ یکس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٤٨ 

با انکه درسش فلسفه و اخالق بود . درس متمرکز شدند یو بچه ها رو دیهم همه ها خواب یشروع درس صدا با

را بست و به طرف بچه ها  کیاستاد در ماژ. همه سر تا پا گوش شدند شیبایز انیاما بخاطر لحن شوخ و ب

چانه  ریبچه ها ز نیرا ع شیگره خورد که دست ها وشاینگاهش در نگاه ن کردیبرگشت و همانطور که صحبت م

 !!ن؟یشما مهمان: هان حرفش را قطع کرد و گفتناگ. اش مشت کرده بود

ما : برد و گفت نییچانه پا ریرا از ز شیهول و دستپاچه دست ها وشاین. برگشتند یمیبه طرف نگاه نع همه

 ن؟ییاستاد؟ با ما

 بله با شمام؟: کرد و گفت زیرا ر شیچشم ها یمینع

 .کالسم نیهم ینه استاد من دانشجو: اب دهانش را قورت داد و جواب داد وشاین

 . اسمتون: دیناچار پرس ست،یاو ک امدینم ادشی رفتیهر چه با خودش کلنجار م یمینع

 .هستم استاد ییبابا: جواب داد وشایرفت که ن یم شیاسام ستیدر همان حالت به طرف ل و

  ؟ییکدوم بابا: راه خشکش زد انیم

 .اما حرفش را قورت داد ؟ییبابا وشایتا نوک زبانش امد که بپرسد ن یحت

 وشاین: ارام جواب داد. کردندیبا تمسخر بهش نگاه م یبا تعجب و بعض یبه بچه ها کرد که بعض ینگاه وشاین

 .استاد ییبابا

 .یایب دیبا سین میحرفا حال نیمن ا: و گفت دیدستش را بزور کش دیکه رس اتوبوس

 .کشمیخجالت م امیب شهیروم نم گمیم وونه،ید: گفت شدینطور که با خنده سوار مهما وشاین

 ...یدر صد خجالت بکش کیفکر کن تو ! ؟ینکرد دایپ نیدروغ گنده تر از: رفت و گفت یغره ا چشم

 اد؟یبهم نم: ناباورانه گفت وشاین

 .اصال: معصومه

 نه؟ ایذره طاقچه باال بزارم  هیناز کنم  دیکنم با کاریخب چ: اش را مسخره کرد و گفت افهیق

 .اهان ازون جهت: معصومه

به سکوت گذشت تا  قهیچند دق. کنند زانیاو لهیو خودشان را از م ستندیمجبور بودند با تیجمع هیشلوغ بخاطر

 کرده بود؟ یچه کپ یمیاستاد نع یدیمعصومه د: دوباره سر حرف را باز کرد وشاین نکهیا

 

 افهیپس؟ انگار ق یداشت یچه انتظار: مورد نظرش را رد نکنند گفت ستگاهیکه حواسش بود اهمانطور  معصومه

 !!رفته ها ادتیمنو  یصبح ی

 .باعث شد بشم سوژه کل کالس دهیادم ند ی کهیمرت: غرغر کنان جواب داد وشاین

 .شهیم یهمه عاد یاشکال نداره دو روز بگذره برا: گفت یبا خونسرد معصومه

 .خدا کنه: داد رونیرا مثل اه ب نفسش
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. را وارد خانه کرد وشاین یو با مسخره باز انیهللا گو ایمعصومه  دندیتازه شروع به بارش کرده بود که رس باران

 نیا دنیاالن با د یول! کننیم یزندگ ییوارد کوچه شده بود با خودش گفت عجب جا یوقت وشاین

که قرار بود  ییها زیدر برابر چ نیا دانستیاما هنوز نم. مت سوال شدمغزش پر از عال یساده و خانه کلنگ اطیح

 ...ایدر برابر در ستیقطره ا ندیبب گرید قهیتا چند دق

 دیکه ناه دندیرس وانیشده بود گذشتند تازه به ا نییتز یکه دور تا دورش با گلدان شمعدان یزییتم اطیح از

 ....چه خبرته دختر صداتو: خانوم غرغر کنان جلو اومد

 .مامانم وشای؛ ن وشایمامان ن: معصومه ذوق زده گفت. حرفش را خورد وشاین دنید با

خنده اش  شیحنانه در ان سر و شکل و ورود ناگهان دنیاز د وشاین. خودش را به انها رساند یقرق نیع حنانه

به چشمش نخورد تمام خانه  یلوکس زیچ. با تعارفشان وارد خانه شد. دش یمیزود با ان ها صم یلیگرفت و خ

دست مبل که عمرش را انطور  کی بودندمانده بود را با موکت پوشانده  یهم که خال یکنار یفرش بود و قسمتها

بود نه  ید یاز ال ا ینه خبر. نچیو نه ا ستیب یرنگ ونیزیتلو کیبود و  شیزد مال ده سال پ نیتخم وشایکه ن

 !!!نیهم. ید یدستگاه س کیفقط . باند و ظبط و ماهواره

 

: که معصومه فورا گفت ند،یها بش یاز صندل یکی یخواست رو یهمانطور که نگاهش به دور و بر بود م وشاین

 .ارزه یبازم م یول کنهیمنو بخاطر باختن شرطم مسخره م یکل نکهیاول با بابامم اشنا شو بعد، با ا ایب نینش

 اجازه هست؟ . سالم! جونم ییبابا: معصومه یبه در خورد و به دنبال ان صدا یا قهت

با خنده داخل امد و سالم در دهانش  وشاین. را وارد کرد وشاین جانیسرش را تکان داد و معصومه با ه یمرتض اقا

 . ماند رهیبه صورت داشت خ ژنیکه ماسک اکس یا دهیو وحشت زده به مرد تک دیماس

 وشایدر ان لحظات چه به ن دانستیکردن ماجرا شد و نم فیمشغول معارفه و تعر یبا شلوغ باز معصومه

وضع خانه و  نیا. باشد نیبود ا یاو سمبل خوشبخت یدختر که برا نیا یزندگ کردیفکرش را هم نم یحت. گذردیم

 .....پدر نیو ا یزندگ

ت سر پا خسته شده ببرشون تو اتاقت ازشون دوست! ییبابا! معصومه جان: ماسکش را برداشت و گفت یمرتض

 .کن ییرایپذ

وقت پدر  چیاز نگاه معذبش، کاش ه دیو چقدر زجر کش. اول متوجه شوکه شدن دختر شده بود یلحظه  همان

 ......شدینم

و .... یترس، اضطراب، خجالت، سردرگم دیدیرا هم زمان م زهایچ یلیخ وشایچه بود؟ در نگاه ن شیبچه ها ریتقص

 . درکش کرد و خواست تا معصومه او را از انجا دور کند یکه اقا مرتض دیچه خوب فهم وشاین
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 ؟یخوریم یدار یپس چه گوه: را دست به دست کرد و بلند تر داد زد یگوش ایارم

 ..محرمه گمیم شهینم تیچرا حال ایشو ارم الیخیب: کالفه گفت محمود

 .هبه جهنم که محرم: دوباره داد زد ایارم

 ؟یفهمیم شهیم میحال زایچ نیا ستمیمن مثل تو ن زیهمه چ یکثافت ب: از کوره در رفت و گفت محمود

 .حرفارو نداره نیکه ا یدنینوش شهیش هی: ایارم

 . برا من داره داداش: محمود

 . نباش زهیپاستور نقدیا: ایارم

 ن؟یماهو از دوازده ماه ادم باش هی نیتونیکه نم نیشد یعوض نقدریشماها ا یعنی: محمود

 .منتظر توأن نجایبچه ها ا اریهارو بردار ب یسکیارشاد نکن پاشو اون و: ایارم

 .خداحافظ. کارا رو ندارم نیوقت ا ئتیه رمیمن دارم م: محمود

 پرت کرد و او با خنده ان انیرا به طرف شا یداد و گوش یفحش تیبا عصبان. دیچیبوق ممتد در گوشش پ یصدا

 . میماها که هست. لقش..... ومدیچته؟ محمود ن ه؟یچ: را در هوا گرفت

بود که  بشیدر ج گرشیو دست د دیکشیم گاریدستش س کیبا . نگفت یزیرا روشن کرد و چ گارشیس ایارم

 ....شد کیبه او نزد نیشامپا وانیو ل یبا لوند وایه

بدن  دنیاز د دیبه پهلو چرخ ینداد کم صیرا تشخ تیبود موقع جیشد گ داریاز خواب ب یبا سر درد بد صبح

 نیشامپا وانیبا ل وایه شبید. نشست ذهنش شروع به پردازش کرد شیدر جا عیخورد سر کهی وایه یبرهنه 

مستم کرد  میدیاروم رقص هنگا هیگردنم گردوند دم گوشم وز وز کرد بغلم کرد با  یشد دستشو رو کیبهم نزد

 ....و  میوارد اتاق شد ایوحش نیع

در . انداخت وایبه ه ینگاه دوباره ا. پخش و پال بودند شیچشم چرخاند لباس ها. داد رونیب یکالفه ا پوف

 ...قرمز و صورت برنزه اش یبا ان موها. خواب هم دلربا بود

نبود هال به طرز  داریب یبرنامه داشتند چون کس شبیسر و صدا از اتاق خارج شد ظاهرا همه د یب ارامو

 . برداشت و از خانه خارج شد یراحت یرا از رو شیپالتو. بود فیو کث ختهیبهم ر یتناکوحش

به شدت درد  شبید یرو ادهیسرش بخاطر ز کردیم تیرا هدا نیدست ماش کینشسته بود و با  نیماش یتو

زنگ  لشیبود که موبا دهینرس یهنوز به جاده اصل. کرد گاریس دنیگذاشت و شروع به کش یمیاهنگ مال کردیم

 کیکه باعث شد  داختان یصفحه نگاه یرو یکم کرد و به شماره  نیخورد دنده را عوض کرد از سرعت ماش

 .باال بپرد شیابرو

 بله؟: جواب داد یو خش دار یزخم یصدا با

 .سالم کهیعل: گفت غیج غیبا ج سارا
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 ...سالم خانوم خانوما: زد و جواب داد یپوزخند ایارم

 ام؟یمنم ب نینگفت ن؟چرایدور زدمنو  شبیچرا د: سارا

 .بچه ها هستن یبر یتونینشده م ریهنوزم د: را صاف کرد و گفت شیگلو

 ؟یستیمگه تو اونجا ن: موضعش را عوض کرد سارا

 .گردمیدارم برم. من بودم: ایارم

 ؟ییتنها: سارا

 اره چطور؟: دینخ دادنش شده بود پرس یکه متوجه  ایارم

 ه؟یخب خواستم بگم منم تنهام نظرت درباره اش چ: و ناز دار کرد دهیرا کش شیصدا سارا

 . اونجام گهیمنتظر باش تا سه ربع د: زد و گفت یلبخند کج. داره ییبو هی یبا خودش فکر کرد هر گل ایارم

داروخانه  کی یراه جلو یتو نکهیبا ا. را پشت سر گذاشت شانیکوچه  چیشب گذشته بود که َپ مهیاز دو ن ساعت

نداشت به هر حال  یا دهیهم فا ادیبود و همانجا هم ان را خورده بود اما انگار ز دهیبود و مسکن خر ستادهیا

! شیها طنتیبه هر حال سارا بود و ش! روزید برابربود؛ البته امروز دو  دهیاز خودش کار کش یو امروز حساب روزید

 ...نبود لیم یهم که کم ب ایارم

 یدار با لباس ها شیباز بود و چند جوان ر یمیرح یاقا یدر خانه . شد از سرعتش کاست کیخانه که نزد به

 ....قهیو هفت دق ینگاه کرد؛ دو و س نیبا تعجب به ساعت ماش. بودند ستادهیا یمشک

 ! افتاده بود که در ان ساعت انجا شلوغ بود؟ یچه اتفاق یعنینگران شد،  یکم

 یبه من چه ربط. شد  مانیاما بعد پش!!! رفت جلو برود و بپرسد چه خبره؟گ میتصم یلحظه ا یبرا. شد ادهیپ

 !از؟یته پ ای ازمیداره سر پ

 .را داخل برد نیرا باز کرد و ماش نگیپارک در

 َ◌ 

باال  یکیباشد اما ناخوداگاه پله ها را دو تا  الیخیب کردیم یسع. و سکوت مطلق فرو رفته بود یکیدر تار خانه

 گیدور د اطیپوش در ح اهیمرد س یکل. دیکش یسرک. در اتاقش را با شدت باز کرد و وارد بالکن شد. رفتیم

هنوز هم . بود، شناخت دهیرا که قبال با معصومه د لیهمه سه نیاز ب. زدندیبودند و مدام هم م ستادهیا یبزرگ

 ...پهیخوش ت" معما بود، اما با خودش اعتراف کرد شیوجودش در ان خانه برا

و هم  میحل نیایب! معصومه! معصومه: اتاق معصومه رفت چند تقه به ان زد و گفت یبه طرف پنجره  لیسه

 .نیبزن

 .را سر کردند و راه افتادند شانیو دخترها ذوق زده چادرها معصومه

 دیر سفدر ان چاد دایپارم دنیشده بود سرا پا چشم شد، اما با د شتریب لیاز صدا زدن سه شیکه کنجکاو ایارم

 کنه؟یم کاریاحمق اونجا چ نیا." چشمانش گرد شد
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کدام زودتر قاشق به دست شوند کل کل  نکهیظاهرا باهم بر سر ا دییدو دایپر سر و صدا به دنبال پارم حنانه

 هیمعصومه خانوم : در امد شیصدا لیاما وسط راه سه. شدند اطیهم باهم وارد ح وشایمعصومه و ن. داشتند

 لحظه؟

 .شدیغرق لذت م گذاشتیخانوم پشت اسمش م هیبق یجلو نکهیاز

 !د؟ییبفرما: را مرتب کرد و گفت چادرش

خمار تر  شهیاز هم یخواب یبخاطر ب شیداد چشمان خمار عسل واریاش را به د هیشد و تک نهیدست به س لیسه

 چه خبر؟: شده بود در همان حالت گفت

چه  ؟یچ یعنی: دیخنده اش گرفت، پرس. مانده بود نشیار استبود که در حص لیسه هیعضله ا یبه بازوها نگاهش

  ن؟یبگ نویا نیخبر؟ صدام کرد

دوستت  نیا. کرده بودم ینیمثال االن مقدمه چ یا گهینه صدات کردم برا حرف د: و گفت دیهم خند لیسه

 وشا؟ین

 قصد ازدواج نداره؟: اشاره کرد وشایبا سر به ن و

مردمک چشمانش . را داشت که از قله اورست پرت شده یحس ادم دیلبش ماس یهزار تکه شد لبخند رو قلبش

نداشت معصومه  یوجود خارج لیکه از نظر سه یتنها کس یعنی!!! وشاین گفت؟یبه او چه م لیسه. زدیدو دو م

 .سخت شده بود شیبرا دنیکه نفس کش یرا بسته بود، در حد شیبود؟ بغض راه گلو

 .هیمزه زبونش چ نیحواست هست؟ باهاش حرف بزن بب یخانوم: کرددوباره شروع به صحبت  لیسه

 ...معصومه ماند و حوضش. زد شیرفت که صدا یمنتظر بماند به طرف کس نکهیبدون ا و

 . تلخ بود یصحنه ها نیانطرف تر از باال شاهد ا یکه کم یجفت چشم مشک کی و

 اطیبه ح دنید یمهمانها برا یشدند همه  اطیالم به دست و پا برهنه وارد ح ئتیه یبچه ها نیح نیهم در

صبح  یمکن ا/ سم اسبان است  ریصبح فردا بدنش ز" تیب نیزدن کردند و خواندن ا نهیهمه شروع به س. آمدند

 صبح طلوع  یطلوع، مکن ا

پا  یکه تمام روز را کار کرده بود و شب هم حساب وشاین. تمام شد و کم کم همه مهمانها رفتند یدعا خوان مراسم

 نکهیبود بعد از نماز صبح که خانه خلوت شده بود به اتاق معصومه رفت اما قبل از ختهیمداح اشک ر یبه پا

 .خواب بود ازبا دهان ب شهیحنانه هم مثل هم. سرش به بالشت برسد خوابش برد

امشب انقدر شکه . بود دهیشن لیدر فکر هر انچه که امشب از زبان سه. را بغل کرده بود و در فکر بود شیزانوها

 گیافتاده کنار د ییانداخت، ابوالفضل با شانه ها اطیبه ح ینگاه. را هم بزند میحل یشده بود که وقت نکرد حت

 . چرخاندیبود و قاشق را م ستادهیا

 .شد کیو ارام به ابوالفضل نزد دیرا پوش شیصورت یها ییدمپا

 .خورده بخواب هیتو برو  زنمیبده من هم م: - 
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شروع به حرف زدن کرد  یرا به معصومه نشان ندهد، اما وقت شیکرد رو یو سع دیرا باال کش شینیب ابوالفضل

 .رسهیسفت شده زورت نم میحل سیالزم ن: کندیم هیبرادرش دارد گر دیمعصومه فهم

سر شب شلوغ بود نشد همش : ژاکتش گذاشت و گفت بیدر دستانش ها کرد و ان ها را داخل ج معصومه

 .نمبز

 .دارمیصدام کن، ب یهر وقت خسته شد: گفت رفتیرا ول کرد همانطور که م یچوب قاشق

نذرش را بخاطر . صلوات فرستاد. دیرسیسفت شده بود و او اصال زورش نم یحساب میبا ابوالفضل بود حل حق

 ...بابام خوب بشه! خداجون."داد با او بود صیدست چپ و راستش را از هم تشخ یکه از وقت یهمان نذر. اورد

 شیهمونو پ لیبه صالح منو سه یهرچ! خداجون: بار گفت نیا. هم بزور قاشق را چرخاند و صلوات فرستاد باز

ندارم عشق و  یمن حرف وشاسیاگه انتخابش ن. " روان شد شیصلوات سوم را که فرستاد اشک ها. راهمون بزار

  ه؟شیم شه،ینم یکه زور یعاشق

اخر پاکتش را هم اتش زد و با جان و دل دودش را  گاریس. داشت انگار دنیبرف بار یهم دلش حالو هوا آسمان

دو روز  نیبود که در ا ییکارها یبود اما فکرش پ یمعصومه در ان ژاکت طوس فیظر کلینگاهش به ه. دیبلع

الم به دوش  یجوان ها یخودش را جاکوتاه  یچند لحظه فقط چند لحظه  یبرا. تاسوعا و عاشورا کرده بود

تا  زدندیکه از عمق جان زجه م ییان ها. بودند دهیگل مال شانیها راهنیکه به سر و پ ییامشب گذاشت ان ها

 . را با صبح عوض نکند شیشب جا

 دو روز چه کارها کرده بود و ان ها چه کار؟ نیبود و ان ها کجا؟ او در ا ستادهیکجا ا او

 

*** 

 .گند زدم یبچه ها من حساب: - 

 

 ؟یتر بگ دیجد زیچ هی شهیم: نگاه کرد و گفت وشایچپ چپ به ن نگار

 !!ستیاز معصومه ن یخبر: سالن انداخت و گفت یبه انتها یادامسش را باد کرد و ترکاند، نگاه سایپر

" که دکتر گفت یهمان روز. ادندانتقال د مارستانیرا به ب یکه آقا مرتض یدو روز قبل افتاد؛ همان روز ادی وشاین

 کیاست و  مارستانیدر ب شیپا کیمدت معصومه رنگ به چهره ندارد  نیبود در ا دهید.ستیبهش ن یدیام ادیز

 !خواندن رسوقت سر خاراندن ندارد چه برسد به د دانستیم... در خانه شیپا

 

! نگاهش دوباره به ساعت افتاد. فتدیدرس را م نیشک نداشت ا. رفتیم جیعرق کرده بود سرش گ شیدستها

 .نیمونده؛ جمع و جورش کن قهیفقط دودق: مراقب درامد یصدا
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جرأت باال بردن . دیسرش د یرا باال یا هیسا. بود یخال بایدر دلش نبود دوباره نگاهش به برگه اش افتاد، تقر دل

 .صورتش را نداشت

 !دستت رو بشه؟ یروز هیباالخره  یکردیفکر نم: 

 .سرش را باال گرفتتعجب  با

 .ارهیروز کم م هیمعلومه  شهیم یدانشگاه نیوارد همچ یا هیکه سهم یکس: - 

 . را پردازش کند ایارم یدر ان لحظه مغز نداشت تا بتواند حرف ها انگار

 ...زهیرقت انگ یادیز تتیوضع...! دهیاالنم که برگت سف یترمتو که تقلب کرد انیم: - 

بلند شد برگه اش را  شیاز جا! زه؟یرقت انگ یادیمن ز تیوضع ؟یچ یعنی"بار پلک زد و با خودش تکرار کرد چند

 ؟یدیمن نظر م تیکه درمورد وضع یهست یک یشما فکر کرد: و گفت دیکوب ایارم ی نهیبه س

 .یبر یتونیظاهرا امتحانت تمام شد م: را باال داد و گفت شیابرو یتا کی

انتها،  یبود ب یظاهرا خونسرد و ارام بود اما در دلش اشوب شهیمثل هم. و به طرف سالن رفت را برداشت فشیک

همانطور که چادرش . به طرفش رفتند عیسر دنشیبچه ها با د. له شده ایارم یپا ریغرورش ز یهمه  کردیحس م

دادم به استادم دهن  یبرگمو خال: گفت از او بپرسد یسوال یکس نکهیقبل از ا یحوصلگ یبا ب کردیرا مرتب م

 . خداحافظ. نیسوال نپرس سیحالمم اصال خوب ن فتمیصد در صد م ستیهم ن یدیام چیکردم ه یجواب

 

به او اجازه نداد تا به دنبال  وشایبه خودش داد اما ن یتکان سایپر. سه با تعجب به رفتنش نگاه کردند هر

بود اما  میبا انکه ساعت پنج و ن...داشت اجیاحت ییبه تنها یزیاز هر چ شتریبه نظرش االن ب. معصومه برود

که  رفتیاتوبوس م ستگاهیسرعت به طرف ا اب. شروع به بارش کرد یزیبرف ر. بود کیماه گرفته و تار یاسمان د

 ...کرد یشد و بعد احساس سبک دهیناگهان حس کرد سرش از پشت کش

ذهن . دانشگاه بود ییسوسول ترم باال یاز پسرها یکی. قب برگشتبه ع. زدیقهقهه در گوشش زنگ م یصدا

معصومه در ان . دیچادرش لگد کرد و به عمد ان را از سرش کش یشلوغش شروع به پردازش کرد پسر از پشت رو

بچگانه  یشوخ نیا یبرا ار یزمان خوب. قرمز تکان دادند یپارچه  شیرا داشت که جلو یشیلحظه حس گاو م

 . انتخاب نکرده بود

 

 .پام لگد مال کردم ریاسالمو ز دیببخش یوا یا: - 

. گوش پسر زد ریقدرتش ز یرا در کف دستش جمع کرد و با همه  شیرویبه خودش داشت و تمام ن یتکان

 یرا از رو شیو گل سیمعصومه خم شد و چادر خ. قطع شد یلحظه ا یبرا انهیموز یهمهمه و خنده ها یصدا

 یفیتمام تنش از کث. ترف ستگاهیحضار به سر انداخت و دوباره به طرف ا یبرداشت و در نگاه بهت زده  نیزم

به لرزه  یهمه فشار عصب نیتمام تنش از بابت ا. کردیخوره از درون خوردش م نیبغض ع. شدیچادر مور مور م
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در  یبلند و اخم ها یشاس هیمشک نیماش دنیاما با د. به خودش امد ینیبوق ماش یصدا دنیبا شن. افتاده بود

حاال مشکلش . شد لیسه ینقره ا یپژو یبزند متوجه  ینکه حرفیدوباره خشمش فوران کرد اما قبل از ایهم ارم

 ....شد دوتا

 .یمیسوار شو خانوم رح: - 

ز ان شب هنو!!! لیداد با او برود تا با سه حیترج یچندشش شده بود ول ایانکه از لحن عامرانه و سرد ارم با

 لیرا سه شیو باعث و بان کردیم یحسود وشایبه ن یحق را نداشت ول نیا! وحشتناک را فراموش نکرده بود

کرده  یسع ییاز ان شب کذا.... بود هنرفت نیاحساساتش له شده بود، سرکوب شده بود اما هنوز از ب. دانستیم

دستش ناخوداگاه به . ندیبب مارستانیاو را در بچند لحظه کوتاه  یکند و تنها برا یبود تا حد ممکن از او دور

بلد نبود سوار ان  یحت د،یدر دلش به خودش خند. انداخت نیبه ماش یرفت و ان را باز کرد نگاه رهیدستگ

 ...شود نیماش

 . لباس کند ضیبه خانه برود و تعو مارستانیب یشد تا به جا یاجبار قیتوف

کالم ارامش را به خونش  یب یقیو ارام موس تیاهنگ ال یصدا. پوستش نشست یرا که بست تازه گرما رو در

 یدر م یفس فسش هر از گاه یصدا. جا به جا کرد، انگار سرما خورده بود شیخودش را در جا یکم. کرد قیتزر

د کرده بو دیرا تشد زششیابر دخم بو فشیسرش که در ک کردینم دایاما پ گشتیدنبال دستمال م فشیامد در ک

 . مقابل صورتش گرفته شد یممتد شده بود که دستمال بایتقر شینیب دنیباال کش یو صدا

 .سرت یبزار یمجبور نبود. فهیکث سویچادرت خ: - 

 . کردم فیکث نتونویماش دیببخش: گفت یو با لحن دلخور دیکش رونیدستمال ب یرا از ال شینیب

 ..!یسر خودت اورد ییچه بال نیبب یول. خود داره یمن که جا نیکردن ماش فیکث: - 

 !نینگران من شده باش کنمیباور نم: دوخت و گفت رونیرا به ب نگاهش

و همان طور  دیکش شیدر موها یدست. یعرضه است و خجالت یب کردیکه فکر م یدختر ییپروا یخورد از ب کهی

 برام سواله ؟ نیمن فقط ا! نگران تو بشم خانوم کوچولو؟ دیبا یچ یمن برا: گفت کردیکه دنده را عوض م

را از دست  تشیحس امن ایحرکت ارم نیمعصومه که با ا. از چادر معصومه را گرفت و نشانش داد یگوشه ا و

 .شمیم ادهیمن پ نینگه دار ان؟یمنصور یاقا نیکنیم کاریچ: و وحشت گفت تیداده بود با عصبان

 .ترنداشتم دخ تیمن که کار: - 

 .داد رونیپوف کالفه اش را ب یحرص

معصومه هم . درهم معصومه انداخت و در سکوت به راهش ادامه داد یبه چهره  یهینگاه عاقل اندر سف ایارم

بود  دهید نهیاز ا یشود چند بار نیهم نش لیبا سه دیشود با ادهیاگر پ دانستیم یزبان به کام گرفت چون به خوب

 یهم از طرف ایسکوت ارم. بود لیشدن با سه هاتن خواستیکه در ان لحظه نم یزیو تنها چ دیآ یکه به دنبالشان م
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 شیتا جلو شدیباعث م شهیهم نشییبا ان نگاه از باال به پا ایارم. قصدش ناراحت کردنش نبود دادیعذابش م

 . دیایدر ب شیایو از ظاهر محفوظ به ح ردیگارد بگ

را  شدیکجا جز نا کجا اباد ختم نم چیکه به ه یعشق نیا توانستیم یتا ک !فرار کند؟ لیاز سه توانستیم یک تا

 !در دلش حفظ کند؟

 ن؟یبریم فیمنزل تش یمیخانوم رح: - 

 ن؟یبد اخالق نقدریا شهیشما هم: دیکرد و ناخوداگاه پرس ایارم یبه صورت اخمو و جد ینگاه

 .مثل شما کنارم باشن یینه؛ هر وقت دخترا شهیهم: گفت کردیزد و همان طور که دنده را معکوس م یپوزخند

 ه؟یبپرسم مشکلتون با من چ تونمیم: را باال داد شیابرو یتا کی

 ن؟یازم دار یچه شناخنت ن؟یدونیاز من م یچ ن؟یبپرسم چرا از من متنفر تونمیم: پاک کن را روشن کرد برف

 ن؟یازم دار یشما چه شناخنت ن؟یدونیاز من م یشما چطور؟ شما چ: - 

که به اسم جبهه و  ییاز ادما. ادیخوشم نم کننیقنداق م اهیس یتوپ پارچه  هیکه خودشونو تو  ییمن از دخترا: - 

رو  یعاد یشما سهم امثال ما ادما. ادیتو خوشم نم کننیسرو کله اشونو م یزیتو هر چ یا هیسهم یگر ثاریا

 .ابم روش هیباال  نیکشیم نیدار

قد  ن،یرشد کن ن،یامثال پدر من نردبون شدن تا شماها باال بر! انیجناب منصور رینخ: گفت یبند میلبخند ن با

به  نیبزن نیریبگ شهیپشت سرشون ت نکهیاما نه ا... نیکن یزندگ ن،ینفس بکش ن،یکن دایشاخ و بال پ ن،یبکش

 . ششونیر

 .ما رو سوزونده ی شهیپدر شما ر شیر. یمیخانوم رح یزنیخنده دار م یحرفا: و گفت دیتمسخر خند پر

که پدر  ییاو چه خبر داشت از ان همه شبها! گفت؟یپسر به او چه م نیشد و ا خیشد، سخت شد، نگاهش  سفت

 ینفس ها دنیاز شن و؟ی یس یو نبود؟ او چه خبر داشت از ان همه استرس نشستن پشت در اتاق آ بودیم دیبا

داشتن بد تر از صد تا نداشتن  درپ نگونهیا داندیمموقع سرفه کردن؟ چه  ظیغل یو کش دار و ان خون ها قیعم

چه؟ او چه  یعنیاصال درمان نشدن و مدارا کردن  داندیها؟ چه م یضیمر نیدارد ا یچه خرج داندیاست؟ چه م

همسر جانباز بودن  ست؟یک دیناه داندیاو چه م کشند؟یامثال ابوالفضل و حنانه و معصومه چه ها م داندیم

 یها هم نبود که االن هم اگر هست جزء کوچک هیسهم نیکاش هم! ستدر کار ا هیسهم داندیاو فقط م ست؟یچ

خون  دن،یجنگ ستادن،یاو چه داند جان را در کف گرفتن، رخ به رخ دشمن ا... ستیکردند ن نانیکه ا یاز کار

 ...شینبود اوضا نیا دانستیکه اگر م داند؟ینم چیاو ه ست؟یدادن، جان دادن چ

 مارستان؟یب نیمنو برسون شهیم: - 

 ؟یبرا چ مارستانیب مارستان؟یب: تعجب به طرفش برگشت با

 

*** 
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 ا؟یارم یحاضر: - 

 .دیچرخ دایکرواتش را سفت کرد و به طرف پارم ی گره

 پسندنم؟یچطوره؟ م: - 

 ..دهیترش یدختره .... دهیهم پسند دهیند: الک زده اش انداخت و گفت یسورمه ا یبه ناخن ها ینگاه

 ! ؟یاز االن خواهر شوهر باز: - 

 ...نخواد خوادیبخواد م خوادیکه هست م نهیهم: گفت رفتیم رونیکه از در ب همانطور

 .فرو کرد شیداد و طبق عادت دستش را در موها رونیکالفه اش را ب پوف

در  یجلو یپارک شده  ینقره ا یپژو یحواسش پ یفکر کردن به مراسم خواستگار یدر تمام طول راه بجا انقدر

 !دینشست از جا پر شیران پا یرو یدست یبود که وقت یمیرح یاقا یخانه 

 س؟یحالتون خوب ن: - 

 !حالم؟: - 

 !!!دهیمن هوش از سرتون پر دنینکنه از د: زد و گفت ییمکش مرگ ما لبخند

که حاال نازش  لیراح. ماند رهیخ لیوجود چشم شد و به راح یو با همه . شش دنگ حواسش جمع شد تازه

 ادگار؟یعمو  داریب ای یخواب: تکان داد و با عشوه گفت ایارم یجلو یداشت دست داریخر

 .مونده یلیحاال تا خواب خ یدارینگران نباش االن وقت ب: - 

 .بله داد و دختر دکتر ارغوان را نامزد کرد یک دینفهم ایکه ارم دیو انقدر خند دیخند د،یباز هم خند لیراح

 یمهمان کیخوشحال نبود فقط در حد  دیانقدر که با یکس چیه. بعد موکول شد ینشان به دو هفته جش مراسم

 . ساده ینیشب نش

 دم در؟ هیک نیمعصومه مادر، بب: کرد شیخانوم صدا دیزنگ خانه بلند شد ناه یصدا

که  نمیا ،یَاه، لعنت: و گفت دیدستگاه کوب یآمد با غرغر آن را رو ینم ییصدا چیرا برداشت ه فنیآ یحوصلگ یب با

 .خرابه شهیهم

گذاشت لرزش  وانیا یرا که رو شیپا. زنگ دوباره بلند شد یصدا. مبل برداشت و سر کرد یرا از رو چادرش

زنگ امد با  یباز هم صدا. اش را به پا کرد و لخ لخ کنان به طرف در رفت یکیپالست یصورت یها ییگرفت دمپا

 !نیزنگ بزن وردهخ هی نیوقت کرد: گفت یبلند یبا صدا بایتقر در را باز کرد و تیعصبان

 احوال حاج خانوم ما چطوره؟: زنگ بود با نگاه ماتش گفت یکه هنوز انگشتش رو لیسه

 ...سـ سالم: را به دندان گرفت و گفت لبش

 !!م؟یدیُگل شما رو د یچه عجب ما رو. ماهت یسالم به رو: - 
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در کنار  یآب دهانش را قورت داد و از جلو. چادرش را مرتب کرد یو جلو ناخوداگاه به سمت سرش رفت دستش

کرد و به طرف  یشمعدان یبه گلدان ها ینگاه. شد اطیوارد ح دیخندیم شیهمانطور که چشم ها لیسه. رفت

 .آمد شوازیسرش بود به پ یکه رو یابوالفضل با حوله ا. رفت وانیا

 .باشه تیبه به پهلوون، عاف: - 

 .دمییتو چا ایزودتر ب: و گفت دیرا کش لیسه یبازو

 لیسه ،یسر به سر گذاشتن مرتض یو کم یبعد از سالم و احول پرس. شدند یدو با خنده وارد اتاق مرتض هر

 .را چک کند قشیرا باز کرد تا فشار رف فشیک

 ؟یندار یموهامو سشوار کنم فعال با من کار رمیمن م: - 

 .نه، برو: - 

شاهرگ  یانگشت ثبابه و وصتش را از رو. نداشت یفیتعر یلیبود، نبضش هم خ نییپا شهیمثل هم فشارش

 رم؟یبم سیچطورم؟ هنوزم قرار ن: فروغش را به او دوخت و گفت یچشمان ب یمرتض. برداشت یمرتض

 !ماینداشت ییوفا یآآآ، صحبت از ب: - 

 .... همه رو خسته کردم: گفت فشیضع یزد و با صدا یکم جان لبخند

 .در هم رفت لیسه یها اخم

 داشونیاز اون موقع تا حاال پ. داد و هوار راه انداختم چاره،یب یو حنانه  دیسر ناه. کردم یگوشت تلخ یغروب: - 

 ...همتونم یرو یشرمنده  نیبه امام حس. کنهیمن داره حروم م یکه عمرشو پا دیناه فیح! سین

 .میندار یما که گله ا یمعذب یخود یتو ب. مومن گهیبسه د: - 

 .نیشیشما ها بهتر م کنمیمن بد تر م یهر چ: - 

وگرنه ما که  ره،یگینم لتیکه از غروب تا حاال تحو دِ یهمه مال ناه ایباز بمیننه من غر نیا! دمیآهان، فهم: - 

 .کنمیوساطتتو م رمینکن پسرم خودم م هیگر گهیبسه د. گزهیتو ککتم نم ممیریبم

 .بودند ختهیوقت بود با هم آم یلیکه خ یخنده و سرفه ا. دیخند یمرتض

پرده را کنار  ستادیاز کنارش بلند شد و کنار پنجره ا یبه آرام. که بهش زده بود یبرده بود بخاطر آرام بخش خوابش

که  نیا. "نگاه کرد یشتریدر، متعجب شد و با دقت ب یجلو یجسم دنیبا د. انداخت اطیبه ح ینگاه اجمال. زد

 ... از دست داده عقلشودختره پاک ! سرما نیجا چرا نشسته؟ تو ااون!!! معصومه اس

 .دیکشیکه شده بود از دهانش حرف م یهرطور دیاعصابش رفته بود امشب با یرو یادیچند وقت ز نیا

 :دوم فصل

. قهیو پنج دق ستیدوازده و ب. نگاه کرد شیبه ساعت مچ. رفت رونیبرداشت و به ب یپشت یکتانش را از رو کت

بود و  نیامشب، شب اربع. رفته بودند ئتیهمسر حاج فتاح به ه حهیو حنانه با مل دیناه. ابوالفضل باشگاه بود

 .قرار بود ابوالفضل به دنبالشان برود
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 .ستادیدر نشسته بود ا ریز یپله  یمعصومه که رو یو جلو دیرا پوش کتش

 .نمیپاشو بب: - 

 رهیخ لیسه یابرو ها نیب یبلند شد و به گره  شیاز جا. شده بودامدنش ن یرا با ترس بلند کرد متوجه  سرش

 .ماند

 .منتظرم نیتو ماش رونیب ایبپوش ب یزیچ هی: - 

 شده؟ یزیچ: را گاز گرفت و گفت لبش

 .منتظرم نزار ادیز. یبگ دیتو با نویا: نگاهش کرد و گفت تلخ

 ...آخه: - 

 .زود باش حاضر شو. آخه یآخه ب: - 

 .هم ادا شد یبلند یکه داشت با صدا یحالت امر یآخرش سوا ی جمله

 .بابا تنهاس: - 

 .راهن یزنگ زدم به ابوالفضل؛ تو: - 

تازه لرزش گرفته بود . دیرا پوش شیژاکت بافتن. را در آورد دشیچادر سف. افتاده به اتاقش رفت نییپا یسر با

. برداشت یچوب لباس یرا از رو شیهم به سر گذاشت و چادر مشک شیشال پشم. را تنش کرد شیفسفر یپالتو

که  دانستیرا هم نم نیا! دارد؟ اراز چه ناراحت است و اصال با او چک ایچش شده  لیسه دانستیهنوز هم نم

 !چرا تپش قلبش باال رفته و استرس گرفته

. دندیاز راه رس انیمنصور یمشغول بستن در کوچه بود که خانواده . نکرده یرا عصب لیسه نیاز شتریتا ب دییدو

 ستادینا. گره خورد امدیبه قصد حرف زدن به طرفش م یشد و چند گام ادهیپ نیکه از ماش اینگاهش در نگاه ارم

 یهم حرف دیشا. گفتن با او دارد یبرا یحرفدر ان وقت شب با ان کت و شلوار و کراوات چه  ایارم ندیتا بب

دست . برساند لید تر کرد تا خودش را هر چه زودتر به سهرا تن شیقدم ها. نداشت و معصومه اشتباه حس کرد

 .ببرد نگیرا به پارک نیگفت و دوباره سوار شد تا ماش یلب لعنت ریز. فرو رفت شیمشت شد و در ران پا ایارم

 ؟یداشت کاریچ یمیبا دختِر خانوم رح: - 

 ه؟یکدوم خر یمیدختر خانوم رح: به مادرش نگاه کرد و گفت نهیاز آ. شد تخس

 .شعور یب تِ یتربیب: - 

 !داااایپارم: - 

 .ذره ادبم نداره هیاما هنوز  رهیگیمامان؟ به آقا پسرتون بگو که داره زن م یگیبه من چرا م:- 

 .ازتون گذشته یسرتون سن ریخ د،یبس کن: خسرو هم درآمد یصدا

به معصومه زنگ بزند و  خواستیتختش انداخت دلش م یبه اتاقش رفت و خودش را رو تیبا عصبان دایپارم

! ؟یهمه عجله بر نیو ا دهیپر یرنگ و رو نیبا ا لیبا سه یافتاده که مجبور شد یوقت شب چه اتفاق نیبپرسد ا
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چرا دلش شور  دانستینم یول. را سرکوب کند شیکرد حس فضول یخودش را حفظ کرد و سع یخونسرد یول

  زند؟یم

روشن  شهیمثل هم نیماش یبخار. شدیاز دهانش خارج نم یحرف چیهم چنان در هم بود و ه لیسه یها اخم

آهنگ انگار وصف حال  نیا" کردیو معصومه با خودش فکر م شدیاز ضبط پخش م یریبود و آهنگ خواجه ام

 .منه

 حس همون روزام یپ

 خوامشیروزا به حد مرگ م نیکه ا یاحساس آرامش، همون حس یپ

 امیعاشق شم، آخه فکرت شده دن خواد،یم دلم

 خوامیدردو ازت م نیعاشق شدن درده ،من ا اگه

 سیباشه، من از ُمردن حراسم ن یزندگ نیا اگه

 سیُمردم حواسم ن دیروزا، شا نیدارم ا یحس هی

 سیمن از ُمردن حراسم ن اس،یسهمم از دن نیباشه، اگه ا یزندگ نیا اگه

 سیُمردم حواسم ن دیشا گم،یبا خودم م یروزا که گاه نیدارم ا یحس هی

  دمیرس ییباورم کن من به بد جا دم،یبر ایتو من از همه دن بعد

 خرابه یلیبا عذابه، باورم کن حال من خ مونیلحظه زندگ لحظه

 سیباشه ،من از ُمردن حراسم ن یزندگ نیا اگه

 سیُمردم حواسم ن دیروزا، شا نیدارم ا یحس هی

 سیحراسم نمن از ُمردن  اس،یسهمم از دن نیباشه، اگه ا یزندگ نیا اگه

 سیُمردم حواسم ن دیشا گمیبا خودم م یروزا، که گاه نیدارم ا یحس هی

 !سیُمردم حواسم ن دیشا" و زمزمه کرد دیکش سشیخ یگونه  یرا رو دستش

 .خب؟ شروع کن: را به طرف معصومه چرخاند و گفت شیرو. را خاموش کرد نیو ماش ستادیا یپارک یجلو

 یچ: انگشتش گفت یترق ترق ها یصدا انیبود به جان مفصل انگشتانش، لبش را با زبان تر کرد و در م افتاده

 بگم؟

 ه؟یچ ایبچه باز نیبگو علت ا: رانش بود یفرمان گذاشت و دست راستش، رو یدست چپش را رو آرنج

 ؟یبچه باز: دیتعجب پرس با

 ینیبیدنبالت، منو م امیم ؟یچ یعنی اتیموش و گربه باز نیا. یآره بچه باز: باال تر از حد معمول رفت شیصدا

 یعنی اتیریکناره گ نیا ه؟یک سیکه اصال معلوم ن یشیم یا هیهمسا نیبه اون راه و سوار ماش یزنیخودتو م یول

افتاده که من  یکرده؟ اتفاق تتیاذ یسشده؟ ک یچرا؟ چ! یشیافسرده م یدختر تو دار. خب حرف بزن ؟یچ

 خبرم؟یب
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 ست؟یسکوت بهتر ن گفت؟یاز که م گفت؟یاز کجا م گفت؟یچه م. چشمانش رقصان شد یجلو ریتصاو

 معصومه خانوم؟ معصومه جان؟ معصوِم من؟: تر شد میمال شیصدا

کم کم  دیدیافتاد را م یکه پشت دستش م یقطرات اشک. یشگیدلسوز هم لیدوباره شده بود همان سه حاال

 .شدیداشت نگران م

خوشگلو  یاشکا نیا یدار یبگو واسه خاطر چ. شده باشه من پشتتم میقشنگم؟ با من حرف بزن هر چ زم؟یعز: - 

 !بگو معصومه یزیچ هی لیتو رو جون سه ؟یزیریم

 ...شعر را به زبان آورد نینه؟ اما ناخوداگاه ا ای کندیم یکار درست دانستینم. را دوخت به او انشیگر چشمان

 تابم؟ یتو ب یب هنگونیکه من ا ،یستیتو ک: - 

 .خوابم بردینم التیاز هجوم خ شب

 که من از موج هر تبسم تو ،یستیچ تو

 !گردابم یسرگشته، رو ق،یقا بسان

 شم؟یمتوجه نم ؟یچ یعنیشعر  نیا! خب: زد و گفت یکم جان لبخند

 .صحبت کردم وشایبا ن ؟یراست: را پاک کرد شیو اشک ها دیرا باال کش شینیخودش آمد ب به

 ؟یدر مورد چ: دیگنگ پرس لیشود اما سه زانیهول کند و آب از لب و لوچه اش آو لیداشت سه انتظار

 یباز شیبا ناخن ها! صحبت کند؟ خواهدیم یدر موردچ دانستیواقعا نم یعنی زد؟یخودش را به آن راه م چرا

 . در مورد ازدواج: کردیم

 خب؟: - 

 .کنمیکنه حتما قبول م کیخدا نزدبه  شتریباشه منو ب یخوب تیگفت اگه موقع: - 

 س؟یبراش مهم ن یاجتماع تیو موقع اتیماد: - 

 .بلد باشه یکه بندگ یآدم. فقط آدم باشه خوامیگفت م: - 

 .رو داره نایدختر ارزش بهتر نیمطمئن بودم ا. به طرز فکرش نیآفر: باال رفت شیابرو یتا کی

 تیمهم بود نه موقع شیبرا اتینه ماد کردیفکر م وشایخب او هم مثل ن. ختیدر قلبش شکست و فرو ر یزیچ

 یبیچه حال غر. و اقبال بلندش وشایغبطه خورد به حال ن. بود دهیوقت نظر او را نپرس چیه لیسه یول ،یاجتماع

 ...لیدر کنار سه. نیماش نیسقف ا ریز. داشت امشب

 وشاین. رفته ادمیفکر نکن . یتو شرطو باخت! یاهان راست. وشاینه ن میزدیدر مورد تو حرف م میخب ما داشت: - 

 یشرط چ ادینم ادمیمن دوستتو بهتر از خودت شناختم؟ فقط  یدید. که من اون شب گفتم یزیشد اون چ

 !میبست

  ؟یازدواج کن وشایبا ن یخوایشما م: دیمقدمه پرس یزد و ب یپوزخند

 ؟یچ: - 
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 ؟یازدواج کن وشایبا ن یخوایگفتم شما م: - 

 ؟یاریحرفا رو از کجات در م نیو ادختر ت: - 

 آره؟ یعنی نیا: - 

 یدرجه بخار کی. سردشه دیشا"با خودش گفت ! لرزدیم وشایمعصومه موقع حرف زدن از ن یچرا صدا دانستینم

 .خانوم کوچولو ومدهیبه تو ن شیفضول: گل انداخت طنتشیش. کرد شتریرا ب

سخت  شیهم برا دنینفس کش. دیلب برچ. ترق گردنش درامد یبرگشت که صدا لیبه طرف سه عیسر آنقدر

 . ازحجم بغضش کاسته شود یشد تا کم ادهیپ. خفقان آور بود یادیز نیماش یشده بود فضا

 !کردمیم یمعصومه من داشتم باهات شوخ: - 

چه  گرید نیا! ؟یشوخ. نگاه کرد شدیبخار از دهانش خارج م نیلرز آور ع یسرما نیدهانش که در ا یهوا به

 .بود یمسخره ا یشوخ

بود رفته بود تو  یمسعود چند وقت وشا؟یآخه دختر خوب من و چه به ازدواج با ن. خنده دار بود یادیسوالت ز: - 

 نه؟ ایاز من خواسته بود بپرسم ازت قصد ازدواج داره . وشاینخ ن

 !!!یمیاستاد نع: - 

 !رهیساله بگ ستیدختر ب خوادیسنش م نیبا ا کشهیآره بابا، خجالتم نم: - 

هم مجبور به  لیشد و سه ادهیپ نیاز ماش. تازه داشت یبه هوا اجیاحت. قلبش آرام گرفت. راحت شد الشیخ

 .شدن شد ادهیپ

ساله  ستیدختر ب هیبا  یستیشما حاضر ن یعنی: دیمرموز شد و پرس یکم. زبانش حرف بکشد ریاز ز یکم خواست

 ؟یازدواج کن

 .سین دواریام یلیمسعودم خ ده؟یساله م ستیدختر ب رمردیپ هیبه  یک :کرد و گفت یکوتاه ی خنده

 ؟یاگه دختره بخواد چ: - 

 .یناراض یگور بابا یاون راض یمن راض کنهیاون بحثش فرق م: - 

 ؟یباهاش ازدواج کن یشما حاضر یعنیپس : - 

 !رهیزن بگ خوادیبابا مسعود م رم،یزن بگ خوامیمن نم: - 

 ؟یساله عاشقتون بشه چ ستیدختر ب هیجور شه و  طشیاگه شرا: - 

 !ساله؟ ستیحاال کو اون دختر ب: - 

 یباشد از رو دهینشسته بود انگار که برق از کله اش پر نیکاپوت ماش یکه رو لیسکوت شد و سه یا لحظه

 ه؟یحرفا چ نیتو منظورت از ا: ماند رهیشده به صورت معصومه خ زیبلند شد و با چشمان ر نیماش

 .کردم منظورم واضح باشه یسع: زد و گفت ایدلش را به در. داد روراست باشد حیترج ش؛یراه پس داشت نه پ هن

 !اما نبود: دستپاچه اش نگاه کرد و با سوئظن گفت ی افهیق به
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 ....ساله ام ستیمن همون دختر ب: و گفت دیکش یقینفس عم. به دورو برش کرد ینگاه صالیاست یرو از

 .حد احمق فرض نشده بود نیبود؟ تا به حال تا ا یبچگانه ا یچه شوخ گرید نیا. برد ماتش

من . باشه یاحساسم جد نقدریا کردمیفکر نم... یعنی. بهتون بگم یزیچ خواستمیمن نم... من... مـــ... من: - 

من اصال . مسالتون با بابا ستیشما با خانوادم، رفاقت ب کیرابطه نزد مون،یاختالف سن دونمیم ویخودم همه چ

 ...من ییتنها یشب ها یایرو یشد یاز ک دونمینم یعموم نبود گهید یشما از ک دونمیشد؟ من نم یچ دونمینم

 خوامینم. بسه! ـــــــــسیه! ـــــــسیه: گذاشت شینیب یو وحشت زده انگشتش را رو دیحرفش پر انیم

 . سوار شو. خونه رسونمتیسرده م یلیهوا خ. بسه یتا حاال گفت یهر چ. بشنوم

 

*** 

پر شده  یو صندل زیبزرگ بود و تمامش با م یلیآمد سالن خانه خ یاز تمام خانه م یکر کننده ا یقیموس یصدا

لباس مردها که اکثرا کت و شلوار . زنانه و مردانه باهم بود. دندیرقصیپنجاه نفر هم وسط بودند و م بایبود و تقر

 دیکشیم ادیکه جان در بدن داشت فر ییهم تا جا یج ید. داشت یرد منکراتبود و لباس خانوم ها هم اکثرا مو

 یبه خودش آمد و دست از نقد و بررس شیدر پهلو یزیبا فرو رفتن چ. کردیزدن دعوت م غیو همه را به ج

 .مجلس برداشت

 .مهماناشونو؟ چقدر گفتم چادر نزار ینیبیم: - 

 .رنگ شده و درست شده یدکلته و کوتاه و آن موها یها راهنیکه وسط بودند نگاه کرد به آن پ ییدختر ها به

 !!!یداریاونوقت تو چادرتم بر نم سین ینفرم سرش روسر کی نجایا: - 

هرچند . از خانه بحث و جدل داشتند سر گذاشتن و نذاشتن چادر. حنانه نگاه کرد یبه صورت برافروخته  دوباره

حاضر به گذاشتن چادر در  یطیشرا چیبود و گفته بود تحت هکه حنانه از همان اول موضعش را مشخص کرده 

اگر ابوالفضل دم در، اسکنشان  دیشا. بود شتریهم از معصومه که بزرگتر بود، ب ششیآرا یحت. سیمجلس ن نیا

 یآقا یبدون مانتو تا خانه  یانداخت با همان بلوز و دامن کوتاه فانتز یو آن همه داد و قال راه نم کردینم

 ...رفتیم انیمنصور

 .ِا، معصومه پاشو عروس داماد اومدن: - 

 یکنجکاو یاز رو یقیتر شده نگاه دق بیخوشت شهیاز هم ایدر دلش اعتراف کرد که ارم. از همه بلند شد تیتبع به

را  یگریبود قطعا رنگ د لیراح یبا خودش فکر کرد اگر جا. زرد دنباله دار یدکلته  راهنیانداخت پ لیبه راح

. چپش داشت یبازو یمار مانند هم رو یوبخالک کی. مشخص بود تازه پوستش را سوالر کرده. کردیانتخاب م

 .خوشگل نبود اما با نمک چرا

مختلف روشن و  یرقص نورها. زده شد و عروس داماد که هنوز ننشسته بودند به وسط آمدند یدیجد اهنگ

بعد از دو سه اهنگ مهمان ها  کردیم تیرا اذ شیشم هاچ بیو غر بیعج یمدل نورها نیا. شدندیخاموش م
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هر  دیبا. مغزش بود یوها ر غیج یصدا. یو شلوغ یکیجز تار شدینم دهید یزیچ چیه گریهم به وسط رفتند و د

 . رفتیم رونیب یتر از ان مهمان عیچه سر

 یبرا یخوشبخت یو آرزو کردیتشکر م یو از افسانه خانوم بابت مهمان فشردیحنانه را به زور در دستش م دست

 . بمانند و شام بخورند بهانه آورد و قبول نکرد شتریهرچه افسانه اصرار کرد ب. پسرش

 !ن؟یِا؟ شما ها چه زود برگشت: - 

خواهر اّملت  نیاز ا: گفت کردیهمانطور که در هال را باز م یزخم ریماده ش کی نیع تیعصبان تیدر نها حنانه

 .بپرس

 .درست حرف بزن: کرد  یتا پله را ط اطیح یدر هم شد فاصله  شیاخم ها معصومه

 ه؟یچ انیجر: دیپرس ینگران یابوالفضل با کم. برو بابا به سمتش تکان داد و وارد خانه شد"را به عالمت  دستش

 ن؟یشام خورد ن؟یایمگه قرار نبود بعد شام ب

 ...نه: - 

 فتاده؟یکه ن یاتفاق: را سد راهش کرد و گفت خودش

 ؟یچه اتفاق وونهینه د: - 

 حنا چشه؟ ن؟یزود برگشت نقدیشد؟ چرا ا یمعصومه مادر؟ چ: - 

نگران  یبشه؟ چرا الک یخواستیم یقوربونت بشم مامانم چ: بود کنار زد و گفت دشیرا که مانع د ابوالفضل

 . بود نیخرده جو اونجا برام سنگ هی ؟یشیم

 . خوردینم میبه گروه خون: با خنده اضافه کرد و

 .نیکرد خیباال  نیایفدات بشم مادر ب: نگاهش هنوز هم نگران بود ته

 .میایمام م دییشما بفرما میایچشم م. خدا نکنه: - 

ماتش برد و با  لیکفش سه دنیکه با د اوردیدر ب شیرا از پا شیمجلس یپاشنه سه سانت یشد تا کفش مشک خم

 نجاست؟یا لیسه: دیپرس ریتأخ یکم

 .آره: داد و گفت وانیاش را به ستون ا هیتک ابوالفضل

 االن کجاست؟ : نگاهش کرد صالیبا است گذاشتیم یرا در جا کفش شیها کفش

 .باباس شیپ: کرد و گفت کیرا بار شیها چشم

هست اون  نیا یکه وقت نیبا هم دار یچه مشکل لیتو و سه: کرد رشیدر را باز کند که ابوالفضل غافل گ خواست

 !ست؟ین نیست ااون ه یوقت ستین

: که دستشان رو شده گفت یکسان هیشل و وا رفته شب یهول و دستپاچه با خنده ا. سوال را نداشت نیانتظارا

  ن؟یمشکوک یبه همه چ نقدریشماها امشب چتونه؟ چرا ا

 . شد دیچشمان برادرش ناپد یاز جلو یقرق نیبعد ع و
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معصومه که تازه وارد اتاق شده بود چادرش را از سرش . نشسته بود نهیآ یرا درآورد و جلو شیلباس ها حنانه

 یکردیسرت نم ویکوفت نیامشب ا هیاگه  یعنی: حنانه درآمد یکه صدا ندیتختش بنش یرو خواستیبرداشت و م

 ! ومد؟یقرآن خدا غلط از آب درم

از سر  تیان از حرص و عصبانکه نش یبا لحن بد. اش بود یخانگ دیو چادر سف یرونیب یاش به چادر مشک اشاره

 ...تو اصال کردنینگات م ایجزام نیهمه ع: شبش تا به حال داشت دوباره شروع کرد

 . دمیند یزیمن که چ: گفت یحرفش آمد و با خونسرد انیم

 .بودن دهید ییکه انگار آدم فضا کردنینگات م نیهمچ... یالبد کور: - 

 .بودم به نظرشون یخوبه حتما من آدم خاص یلیکه خ نیا: زد و گفت یلبخند

 .احمق خاص هیآره : - 

 .یبریحوصلمو سر م یحنا بس کن دار: - 

 .رسوا همرنگ جماعت شو ینشو یخواه گنیم یدیاصال مگه تو نشن: - 

شب پا بزارم  هیبخاطر  دیبرم؟ با دیهمه بخوان برن تو چاه منم با دیشا گنیکه م دمیشن نمیا یول دمیچرا شن: - 

 خودم ساختم؟ یکه برا ییو تمام ارزشار

از  ینطوریکه تو ا میکه بر میشیو جشن دعوت م یمگه ما چقدر عروس: و گفت دیاش را باال کش ینیب هیبا گر حنا

 . تا آخرش بمونم خواستمیمن م ؟یاریدماغ آدم در م

 یکه واسشون ُعقده کن ستین ییزایچ یینایا: را پاک کرد شیبه طرفش رفت و اشک ها یبا دلسوز معصومه

 خوام؟یم خوامیمن که بدتو نم. یخواهر

اصال با . اتیخشِک مذهب باز نیبا ا. یهست یتو عقده ا: صورتش کنار زد و با داد گفت یمعصومه را از رو دست

 یتونیتو تو خوابتم نم. تف زدشون یبا اون کله ها انیهمون خواستگار پسر حاج اقتتیل ات،یگند دماغ باز نیا

 انیب نکهیچه برسه به ا ندازنینگاهم به تو نم میه نی ایامثال ارم یازدواج کن ایپسر با کالس مثل ارم هیبا  ینیبب

حنا چادر . بکنم از دست همتون راحت بشم ینطوریشوهر ا هی خوامیمثل تو باشم م خوامیمن نم یول. رنتیبگ

چه  یباشم به کس ینطوریا خوادیاصال من دلم م... نکن، حنا بکن حنا نکن شیتو، حنا ارا زیسر کن، حنا موهاتو بر

برود که ابوالفصل وارد شد  رونیخواست از اتاق ب. بگردم بپوشم موهامو رنگ کنم دایپارم نیع خوامیم ؟داره یربط

 خبره؟ چه نجایا: دیبم و کلفتش پرس یو با چشمان به خون نشسته به خواهرانش نگاه کرد و با همان صدا

 ملشیر هیکه حاال بخاطر گر یابوالفضل رخ به رخ حنانه ا.امدیازشان در ن ییفس فس صدا یکدام جز صدا چیه

داد و قاال  نیا یچه خبرته؟ همه  ره؟یصدات تا کجا م یدونیم: کرده بود قرار گرفت و گفت اهیچشمانش را س ریز

 رفتنته؟ یواسه عروس

بلبل  یتو که تا حاال داشت ؟یگرفت یچرا الل مون: ابوالفضل از کوره در رفت امدیدر ن شیباز هم حنانه صدا یوقت

 ....یکردیم یزبون
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بابات دو ! ابواللفضل مادر؟ تو رو خدا: گفت یخفه ا یوارد شد و در اتاق را بست و با صدا مهیخانوم سراس دیناه

 ...شهیصداتونو حالش بد م شنوهیم. تا اتاق اونطرف تره

من هنوز هستم پس احترام خودتو نگه دار وگرنه کالهمون . یبریصداتو برا معصومه باال م نمیبیه مک هیبار آخر: - 

 .تو هم رهیبدجور م

 ...حال بهم زنا. از همتون متنفرم: لب زمزمه کرد ریرا با پشت دست راستش پاک کرد و ز شینیب حنانه

 یمشت و لگد ها ریافتاد ز دیایه خودش بتا خواست ب. دیجمله اش تمام نشده بود که برق از سرش پر هنوز

 . ابوالفضل

 .شیولش کن کشت. ابوالفضل مادر تو رو خدا بگذر! زهرا یفاطمه  ای: - 

مهابا وارد  یب لیلحظه سه نیدر هم. از حنانه نه کمتر از او کتک نخورد شتریخودش را سپر کرده بود و ب معصومه

 .برد وانیشد و ابوالفضل را کشان کشان از اتاق دور کرد و به ا

پدرت  یجا یخواستیم ینجوریا ؟یمراقبشون باش یخواستیم ینجوریا شون؟یکشتیم یداشت ؟یشد وونهید: - 

 ! ستیکتک زدن ن یتو مرام مرتض ؟یکن یبراشون پدر

حنانه . اوردیابوالفضل اب ب یبه آشپزخانه رفت تا برابلند شد و  لیسه. زدیسرخ شده بود و نفس نفس م صورتش

تأسف تکان داد و وارد آشپزخانه  یاز رو یسر. گونه اش نگه داشته بود یرا رو خیتکه  کیدر هال نشسته بود و 

 .با هق هق مشغول به هم زدن اب قند بود دیناه. شد

 ؟یخوب د،یناه: - 

 ...پاره شدن کهیبچه هام ت ؟یچه خوب: و با بغض گفت دیبرچ لب

 .شهیآب قند بخوره آروم م هیابوالفضلم  خوابهیگونشم م یورم رو گهیحنانه که خوبه تا دو ساعت د: - 

 ترسمیبگه چشه م زنهیچشه حرفم که نم دونمینم. کرد دیچشم سف یمعصومم، بچم خودشو سپر حنا لیسه: - 

 .شکسته باشه شییجا

 رمیمن م. خرده ام باهاش حرف بزن آرومش کن هیابوالفضل  یر براآب قند و بب نیا: و گفت دیکش یکالفه ا پوف

 .معصومه چشه نمیبب

 د؟یفهم دینفهم یزیکه چ یمرتض: - 

 .کرده بودم قیسر و صدا ها بهش آرام بخش تزر نینه خدا رو شکر قبل از ا: - 

حنانه به او  یبود حت واریبه د شیبود و رو دهیدراز کش نیزم یرو چارهیاتاق را باز کرد و وارد شد دختر ب در

 معصومه جان؟: کرد شیآرام صدا لیسه. اوردیرا در ب شیفرصت نداده بود تا لباس مهمان

قصد معصومه  یکه متوجه  لیسه. سر کردن دراز کرد یبرا یزیبدون انکه برگردد دستش را به دنبال چ معصومه

به سر کرده را از  یو معلوم بود در عروس یقره ادار ن لیاکل زیر یپر بود از گل ها شیرا که رو یدیشد، چادر سف
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عامل تمام  دانستیم بایبود و تقر دهیشن ییزهایچ ختهیجسته و گر. معصومه انداخت یتخت برداشت و رو یرو

 .دار است لیچادر خوشگل اکل نیبرنامه ها هم نیا

 .لحظه برگرد هیمعصومه جان؟ عمو؟ : - 

 !!!پس هنوز هم عمو بود. شکست دلش

را حس  لیدست سه یمعصومه گرما نکهیاما به محض ا. ندارد خودش دست به کار شد داریحرفش خر دید یوقت

بلند  یموها. نشست شیسر جا خیبهش وصل شده باشد فورا س ستیو ب ستیبرق دو انیکرد انگار که جر

حجابش  یام حواسش پتم شخود. زده بودند رونیچادرش ب یباال و بغل ها رویاجازه از ز یبا اجازه و ب شیتونیز

 . فقط به صورت آش و الش معصومه بود لیاما حواس سه. بود و پوشاندنش

 تو دختر؟ یشد یچ: - 

حس  نیلبش کش آمد از ا. ماند رهیخ یاز نگران زدیکه دو دو م یجفت مردمک عسل کیخودش آمد و به  به

 .مهم بودن یبایز

 نیهم. حال خراب صورتش را بهتر کند نیا ینشست تا کممعصومه  یرا آورد و دوباره جلو نیپنبه و بتاد لیسه

 . خورد نیمعصومه چ یچشم ها دیپوستش کش یکه پنبه را رو

 سوزه؟یم: - 

 . ادینه ز: - 

 ستین یکیآخه ... یچیه ؟یسر چ ؟یواسه چ. سگ و گربه افتادن به جون هم نیخل و چل ع یسه تا بچه : - 

 ؟یکنیشل و پل م یزنیم ویکی نیچرا ا گستید یکیبه اون قلدر بگه تو دعوات با 

 ...بخند شهیهم! جان: آورد و گفت نییپنبه را پا لیسه. کرد یآرام یبا صدا ی خنده

کرد و کنار لبش  نیدوباره پنبه را در بتاد لیسه. آب دهنش را با صدا قورت داد. در حالت باز خشک شد لبش

 .دلم برات تنگ شده بود یلیخ: دیکش

 . باران بود سهیچشمانش ر در

 .دمتیروز که ند فدهیه: - 

بلند شد و  شیاز جا لیسه. انداخت و لبش را گاز گرفت نییسرش را پا. به پا شد پر سر و صدا یدلش هلهله ا در

 .نتتیبب افهیق نیبا ا یمرتض خوامیبهتره نم ینمون نجایا. وشاین شیهاتو جمع کن ببرمت پ لهیپاشو وس: گفت

از مبل ها دراز  یکی یرو شیسورمه ا یبا لباس پشت گردن دایمهمان ها رفته بودند پارمتمام شده بود و  مراسم

تازه رنگ شده اش که  یمصر یافسانه خانوم هم با آن موها. کردیبود و به اوضاع نابسامان خانه نگاه م دهیکش

کراوتش را شل  یه آقا خسرو گر. وحشتناکشسردرد  یست بود به دنبال مسکن بود برا شیبا کت و دامن شکالت

 . دیکشیم گاریکرده بود و س

 کنه؟ زیتم نجارویقراره ا یمامان؟ ک: - 
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 ...عمت: لب غرغر کرد ریز

 ؟یدیمامان شن: - 

 .گهید میاریم ویکی دونمیچه م. دمیآره شن: - 

 ؟یچقد داد یج یبابا؟ به د: - 

 .دو تومن: - 

 شد؟ نهیکال چقدر هز: مبل نشست و گفت یرو افسانه

 .ونیلیم یحدود س: تکاند یگاریرا در جا س گارشیس

 ارزه؟ یم نقدریتحفه ا یدختره  نیا! تومن؟ یس: شد زیخ مین شیدر جا دایپارم

دختره ! وانهید! سیه: گذاشت  شینیب یرو تیو انگشت اشاره اش را با عصبان دیخودش را جلو کش افسانه

 !شنوهیسرمونه م یباال

 . تازه اون االن رو ابراس عمرا اگه بشنوه. به درک: - 

اگه . رهیبگ جارویهفت ب یترش نیا ادیخرتر از داداش ما بود که ب یک گهید: آرام تر با خودش زمزمه کرد یکم و

 .باال نگاه کرد یسرش را بلند کرد و به اتاق ها کردیو همانطور که َدَهنَدره م. دنیبه نشن زنهیبشنوه هم خودشو م

 ا؟یارم: - 

 هوم؟:- 

 ؟یچقدر دوسم دار: - 

از دو  بایبودند تقر دهیکنار هم دراز کش. گذاشت شیشانیپ یداد و دست راستش را رو رونیرا با صدا ب نفسش

 . بود ایچپ ارم یبازو یرو لیسر راح... شیساعت پ

 .یخوریپاشو لباساتو بپوش سرما م: - 

 ا؟یارم: - 

 ؟یکنیم ایارم ایارم یچته ه: بلند شد شیاز جا یناگهان یلیباال رفت و خ شیصدا

 !سیه: - 

 .و به تراس رفت دیزد و ربدوشامبرش را پوش یپوزخند... شد پنج صبح دهیبه ساعت کش نگاهش

با آن  ایرخ ارم میو به ن ستادیا یکم. و خودش را به در تراس رساند دیدورش کش یرا سرسر یمحلفه ا لیراح

تنش کاسته  نیاز ا یکند تا کم دایپ یکرد حرف مناسب ینگاه کرد و سع دنیکش گاریژست دختر کشش در حال س

 .شود

 .بدم حیبزار توض: - 

 یاالن وقت مناسب: اما هنوز هم پشتش به او بود ستادیکوتاه تراس برداشت و صاف ا وارید یرا از رو آرنجش

 . میکه عقد کرد ینه شب یدادیم نایقبل تر از یلیخ دیبا حویتوض نیا ستین حیتوض یبرا
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 ...برات مهم باشه زایجور چ نیا کردمیمن فکر نم: - 

 من مهم باشه؟ یبرا دینبا نیاونوقت ا ستیزن من دختر ن: دیحرفش پر انیم تیطرفش برگشت و با عصبان به

 .صداتو برا من باال نبر: - 

 گه؟یامر د: - 

 ...یهان ستین یعرض: زد و گفت یلبخند

 .کنمیروشن م فتویفردا تکل: کرد  زیرا ر شیو چشم هاداد  رونیرا ب گارشیس دود

 ؟یاثباتش کن یخوایم یچطور ؟یکه حرفتو باور کنه؟ شاهد دار هیک! هه: - 

 .هرزه: له کرد و با حرص گفت شیپا ریرا ز گاریس ی لهیتیف

 ...محلفه را ول کرد رفتیکرد و به عقب برگشت همانطور که خرامان خرامان راه م ییپر صدا ی خنده

معصومه همچنان معذب . شدیم دهیکش شهیش یرو ژیق ژیق یبرف پاک کن با صدا یهر از گاه. دیباریم یزیر برف

بخار  ی شهیداغش را به ش یشانیپ. زدینم یحرف لیبهتر بود از احساسش به سه دیبا خودش فکر کرد شا. بود

 .را پر کرده بود نیکوچک ماش یفضا یسنت یقیموس یصدا. گرفته چسباند

 م؟یخب؟ حاال کجا بر: - 

 .حواسم نبود ترم تمام شده بچه ها برگشتن شهرشون. خونه میبرگرد: - 

 ه؟ییکجا وشاین یراست: - 

 .یاهواز:- 

 .حساس شده بود شدیکه به او مربوط م یزیو هر چ وشاین یرو یبعد از ان موضوع حساب یول! چرا؟ دانستینم

 .نتتینب یکجا ببرمت که مرتض شهیکه نم وشامینگار و ن یخوابگاهم که نشد خونه : - 

 .اما سکوت کرد م؟یببر یتونیبزند قبرستون، م ادیفر خواستیم دلش

کرد  یجا خال کیدهانش را  یهوا نکهیبعد از. فرمان را گرفت یو دو دست دیکش شیقهوه ا یموها یتو یدست

 من؟ یخونه  میبر: گفت

 .امدین رونیب ییصدا یافتاده تکان خورد ول رونیاز آب ب یماه نیع دهانش

آمده بود اما انگار تا به  نجایبا آنکه بار ها و بار ها به ا. کرد تیرا در قفل چرخاند و معصومه را به داخل هدا دیکل

بزرگ  یاما مدرن با پنجره ها ینقل یمتر ستیب ی کسرهی ییرایحال و پذ کی. بود دهیخانه را ند یجا چیحال ه

. که با چوب کار شده بود یراست قرار داشت با اپن متآشپزخانه س ،یو خاکستر دیسف ریبلند حر یها و پرده

نگاه  یبه چ ؟ینیبش یخواینم: به حرف آمد لیبود که سه وارید یرو یگل برجسته  یوارینگاهش به کاغذ د

 ؟یکنیم

 .یچیمن ه... من.. منـ: شد هول

 ؟یخوریم یزیچ: زد و گفت یخسته ا لبخند
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 .رمینه س: - 

 ؟یمطمئن: دیزد و پرس واریاش را به د هیشد و تک نهیبه س دست

 .خم کرد نیینگاه کرد و سرش را به عالمت آره به پا نیچادرش را در مشتش فشرد و به زم یگوشه  معصومه

 کی یاما کله  یدیتکون نم تویزبون صد گرم: گفت رفتیداد و همان طور که به طرف اتاقش م یخودش تکان به

 . بخواب ییاتاق روبه رو نیبرو تو ا ایتو اتاقم تو هم ب رمیمن م! چرا توییلویک

چادرش را دراورد و تن خسته اش را . به آن اشاره کرد رفت لیکه سه یبه اتاق. به اتاقش برود لیتا سه ستادیا

 .دییبفرما: فورا چادرش را به سر کرد و گفت. تق تق در آمد یدراز کرد اما هنوز آرام نگرفته بود که صدا نیزم یرو

. رفت رونیانداخت و پهنشان کرد و دوباره به ب نیبا تشک و بالشت و پتو وارد شد و همه را کف زم لیسه

در حال حرکت بودند که گه  نیخلوت بود و فقط چند ماش ابانینگاه کرد خ رونیمعصومه پرده را کنار زد و به ب

 .آوردند یبوق هم را در م یجا صدا یب یخاطر سبقت ها به یگاه

 یفکر کنم بتون یلباس مناسب تو ندارم ول نیدختر واسه هم هیچه برسه به  ستین یخونه جز من کس نیتو ا: - 

 .یامشب تحمل کن هی نارویا

 .قهوه وانیل کیو شلوار مردانه بود و در دست چپش  راهنیپ کینگاه کرد در دست راستش  شیدست ها به

 .انداختمتون تو زحمت یحساب: نگاه کرد لیسه یزد و به صورت خسته  یلبخند

 .که از کت و کول افتادم ریرو ازم بگ نایا ایب ؟یتو زحمت! دختر؟ یشد وونهید: - 

. گذاشت وتریکامپ زیم یجلو رفت و لباس ها را گرفت و رو. صورتش شده بود نفکیلبخند جزء ال. قنج رفت دلش

 .زده اش نگه داشت خی یدست ها نیداغ قهوه را ب وانیاما ل

 دیمن صبح با: گذاشت و در همان حال گفت شیشانیپ یداد و کف دستش را رو هیرا به چهار چوب تک آرنجش

زحمت  ،یدیدوُربرا چرخ نیخردم ا هیو  یتوپ به بدن زد یصبحونه  هیو  یهر وقت پا شد. مارستانیبرم ب

 !؟یکه بلد یآشپز. میاریاز غذا در ب یدل هیناهارو بکش که ما 

 .اوووه چه جورم: خنده گفت با

 .برم بخوابم یباهام ندار یاگه کار. برا چه جورم رمیمیپس من م: - 

 .ممنونم یفقط؛ بابت همه چ. نه: - 

 .ریشب بخ. قابل شمارو نداشت بانو: زد و گفت یچشمک

 . ریشب شمام بخ: - 

افتاد که با  یآنشب ادی. بود یفکرش در اتاق کنار یهمه . شده بود رهیبود و به سقف خ شیشانیپ یرو ساعدش

که  یهمان شب. کند یآباد معرف نیخودش را به ام دیاالن با نیهم کردیآن ظاهر آشفته به خانه برگشت و حس م

در خوشخواب تختش فرو  شترید و بیراستش چرخ یبه پهلو. هر لحظه ممکن بود منفجر شود یبمب ساعت نیع

 ؟یساله ازدواج کن ستیدختر ب هیبا  یستیشما حاضر ن یعنی. "رفت
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  ده؟یساله م ستیدختر ب رمرد،یپ هیبه  یک: - 

 ؟یاگه دختره بخواد چ: - 

 ؟یباهاش ازدواج کن یشما حاضر یعنیپس : - 

 !رهیزن بگ خوادیبابا مسعود م رم،یزن بگ خوامیمن نم: - 

 ؟یساله عاشقتون بشه چ ستیدختر ب هیجور شه و  طشیاگه شرا: - 

 !"ساله؟ ستیحاال کو اون دختر ب: - 

خانه  نیچپش پاره شده بود در ا یکه گوشه  یکبود و لب یورم کرده  یساله با آن گونه  ستیدختر ب نیحاال ا اما

دختر بچه که خودم  هیمعصومه؟ من با  کنم؟یم کاریمن دارم چ! ایخدا. "چند متر آن طرف تر پشت آن در. بود

 ! شاهد بزرگ شدنش بودم

آن شب عاشورا  ادی. غلت زد شیدوباره در جا. فتدیوحشتناک از سرش ب یفکر ها نیرا تکان داد تا بلکه ا سرش

گفتن ها، سرخ و  لیآن رو گرفتن ها، آقا سه! معصومه یحرف زد و نگاه مواج و در مانده  وشایاز ن یافتاد وقت

 .ودزنده ش شیگار امشب قرار بود تمام خاطره هاان.... شدن ها دیسف

بچه چه  نیا دمینفهم یچه جور! بودم من یعجب خر: و با حرص گفت دیکوب شیشانیدستش را به پ کف

 همه آدم چرا من؟  نیمرگشه؟ آخه ا

 . قهیو پنج دق یبه ساعت نگاه کرد پنج و س. ختیخودش ر یآب برا وانیل کینشست  شیجا در

هق  یبهتر که گوش داد صدا دیاز اتاق معصومه شن یبیعج یکه صداها گشتیو به اتاقش بر م گرفته بود وضو

اما . خاطر خودش در را باز کرد نیخواب باشد به هم دیداد خواست در بزند اما فکر کرد شا صیرا تشخ هیهق گر

 . فرو کرد شیدر موها تیرا با عصبان دستشداد و  رونینفس کالفه اش را ب. سر نماز در را دوباره بست دنشیبا د

 دنیبه آب داد و با ند یبود سر و گوش یدنیو شلوار مردانه د راهنیاش در آن پ افهیشده بود ق داریاز خواب ب تازه

... یعسل، مربا، تخم مرغ ، چا ر،یش. شده تعجب کرد دهیچ زیم دنیاز د. راحت به آشپزخانه رفت الیبا خ لیسه

 .حمله کرد زیشده به م کیتحر یتهازد و با اش یلبخند

را در هم  شیدست ها. را جمع کرد زیبلند شد و م. کرد یرینخورده بود که احساس س شتریچند لقمه ب هنوز

هنوز ده . کرد وارید یبه ساعت رو ینگاه. به بدن له شده اش داد یسرش برد، کش و قوس یقالب کرد و باال

  ؟آمد یساعت چند م لیکردن ناهار زود بود؟ نبود؟ سه;درست  یبرا! نشده بود

. درست کردن غذا یهنوز مستأصل بود برا. را باز کرد زریفر. نظرش را جلب نکرد یخاص زیرا باز کرد چ خچالی در

 .ها را گشت نتیکاب کیبه  کی

 !خوره؟ینداره؟ مگه غذا نم یچیچرا ه: - 

مواقع  یها هم برا نیاحتمال داد ا. نبود یزیجز گوجه و تخم مرغ چکه  خچالیدر . به ذهنش فشار آورد یکم

 . مرویاملت و ن ؛ییسرپا یتنها غذا. باشد یاضطرار
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فورا گوجه ها را شست و پوست کند و خرد . مغزش جرقه زد. بود دهیند یزینصفه مرغ چ کیهم جز  زریفر یتو

به اتاق . گاز گذاشت یبرنج را شست و رو. بود قهیدق ستیو ب ازدهیساعت . کرد دایرا پ ازیگشت تا پ یکم. کرد

فقط در غالب . زنگ بزند لیبه سه انستهر چه به خودش فشار آورد نتو. در آورد فشیرا از ک لشیرفت و موبا

 .نیبادمجون بخر نیایم نیدار ستین یاگه زحمت. سالم: دیجمله بگو کیتوانست در  امیپ

دو طرف لبش  لیاسم سه دنیبا د. دیدر دستش لرز لیداده شد آمد موبا لیتحو امیپ یجمله  شیکه برا نیهم

 بله؟: اتصال را زد یدکمه . به سمت باال کش آمد

 ؟یگفت تو غذا درست کن یک. کردم یمن باهات شوخ وونهید: نشست مارستانیب یراهرو مکتین یرو لیسه

حاال که : گفت کردیم یو همان طور که با پرده باز ستادیکنار پنجره ا شدیقند بود که در دلش آب م لویک لویک

 ن؟یموقع اومدنتون بادمجون بخر شهیدرست کردم م

 .کننیم جمیمن برم؟ دارن پ یخانوم. بانو دستور بدن یهر چ: فرو کرد و گفت شیدر موها یبا خنده دست لیسه

 .باشه: - 

 .پس فعال خداحافظ: - 

 ل؟؟؟یسه! یآهان راست: دیو از دهانش پر را جا انداخته هول شد یزیآمد چ ادشی تازه

 جانم؟: اوردیخودش ن یکرد به رو یرا خاراند و سع شیشانیپ

 .کند دایسکوت کند تا خودش را پ یداد لحظه ا حیترج دیبگو توانستیچه م د،یچسب شیدر گلو حرف

 .یبگو خانوم زم؟یمعصومه جان؟ عز: - 

 ن؟یرسیم یچه ساعت: آمد گفت یکه از ته چاه م ییدهانش را قورت داد و با صدا آب

 .امیتا دو م بایمن تقر: - 

که داده  یبه سرش زد از سِر سوت یبا مشت ضربه ا. دلش نامنظم بود تمیقلبش فشرد هنوز هم ر یرا رو یگوش

 "خاک بر سرم کنن!!! صاف رفتم سر اسمش یلینه آقا سه یلینه عمو سه. " بود

بلند  شیدست رو یبود تا به حال کس بهیغر شیکه برا یمعصومه ا نینگاه کرد به ا رفت و به خودش نهیآ یجلو

صورتش  یرو یداد و آرام دست رونینفسش را مثل آه ب. ماند رهیبه چشم کبود و چاک کنار لبش خ. نکرده بود

 نیچه برسه با ا ومدمیچشمش نم هب شمیتو روز عاد: درب و داغون شده بود با خودش فکر کرد یلیخ. دیکش

 .در چهار شیش ی افهیق

ام به  یراض. ام یراض نشمیچقدر احمقانه اس که به هم" نشست زشیبه آشپزخانه برگشت و پشت م دوباره

 به اس ام اس دادنمو زنگ زدن اون کشهیکه دلم براش پر م یکس یکردن تو خونه  یآشپز

بار  هیمن  ده؟یم یچه معن نجایاصال بودن من ا ؟یچ یعنیرفتارها  نیا: چسباند شیشانیدستش را به پ کف

کاش اونشب الل ! ؟یدینگو که قلب اونو از سنگ آفر! ایخدا. اون انگار نه انگار یمرد اعتراف کردم ول نیا یجلو
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که پاشدم باهاش اومدم تو  میچه خر گهید من. ارهیبه روم نم کنهیم ییهم داره آقا لیسه. زدمیو حرف نم شدمیم

 ... خونش

 ؟یصاحبخونه هست: گفت یبلند یرا در قفل چرخاند و با صدا دشیبود که کل میدو و ن ساعت

 .دیبلند خند یبعد خودش به حرف خودش با صدا و

 !ادیم یخوب یچه بو! اووم: - 

 .سالم: آمد رونیرا به سرش گذاشت و از اتاق خواب ب شیچادر مشک معصومه

 .م خانوم خانوماسال: مبل پرت کرد یزد و خودش را رو یلبخند

شد و در  رهیخ تیسکوبیو بشقاب ب یبه استکان چا لیسه. به هال برگشت یچا ینیس کیآشپزخانه رفت و با  به

 گردمیخسته از سر کار برم یباره که وقت نیاول: فکرش را بلند به زبان آورد یو ادامه . قهیچه با سل: دلش گفت

 دهیچیپ یخونگ یتو خونم عطر غذا نمیبیو م امیباره که م نیاول. ذارهیم تییسکویو ب ییاستکان چا هیجلوم  یکی

 .... هاش بخار کرده شهیو خونم اونقدر گرمه که ش

غذاتون رو گازه فکر . ییهمه تنها نیا یبود برا یاعتراف جالب: نکرد و گفت یتوجه لیبه غم چشمان سه معصومه

 درست حدس زدم؟. نیبادمجون سرخ کن نیکنم بتون

 .نگاهش کرد گنگ لیسه

رفتم  کنهیمامانم فکر م نکهیمخصوصا ا ستیصالح ن نجایموندم ا شتریب. برم دیمن با: دهنش را قورت داد  آب

 .وشاین شیپ

 .بهش گفتم یکه اومد شبیهمون د یینجایمن به مامانت گفتم، گفتم که تو ا... من یول: - 

 . برم دیمن با... خب یول نیممنون که گفت: - 

 ؟یبر یخوایکجا م: - 

 .که بشه ییهر جا هر جا دونمینم: - 

 چرا؟: داد و گفت رونیرا کالفه ب نفسش

 فتاده؟ین یاتفاق چیه نیکه بگ نیدار یچه اصرار: - 

 افتاده؟ یاتفاق هی یکه بگ یدار یتو چه اصرار: باال رفت یکم شیصدا

 .رو شکسته باشه زایچ یلیحرمت خ دیکه شا ییحرفا. زده شد شدیزده م دیحرفا که نبا یسر هی. چون افتاده: - 

 حرمت؟: دیپرس یزخم یداد و با صدا هیمبل تک یپشت به

و بد و از  رهیبگ میدرست تصم تونهیکه نم امیبه نظر ب یدختر سبک سر احساسات هیتو نگاه شما حاال من  دیشا: - 

 .عرفا حکم عموشو داره کنهیکه عمو صداش م یاونقدر شعور نداره که بفهمه کس یحت ای. بده صیخوب تشخ

 .نطورهیقطعا هم: کوره در رفت و گفت از
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آدم  هیو نه  شعوریچون من نه نفهمم نه ب. ستین نطوریا یول: دیاوج بخش شیبه صدا یهم کم معصومه

وقت  چیکه ه ارهیدر م ییایباز وونهید هیو بخاطر عشقش  شهیبار عاشق م هی شیزندگ یتو یهر آدم. یاحساسات

که  گمیمن دارم بهت م. عاقل ترم یاز نظر خودم از هر عاقل یول وونمید هیوده من االن از نظر تو تو خصلتش نب

 یو تو دلم نگه دارم چون وقت نیبار سنگ نیا تونمیسکوت کنم نم تونمینم نیاز شتریب گهیدوست دارم چون د

بشه و من تورو کامل از  دایپ ییوشاین هیواقعا  یروز هی خوامیاحساس خطر کردم نم یدیازم پرس وشایدرمورد ن

. بهش نگفتم یزیو بزنم تو سرم که چرا زودتر چ رمیچه کنم چه کنم دستم بگ یبعد ها کاسه  خوامینم. دست بدم

 .من واقعا عاشقت شدم ستیاحساس خام بچگونه ن هی نیا

 یهمون خوردیم یپشتت سوار یرو روزیکه تا د یمن عاشقت شدم همون دختر! ل؟یسه یفهمیم: دیعاجزانه نال و

نازاشو  یکه همه  یهمون. براش پناه بردن به پشت تو بود ایدن یجا نیامن تر کردیدعواش م یکیتا  یکه وقت

من . یحسابشو خداتومن بخر یب یازاو تو ن ادیواست غمزه ب یایتا آخر هفته ها که تو از طرح م کردیجمع م

 یبابا لیعمو سه شدیم یچ گفتیبه خدا م یهمه محبت تو گاه نیاز سِر ا یهمون معصومم که تو عالم بچگ

 یبرا تونمیمن نم یول یبه عشق بش لیامروز تبد یهم پدر تونست یمن هم عمو بود یچطور تو که برا. من بود

 ... تو

در ضمن من نه بلدم بادمجون پوست کنم نه بلدم . تمامش کن کنمیمعصومه خواهش م: دیحرفش پر انیم

 . خورمیسرد شد عوضش کن برگشتم م ممییچا. رمیدوش بگ رمیدت زحمتشو بکش من مخو. سرخ کنم

 . لباستو از خونتون آوردم تو اون ساکه، کنار اپن! یراست: بلند شد و از سر شانه به عقب نگاه کرد و گفت شیجا از

 د؟ییبفرما: بوق تلفن را جواب داد شیاز پنج ش بعد

 الو مامان؟: - 

 شده؟ یزیچ ؟یمامانم؟ خوب ییمعصومه جون تو: - 

 بابا بهتره؟. نشده یزیچ.. نه... نه:  دیدست کش یقال ینشست و با انگشتش به گل ها نیزم یرو

 شده؟ یزیچ! خوبه مادر: - 

 شده؟ یزیچ یپرسیچرا همش م: داد هیتک وارید به

 .هیطور هیآخه صدات : نگران گفت دل

 .گردمبر خوامیم ستم،یاصال راحت ن نجایمامان من ا: - 

 !چرا؟: - 

 خونه باشم؟  هیتو  دیچرا با لیاصال من با آقا سه. چرا نداره! گهید ستمیراحت ن: - 

 .مثل چشمام اعتماد دارم  لیمادر؛ من به سه: لبش را گاز گرفت دیناه

مرد نامحرم مجرد درست  هی یبودن من تو خونه ... ستی؟ بحث اعتماد ن یستیمامان چرا متوجه ن: شد کالفه

 .برگردم خونه خوامیمن م. ستین
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 ا؟یلج کرد: و گفت دیخند

 ام؟یب شهینم: - 

بابات کجا دل داره تو . فتهیابوالفضل از چشمش م نهیوضع بب نیبابات تو رو با ا یول شهیراستش شدن که م: - 

 گم؟یم یچ یشیمتوجه م. خراب بشه یرابطه پدر پسر خوامینم نه؟یسر و شکل کبود بب نیرو با ا

 .آره: - 

همه  نیخب مادر تو ا... یچ یعنیبفهمه خواهر  یمدت نباش هیبشه  هیتنب دیبا دیچشم سف یطرفم حنا هیاز  :- 

 .دایخونه پارم یرفتیم یومدیخب اصال م یداشت قیدوست و رف

 ؟یخونه مردم بگم چ فتمیتابلوم دوره ب ی افهیق نیخودت آخه؟ من با ا یبرا یگیم یمامان؟ چ: - 

 .مادر دونمیچه م: بغض داشت یبو شیصدا

. نشست وتریچرخ دار کامپ یصندل یو آرام رو ریسر به ز. وارد شد انیهللا گو ای لیتقه به در خورد و سه چند

 ؟یخوب: را صاف کرد و گفت شیگلو

 .را به عالمت آره چند بار تکان داد سزش

  ؟یکردیم هیامروز موقع نماز صبح؛ گر: - 

 .معصومه فهممتیمن نم: فرو کرد شیرا در موها شیپنجه ها لیسه. داد سکوت کند حینگفت ترج یزیچ

 .دونمیم: - 

. اسیدن کیمن و تو  نیمعصومه جان؟ ب: و دو باره به حرف آمد دیچند بار کش شیران پاها یرا رو شیها دست

من مطمئنم  یاوله راهسالته  ستیتو تازه ب. ستین یعشق و عاشق زیهمه چ. با عشق پر کرد شهیرو نم ایدن کی

سمت درست  هیکن ذهنتو به  یسع متو ه کنمیفراموش م زویمن همه چ. یخندیروزا م نیبه ا گهیچند ساله د

مداوا  یادامه  یکه بتونم برا کنمینداره من دارم تمام تالشمو م یاوضاع خوب ادیکه بابات ز یدونیم. یمعطوف کن

شاهزاده سوار بر  گهیچند وقت د. میستین گهیمنو تو مناسب هم د. یکن خوب فکر کن یسع. بفرستمش لندن

 . کنهیم تتو خوشبخ برهیو تو رو م ادیاسبت م

 .کنمیوقت ازدواج نم چیمن ه: دوخت لیپر اشکش را به سه یها چشم

ب آخه دختر خو. نمیاشکاتو بب تونمینکن معصومه من نم هیگر. یکنیخوبشم م یکنیازدواج م: زد و گفت یلبخند

من  یبچه دار بش یخواست گهیدو روز د. هیسن تو اختالف سن یمن و تو به اندازه  نیلحظه فکر کن ب هیتو 

 .رمیمیم فتمیبچت ازدواج کنه من م نکهیپنجاه ساله قبل ا شمیم

 .عمر دست خداست: دیرا باال کش شینیب

 .هم سن دخترم ازدواج کنم یکیبا  خوامیمن نم یدرسته ول: - 

 خوامینم... نمتیخوام بب...ـینم..نـ گهید شهیخاک م...جا خا نیهم...هـ... حرفا نیتمام ا.... پس: هق هق افتاد به

 .کنم.. فراموشت کـ.. فـ... فـ...بشه دیشا ینطوریا.. نـیا. مینیبب
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 .بچه نشو: افتاد شیشد با انگشت شست و ثبابه به جان چشم ها خسته

 . رفت و آن را برداشت و راه افتادبلند شد به طرف ساکش  شیجا از

 ؟یریکجا م: - 

 تیو با عصبان دیدستش را کش لیخواست در را باز کند که سه.نداد و همانطور لجوجانه به سمت در رفت جواب

 ؟یشد وونهیباز د: گفت

 نقدریا یعاقل...عا نقدریشما که ا... شـ: به سکسه افتاده بود بایحاال تقر دیکش رونیب لیرا از دست سه شیبازو

مو ... لپـ یریگیتمو م... راه دسـ یراه و ب... یـه؟ ه... ـیرم چ.. محـ... محرمو نا یدونیسنته هنوز نم... سنـ

 .  یکشیـمو م...دماغـ یکشیم

 .یآروم ش کمیآب بخور  وانیل هی نیبش ایب. من غلط کردم معصومه جان: حالتش را نداشت نیا دنید طاقت

 .خوام برم.. ـیم. نچ: - 

 . از در خارج شد و وارد اسانسور شد و

 نکهیبود قبل از یشگیهم یمردمک چشمانش به دنبال همان معصومه . شد زانیدو طرف بدنش آو شیها دست

 .شناسمتینم یحت گهید: دیدر آسانسور بسته شود خفه نال

 .خوب... چه خو: - 

 شینینوک ب. شده بود زیل ابانیبسته بودند و خ خیبرف ها . داشت یاز هشت گذشته بود و هوا سوز بد ساعت

به داخلش  یپولش را دراورد و نگاه فیک. سوختیاز سرما م شیرد اشک ها. فتادیصورتش م یداشت از رو

 ستیل یو کم دیکش رونیرا ب لشیموبا! ردیآژانس بگ توانستیپس نم. پنج هزار و ششصد تومان. انداخت

 . اتصال نشست یدکمه  یآخر دستش رو کرد و در نییرا باال و پا نیمخاطب

 زشیاز پشت م. کردیسرش به شدت درد م. چشمانش مالش داد یسرش برد و دستانش را رو یرا باال نکشیع

به  یدراورد و دست بشیرا از ج لشیموبا. بود میدو و ن. به ساعت کرد ینگاه. تخت نشست یبلند شد و رو

. پرت کرد کنارشرا  یگوش. باز نشده امیو هفت پ یس. پاسخ یو سه تماس ب ستیب. دیکش شیصفحه لمس

انداخت تا  رونیب نیاز ماش ابانیرا در خ لیاز امروز صبح که راح. برداشت و فندک زد یپاتخت یرا از رو گارشیس

چند . ها انداخت امیاز پ یبه بعض یرا برداشت نگاه شیدوباره گوش. را تمام کرده بود گاریبه حال دو بسته س

 دنیبا د دیدر دستش لرز یگوش. بود و ناسزا دیبه بعد تهد ییجا کیاما از  یاول التماس بود و عذرخواه یات

 .داد خاموش کند حیترج لیعکس راح

صدتا مثل اونو باال  نکارمیخبر نداره من خودم ا. میپشت کوه. ولمی، فکر کرده من .....کـ شعوریاحمق ب یدختره "

کنه رو از سرم  یاونقدر آدم دارم که تو. باطل الیخ یزه. هه هه. منو پابند کنه خوادیم. یآشغال الش. کردم نییپا

 ...تو له سگ . کنهیم دیمنو تهد وثید. باز کنن
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از اتاق خارج شد تمام . سرش در معرض انفجار بود. داد رونیرا ب گارشیدود س نیو آخر دیرا کش شیموها یکم

 انیبه اشپزخانه رفت در م. ساعت از شب در خواب بودند نیخانه در اقطعا اهل . هال خاموش بود یبرق ها

در اتاق  ریاز ز. باال رفت ی قهدوباره به طب. آرام بخش و خواب آور و مسکن برداشت  کیمادرش  یقرص ها

گره خورده به  یپچ پچ باعث شد با سوء ظن و ابروها یخواست وارد اتاقش شود اما صدا. امدینور م دایپارم

 کیکه  یخواهرش و دختر. ماند رهیدر را با شدت باز کرد و به دو صورت متعجب خ. ببرد ورشیدر اتاقش  طرف

 . طرف صورتش کبود بود هیافتاده بود و  شیشانه ها یرو شیبود و موها دهیمردانه پوش راهنیپ

در  یستیبلد ن. گاو یِ آمازون یوحش: گفت غیدختر قرار داد و با ج یزودتر به خودش آمد و خودش را جلو دایپارم

 .رونیگمشو ب ؟یبزن

. کندیچکار م نجایسر و شکل ا نیوقت شب با ا نیو ا! ستیدختر ک نیا دانستینم. خشکش زده بود ایارم

و در را در صورت  دیپر دایپارم. دختر ناآشنا بود نیا یاما چهره  شناختیرا م دایپارم یدوست ها یهمه  بایتقر

 .خورد و دردش تا اعماق مغزش فرو رفت شینیبدر به . بست ایارم

 .داره فیخرده خر تش هی ایارم نیا دیمعصومه جون؟ ببخش یخوب: - 

بود  دهیوضع د نیاو را با ا ایارم نکهیدر دلش از یخنده اش گرفت ول دایحرف پارم یاز حالت بامزه  معصومه

 . دلخور بود

 .خورهیداره زنگ م تیمعصومه جون گوش: - 

 .اوردیخودش ن یانداخت و به رو لیبه اسم سه ینگاه معصومه

 زنه؟یباره که زنگ م نیچندم یدونیم. جواب بد؟ حتما نگرانته یخواینم: - 

 .تو جواب بده. ایب: گرفت و گفت دایرا به طرف پارم یگوش معصومه

 بهش بگم؟ یمن جواب بدم؟ چ: وحشت زده گفت دایپارم

 .بگو خوابم نجامیبگو من ا: باال انداخت یا شانه

 .را گرفت و کنار گوشش گذاشت یگوش دایپارم

به حالت دستم بهت برسه  یبه حالت معصومه وا یوا ؟یمعلوم هست کجا رفت چیه ؟یچه عجب جواب داد: - 

 ادیمادرت م یگیاصال من به درک نم!!! رم؟یمیم یمن از نگران یگیاصال با خودت نم. بزرگه گوشته کهیاونوقت ت

 ؟؟؟یمن در قبالت مسئولم؟ االن تو کدوم قبرستون یگینم ره؟یگیمنو م ی قهی

 . را از گوشش فاصله داد یگوش یکم دایجمله آخر را انقدر بلند گفت که پارم و

 ؟یزنیبا توأم چرا حرف نم: - 

 .ماست یمعصومه خونه  دامیمن پارم لیآقا سه: - 

 دایپارم...پا: گشت شست و ثبابه پاک کرد و گفتبود با ان دادشیاز داد و ب یآب دهان کنار لبش را که ناش لیسه

 براش افتاده؟ یمعصومه کجاست؟ چرا خودش جواب نداد؟ اتفاق ن؟ییخانوم شما



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٧٨ 

 .فتادهیبراش ن یاتفاق چینه ه: - 

کرد و  زیچشمانش را ر. پنج انگشتش را از استرس در خرخره اش فرو کرده بود یبه معصومه نگاه کرد که همه  و

شده و  یشکل نیکه ا نیکرد کارشیچ ایشده  یچ دونمینم. من نشسته یجلو نجاستیمعصومه ا: ادامه داد

 .باهاتون حرف بزنه خوادیظاهرا نم. که به من گفته به شما بگم خوابه دونمیفقط م نجایاومده ا

 .بود و منطق خاصش دایپارم ینگو ول کردیو اشاره م زدیبال بال م معصومه

 بهش؟ نیبد ویگوش شهیم: تختش نشست و دست چپش را پس سرش گذاشت یرو لیسه

 .صحبت کنه خوادباهاتونیگفتم که نم. نه: - 

او با دست و سر و چشم و ابرو و تمام اعضا و جوارحش جواب  یول ؟یحرف بزن یخوایبه معصومه اشاره کرد م و

 .داد یمنف

 حالش خوبه؟ نیمطمئن: - 

 .رمیصورتشو فاکتور بگ یالبته اگه زخما. بله: - 

 . طلبش کارش اصال درست نبود یکی نیفقط بهش بگ. خوبه: - 

 .چشم: - 

 .نداره یبا من کار: - 

 .نه نداره... یکار لیبا آقا سه: - 

 .با اجازه. باشه ممنون: - 

 یبگو چ یخوبه بهت گفتم چ: شد و گفت رهیبود خ طنتیکه پر از برق ش دایدرشت پارم یبه چشم ها معصومه

 .گون

 .هیچ هیقض یبگ یخوایهنوزم نم: - 

همه سال  نیبعد از ا ینه؟ ول ای دیبگو دیبا دانستیشد نم رهیرا در هم قالب کرد و به ان ها خ شیها دست

سرش را بلند  یوقت یول! از کجا گفت و چقدر گفت دینفهم. نفر درد و دل کند کیدارد تا با  اجیاحت کردیحس م

 .ش را در آغوش او انداختفس فس کنان خود دایکرد پارم

که با  ییو از روزها کردندینگاه م شانیدور هم در سلف نشسته بودند و به بخار نسکافه ها. اول ترم بهمن بود روز

سوخته اش و  یتمام خز قهوه ا یبا آن پالتو سایپر. کردندیافتاده بود صحبت م شانیکه برا یهم نبودند و اتفاقات

. گود افتاده بود شیچشم ها ریالغر شده بود و ز یکم رنگا. شده بود یا کهیت وشایبه قول ن شیشراب یآن موها

معصومه هم کم حرف تر از . قرآن شده بود یمعلم ها هیشب سایبه قول پر نباریا شیبا آن چادر مدل قاجار وشاین

 .دیرسیافسرده به نظر م یو البته کم شهیهم

 یها یمجر نیع. سرد هم باز گرم بود یهوا نیدر اکه فکش  ییوشایگروهشان بود ن یدست سخنگو بحث

 .کردیاز همه سوال جواب م کنندیکه با مردم مصاحبه م ونیزیتلو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٧٩ 

 پالتوتت پوست اصله؟ سایپر: - 

 .داره دنیپرس: رفت و گفت یغره ا چشم

 ه؟یپوست چ: - 

 .روباست گفتیفروشندش که م: - 

 ؟یدیچقدر خر: دیچانه زد و پرس ریدستش را ز نگار

 ده؟یمنصور برام خر: - 

 ه؟یمنصور باز کدوم خر: - 

 !یریگینم ادیتو آخرشم حرف زدن  وشاین: - 

 .یکنیدونه دوست پسر عوض م هی یبه من چه تو هفته ا: - 

 ؟یدیچند خر ینگفت: دیحوصله تر از قبل پرس یدوباره مداخله کرد و ب نگار

 .صدیو س کی: - 

 هو؟یچت شد : نگار چند بار پشتش زد و گفت. تادو به سرفه اف دیمعصومه پر یدر گلو نسکافه

 .یچیه..ـیه...ـیه: - 

 .فکر کنم پوست اصل نباشه. رزهیم شتریب یول: و گفت دیرا سر کش شیکیپالست وانیته ل وشاین

 شده؟ یزیچ ؟ینگار؟ تو لک: - 

 .هنوز نه: نگاه کرد و گفت سایپر شیآرا یصورت ب به

 هنوز نه؟ یچ یعنی: دیپرس اوردیرا در م یکیپالست وانیخش خش ل یهمانطور که صدا وشاین

 .برام خواستگار اومده: - 

 .کرد دنیدهانش گذاشت و شروع به کل کش یدستش را رو وشاین

 ...که مهیگفتم خواستگار اومد نگفتم عروس. وشایخفشو ن: - 

 ه؟یچ انیجر: به حرف آمد معصومه

 .ادیازش خوشم نم: - 

 هست؟ یحاال طرف ک: شد یجد وشاین

 .پسر خالم. بابک: - 

 .بده یخب جواب منف: و گفت دیکش یا ازهیخم سایپر

 .یجواب مثبت بد دیکفش که اُال باُال با هیهمه پاشونو کردن تو . بود یگیکه تو م یراحت نیکاش به هم: - 

 ه؟یپسرخاله چ نیمثبت ا یخب نکته : گذاشت زیم یرا رو وانیل وشاین

 .آب تو دلت تکون بخوره زارمینم کنمیخوشبختت م گهیم رمیگیسرتاپاتو طال م گهیم. پولداره: - 

 ؟یدوسش داشته باش یتونیداره که تو نم یچه مشکل: دیپرس معصومه
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 .بد دله کنمیحس م. یکار کن. یدرس بخون دینبا گهیم:- 

 .دوست داره یادیز دیشا: زد و گفت یلبخند وشاین

 .خوامشیمن نم: دیقطره اشک از چشمش چک کیدمغ شد و  نگار

 .نمیبغلم بب ایب رهیبرات بم سایپر: 

 کیهشت تا ده را با . نگار به بچه ها اعالم کرد کالس شروع شده نکهیگذشت تا ا یبه همدرد یا قهیدق چند

ه با نشسته بودند و همهمه بود ک شانیهمه در جا. یکالس عموم کیگذرانده بودند و حاال  یکالس اختصاص

همهمه شد و بچه ها گفتند که  دوباره یمیاستاد نع دنیاما با د. کالس انقالب بود. ورود استاد همه ساکت شدند

 .استاد اشتباه آمده

 .بنده افتخار دارم درخدمتتون باشم. ظاهرا استاد انقالب جابه جا شده. نیلطفا به بنده اجازه بد ونیخانوما آقا: - 

 .استاد خدمت از ماست: را به عهده گرفت یمزه پران شهیمثل هم وشاین

 کردیرا مرتب م شینشست و همانطور که عمامه و عبا شیبه سمت دختر ها نگاه کند در جا نکهیبدون ا استاد

 ؟یچ یعنیانقالب  یبگه واژه  تونهیم یخب ک: شروع کرد

 ن؟یجلسه اول درس ند شهیاستاد م: - 

 کنن؟یصحبت م شونیحرف بزنم ا خوامیکه تا من م نیسخن ک خانوم خوش نیا: دیکرد و پرس یبامزه ا اخم

 .معارفه اس یخب استاد جلسه اول برا: خجالت زده گفت وشاین

تا بناگوش باز شد و  ششین دنشیبه محض د. افتاد وشایدختر ها تا چشمش به ن انیسر چرخاند م یکم یمینع

 .باشه تونهیم یبلبل زبون ک نیا دونستمیم دیبا: خودش گفت شیانداخت و چند بار تکان داد و پ نییسرش را پا

 وشایاگه ن" با خودش فکر کرد. برق زد شیمستأصل چشم ها یوشایاستاد و ن قیلبخند عم دنیبا د معصومه

 ....دهیبراش د یبدونه استاد چه خواب

که  یدر مورد هر موضوع. گل انداخته بود طنتشیتازه ش. برنداشت وشایدست از سر ن یمیتا آخر کالس نع گرید

 یدر آخر کالس هم گفته بود برا. دهد حیدرباره اش توض کردیو مجبورش م خواستیرا م وشاینظر ن زدیحرف م

کرده  جادیا هیبق یبرا یجو مفرح یابکل کل استاد و شاگرد حس نیو ا. او درس بدهد دیبعد با یجلسه  هشیتنب

 .بود

در  یشد سر آغاز نیهم. رد شده بود شانیبا سرعت از جلو ایبودند ارم ستادهیا یر تاکسهم که منتظ ابانیخ سر

 . یاضیر یمورد نمره ها

 .سرش را که بلند کرد با سه جفت چشم متعجب روبه رو شد معصومه

 ؟یفتیم یخر شانس تو که گفت: - 

 .چهار شدمیفوقش م. ننوشتم یچیه وشایبه خدا ن: - 

 .من که شدم پونزده: کرد و گفت بشیدستش را در ج سایپر
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 ؟یتو چند شد: به نگار نگاه کرد و گفت معصومه

 !! ستیب: - 

 نپرسه چند شدم؟ یوقت کس هی. منم که بوقم: - 

 ؟یچند شد: و با هم گفتند دندیکش یپوف ییتا سه

 .دوازده: و گفت دیچادرش را جلو کش وشاین

 .پروفسور یخسته نباش: به کمرش زد و گفت نگار

 .دییبفرما: را به چنگال زد و به طرفش دراز کرد یکیپرتقال گذاشت  یرا پوست کند و قاچ زد و کنار پر ها بیس

 .یکنیم ریتو آسمونا س! یستیبا ن: کنارش کرد یبه پنجره  یرا گرفت و نگاه چنگال

 .اکتفا کرد یرا پشت گوشش زد و به لبخند شیموها معصومه

 .یباش که با خلق جهان نیبا ما به اط ا: و گفت دیکش شیبه موها یدست

 !؟ییبابا: - 

 ؟ییجون بابا: - 

 !ها یکنیم تیاذ: - 

 ادیخودش م ایهزار بارم بهت گفتم . یدارم بکنم بابا تو همش تو خودت یتیمن چه اذ: زد و گفت بشیبه س یگاز

 . نامش ای

 .دو طرف لپش چال افتاد دیخند

 من سر و سامون گرفتم؟ ییبابا یجلومو بگ یایب یتو با رخت عروس که یاون روز نمیبیمن م یعنی: - 

 . ینیبیهر سه تامونم م هیعروس. یزنیکه م هیچه حرف نیا! ینیبیمعلومه که م: درهم گره خورد شیابروها

تو که هنوز رو ! ؟یمرتض: وارد اتاق شد دیناه. نشان داد که قانع شده نگونهیرا تکان داد و خودش را ا سرش

 چارهیب لیسه. نوبت دکترته گهیساعت د هی. ور دل دخترت؟ پاشو حاضر شو یخوریم وهیم یدار ینشست ؟یتخت

 .منتظرت ستادهیا اطیهوا تو ح نیتو ا

اگر  امدیگرفته بود نم یحرف معصومه را جد. گذشتیم یماه کیاز آن ماجرا . ختیدر قلبش فرو ر یزیچ

 یبرف زمستان نیحاال هم در ا. ندشیتا نب کردیم میاگر بود معصومه خودش را در هزار سوراخ قا. معصومه بود

 .تا با معصومه روبه رو نشود اطیمانده بود در ح

 .من برم پالتومو بپوشم. باباتو پاش کن یمعصومه،مادر؟ اون جورابا: - 

: دیو پرس اوردیآخرش هم طاقت ن. بود رهیبا دقت به او خ کردیکه معصومه لباس به تنش م یتمام مدت یمرتض

 گوششو بکشم؟ یخوایشده؟ م یزیباهم؟ چ نیقهر ل؟یرو ابروت بخاطر اومدنه سه یگره  نیا

 زورشونو به اون نشون بدن؟ خوانیچرا همه م دونمینم! لیسه چارهیب: و گفت دیخند یالک معصومه

 .چون قلدره: - 
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 .اون که ابوالفضله: - 

دم گوش معصومه  دیآخر ناه یلحظه . ندیبنش لچریو یکمکش کردند تا رو دیمعصومه و ناه. دندیخند ییو تاد و

 .خارج مشیدعا کن وضعش بهتر شده باشه دکتر اجازه بده ببر: زمزمه کرد

کردن جزوه گرم  سیسرش را با پاک نو. هلشان دهد یداشتند کس اجیاحت. خوردندیتکان نم شانیها از جا عقربه

معصومه  الشیبه خ. دادیم امیپ کی قهیکرده بود و هر چند دق میکتابش قا ریرا ز لشیحنانه هم موبا. کرده بود

 .ستیهم آنقدر خنگ بود که نفهمد او مشغول چکار

 جانم؟: فورا جواب داد وشایاسم ن دنیزنگ خورد با د لشیهمان لحظه موبا در

 یچ یدونیمعصومه نم یوا ؟یخوب. سالم معصومه: شروع به حرف زدن کرد یبارهول و دستپاچه تند و رگ وشاین

شوکه  نقدریمن و نگارم ا. کردن  نیجمع کردن بار ماش لشویاالن بابا و مامان نگار اومدن تمام وسا نیشد که؟ هم

گفت  هیگر ریتا نگار به خودش اومد زد ز رشمآخ. میبز نگاه کرد نیع میصحنه که فقط نشست نیا دنیاز د میبود

حاال . صداش گرفت چارهیکرد که ب هیو داد و گر غیج نقدریو ا کشمیخودمو م نیشوهرم بد نیاگه بخوا امیمن نم

نشستم کنار نگار بلند تر از  ادیاز دستم برنم یکار دمیمنم د گهید یچیه. ننشیبب گشتنیبابا مامانشم اصال برنم

 دونم؟یچه م ایبد دل  ومدینم افشیبه ق! بودا پیخوشت یول. الدنگشم دم در بود یپسر خاله . هیرگ ریاون زدم ز

الو؟ الو . شدیدلت کباب م یدیم افشویق یاگه بود... دانشگاه؟ خدا ازشون نگذره ادینگار نم گهید یعنی ا؟یخدا

 معصومه گوشت با منه؟

 . دمیآره دارم گوش م: - 

 .بزور تنش لباس کردنو بردنش: - 

 ...که خودشون وضعشون خوبه نایعقد؟ تازه ا یسفره  یپا نشونهیدخترشو بزور م یاالن ک انوسه؟یمگه عهد دق: - 

 من تنها شدما؟ یول. اوردمیمن که سر از کارشون در ن. بگو نویهم: - 

 !گهید یایدر ب ییکن از تنها دایشوهر پ هیتو هم بگرد : - 

کاش . نداشت دهیفا نمیببرنمون اما ا انیب بهیبلکه بگن دختره پاکه نج میچادر سر کن میگفت. هر جانخوا یه: - 

 .نگاربودم یمن جا

 .کنمیم دایشوهر آس واست پ هی گردمیخودم م. وونهیخفشو د: - 

 ؟یکنیم دایاز همون شوهرا که واسه خودت پ: - 

 .نعمت است ابانیلنگه کفش در ب: - 

 .ارهیسر خودش ب ییبال هی یجد یجد ترسمیزنگ به نگار بزن م هیمعصومه  گمیم. نیآور: - 

 .خودم تو فکرش بودم تو هم نگران نباش: - 

حالش بد شد سرش  امیپ یمحتوا دنیاز د. هجوم برد لشیرفته بود معصومه به طرف موبا رونیاز اتاق ب حنانه

را با لباسش خشک  شیطور که دست هابود همان ییحنانه که ظاهرا دستشو. تخت نشست یرفت و رو جیگ
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مانده بود به پ ت پ  اتم لیموبا یمعصومه که به صفحه  یگرد شده  یچشم ها دنیوارد اتاق شد از د کردیم

 یپا یاما حاال حنانه خودش را جلو. کلمه هم با هم حرف نزده بودند کی یمدت حت نیدر ا. ت کردن افتاد

 . تو رو خدا به ابوالفضل نگو. گه خوردم. غلط کردم معصومه: گفتیمعصومه انداخته بود و م

 .جواب داد خوردیزنگ م یگوش. گونه اش سر خورد یرو یاشک قطره

 ....نکنه ؟یدیعشقم چرا جواب نم: - 

کرد و در  ویخودش س یشماره را در گوش. را فورا قطع کرد یگوش. حرف بزند دیترسیم یحت. درآمد شیشانیپ عرق

 .تا ببخشدش کردیت حنانه داشت التماسش ممد نیتمام ا

رو  رویرا ز یگوش. ستادیا ینازک خانگ یبرف با همان لباس ها ریشد و ز اطیتازه داشت وارد ح یبه هوا اجیاحت

 ...ها لمیها اهنگ ها ف امیکرد تمام پ

لحظه  نیدر هم. زدیو به حال خودش زار م کردیحنانه هم از پشت پنجره نگاهش م. تهوع شده بود دچار

 سرما؟ نیتو ا یکنیم کاریچ نجایتو ا: دیدو رو بر کرد و پرس یبه ساختمان ها یشد نگاه اطیابوالفضل هم وارد ح

 شده؟ یزیچ: دینشن یجواب

اصال بدنش . رفتن به لندن چطوره یبرا تشیکه وضع شهیامروز مشخص م. ومدنیهنوز ن. بابا رو بردن دکتر: - 

 نه؟ ایهست  ریدرمان پذ

 کنه؟یم هیحنا داره گر نیواسه هم: اتاق دختر ها کرد و گفت یبه پنجره  ینگاه

 .آره: رد نگاهش را گرفت و گفت معصومه

: شد رهیچمباتمه زد و با ترس به آن ها خ یحنانه گوشه ا. و به دنبالش معصومه وارد اتاق شدند ابوالفضل

 ...به خدا.. من ...مــــــــــ... داداش

 .شهینگران نباش بابا خوب م: گفت یبا مهربان ابوالفضل

 .رفت رونیتختش پرت کرد و ب یرا رو لشیمعصومه موبا. از اتاق خارج شد و

  کردند؟یم یکار درست. او یهم دست ها دیلرزیدستش کرد هم قران م یبه قرآن تو ینگاه

در چشمانش اشک . ضرب گرفته بودند نیزم یرو شیاسترس داشت پاها. اوردینور را ب یگفته بود سوره  مسعود

که دوس  یکسان ینه حت. عقد بود نه کله قند یاز سفره  ینه خبر. دیدیم ییها را دوتا هیجمع شده بود و آ

 خواست؟یرا م نیاو هم. داشت حضور داشته باشند

 ه؟یتون چ هیعروس خانوم؟ مهر: مسعود دوباره او را به خودش آورد یصدا

 .هزار سکه: - 

 .داماد هول نکن بزار عروس خودش بگه یآقا: - 

 ! حساب نداشت؟ نیماش یچقدر؟ کس شودیامروز م متیخودش فکر کرد هزار سکه با ق با

 عروس خانوم؟  یجواب بد یخواینم: گوشش نجوا کرد ریز یگرم یصدا
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او هزار سکه ! آرامش کردند؟ نه یزود نیچشم ها که به هم نیچه داشتند ا. شد رهیخ شیچشم ها به

 .مهرم آبه: زد و گفت یخود مهر را داشت؟ لبخند یداشت وقت هیبه مهر یاجیچه احت ه؟یمهر. خواستینم

گرفته بود و علتش را هم  یرا از مرتض غهیص یاجازه  دیایبه آنجا ب نکهیقبل از. تکان داد یبا لبخند سر مسعود

هر طور که خودت صالح " فقط ال اله اال هللا گفته بود یداده بود مرتض حیو بدون گناه توض شتریب ییآشنا

حاال هم . آن ها نفهمد یاز ماجرا یزیچ دیهبه خواست بچه ها خواسته بود تا فعال تا برگشتنشان نا" یدونیم

 ....کردیم یرا جار غهیص ی هینشسته بود و آ نجایا

 . ختیریسر آن دو م یسرخ را رو یرز مخمل یگل برگ ها دیکشیهمان طور که کل م وشایارام دست زد و ن دایپارم

 .شه نیریدهنمون ش نیها به ما بد ینون خامه ا نیبه جاش از ا. خانوم بسه وشاین: - 

 . نیاستاد؟ شمام که همش ضد حال بزن: و گفت دیخند وشاین

 م؟یآهنگ بزار هی نیدیحاج آقا اجازه م: - 

 .اگه مجاز باشه: نگاه کرد و گفت دایو درشت پارم طانیش یبه چشم ها مسعود

 . را برگرداند شیرفت و رو ینشود چشم غره ا عیضا نیاز ا شتریب نکهیا یباز ماند برا دایپارم دهن

 ....یخودم شد یباالخره خانوم: آرام و لرزان دست معصومه را در دستش گرفت لیسه

در چشمانش عشق بود محبت بود لبخند بود ترس بود اضطراب . انداخت نییاز خجالت سرش را پا. گرفت گر

 !به او حمله کنند خواستندیم ایدن یبود اشک بود اصال انگار تمام حس ها

معصومه هم چادر . همه عزم رفتن کردند اورند،یسفارش داده بود تا به خانه اش ب لیکه سه یاز خوردن شام بعد

 زانیآو شیمعصومه ابروها دنیدر رفته بود با د یبدرقه به جلو یکه برا لیسه. عوض کرد شیرا با مشک دشیسف

 ؟یشما کجا خانوم: شد

 .گهید وشاین شیپ رمیمنم م: - 

 زارم؟یمگه من م: - 

 .بچه ها ول کن دستمو یجلو رهیزشته آبرومون م لیتو رو خدا سه: - 

 .ن و شوهرشما ز نیکنیپچ پچ م یچ: گفت بستیهمانطور که بند کفشش را م وشاین

 یکفش ها لیسه. به پا بود پر سر و صدا یدر دلشان جشن. نگاه کردند وشایباز شد و به ن ششانیدو ن هر

 ؟یکردم، ناراحت که نشد یخوشگلم؟ باهات شوخ: جفت کرد و آرام گفت شیپا یمعصومه را جلو

 .نه: - 

 ید یس: به سمت ضبط هجوم برد دیبه داخل رس شیکه تا پا دایپارم. رساند وشاین یآن ها را تا خانه  مسعود

 ؟یشاد ندار

 .لب تاپو روشن کن. تو لب تاپ هست: گفت اوردیکه چادرش را در م همانطور
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با خودمون  میعروس و تا حجله بدرقه کن نکهیا یامشب بجا: به سمت آشپزخانه رفت و از همان جا داد زد و

 .کنماااا هیون گرخ لیواسه سه خواستیدلم م یعنی. خونه شیآوردم

 چرا؟: دیمورد نظرش بود با خنده پرس یهمانطور که دنبال پوشه  دایپارم

 ادیباشه، بعد ب دهیبابا آخه آدم پسر باشه، چهل سالش باشه، دختر ند: و پفک وارد هال شد پسیچ یبسته ها با

 ولش کنه به امونه خدا؟ ینطوریاونوقت هم رهیساله بگ ستیب گریج هیبره 

 !دور از عقله شییخدا: - 

 گم؟یهان؟ بد م. دیبابا دلمون پوک! یبغل هینه  یبوس هینه : کرد و ادامه داد دییرا با سر تا دایحرف پارم وشاین

 ؟یمرد نباشه چ لیمعصومه؟ اگه سه

انداخت و با مشت و  وشاین یخالص کرده بود خودش را رو شیمانتو نیکه تازه دستش را از شر آست معصومه

 .رهیگازشو گرفته داره تا تهش م نیا گمینم یچیمن ه یه: لگد به جانش افتاد

 .باش نیذره سنگ هی یمثال امروز شوهر کرد. میدختر کشت یآ: - 

وسط و  دیدست معصومه را کنار زد و پر کیبا  وشاین. برقصن بلند شد دیاهنگ خوشگال با یصدا نیح نیهم در

از آهنگ سوم به . معصومه را بزور وسط بردند یبا آمدن آهنگ بعد. از عزا درآوردند یدل یحساب دایبه همراه پارم

 . طرف افتادند کی حالیساعت از سه گذشته بود که هر کدام ب. گذشت یبعد هم که فقط به مسخره باز

 ه؟یک لیموبا ی برهیو یصدا نیا: - 

 . را دراورد لشیاز کرد و موباپرو فشینگاه کرد و به طرف ک دایلحظه به پارم چند

شده بود، فکرش  رهیگذاشته بود و به سقف خ شیشانیپ یبود، ساعدش را رو داریبودند و او ب دهیها خواب بچه

بود و پدرش در رفتن و نرفتن به لندن پا در هوا مانده  یفرار لیکه از سه یآن اسفند. شیشد به دو ماه پ دهیکش

 یخورده بود، آن روز ها چیدر هم پ زیرفته بود، انگار همه چ یزام به سربازاع یبود، ابولفضل هم اسمش برا

انگار . را به بهار داد شیو جا دیرس انیبه پا کردیکه فکرش را م یزیزودتر از آن چ یلیخ یسخت و سرد زمستان

خوشش همه جا  یکه بو. اطشانیدرخت نارنج ح یخوشبو یقصد داشت به او لبخند بزند، مثل شکوفه ها یزندگ

کرده بود که به هق هق افتاده بود،  هیکه مادرش آن قدر گر کردیآن روز را فراموش نم توق چیه. را پر کرده بود

به بهبود  دیام یبود، خوشحال یجمالتش را درست در کنار هم بنشاند، همه اش از خوشحال توانستینم یحت

در اراک افتاده  همخدمت ابولفضل  یآموزش یته بود، دوره به عهده گرف لیو پاسپرت را سه زایو یکار ها ،یمرتض

کند، رابطه اش با حنانه هم سرد بود، بعد از آن  دایدوباره به تهران انتقال پ ،یبود، قرار بود بعد از دو ماه آموزش

 ادیباره اش دو دنیبود که با هر بار د حیآنقدر آن کار از نظرش وق ند،یبب شهیاو را مثل هم توانستینم گریاتفاق د

 .دافتا یم ییکذا لیآن موبا

از  گریتفاوت که د نیدانشگاهش دوباره شروع شده بود اّما با ا یکالس ها د،ینفهم یزیچ التشیو تعط دیع از

بابک را  یعقدش بود، ظاهرا توانسته بود تا حدود دیع التیدر تعط گفتیم وشایکه ن نطورینبود، ا ینگار خبر
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استاد  کیفقط با  شانیکاربرد یاضیکه درس ر ییبه درسش ادامه دهد، از آنجا یحضور ریکند که به طور غ یراض

از او حساب  گریمثل آن ترم د گریتفاوت که د نیرا تحمل کنند با ا ایترم هم ارم نیارائه شده بود و مجبور بودند ا

 .تر شده بود ریسخت گ یکم دینکرده بود شا رییهم تغ ایاخالق ارم بردند،ینم

 یو زار هیبه فرودگاه رفتند، بساط گر لیبه همراه سه یمیرح یبود که خانواده  یروز نیو پنجم فرورد ستیب

 داره؟ هیگر نمیخوب شه ا رهیبابا داره م یا: جو را بهم زد و گفت لیسه نکهیداغ بود تا ا یحساب

بچه ها حواسشان به  .کردند یاشک و خنده مسافران را راه نیبه خودش مسلط شد و ب یحرف جمع کم نیا با

نگاه  یبه مرتض نیلبخند غمگ کیکه با  فتدیچشمش به معصومه م لیسه انیم نیرفتن پدر و مادرشان بود در ا

لحظه فراموش  کی یبرا گفتیم اسشدرآمده بود و از احس شیمحابا جلو یافتاد که آنطور ب یآن شب ادی کرد،یم

بار به او به چشم  نیاول یبرا. خوردیم یو پشتش سوار اوردیباال م شیبود که رو ییکرد که او همان دختر کوچولو

خودش را که . است دنیو ند یخبریمدت ب نیبه خاطر ا دیبا خودش فکر کرد شا. دیدلش لرز. نگاه کرد دارانهیخر

  . گول بزند توانستینم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یکه در فکر بود نگاهش رو یآمد و متوجه شد که در تمام مدت رونیپرواز که اعالم شد از عالم هپروت ب شماره

 .چرخاند یگریبه سمت د یمعصومه سرش را با شرمندگ ینگاه متعجب و سوال دنیاز د. بود رهیمعصومه خ

حاج فتاح رفت که هم به  یحنانه به خانه  رشانیکدر چند وقت اخ یتنها نبودن دختر ها در خانه و رابطه  بخاطر

 .گذشتیمدت در آن جا به او بد نم نیبود و در ا شیالسهمک یدختر حاج نبیبود هم ز کیمدرسه اش نزد

 کردیم داینگار پ یبرا ینیگزیترم که جا نیا انیبرده بود تا پا وشاین یرا به خانه  ازشیمورد ن لیهم وسا معصومه

 یبرا. زدیدم به ساعت به معصومه زنگ م لیکه سه گذشتینم دیو ناه یهنوز دو روز از رفتن مرتض. تنها نباشد

ارتباطش با او را در چهارچوب نگه  کردیم یسع دیاین شیآمد با حنانه پ شیپ شیکه با معصومه برا یمشکل نکهیا

 نیکوتاه تر کردیتالش م دادیجواب م انیدر م یکیها که  امیتماس ها و پ نیمعصومه در مقابل تمام ا. دارد

طبق معمول . را بهانه کرده بود تا جوابش را ندهد نیآن روز هم تا غروب کالس داشت و ا. جواب را انتخاب کند

 وشایبا ن یوقت. اعالم کرد کالس تمام شده که آفتاب غروب کرده بود یآخر نگهشان داشت و وقت ی هتا لحظ ایارم

 . و رعد و برق زد دیشدند آسمان غر اطیوارد ح

 آسمون قلمبه اس؟: - 

 .یهم آفتاب هینگاه کن هم آسمون ابر. شغاالست ینه عروس: و گفت دیخند معصومه
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و  کیبه اذان نمانده بود هوا داشت تار یزیچ. ابرها پنهان شده بود نگاه کرد انیآفتاب که م یبه کور سو وشاین

غلغله . دندیرس ابانیخ یبه لبه . یتند بهار یاز آن باران ها. آن باران شروع به بارش کرد کیدر . شدیتر م کیتار

 .خنده ریزد ز یانداخت و پق وشایبه ن یمعصومه نگاه. بودند یبچه ها منتظر تاکس یهمه . بود

 ؟یخندیم یبه چ ؟یخل شد: - 

 .دهیموش اب کش نیع یشد. تو ی افهیبه ق: - 

 .دهیگربه آب کش هی نیع یبا اون چشات شد. یدیخودتو ند: و گفت دیکش سشیبه صورت خ یدست وشاین

 ...چندشه هیجور هیموش . در هر صورت گربه بهتر از موشه: - 

 .یچ یعنیچندش  یفهمیبله بله؟ من چندشم؟ امشب که رات ندم م: را درشت کرد شیها چشم

 .خوردم زیچ! جونم؟ وشاین. غلط کردم: را گاز گرفت و گفت لبش

 یسیطرف؟ نگاش کن چه خ نیا ادیداره م ستین لیاون سه! ههه. یاز کوپنتم خورد شتریب ؟یکه خورد زیچ: - 

 !!!شده

 شیبه پهلو یضربه ا شیبا بازو وشاین. در هم رفت شیاخم ها لیسه دنینگاهش را گرفت و با د ریمس معصومه

 .جذابه یطیماشاهللا ماشالله بزنم به تخته، در هر شرا. شده میگریچه ج: گفت یبار طنتیزد و با لحن ش

 رشیاز حس معصومه دستگ ییزهایچ ختهیجسته و گر. تخته نیگزیچند ضربه به سر معصومه زد به عنوان جا و

 ...حس دو طرفه اس نیباور بود که ا نیبر ا شهیشده بود البته هم

شده بود و به صورتش  رهیخوشرنگش، ت یقهوه ا یموها دیچکیم کلشیآب از تمام ه دیبه آن ها رس لیسه

 ه؟یا افهیچه ق نیا. سالم: و گفت دیبلند خند وشایمعصومه و ن دنید با. بود دهیچسب

 .ینه مجلس عروس میستادیبارون ا ریز دایببخش: - 

مطمئنن  میسوار ش میبر نیایب. اون طرف پارک کردم نویماش: انداخت و گفت وشاین هیعصبان ی افهیبه ق ینگاه

 .بهتره یچیخب از ه یول نیشینم سیخ نیاز ا شتریب گهید

پرواز کرد که در  نیدستش را گرفت و به سمت ماش نیهمچ وشایمعصومه دلش به رفتن رضا نبود اما ن هرچند

 . دید نیچشم بر هم زدن خودش را در ماش کیعرض 

 یو دستش را رو دیکش ینیکه جلو نشسته بود ه یمیاستاد نع دنیکه اول از همه سوار شده بود با د وشاین

 .قلبش گذاشت

 ترسوندمتون؟ د؛یببخش: - 

 .سالم استاد: در طرف خودش را بست معصومه

 .نباشه یپدر رفتن جاشون خال. به به معصومه خانوم. سالم: - 

 .ممنون: - 
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آب تا کجا کجاهام  یعنیمعصوم، : دم گوش معصومه گفت وشاین. دنده را جا زد و حرکت کرد. راهنما زد لیسه

 !!رفته ها

 شده؟ سیخ رتیو هم لباس زت: آرام تر زمزمه کرد و

و  دیمعصومه خند یهم از خنده  وشاین. خنده اش در رفت و سرش را به عالمت آره چند بار تکان داد معصومه

 .میشدینم سیخ نقدریا میرفتیم ایاگه در یعنی: ادامه داد

 .نیشیکردم االن خشک م ادیز ویبخار: - 

 ن؟یدادیبه حرف ما گوش م نیشما داشت: دیپرس لیاز سه متعجب

 .گفتم یکل. من؟ نه به خدا: - 

 .آهان: - 

 رمونیلباس ز دهیفکر کنم فهم. زهیت یادیمردا گوششون ز گهیدروغ م: گوش معصومه پچ پچ کرد ریدوباره ز و

 .سهیخ

 . ردیمیمشخص بود که دارد از خنده م شیاز لرزش شانه ها. دهانش را گرفت یجلو معصومه

 ه؟یشام چ یبرا یزیخانوما نظرتون درمورد د: دوباره به حرف آمد لیاز راه را رفته بودند که سه یمین

. نه ممنون: گفت کردیدلش را نگه داشته بود همانطور که اشکش را پاک م وشاین یکه از دست حرف ها معصومه

 .خونه میریم

 معصومه خانوم؟ نیکنیچرا تعارف م: - 

 .ستین یاصال زمان مناسب. سهیا هم لباسامون خم. ستینه استاد تعارف ن: - 

بعد  نیخونه شما لباساتونو عوض کن میریپس اول م: رقمه قصد کوتاه آمدن نداشت گفت چیکه ظاهرا ه لیسه

 .شام یبرا میریم

 ..آخه: - 

 .آخه یآخه ب: - 

 میکن تیلینون ت میمونده بود با حاج آقا بر نیهم. چراغ برق ریما رو ت رهیگیهمه رو برق م: آرام زمزمه کرد وشاین

 .وسط سفره فتهیعمامه اش ب کوبهیداره آبگوشتو م یفکر کن وقت. میآروغ بزن میبکوب ازیپ

 . از خنده به سکسکه افتاده بود گرید

 .دادیداشت غذا سفارش م لیسه. امدیسفره خانه م یخزان از باند ها قیحر آهنگ

 گذشت یاز جنگل شعله ها م شب

 خران بود و تاراج باد  قیحر

 آهسته در دود شب رو نهفتم من

 گفتم سوختیکه خاموش م یدر گوش برگ و
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معصومه . کرم یکرم سرش بود و مانتو یساتن سبز با رگه ها یروسر کیرا به معصومه دوخت  نگاهش

 لیمعصومه هم نگاهش را به او دوخت و سه د؟یآ یم دشیچقدر رنگ سبز به چشم ها و پوست سف دانستیم

 گرم در خود مسوز نینچنیمسوز ا:خواننده زمزمه کرد یهمراه با صدا

 چیتلخ بر خود مپ نیچون نیا چیمپ

 چیبه دنبال ه دواندیبه دنبال باد، مرا م دواندیکور، تو را م ریگر دست تقد که

 ...بودشعله ور  یجنگل میهمه هست گذشتم،یاز جنگل شعله ها م من

هم مشغول صحبت  لیمسعود و سه. داده بودند و چهار زانو نشسته بودند هیتک یو معصومه به پشت وشاین

 .و نبات دادند یاول سفارش چا تیاکثر یبا رأ. بودند یحقوق یپرونده  کی یکردن درباره 

چشمش حواسش به مسعود بود وز وز  یاز گوشه  زدینباتش هم م یرا با شاخه  شییهمان طور که چا وشاین

 :کنان گفت

 نایمارو با ا انیاز گشت ب خوادیاالن دلم م! نه، واستا... بدر زدهیس میاومد ایمارو باش با ک! کن تو رو خدا نگامون

 یآ. یکش سیو گ سیگ یتو کالنتر زنیریم انیخانوم بچه ها م. رهیحاج آقا گ یاول از همه که پا! به خدا. رنیبگ

 .دارن یهورمون یشایر نیزنش ازون تپل مپالس که از مفکر کن. گمایو م یزن حاج... ــفس کـــــــشنــــ

 .استاد مجرد وشا؟ین یخفه ش قهیدو دق یتونیم: و گفت دیکوب شیبه پهلو یا سقلمه

  ؟یشد یچ: و گفت دیمعصومه چند بار پشتش کوب. و سرفه اش گرفت دیپر شیبه گلو ییچا

گرفت  وشایبه طرف ن یآب وانیلحظه مسعود ل نیدر هم. ماند رهیخ شیروبه رو یکاغذ به دست به منظره  لیسه

 . دییبفرما: و نفس زنان گفت

 ن؟یآب از کجا آورد: تخت چشم چرخاند یبه دنبال پارچ آب رو یکم. حالش جا آمد بایاز خوردن آب تقر بعد

 .گهیخونه داز سر چشمه؛ خب از آشپز: با لبخند گفت مسعود

را برگرداند  شیرفت و رو یچشم غره ا وشاین. دندیخندیم زیر زیو معصومه که حس مسعود خبر داشتند ر لیسه

 .سوپر من یحاج: در همان حال زمزمه کرد

: آن ها به سمتشان برگشت مسعود گفت یخنده  یاز صدا یباشد اما وقت دهیرا شن شیصدا ینداشت کس انتظار

 .ییطلبتون خانوم بابا یکی

گوشش زمزمه  ریمعصومه ز نباریا. نشده بود عیحد ضا نیوقت تا ا چیدر تمام عمرش ه دیخجالت کش. شد سرخ

 .بلبل خانوم یریذره زبون به دهن بگ هیکه  یتو باش: کرد

صحبتشان  وشایمسعود و ن. هم کنار معصومه لینشسته بود و سه وشایمسعود کنار ن. بود دهیبه اخر رس شامشان

 ...تمام حواسش به آهنگ بود لیسه. کردیم یباز شیبود و با غذا نییمعصومه هم سرش پا. تازه گل انداخته بود

 من یهم خون جدا مانده  یشاخه  ارغوان

 تو چه رنگ است امروز؟ اسمان
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 گرفته است هنوز؟ ایهوا؟  ستیآفتاب

 است  رونیب ایگوشه که از دن نیدر ا من

 ستین یاز بهاران خبر. ستیبه سرم ن یآسمان

 خاموش فراموش شده  یگوشه  نیدر ا من

 زدیانگ یم هیگر زد،یانگ یم هیدر خاطر من، گر ،ینیرنگ ادی

 دیگریآنجاست، ارغوانم آنجاست، ارغوانم دارد م ارغوانم

 د؟یآ یدل ما م یکه هر بار، بهار، با عزا ستیچه راز نیا ارغوان؟

 من ینا خوانده  یبرافراشته باش تو بخوان نغمه ارغوان؟ تو  ارغوان؟

 .... بخوان تو بخوان تو

 معصومه؟: - 

 جانم؟: اما آرام گفت کردیرا بلند نکرد داشت به آهنگ فکر م سرش

 .بال یجانت ب: خورده بود زیدرش ل یماه کیبوجود آمد، انگار که  یدلش حس در

 گفته بود؟! با خودش فکر کرد تا به حال به او جانم نگفته بود و

 ن؟یبگ نیخواستیم یچ: را بلند کرد و گفت سرش

 شینیب. چرا تا به حال دقت نکرده بود... اصال رنگ سبزش خاص بود! سبز بود شیچقدر چشم ها. کرد نگاهش

 ییچه فکرا نایدختر بردارم؟ ا نیممو ازچش تونمیمن چم شده؟ چرا نم ایخدا... لبش هم. و کوچک بود یهم نقل

 که زده به سرم؟

 ن؟یبگ نیخواستیم یزیحواستون هست؟ چ: دیدوباره پرس متعجب

 ... رفت ادمی. کساته یریپ: جمع و جور کرد و گفت یرا کم خودش

بهتره : و رو به مسعود گفت دیکش شیشانیدست لرزانش را به پ! رفته ادشیکه چرا  دانستیرا خوب م نیا اما

 ه؟یمسعود جان نظرت چ میکم کم بر

به نظرش امروز . انداخت لیدمغ سه ی افهیبه ق ینگاه. چهره ها بود یمشغول نقد و برس وشاین نیماش یتو

 یبه چهره  ینگاه. جذاب شده بود یو با آن شلوار کتان مشک یقرمز و مشک یچهار خانه  راهنیپ نیواقعا در ا

به  ملیر یکرده بود چون کم الککو یلیانداخت او هم امشب خوشگل شده بود تازه به نظرش امشب خمعصومه 

بروز  یچیه: و با خودش گفت. زده بود شیهم به لب ها یمات کمرنگ یبود و رژلب صورت دهیکش شیمژه ها

 . مونهیماست م نیع دهینم

 .خندان و قبراق غروب نبود لیآن سه لیسه بوجود آمده باشد چون نشانیب یدوباره اصطحکاک زدیحدس م یول
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. داشت یصورت معصوم و با مزه ا. لبش لبخند بود یهم رو لیدل یرفت که ب یمیبه سمت استاد نع نگاهش

. در نمک چهره اش موثر بود میمشک شیر. بلند یبا مژه ها یمشک یچشم ها ،یپر پشت مشک یابرو ها

 باست؟یواقعا ز ایکرده  شیبایاخالق خوبش ز دانستینم. بود دیپوستش هم سف

 .برق و خاموش کنم بخوابم خوامیمن م ؟یکنیخب چرا لباستو عوض نم! یا نهیآ یساعته جلو کی وشاین: - 

 یلیبهم گفت خ یمیکه استاد نع کنمیم شهیبا هم یچه فرق کنمیدارم نگاه م: بردارد گفت نهیانکه چشم از آ بدون

 . ییخانوم بابا نیخوشگل شد

 گفت؟ یچ گهید! یکنیم یبهت گفت؟ شوخ یمینع: در رختخواب نشست و گفت عیسر

 .کردم یرییکه نتونستم بگم چطور مگه؟ به نظر تو چه تغ دمیخجالت کش نقدریو فقط گفت من ا نیهم: - 

. یشیخوشگل م تیشونیرو پ شیزاریم یوقت ادیبهت م یلیخ یچادر قاجار نیا: گفت یزده شد سرسر جانیه

 خب؟ کجا بهت گفت؟

 .میبش نیسوار ماش میرفتیم میداشت یوقت: زد و مشغول دراوردن لباسش شد یسر خوش یاز رو یلبخند

 ...طونیش یمیاستاد نع یا: - 

 چطور مگه؟: کرد کیرا بار شیها چشم

 .خوب براندازت کرده. ینطوریهم یچیه: - 

 .ویجنابعال ای خوردیداشت شامو م میدینفهم یجنابعال لیمثل آقا سه: - 

 کرد؟یمنو نگاه م لیسه: را پشت گوشش گذاشت شیرا گاز گرفت و موها لبش

 .دادیقورت م ویداشت جنابعال کردینگاه نم: حرص گفت با

 نیرا روشن کرد اما ا ونیزیکنترل را برداشت و تلو. زدیم یلیبه صورتش س ییکاناپه لم داده بود و انگار تنها یرو

مغزش  یتاک ساعت رو کیت. داد رییتغ دنینشستنش را به دراز کش شنیکالفه شد پوز .کار هم عالج حالش نبود

 ...کندیلج م زیکه آدم با همه چ ییامشب از ان شب ها بود، از آن شب ها. رفته بود

. و باز فکر کرد ش؟یکدوم چند وقت پ! که خوب بودم؟ شیچند وقت پ نیخودش فکر کرد من چم شده، تا هم با

انگار بعد از رفتنش آرامش را هم . روز به خانه اش آمده بود کی یکه معصومه برا یشیهمان چند وقت پ قایدق

 !یدانست چیگم کرده است، اما نم یزیبود، انگار که چ قراریب. با خودش برده بود

 !که در کنارش داشت یشد و ان حس خوب یکه در کنار معصومه سپر یبه تمام لحظات. امشب فکر کرد به

عرق کرده  دیکش شیشانیبه پ یدست. رفتیلحظه هم کنار نم کی یچشمش بود و حت یمعصومه جلو صورت

 یحال آشفته اش را کم نیبلکه نماز بتواند ا رد؛یگفت و به طرف آشپزخانه رفت تا وضو بگ یهللا و اکبر بلند! بود

 .دهد نیتسک

پا و  نیا یکم دیرا پوش شیلباس ها. بکوبد واریسرش را به د خواستیدلش م(!) آمد رونیکرد و از حمام ب غسل

 .گرفت به مسعود زنگ بزند میآن پا شد تصم
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 ؟یکنیکه ما رو زا به را م یمردم آزار مگه خواب ندار یتو یصبح کله سحر: - 

 .داشتم یکار هی. شرمنده داداش: خودش را خشک کرد یسرش گذاشت و کم یرا رو حوله

 .برم سر کار شدمیداشتم حاضر م. کردم یبودم شوخ داریمن ب. للهشایباشه ا ریخ. دشمنت شرمنده: - 

 ؟یگرفت رگاهیاز تعم نتویماش: گفت کندیکه پوست لبش را با دندان م همانطور

 .االنم که ساعت هفته میکه با هم بود شبید گرفتمیم رفتمیم ینه هنوز ک: - 

 .دنبالت امیمن االن م ستایپس وا: بلند شد شیجا از

و از مسعود (!) البته با سانسور شبش،یخواب د یکرد و حت فیتعر شیچند وقت را برا نیراه تمام اتفاقات ا یتو

 .بر سرش کند دیبا یخودش بداند چه خاک ریاستخاره کند تا به تعب شیخواست تا برا

تو که ظاهرا  خوادینم گهیمرد مومن استحاره د: که تا آن لحظه ساکت بود و شنونده حاال به حرف آمد مسعود

است چه  انیکه ع یزیچ گهیبهت باخته د نشویوقته دل و د یلیاون دختر هم که خ یشیم فتهیش دایش یدار

 .ستیاستخاره ن چیحاجت ه ریاست؟ در ضمن در کار خ انیحاجت به ب

کدوم امر  ؟یکنیو تن ما م یدوزیو م یبریواسه خودت م یچ یچ: به مسعود انداخت ینگاه میرا جا زد و ن دنده

 !!!آره جون عمت" و با خودش فکر کرد. مونهیخودم م یدختر مثل دختر نداشته  نیا ر؟یخ

حواسش  یرکیز ریموقع شام خوردن ز یکدوم پدر شه؟یپدرش هول م دنیبا د یکدوم دختر: زد و گفت یلبخند

 نه؟یبیخوابشو م زارهیو تا چشم رو هم م کنهیو به دخترش فکر م خوابهیتا صبح نم یبه دخترشه؟ کدوم پدر

 ؟یکنیتلف م ییعمرتو تو تنها اچر م؟یخوایم یچ مونیمگه ما از زندگ. با خودت صادق باش ایبه خودت ب! لیسه

 ..خوشبخت باشه تونهیازدواج کنه نم گهید یکیروز با  هیکه اگه  خوادیدختر هم که اونقدر خاطرتو م نیا

 کنم؟ کاریمن چ یگیتو م: دیو مستاصل پرس دیکش یکالفه ا پوف

تا اونا  نیبخون غهیص هیفعال هم . ازش کسب اجازه کن یزنگ بزن به مرتض: و راحت جواب داد یعاد یلیخ

 .برگردن

 !!!غه؟یص: کرد وحشت

 نوینیبش یطور نیکه هم ستیدرست ن گهیاالن د. غهیآره ص: دست زد شیاش را برداشت و به موها عمامه

بشه همونطور که معصومه  لیحس به گناه تبد نیا نیبزار دینبا نیقه دارهر دو بهم عال. نیدست رو دست بزار

 .نداره یفرق قدچشه؟ با ع غهیاصال مگه ص. ازت رو گرفت هیاحساسش به تو چ دیتا فهم. نزاشت

ممکنه فکر کنه دارم از  نکهیصحبت کنم مخصوصا ا زایچ نینداره که من باهاش درمورد ا یطیاالن شرا یمرتض: - 

 . کنمینبودن و اعتمادش نسبت به خودم سو استفاده م

 ...برگشت بهش بگم یوقت دیشا: لب زمزمه کرد ریارام ز و

 بله؟: سبز را لمس کرد یو دکمه  ستادیا دیدفتر اسات ینا آشنا بود جلو شماره

 .زمیسالم عز: - 
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 شما؟: را باال داد شیابرو یتا کی

 ؟ینشناخت یبگ یخوایم یعنی: - 

 !قایدق: - 

 !!!یاریمنو بجا نم یشلوغه که صدا یلیانگار سرتون خ. یخب البته حقم دار: - 

 ؟یکن یخودتو معرف شهیم: گفت شهیتر از هم کسل

 ...لمیراح:- 

 .قطع کنم دیمن کالس دارم با: و چند قدم برداشت دیکش یپوف

 .باهات حرف بزنم دیبا! ایارم: - 

 .مزاحم من نشو خانوم گهیلطفا د میندار یما با هم حرف: - 

 .من زنتم ؟یشد وونهید: شد لیتبد غیبه ج شیصدا

 ؟یزن من یمطمئن! کرده باشم؟....  ادینم ادمیپس چرا من ! جدًا؟! ِا؟:- 

 .ریدادخواستتو پس بگ. شو الیخ یتو رو خدا ب ایغلط کردم ارم: شد مستاصل

 .یباش یکن قو یاحمق نباش، تازه اولشه سع نقدریا! من یموش کوچولو ؟یدیترس! زمیدادخواست؟ عز: - 

 ؟یکن کاریچ یخوایم: بود دایپ شیو از لرزش صدا دیترس

 ....زمیآبروت کنم عز یب: - 

تخته  یرا در آورد و پا کشیماژ. ابی،بدون حضور و غ کیبدون سالم و عل. را قطع کرد و وارد کالس شد تماس

 .تا تخته را کامل پر نکرد ننشست شهیمثل هم. رفت

 .امروز ازون روزاس بدجور سگ شده! خدا ای: گفت سایدم گوش پر وشاین

 .فداش بشم: قلبش فشار داد و گفت یرا رو دستش

 . را برگرداند شیگفت و رو یظیغل شیتعجب نگاهش کرد و ا با

تخته رفت و تمامش را پاک کرد  یاره پادوب. آمد یهم م امیچند پ یو هر از گاه خوردیوقفه زنگ م یب لشیموبا

 . نکرد یتوجه...! استاد! نیاستاد سمت چپو پاک نکن! نیاستاد آخرشو پاک نکن: گفتندیبچه ها که م یو به صدا

را در دست گرفت چراغ صفحه مدام  لشیموبا. نشست شیهم تخته به طور کامل پر شد دوباره سر جا نباریا

تو فکر : آخر خورد و متن مقابلش قرار گرفت امیخواست خاموشش کند اما دستش به پ شدیخاموش و روشن م

چند تا  دونمینم ای ؟یآورد باالشکم چند نفرو  نکهیاز گندات خبر ندارم؟ ا یفکر کرد! ؟یغمبریخودت پسر پ یکرد

و  انیجر نیشدم که اخبر داشتم زنت  اتیگند کار نیا یاز همه  قایبدبخت، چون دق ؟یکرد نییدختر و باال پا

اطالعات  نیا کنمیفکر نم! ؟ینفر هیکه هر شب تو بغل  ییتو ؟یکن یمن باز یبا آبرو یخوایتو م. کنم یماست مال

 ....!باشهخوب  یلیخ تیکار یوجهه  یبرا
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باالخره سر  هیچ: جواب داد دهیرا گرفت به دو بوق نرس لیراح یشماره . رفت رونیاز کالس ب یعذر خواه بدون

 ؟یعقل اومد

 کردیخودش را کنترل نم لیبلند نبود اما انقدر وحشتناک بود که اگر راح شیکش دار شده بود، صدا شیها نفس

آسمون  یمرغا کنمیم یکار. یفتیمثل سگ به پام ب کنمیم یکار زارمیآبرو برات نم: کردیم سیحتما خودش را خ

. یبر رانیکنم که از ا یکه خوبه کار هراناز ت یبلند کن هیرو همساروت نشه سرتو تو د گهیکنن د هیبه حالت گر

 خوامیحاال م یمنو باال آورد یاون رو یکودن عوض. میبچرخ تا بچرخ ل،یراح. به روزنامه ها کشونمیموضوعو م

گوهتم  ختیتا روز دادگاه اون ر. زارمیزندت نم نمیبب میشمارتو رو گوش گمیبار د هی. یبخور یتونیم یچه گه نمیبب

 .نمیبب خوامینم

 .تخته رفت یرا به چشم زد و دوباره به پا شیمشک میفر نکیکالس شد ع وارد

 .رفت سگ تر شد اومد: آرام گفت وشاین

به عقب برگشت و با معصومه چشم در  ایهمان لحظه ارم. را به دندان گرفت نشییزد و لب پا یلبخند معصومه

 .چشم شد

 ؟یخندیم یبه چ! شما: دیاخم پرس با

 ...استاد.. ما... ما: شد شوکه

 .رونیبرو از کالس ب: - 

 ...!مهیلبخند نصفه ن کیآنهم فقط بخاطر  رونیاز کالس برود ب دیگویبه او م شدیزد، باورش نم خشکش

 .رونیگفتم ب ؟یمیخانوم رح ستمیمگه با شما ن: شد براق

 یرایپذ یهنوز بدن مرتض گفتیم شیدر تماس ها دیکه ناه نطوریا. گذشتیم دیو ناه یماه از رفتن مرتض کی

به نظر من حال " گفتیبود و م یآن ها راض یدگیاز رس دیناه. خواستندیوقت م یدرمان نبود و دکتر ها کم

 ...بهتره یلیخ یمرتض

بعد  حاج آقا فتاح رفتند، یآن روز به دنبال حنانه رفته بود و با او به خانه . حاج فتاح دعوت بودند یخانه  شام

از محبت خواهرانه شان کم نشده بود فقط انگار گوش  یزیشده بود اما چ نیسرسنگ یرابطه شان کم انیاز آن جر

از ظهر آنجا بودند بعد از اذان بود که . غافل نباشد یسن بحران نیمعصومه تا از خواهرش در ا یشده بود برا یزنگ

 ...خانوم، اکبر حهیبعد هم برادر مل یو مسعود به همراه هم آمدند و کم لیسه

مرد ها  نیبحث ب. نشست یصدا گوشه ا یب یبعد از سالم و احوال پرس دیرسیبه نظر م یریکه پسر سربه ز اکبر

معصومه هم در . شد دهیکش یو مملکت یاسیبود و درمانش؛ اما کم کم به مسائل س یاول در مورد مرتض

به خواست  نبیو ز انهحن. زود سفره شام پهن شد و جمع شد یلیخ. بود حهیآشپزخانه مشغول کمک به مل

 . شستن ظرف ها داوطلب شدند یخودشان برا
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تو که  ؟یخورینم یچیچرا ه: و با محبت گفت. معصومه گذاشت یرا پوست گرفت و جلو یپرتقال حهیمل

 من تو دهنت بزارم؟ یخواینم

 .نیتو خدا زحمت نکش. خورمینه ممنون، م یوا: - 

تو دهنون  گرفتیهم بود برا ما هم پوست م یکیکاش : گفت یاح که حواسش به آن ها بود با لحن شوخفت حاج

 .زاشتیم

 !!!یحاجـــــــــ یوا: خانوم سرخ شد چادرش را پرده کرد و با خجالت گفت حهیمل

 . ریبگ لیاکبر آقا تحو! ایکنیم تیحاج خانوم ما رو اذ نیخوب ا: و مسعود گفت دندیخند همه

 ؟یمعصومه جون قصد ازدواج ندار: دیهوا از معصومه پرس یخانوم ب حهیبا هم مشغول حرف بودند که مل همه

امدند و کنارشان  رونیبود ب سیخ شانینصف لباس ها کهیهم از آشپزخانه در حال نبیلحظه حنانه و ز نیهم در

 . نشستند

 .نیخسته نباش: بهشان زد یلبخند حهیمل

از معصومه بلند  ییصدا دیکه د حهیمل. کردند و دوباره شروع کردند به پچ پچ کردن یرها هم با خنده تشک آن

آدم  شهیاصال مگه م. خوابه یم یکه دم در خونه هر دختر هیخب باالخره ازدواج هم شتر: دینشد دوباره پرس

و سه سالشه، بچه  ستیب ه،یما ته تغار اکبر نیراستش ا! پرسمایمن م هییدختر باشه نخواد ازدواج کنه؟ چه سواال

 .کنهیکار م یکنار حاج یسالم هست که تو طال فروش هی کینزد ه،ییآرومو خجالت

حرف آخرش که خودش  دنیافتاد اما با شن حهیمل یچشمش به النگوها و دستبند و انگشتر ها ناخوداگاه

 .حدسش را زده بود سرش را بلند کرد

 برکت قسم نیبه هم. کنه دایو سامون پسر  میریبراش زن بگ میخوایم سیوقت ن یلیخ: - 

 .تا گفتن زن برا اکبر، گفتم معصومه: را به معصومه نشان داد بیپوست س و

 .شد و فرش چشم دوخت نهیدست به س. در هم شد شیها اخم

ازش بگم کم گفتم  یخالصه هر چ. خانوم، عاقل ت،یپنجه آفتاب، با کماالت، با شخص شناسمیگفتم دختر م: - 

 .دهیاز دستمون نپر یبهشت هیحور نیتا ا میگفتن زودتر اقدام کن هینطوریا دنید خواهرامم

هزار هللا و اکبر تا  دمید ینیکه به دلش بش شاللهیگفتم اکبر ببنتت ا: و دوباره ادامه دنیشروع کرد به خند و

زنگ  هیجون  دیمن به ناه یهست یخانوم خوشگله؟ اگه راض یگیم یخب چ. بهم گفت نظرتو بپرسم دتتید

 .نیکه بهم محرم بش میبخون نتونیب غهیص هیما  دوننیبزنم بهش خبر بدم اگه مارو قابل م

 !!!غه؟یص: دیزده پرس وحشت

و سر ها به طرفش  دیمعصومه به گوش همه رس یلحظه که جمع مرد ها هم سکوت کرده بودند صدا نیهم در

 .دندیچرخ
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اکبر آقا همون طور . از حنا بپرس. دوننیهمه م! ازدواج ندارم خالهمن اصال قصد : آرام گفت یتوجه به کس بدون

 .ازدواج کنم خوامیمن اصال فعال نم یآقان ول یلیخ نیکه گفت

 چرا آخه؟: - 

 از من؟ نینکرده ناراحت نش یوقت خدا هی. یشخص لیدال: زد یلبخند

 ؟یفکر کن یخواینم یمطمئن یول زم،ینه عز: اوردیخودش نم یبه رو یبود ناراحت شده ول معلوم

 ...اما کردمیاگر قصد ازدواج داشتم حتما روش فکر م: - 

  ؟یخوریچرا نم: کرد بحث را عوض کند یتکان داد و سع یسر

 

*** 

 ... گلوپ گلوپ گلوپ. را به گوشش زد یگوش

 . بهتر شده یلیحالتون خ: - 

 !ست؟ین وندیبه پ ازین یعنی: دیپرس دهیبر دهیبر

 ؟یترسیم: لحظه نگاهش کرد و بعد گفت چند

 .سرش را تکان داد آرام

 .اون باال هست که مراقبته یکینترس؛ : - 

آن هم از جنس پروردگار، مسلمًا  ط،یشرا نیدر ا یحام کیداشتن . حرف، پسر جوان آرام گرفت نیبا ا انگار

 .کردیبهتر م د،یدیرا که خودش را لب پرتگاه مرگ م یو حال آدم شدیمحسوب م یموهبت بزرگ

خلوت  یخدا رو شکر امشب از آن شب ها. سرش را دستانش گرفت. نشست زشیاتاقش رفت و پشت م به

او را واسطه قرار  حهیمل. فکر کند حهیمل یو حرف ها شبیبه د یکم توانستیآمد و م یبه حساب م کشیکش

. معصومه داده بود گفت ههم که ب یا غهیص شنهادیاز پ یحت. دهد رییداده بود تا نظر معصومه را در مورد اکبر تغ

 .زنگ خواهد زد دیبه خود ناه ماً یببرد مستق شیاز پ یرا هم متذکر شده بود که اگر نتواند کار نیالبته ا

در  دیبا دانستینم... ترسش از قبال از دست دادن معصومه ایبگذارد  دیحرفش را به حساب تهد نیا دانستینم

بود  یبه نظرش گفتنش بهتر از نگفتنش بود معصومه که جوابش منف! نه ای دیبه معصومه بگو یزیمورد چ نیا

 کیبا . شب بود میو ن ازدهیکرد  نگاهحاال حاال ها قصد ازدواج نداشت به ساعتش  گفتیم حهیهم که مل نطوریا

 ؟یداریب: کوتاه از احواالتش خبر گرفت امیپ

 !وقت شب؟ نیا گهید هیک نیا: پتو غر زد ریاز ز لشیموبا امیزنگ پ یدابود با ص دهیکه تازه دراز کش معصومه

 !خان رانسلیحتما دوست پسرته؛ ا: گذاشت نییمبل جابه جا کرد و کتابش را پا یخودش را رو وشاین

 ه؟یک نیبب: نگاه کرد وشایخندان ن یو به چشم ها دیکش نییرا پا پتو
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 دیرا بخواند و به صالح د امیپرت کند و فورًا پ شیگوش یخودش را رو وشایبود تا ن یجمله کاف کی نیهم

 .خودش جواب هم بدهد

را  لشیموبا. دهیبا خودش گفت حتما خواب خواستیهمه وقت نم نیآره و نه جواب دادن ا کی لینظر سه به

اولش  یجاشده به  دهیکش کش نیباعث شد ع برهیو یکه صدا رفتیگذاشت و به طرف در اتاقش م زشیم یرو

 . برگردد

 چطور؟. برهینه خوابم نم: - 

 زنگ بزنم؟ تونمیم: کرد پیتا شیبرا فوراً 

 .آره: که جواب آمد دینکش هیثان به

جواب : حالت پخش گذاشت یرا رو لیموبا زدیاتصال را م یو همانطور که دکمه  دیبه طرف معصومه دو وشاین

 .لهیبده سه

 بله؟: گشاد شده، پر ابهام جواب داد یبا چشم ها معصومه

  ؟یخوب. سالم: - 

 .ممنون. سالم: بود فونیآ یکه رو لشینگاه کرد و بعد به موبا وشاین به

 وقت شب زنگ زدم؟ نیا یتعجب کرد: - 

 داره؟ کاریبپرس چ: گفتیو اشاره م مایبا ا وشاین

 شده؟ یزیچ. دییبفرما. نه: - 

. ریآره، خب راستش زنگ زدم برا امر خ یعنیکه راستش نه،  یزیچ: کرد و گفت شیدر موها یکالفه دست لیسه

 .یخواستگار یعنی

و بادابادا مبارک بادا را پچ پچ  زدیهم که مدام بشکن م وشاین. بلند شد و آب دهانش را قورت داد شیاز جا فوراً 

 .کردیم

 گه؟ید شیشناسیم. خانوم، اکبر حهیبرادر مل یبرا یبگم؟ خواستگار یبرا؛ چه جور یخواستگار یعنی: - 

معصومه جان؟ : دینگران پرس امدیاز معصومه در ن ییصدا یوقت. سر خورد و نشست واریکنار د. زد خشکش

 ستین یالبته اکبرم پسر بد. یاصرار کرد من بهش گفتم تو قصد ازدواج ندار یلیخانوم خ حهیبه خدا مل ؟یخوب

 ...که هییازونا یعنی

 غهیص یزنگ بزنن به مامان اجازه  نیخانوم بگ حهیبه مل. من جوابم مثبته: و فکر نکرده گفت دیحرفش پر انیم

 .رنیرو بگ

مانده  رهیقطع شده خ یکه معلوم نبود ک یهاج و واج به گوش. اند ختهیسرش ر یرو خیسطل آب  کیکرد  حس

که  یشت که از دره سقوط کرده آدمرا دا یحس آدم! نه ایکرده  یمعصومه با او خداحافظ امدینم ادشیبود اصال 
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و دست راستش را در  ذاشتگردنش گ یکف دست چپش را رو. را از دست داده شییدارا یآن همه  کیدر 

 . دیکش شیموها

. یگند زد. لیسه یگند زد" کردیجمله را تکرار م کیو با خودش  کردیم نییطول و عرض اتاق را باال و پا مدام

 .گنـــــــــد

 ؟یمیخانوم رح ؟یمیخانوم رح: - 

خودش را  یکم یجالل دنیبا د. به عقب برگشت و به صاحب صدا نگاه کرد دیخندیم وشایطور که از حرف ن همان

 .دییبفرما: جمع و جور کرد و گفت

چند لحظه وقتتونو  شهیم: دیپا و آن پا کردن پرس نیا یبه نفس نفس زدن افتاده بود بعد از کم یکه کم یجالل

 رم؟یبگ

: فضولشان بدرقه کننده اش بودند کرد و گفت یکه چشم ها ییدانشگاه و بچه ها اطیبه ح ینگاه معصومه

 .دییبفرما

 م؟ینداره تنها صحبت کن یاگه اشکال هیخصوص یکمی: انداخت وشایبه ن ینگاه مین یجالل

 .عجله دارم ایمنتظرتم زودتر ب رونیمن ب: رفت و رو به معصومه گفت یچشم غره ا وشاین

در تمام . ازدواج شنهادیِمن ِمن کنان شروع کرد اول از خودش و خانواده اش و در آخر پ یجالل وشایاز رفتن ن بعد

بودند که  دهیرس ابانیبه کنار خ بایحواسشان باشد کنار هم قدم برداشته بودند و تقر نکهیمدت بدون ا نیا

 حواستون به من هست؟ ؟یمیخانوم رح: انداخت و گفت یاهمعصومه نگ یابرو ها یبه گره  یجالل. ستادندیا

 .تکان داد دییسرش را به عنوان تا معصومه

 نظرتونو بپرسم؟ تونمیم: - 

 گهیلطفا د ستمیشما ن یبرا یمناسب ی نهیمن گز. ازدواج و دارم نه قصدشو طیمن نه شرا یجالل یراستش آقا: - 

وجه دلم  چیدرضمن به ه. هست که االن بهتون گفتم ینیچون جوابم هم نیتکرار نکن گهید شنهادویپ نیا

 .موضوع خبر داشته باشن نیدانشگاه از ا یکدوم از بچه ها چیه خوادینم

 . زنگ خورد لشیلحظه موبا نیدر هم. فاصله گرفت یاز جالل یحرف اضافه ا چیبدون ه و

 .لمیسه نیمن تو ماش ابونیطرف خ نیا ایب: - 

. زدیم شیقلبش در گلو. دهیرا د زیهمه چ لیشک نداشت که سه. دیرا د نیسرش را بلند کرد ماش نکهیمحض ا به

که بلند شد  لیسالم سه یبم و مردانه  یصدا. در جلو را باز کرد و آرام سالم کرد. خودش را خوانده بود یفاتحه 

 . دیکش ینفس راحت

 ن؟یایما م یخونه  ای نیبریم فیخانوم منزل تش وشاین: - 

 .خونه رمینه ممنون م: - 

 .خونه گفتم که فردا امتحان دارم رمیمنم باهاش م! لیسه: - 
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 ؟یامتحان چ: دیدنده را عوض کرد و پرس لیسه

 .یاضیر: جواب داد کردیکه چادرش را مرتب م همانطور

 ان؟یبا منصور: - 

 .نـــــه: آب دهانش را قورت دهد گفت نکهیسرش خشک شد، بدون ا یرو دستش

 ؟یا؟ خودت باهاش درس برنداشتچر: - 

 . رفته رانیاز ا انیشده که منصور عهیبچه ها شا نیب. ارائه نکردن یترم درس نیاصال ا. لینه آقا سه: - 

 . پشست سرش کرد و سبقت گرفت یها نیبه ماش یبغل نگاه ی نهیآ از

 !یازش خبر داشته باش هیبهتر از بق دیمعصومه جان؟ تو که با عه؟یچرا شا: - 

 من از کجا بدونم؟... مـــــــــن...من: - 

 ..یهست یمیصم یخواهرش کل دا،یباالخره تو با پارم: - 

دانشگاه قبول  دا؟یمعصومه چه خبر از پارم یراست: دوباره مداخله کرد یاز هر گونه اصطحکاک یریجلوگ یبرا وشاین

 شد؟

 .یولوژیکروبیم. خواستیکه م یاره همون رشته ا: - 

حوله وارد  کیو با  سیخ لیها بود که سه یرا آماده کرد و مشغول آب کش کردن ماکارون یماکارون عیما

و از ترس  دیکش یبلند نیمعصومه که حواسش نبود ه. دیاشپزخانه شد و از پشت معصومه را به آغوش کش

 .رها کرد ییقابلمه را در ظرفشو

 .لینترس عشقم، منم سه: کردگوشش نجوا  ریبه خودش چسباند و ارام ز شتریمعصومه را ب لیسه

 . شد قیپوستش تزر ریبه ز اینشست آرامش تمام دن شیلب ها یکه رو یفینرم و لط ی بوسه

لباس . دورو برش نگاه کند ینا آشنا طیباعث شد با وحشت از خواب بپرد و به مح قیعم یسقوط از دره ا حس

که بالشت  لیسه دنیبا د دیبه پشتش چرخ. دیگردنش باال کش ریپخش و پال بود لحاف را تا ز نیزم یرو شیها

 یرو سیخ یدوش کوتاه با موها کیبعد از . راحت شد الشیبود خ دهیرا بغل کرده بود و به شکم، آرام خواب

 نیچقدر ا. ماند رهیدراز کرد و به آسمان آذر ماه خ شیجلو زیم یرا رو شیپنجره نشست و پاها یروبه رو یراحت

حد احساس  نیوقت تا ا چیه... هفت ماه با هم بودن و چقدر خوش گذشت نیا. هفت ماه زود گذشت

همسر  نیمرد و بهتر نیبکند بهتر توانستیبود که م یانتخاب نیبهتر لینکرده بود شک نداشت که سه یخوشبخت

 ... کوتاه باشد یخوشبخت نیعمر ا نکهیاز. دیترسیم ندهیبود که از آ یآنقدر غرق در خوش. ایدن

قهقه زنان خودش را  لیسه. بکشد یناخواسته ا غیبپرد و ج شیشانه اش نشست که باعث شد از جا یرو یدست

گردنش گذاشت و  یرو یبوسه ا. را کنار زد سشیخ یبغلش کرد و موها. مبل تک نفره کنار معصومه جا کرد یرو

 !دونستم؟یمن نم و یبود وترس نقدریخانومم؟ تو ا: مانده بود گفت شیکه هنوز در صدا یبا ته خنده ا
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 ؟یایسر و صدا م یو ب ییهوی نقدریچرا ا: جواب داد یجا به جا کرد و با لحن دلبرانه ا شیپا یرا رو خودش

 !!!کنم؟یمن سکته م یگینم

 ؟یبخشیمنو م دیبگم ببخش ؟یزنیم هیچه حرف نیا! دلم زیخدا نکنه عز: کرد اخم

 بخشم؟ینم. رینخ: را برگرداند شیو رو چاندیرا پ لبش

 ؟یبخشینم: - 

 .نچ: - 

افتاد به جانش و شروع کرد به  کدفعهیرا زمزمه کرد و " یخودت خواست"لب  ریکرد و ز یا انهیو موز یطانیش نگاه

 .اش گرفته بود هیگر گریبود که د دهیقلقلک دادنش انقدر خند

 .دیببخش. غلط کردم.... تو رو خــــــــــدا ل،یسه: - 

من تو  یگیاونوقت م یکه تو منو ببخش دمیمن دارم قلقکت م: دیا تعجب پرسو ب دیاز قلقلک دادنش کش دست

 !رو ببخشم؟ً 

 .یتو بگ یاصال هر چ: گفت کردیو اشکش را پاک م زدیکه نفس نفس م همانطور

 من بگم؟ یهر چ یمطمئن: شد طانیبرق زد و ش شیچشم ها دوباره

 ...!واقعا که: غر غر کرد گذاشتیو همانطور که پا به فرار م دیکش خجالت

شدنات منو  دیسرخ و سف نیا: سرش را چند بار تکان داد و با خنده گفت کردیمعصومه را با لذت نگاه م یها کار

. یسرما بخور نکهیتنبل خانوم؟ برو قبل ا. برو موهاتو سشوار کن ایکردم باهات ب یشوخ. خانومم ایکشته، ب

 معصومه؟

*** 

که بعد از امتحان معصومه را با آن چادر  یآن روز. شیسال پ کیفکرش حول حوش  بود اما ید یبه س نگاهش

نشسته بود و بعد هم از او خواسته بود تا او را به  نشیدر ماش یبود و با آن همه گوشت تلخ دهید یگل

شد و  ایعلت را جو یاما وقت شده، شیزیخوردنش چ نیآن روز اولش فکر کرده بود به خاطر زم. برساند مارستانیب

. گل کرد شیاست ناخوداگاه کنجکاو مارستانیمختصر گفته بود که پدرش در ب یجمله  کیمعصومه در 

پارک کرد و  مارستانیب یجلو یوقت! معماست شیحد برا نیتا ا هیحاش یآرام و ب یخانواده  نیچرا ا دانستینم

 شما کجا؟ :دیتعجب پرس رشد معصومه پ ادهیپ نیبعد از معصومه از ماش

 .ادتیع امیب خوامیم: گفت زدیرا م ریکه دزدگ همانطور

 .به مالقاتش بره یکه کس ستین یطیپدرم در شرا: کرد و تلخ شد اخم

 مارستانیوارد سالن ب یوقت. صدا پشت سرش راه افتاد یمعصومه رفت آرام و ب نکهیو بعد از ستادیلحظه ا چند

خوشش  مارستانیب یاز بو شهیهم. بود که نظرش را جلب کرد یزیچ نیاول ندهیالکل و دارو و مواد شو یشدند بو

 یخانوم یوقت یول. نداشت یمیرح یآقا یبا خانواده  یتا به حال برخورد. شدند وی یس یوارد بخش آ. امدیم
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حدس زد  دیدر دست داشت را د ییدوخته شده بود و کتاب دعا نیو چادر به سر که نگاهش به کف زم ریسر به ز

 . مادر معصومه باشد دیبا

 مامان؟: - 

 شده؟ یچ: دیپرس شیمعصومه سرش را بلند کرد و نگاه ماتش را به معصومه داد، پر استرس و با تشو یصدا با

سرش را به عقب برگرداند . به ته سالن انداخت ینگاه میچشمش ن یبه معصومه بود که از گوشه  حواسش

 .شده بود زیسوال برانگ شیبرا یحساببود که  یشد که مدت یهمان مرد یمتوجه 

 ؟یمامان؟ چرا خونه نرفت یخوب: - 

 ؟یتصادف کرد ه؟یچادرت چرا گل ؟یشد یشکل نیچرا ا! اول تو جواب منو بده: - 

 .نیخوردم زم!!! نه مامان: - 

 چرا؟: را گاز گرفت لبش

 .حواسم نبود: نشست و مشغول مرتب کردن چادرش شد کنارش

 .سالم حاج خانوم: گفت ییو با مظلوم نما دیرا جلو تر کش خودش

 .ســـــــــالم: - 

به  وارید ی هیهمسا. هستم انیمنصور: کرد یزد و خودش را معرف یاش لبخند دهینگاه پر استفهام و سالم کش به

 .یمیو استاد خانوم رح وارتونید

جان؟ خوب  دایپارم ان؟یمنصور یپسرم؟ افسانه خانوم خوبن؟ آقا یخوب: بلند شد شیزد و از جا یمهربان لبخند

 هستن؟

ممنون سالم : شناختیقشر از آدم ها را خوب م نیبه صورتش نگاه نکند ا کردیم یانداخت سع نییرا پا سرش

 .دارن خدمتتون

 افتاده؟ یکس یبرا ینکرده اتفاق یخدا ن؟یکنیچکار م نجایشما ا: - 

تا خونه برسونم که بعد  شونویا میریگفتم هم مس. بودن نیمنتظر ماش یمیراستش نه، دم دانشگاه خانوم رح: - 

 .برسم یمیرح ینگران شدم گفتم شخصا خدمت آقا مارستانیب انیمتوجه شدم م

 .سالم: - 

 .دستش را فشرد. زد یکه به طرفش دراز کرده بود لبخند تصنع یو دست لیسه دنیبا د. عقب برگشت به

 .هستم یاحمد لیسه: - 

 .انیمنصور ایهستم؛ ارم انیمنصوربنده هم . خوشبختم: - 

که از  دنشیبا د. به دنبال معصومه چشم چرخاند گرید یها زیو پرس و جو از کار و چ یاحوال پرس یاز کم بعد

. بود بیعج شیارامشش واقعا برا نیدختر و ا نیا. کرد دایپ یبیحس عج کردیبه پدرش نگاه م شهیپشت ش

 یو شلنگ بهش وصل بود و صدا ولهکه هزاران ل دیرس یو امتداد نگاهش را دنبال کرد و به مرد ستادیکنارش ا
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کرد و به  لیمتما شهیبه سمت ش یسرش را کم. شده بود یکنارش قاط ژنیخس خس نفسش در قل قل اکس

 . نامحسوس زد یدخترش چشمک یرو

بهتره . پاره هم شده ه،یتو چادر گل! مامان جان: تکرد و رو به معصومه گف کیخانوم خودش را به آن ها نزد دیناه

 .خونه من هستم یبر

 . حاال رمیم: - 

 .رسونمتیمن م. میبر ایب: - 

خانواده  نیبود نسبتش با ا دهیهنوز هم نفهم. انداخت که منتظر به معصومه چشم دوخته بود لیبه سه ینگاه

 !ست؟یچ

 .من هستم نگران نباش. شامم ندارن. تنهان حنا و ابوالفضل خونه. برو لیمعصومه جان، با سه: - 

مامان، مزاحم  رمیمن خودم م: گفت یآرام یداد و با صدا رونیو پوف کالفه اش را ب دیکش شیشانیپ یرو یدست

 .شمینم لیآقا سه

ما هم : باز هم نا خواسته خودش را دخالت داد. کندیفرار م یزیدختر از چ نیروشن بود که ا شیروز برا مثل

 .یمیبرسونمتون خانوم رح تونمیم. میریمس

 چیمعصومه را سوال پ ایارم ریدر تمام طول مس. برخورد بدون اصطحکاکشان همان شب زده شد یجرقه  نیاول

 ...کردیم بیدانستن ترغ شتریدر درونش او را به ب یحس. دادیجوابش را م انیدر م یکیو معصومه هم  کردیم

 ه؟یپدرتون چ یضیمر: - 

 ....ساله جدهیاالن ه. ییایمیپدرم جانبازن، جانباز ش: - 

آن هم  ییایمینه جانباز ش ،یانتظار داشت بشنود سرطان فالن، مشکل قلب. ختیآن تمام معادالتش بهم ر کی

چرا معصومه سر  دانستیاما نم. شد مانیهم پش دنشیبشنود از سوال پرس یزیچ گرید خواستینم! هجده سال

 !؟درد و دلش وا شده

مامانم حنانه رو باردار بود که خبر آوردن . اون موقع من چهار ساله بودم، ابوالفضل تازه رفته بود تو هفت سال: - 

. کردیم هینه گر دیکشیم غینه ج. گوشه نشسته بود و منو ابوالفضل و بغل کرده بود هیمامانم . شده دیپدرم شه

 ویپدر یشدن و ب دیشه یمعن یول میبود کیکوچ یلیع خما اون موق. انیم گهیگفته بودن جنازه ها دو روز د

اگه  نکهیاز زدیحرف م یو باهامون کل نشوندیپاهاش م یآخه بابام قبل هر بار رفتنش ما رو رو. میدیفهمیخوب م

منم ناراحت . یبعد من، تو مرد خونه ا گفتیبه ابوالفضل م. میما مراقب مامانمون باش ومدین گهیرفت و د

حسود  گفتیو م دیکشیو دماغمو آروم م دیخندیاونم م ؟یهمش ابوالفضل؟ پس من چ گفتمیم شدمیم

 ... غمخوارو سنگ صبور همه یبش دیبابا؛ تو بعد من با یکوچولو

 یمعلوم بود در خاطراتش غرق شده لبخند. کنارش گذاشت یبخار گرفته  ی شهیش یو انگشتش را رو دیکش یآه

اصال  گفتینم یزیمامانم چ. پناه و داشتم یب میتی یدختر بچه  هیاون دو روز حس  یتو: زد و دوباره ادامه داد
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 دادمیم یپسر دلدار ایدونستم دختر یکه نم یشکمش و به بچه ا یرو دمیکشیمنم دست م. تو حال خودش نبود

نباشه من غمخوار و سنگ صبور بودم  یدادم که من هستم مراقبشم هر چ نانیبترسه بهش اطم خواستمینم

دو سال  نیدو روز ع. بود که لقبشو بابا بهم داده بود یخوب و مهم زیاما حتما چ ه،یچ شیمعن دونستمینم

دست مردم  یرو دهیچیپرچم پ یتو یبسته شده بود و تابوتا ابونیخ. میرفت ییجنازه سه تا لیروز تحو. گذشت

لقب گمنام  زشونیجنازه ها نبود و عز نیب زشونیعز یجنازه  نکهیاز ایو بعض کردنیم هیهمه گر. رفتیجلو م

پالک بهش دادن  هیو گرفت،  یمیرح ینوبت ما که شد مامانم سراغ مرتض. رفتنیو از حال م زدنیزجه م گرفتیم

 . نشده ییازش شناسا یا گهید زیچ نو گفت

. که تا امروز غروب به خونش تشنه بود یپارک کرده بود و گوش سپرده بود به سرگذشت ناگوار دختر یا گوشه

 . دیو سکوت کرد انگار قصد نداشت ادامه اش را بگو دیکش شیشانیمعصومه دست به پ

 که یاز وقت. را خاموش کرد لشیموبا وایه یشماره  دنیبا د. دیایباعث شد به خودش ب لشیزنگ موبا یصدا

روزها همه  نیا. ازش استفاده کرده بود یکاف یبه اندازه . چترش را باز کرده بود وایرا طالق داده بود ه لیراح

هم به  یناخنک امدیبدش نم. و پاک وردهدست نخ زیچ کی خواستیتازه و نو م زیچ کیدلش را زده بودند دلش 

 دانستیاما نم. کردیکه دوروبرش جمع شده بودند فرق م ییدخترها نیمطمئن بود طعمش با ا. معصومه بزند

 ! ست؟یچ شودیمعصومه رد م یادآوریکه در قلبش از  یحس خنک نیا

گرفته بود  یترم را مرخص نیا. نداشتند یتیجذاب شیدخترها برا گرید. بود ریبا خودش درگ یروزها حساب نیا

رفته بود  رانیهرچند که بعد از طالق از ا. شیاجتماع یزخم خورده گند بزند به کارش و وجهه  لیراح خواستینم

 .کردینم بیع یاما باز هم کار از محکم کار

 یو ب ینیسرسنگ یاز طالقش خانه اش را سوا کرده بود خانواده اش اهل سرکوفت زدن نبودند اما حوصله  بعد

 . را نداشت شانیها یمحل

 .... امدندیپشت هم م ریتصاو. پخش شد یمیمال کیموز. لب تاپ گذاشت یرا تو ید یس

 بود و جبهه بود و جنگ بود  عشق

 برگردان عاشق تنگ بود عرصه

 کرد هیفرزند خود را هد یکرد مادر هیتنها بر صالحش تک هرکه

 ما مفقود شد نمانینفر از ب کیکه اشکمان چون رود شد  یشب در

 رسدیمانکه جان دارد به جانان  رسدیسر دارد به سامان م انکه

 صد پاره اش بر شانه است کریکه گرد شعله چون پروانه است پ هر

 رسدیباروت از لباسش م یبو رسدیم اسشی یبه خاک و بو تن

 زنده اوست  دیشه ییگویدوست انچه م نیُتنک بر پوت کی ی واژه

 برندیکه پشت سنگرند استخوان ها را به خانه م یقطاران هم
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 حشانیشده تسب نیخون ینام و نشان بوته  یب یافکن ها دشمن

 شدن دایگم شده پ یشدن از پالک ایدر یبودن وانگه عطر

 گور شد دست از جان شست تا منصور شد شیکه تن برا یعاشق

 ....سر و جان تا لقاءهللا رفت یماه رفت ب یبه سو یام دست دهید

 یها لمیو ف ریتصاو نیا دنیاما االن با د کردیمکانال را عوض  دیدیم ونیزیرا در تلو ریتصاو نیا یوقت شهیهم

 ...دهیکوتاه بهم چسب

 .آتش زد یگاریو س دیکش شیدر موها یدست

 کیدر ... دوشش نگه داشته بود یکه به زور تفنگ را رو یجوان چهارده ساله ا. شدیزنده م ریتصاو زدیکه م پلک

 . طرف افتاده بود کیبدنش  یهر کدام از اعضا. دیلحظه ترک

 . دوم افتاد ید ینگاهش به س. را با حرص خاموش کرد گاریس

 نجا؟یا یاومد یچ یمادر برا: - 

 . اومدم دنبال پسرم: گفتیو نامفهوم م هیدستش کرد همانطور با گر یبه عکس تو یاشاره ا رزنیپ

 ؟یکرد داشیپ: - 

 .ستینه، ن: کندیم دایزن شدت پ ی هیگر

 دنبالش؟  یایاالن چند ساله م: - 

 ....ساله ستیب: - 

 .نگاه کرد لمیآتش زد و به ادامه ف یگرید گاریس

را  شیگذاشتند رو نییتابوت را که پا. با چادر و مقنعه در انتظار پدر بود یدختر جوان. کردند یها را وارد اتاق جنازه

استخوان ها جمجه را برداشت و به  انیاز م. بود که از پدر مانده بود یزیچند تکه استخوان تنها چ. برداشت

 ...و درد و دل کردیم هیگر. دیآغوش کش

 لمیف نیفکر کرد که ا یاحمق، با خودش چ یدختره " زدیبه آشپزخانه رفت با خودش مدام غر م. تاپ را بست لب

. ال انفجار بودسرش در ح. نفس باال داد کیرا پر کرد و  وانشیل. ستادیا شیدنیکنار بار نوش" ها رو برام فرستاد 

را فراموش کند سرش را از پشت  یزیانگار قرار نبود چ. نشست نیزم یکانتر گذاشت و کنارش رو یرا رو وانیل

 نجایا. را برداشت و به اتاقش رفت شهیش. بلند شد شیلب زمزمه کرد و از جا ریز" یلعنت. " دیچند بار به کانتر کوب

را که درست روبه  ابانیمشرف به خ یپنجره  نیاو ا ده؟یچه فا. داما پنجره اش بزرگ بو! اتاقش تراس نداشت

را دست و دلبازانه کنار  شیتمام طول روز پرده ها یهمان که دختر ،ییبه آپارتمان روبه رو داشت دید شیرو

 . خواستیاو همان تراس کوچک را م. خواستینم رد،یو آمارش را بگ ندشیبب ییرو به رو هیتا پسر همسا دادیم

 ...نوش بود ششیع ،یدنیقلپ نوش کی گاریُپک س کی
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چطور خودش را به خانه  دانستیهنوز هم نم. شود ایرا جو شیلیزده به مدرسه اش رفت تا اوضاع تحص سر

طول و عرض اتاق را بهم گره . دیجوشیو سرکه م ریس نیدلش ع. نبود که به آن زنگ نزده باشد یشماره ا. رسانده

 .چشمش به تلفن کیچشمش به ساعت بود و  کی. زد بس که رفت و آمد

" با خودش زمزمه کرد. نشست هنوز مانتو و مقنعه به تن داشت واریسرش گذاشت و کنار د یرا رو دستش

 "؟یختیبه سرمون ر یحنا؟ چه خاک ییکجا

اما آن . حنانه است یشک نداشت صدا. در رساند کیخودش را نزد دیبه گوشش رس اطیپچ پچ از ح یصدا

 ....!همراهش یصدا

اش  نهیسبز شده بود، نفس در س شیکه تازه پشت لب ها یحنانه در کنار پسر نیدیوحشت در را باز کرد با د با

 شیمردک چشم ها. ماند رهیخ کردندیقلبش گذاشت و به آن دو که با ترس نگاهش م یدستش را رو. حبس شد

 !نبود دنیواقعا قابل د هصحن نیا. شود دنشیساخته بود تا مانع د یاشک حاله ا یپرده . زدیدو دو م

حنانه . داد حیهم قرض گرفت و فرار را به قرار ترج گرید یدو پا داشت دو تا. گرفت نیزم یرا از رو فشیک پسرک

حنانه کفش  نکهیچند لحظه هر دو به همان حالت ماندند تا ا. به اصطالح دوست پسرش مات شد یخال یبه جا

زل زد، سرش را که بلند کرد  شیها چشمسّد راهش شد و در . را درآورد خواست از کنار معصومه رد شود شیها

را در مشت گرفت و همانطور که به عقب و جلو  شیدو طرف بازوها. به چپ و راست صورتش زد دهیدو کش

اما  یمونیپش کردمیر مفک یاوندفعه که اون غلطو کرد ستمیمن خر ن یزدم که بفهم نویا: داد زد دادیهلش م

چرا با  ؟یکنیم کاریچ یتو دار... یایم ونیروز در م هی گفتیم رتونیمد. یتو افسار پاره کرد. ظاهرا اشتباه کردم

 ؟یزنیچرا حرف نم ؟یچرا الل شد ؟یهممونو سکته بد یخوایم ط؟یشرا نیاونم تو ا ؟یکنیم یما باز یآبرو

خودش بهتر از . اوردیکند نه بهانه ب یاز خودش طرف دار توانستینه م. گفتن نداشت یبرا یحرف گفت،ینم یزیچ

بود؛ بلکه  ختنیاشک ر امدیکه از دستش بر م یتنها کار طیشرا نیدر ا. چوب خطش پر است دانستیم یهر کس

 . بسوزد شیمعصومه دلش برا

خراب شده چه  نیتو ا ن؟یرفت شیجا پتا ک: طرف صورتش را در دست گرفت و مجبورش کرد به او نگاه کند دو

 ن؟یختیریبه سر هم م یخاک

صورتش برداشت  یرا از رو شیدست ها. آمد یازش در نم یحرف چیاما ه دیلزریمعصومه م یدر دست ها فکش

 زنمیاوندفعه هم اشتباه کردم که سکوت کردم زنگ م. شهینم ینطوریا: گفت کردیو همانطور که پشتش را به او م

 .کسو بدم چیجواب ه تونمیممن ن. تو رو مشخص کنه فیتکل نجایا ادیب رهیبگ یمرخص دیضل بابه ابوالف

 .غلط کردم! تو رو خدا: دیرا کش شیپشت مانتو از

بگذارد؟  انیچکار کند؟ با که در م دیبا دانستیدلش هزار تکه شده بود اما واقعا نم کردیم هیهم گر خودش

جوانب را در  یهمه  دیبه آب داده، اما با ییمدت چه دسته گل ها نیفکر کند که خواهرش در ا نیبه ا دیترسیم

 یمسئله  نیحاضر نبود همچ مه گریکاربرد داشت صد سال د دیتهد یابوالفضل فقط برا. گرفتینظر م
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مثل  نهیگز نیبهتر دیشا. بگذارد انیبود در م یو تعصبش مثال زدن رتیمثل ابوالفضل که غ یرا با آدم یوحشتناک

 ... بود لیسه شهیهم

 ...مقدار جراحت تو قسمت پشتشون دارن که هیخواهرتون : جا به جا کرد شینیب یرا رو نکیع

 ست؟یباکـره ن یعنی: دیو پرس دیحرفش پر انیزده م وحشت

 ...فقط . خواهرتون هنوز باکرست. نگران نباش: زد و جواب داد یلبخند تصنع دکتر

 یحت! شصتش را کنده بود که خون آمد یآنقدر گوشه . دهان باز کند تا ببلعدش نیزم خواستیم دلش

دست  کینگاه کرد که با  لیبه سه. به طرفش دراز شد یبرگ دستمال کاغذ کی. سرش را بلند کند توانستینم

 .کردیم یرانندگ

 .یپدر دستتو در آورد. گهید رشیبگ: - 

: به عقب برگشت و دستش را دراز کرد. آمد یاز پشت م لیموبا یصدا. دستش گذاشت یرا گرفت و رو دستمال

 ...بدش به من

 ...ستین یکس: دستپاچه گفت حنانه

مخابرات . خورهیداره زنگ م ینجوریهم ستین یکس دونمیم: انگشت بود یدو طرف صورتش نگاه کرد که جا به

 .تویبده من اون گوش. زنهیزنگ م اشیبه مشتر کارهیب

 تیازش شکا خوامیم: گفت لیانداخت و رو به سه فشیک یرا تو لیموبا" عجقم" پوزخند زد صفحه یاسم رو به

 شه؟یم. کنم

: خوردیبه حنانه نگاه کرد که لبش از بغض تکان تکان م نهیگره کرده از آ یشده و ابرو ها زیر یهمان چشم ها با

 .کار نشد نداره شهیمعلومه که م

آن پسرک  ایاو در حال حاضر نگران خودش است  دانستیعصومه نمم. فس فس حنانه دوباره بلند شد یصدا

 !احمق

*** 

بود که  کیبود اتاق آنقدر تار دهیکش شهیپرده ها مثل هم. شد داریاز خواب ب یزنگ تلفن با سر درد بد یصدا از

حاال در . و دست چپش را پشت سرش گذاشت ستادیا یکم. به طرف هال رفت... روز ایشب است  دانستینم

 میسیخواست به آشپزخانه برود اما دوباره ب. زنگ قطع شد یصدا! کرد؟یم دایرا چگونه پ میسیآشفته بازار ب نیا

تلنبار  شیخروار لباس رو کیسالن رفت  یانتها یکرد به طرف کاناپه  زیگوش ت یکم. بلند شد شیصدا یلعنت

 ! و پفک پسیپوست چ ریز نیزم یکرد، رو شیدایباالخره پ. زد یچرخ. نبود نه صدا از آنجا. شده بود

 "کنه؟یم کاریچ نجایا نیا" را خواراند و با خودش فکر کرد سرش

 .آشغال ها رها کرد انیرا همان جا م یمادرش زنگ زد و او گوش دنید لمیهنگام ف شیآمد چند شب پ ادشی
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. شارژ نگذاشته بود که بازهم زنگ خورد یهنوز تلفن را رو. شدیچراغش خاموش و روشن م یشارژ یاز ب یگوش

 بله؟ : فورا جواب داد نباریا

 .نشعتو جمع کنم امیب دمیپوشیداشتم لباس م! یفکر کردم َسَقط شد. بله و کوفت، بله و درد: - 

 .سالم عرض شد: کنار چشمش را پاک کرد یزد و ق یمحو لبخند

 .میبترکون میخوایامشب م نجایا ایپاشو ب. یشیم یزیچ هی ینخور یترش! نه بابا: - 

 ن؟یبترکون نیخوایم ویچ: دیرا سر کش وهیآبم یرا باز کرد و بطر خچالی در

 ؟یدیسر کش ویباز چ! یــــــریبم: - 

 ن؟یبترکون نیخوایم ویچ ؟ینگفت: دیکرد و دوباره پرس ییصدا یب ی خنده

 .تو رو: - 

 .با صندل به جانش افتاد. سوسک صورتش جمع شد دنیبا د. حرکت کرد شیپا ریاز ز یزیچ

 ؟یکنیم یدار یچه غلط: - 

 .کشمیسوسک م: - 

 .امیخونت نم گهید! چندش ـــــشیا: - 

 بسه جدًا چه خبره؟ یمسخره باز: - 

 .ننیبیخوب خوب م یبابا مادرجون اومده دارن با مامان برات خوابا یچیه: - 

 مثالً؟: کش آمد لبش

 .میدار یامشب قرعه کش گهیهزار نفر د وییخان دا ینوه عمو ،یدختر عمه زر ،یمثالً دختر خاله پر: - 

 ...لیمثل اون راح ای خورنیحاال بدرد م: کرد و نشست یخال یکاناپه را کم یرو

 .نداشته رادیداده وجدانن ا شنهادیکه پ ویهرک. مادرجون اومده گمیم وانهینه د: - 

 .د ازدواج ندارممن که فعال قص: - 

 ...یداداش یبا یبا. میمنتظر ایزودتر ب گهیمامان م. کن یبرو خودتو قهوه ا: - 

! همبستر نه. خواستیدلش همدم م بیروز ها عج نیبه ازدواج مجدد نداشت اما ا میتصم لیبعد از راح واقعا

 اینبود که دوستش داشته باشد  شیدر زندگ یدختر چیسال ها ه نیدر تمام ا... همدم! هم نفس نه! همسر نه

 ...که بود یمتیخواست حاال به هر قیروزها دلش عشق م نیا! از کارها بزند یلیحاضر باشد به خاطرش دست به خ

را  نجایا یبار ک نینگاه کرد، آخر زیم یبه خاک رو ف،یو پاش، چقدر کث ختیبه دورو برش انداخت چقدر ر ینگاه

 . بدون زن خانه نبود یکرده بود؟ واقعا خانه  زیتم

مادر جون مدام تصدقش . خواندیدور تر از جمع نشسته بود و روزنامه م یکم یسرد و جد شهیمثل هم خسرو

حوصله اش سر رفته بود  گریکه د دایپارم. افسانه مشغول قهوه خوردن بود. گذاشتیم شیبه الال یل یو ل رفتیم

 سر اصل مطلب؟ نیبر نیخواینم: درآمد شیصدا
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 ؟یاصل مطلِب چ: دیشده پرس زیر یبا تعجب به طرفش برگشت و با چشم ها هافسان

 ...گهیحرفا د نیو ا یخواستگار: بار با چشم و ابرو اشاره آمد چند

 .کن ایخورده ح هیمادر ! دوره و زمونه نیا یامان از دست شما بچه ها: با خنده گفت مادرجون

 ...شهیخواهر کوچولوت داره عروس م! جان ایارم: بود گفت نییکه سرش پا ایو رو به ارم دیخند افسانه

 ؟یچ: گردنش درد گرفت یسرش را بلند کرد که مهره ها عیسر آنقدر

 .کنمیدارم شووووووووهر م: به سر و گردنش داد و گفت یقر دایپارم

 ن؟یگیبه من م نیاالن دار: کوره در رفت از

 !نشده یزیمادر، هنوز که چ: - 

سرم  ریخ کنه؟یداره ازدواج م دمیفهمیاومد من م یمادرجون؟ خواهرم بچه بغل م شدیم دیبا یچ گهید: - 

 .ادیمن از پسره خوشم ن دیشا. برادرشم

 یریو بگ یعوض لیاون راح یرفتیمگه اون موقع که م: برد باال ایرا مثل ارم شیشد و صدا یهم عصبان دایپارم

 نظر من برات مهم بود؟

 .کننیم یخانوم دارن تالف. پس بگو! آهان: سرخ شد صورتش

 .کنم یتالف ویزیکه بخوام چ ستمیمن مثل تو بچه ن: - 

امشب ساعت . فتادهین یاتفاق چیهنوز ه! خان ایدر ضمن، ارم! دایتمومش کن پارم: روزنامه را کنار گذاشت خسرو

و تو  ییگفت نظر نها دایپارم یون مثبته ولجواب همم یعنی میما هنوز بهشون جواب نداد. انیقراره ب مینه و ن

 . یبد دیبا

 ...رفتیاز پله ها باال م انینگاه کرد که گر دایپارم به

 ینقطه  چیه. هیپسر خوب ن،یخوب یکردم خونواده  قیمن دربارش تحق: دوباره روزنامه را به دست گرفت خسرو

 بتونه خواهرتو خوشبخت کنه؟ میکنیما فکر م. نبوده شیتو زندگ یکیتار

 !منو خوشبخت کنه؟ تونهیم لیراح نیکردیکه فکر م یهمونطور: دیبه مادرش پرس رو

آدم مثل  هیبا  دیتو با میکردیما فکر م کنهیفرق م لیراح انیجر: را با دست عقب زد و جواب داد شیموها افسانه

 .ادیکنار ب اتیبندوبار یکه با ب یکی یخودت ازدواج کن

 یزندگ یزن نیهمچ هیبا  تونهیبند و بار باشه نم یپسر هر چه قدرم ب هی! مامان: شدیبلند م شیکه از جا همانطور

اگه از اول  دیشا. امیکنار ب اشییبا دروغگو تونستمینداشتم من نم یهر چند که من با گذشته اش مشکل. کنه

 . دیکشینم القامروز کارمون به ط گفتیبهم م زویو همه چ رفتیم شیصادقانه پ

 یگوشه  یچمباتمه زده  یدایبه پارم. آرام سرش را به داخل فرو کرد. امدین رونیب ییتقه به در زد اما صدا چند

 .اجازه هست: تخت نگاه کرد

 .قرار داد شیپاها یتخت نشست و ارنجش را رو یجلو دایپشت به پارم. جز چند فس فس دینشن یجواب
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 ....انتظار نداشتم بشنوم خواهر کوچولوم. من شوکه شدم خوام،یعذرت ممـــــــــن م...من.... من: - 

به خدا به  ؟یفهمیم یاز زندگ یآخه مگه تو چند سالته؟ چ: را ماساژ داد شیشانیو پ دیکش شیدر موها یدست

 ...سین یاعتماد چیپسرا ه نیا

 .یشناسیخوبه که حداقل جنس ناجنس خودتونو م: - 

 ه؟یپسر خوب: طرفش برگشت به

 !!!یچقدر عوض شد: شد رهیبه چشمانش خ دایپارم

 شدم؟ یعوض ایعوض شدم : زد یکج لبخند

 .یعوض شد. یبود یعوض: - 

 !خورن؟یبه ما م است؟یچه جور ؟ینگفت: کردیم یباز دایپارم یانگشت اشاره اش با شصت پا با

نشسته بود و از بدو  دایخانوم جون و پارم نیب ایارم. گذشتیم یدیرش یاز آمدن خانواده  یساعت مین بایتقر

بود که کم مو بودن و شکم  یانسالیمرد م یدیرش یآقا. هفت نفره را َرصد کرده بود یخانواده  نیورود هزار بار ا

به  یگل دارش زن ساده و خوب یو چادر مشک امنهم با آن کت د یدیخانم رش. دادیبزرگش او را مهربان نشان م

افراد جمع محسوب  نیبزرگشان که با همسر و فرزندش آمده بودند هم جزء ساکت تر دختر. دیرسینظر م

 یپر پشت مشک ینشسته بود؛ پسر سبزه رو با موها شیرستانیداماد که در کنار برادر دب یو باالخره اقا. شدندیم

به رنگ شدن و  را از رنگ نیا. امدیم یخجالت یبه نظر کم. بود لیکه همه اش ساده و مرتب به طرف کج متما

 یبود برعکس خودش به سرباز دهیکه فهم نجوریا. داد صیعرق کردنش در هنگام جواب دادن به پدرش تشخ

کارمند جزء؟  کی! نیهم. به عنوان کارمند استخدام شده بود یبود و در شهردار یعیمنابع طب سانسیل! رفته بود

 طانیو شّر و ش وانهیپسر مرتب و آرام، خواهر د نیسوال بود ا شیبرا! یدبدبه و کبکبه ا چیبدون ه... چقدر ساده

 چکار؟ خواستیاو را م یو قرت

رنگ شده اش را با پشت  یقهوه ا یکه موها ییدایبه سر کرده بود و پارم یمادر خودش نگاه کرد که روسر به

 ! راتییتغ نیجالب بود ا شیبرا. کرده بود میشالش قا

به سر  بیو غر بیکه با ان مدل عج ریو با آن شال پهن حر یلوار کرم، قهوه اخواهرش در ان بلوز و ش امشب

 .دیرسیتر به نظر م بایز شهیاز هم! کرده بود

 سر اصل مطلب؟ میبر زیعز انیجناب منصور. سخن دوست خوش تر است میگفتن از هر چه بگذر میاز قد! خب: - 

 یکه پدرش بعد از تک سرفه ا دیبگو یزینگاه ها را خواند خواست چ نیا امیپ. مادرش به سمت او برگشتند پدرو

 .که پسرم بگن یهر چ: گفت

جمع و داماد  نیگذاشت همانطور که چشمش ب شیآن پا یرا رو شیاو زوم شد، پا یبار تمام نگاه ها رو نیا و

 .اصل مطلبسر  میریبدن که خواهر منو خوشبخت کنن، چشم م نیتضم نیاگه آقا رام: گفت دیچرخیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ١١٠ 

دارم و ندارم و به پاشون  یمن هر چ: عمرش بود جواب داد یشب ها نیکه امشب جزء پر استرس تر نیرام

 .قبول داشته باشن یاگه بنده رو به همسر زمیریم

 کردیرا سفت تر م دشیسف یروسر پسیکل کهیحرف گل از گلش شکفت و در حال نیا دنیجون هم با شن خانوم

 .نیصلوات بفرست شونیخوبخت یبرا: گفت

مطمئن شد که خواهرش . دیرا هم شن نیرام ینفس آسوده  یصلوات فرستادن جمع، صدا یصدا انیدر م ایارم و

 یخودش کس هیچون شب خواستگار دیشا. مرد که از خودش دو سال کوچکتر بود خوشبخت خواهد شد نیبا ا

 ،ییایخولیافکار مال نیا تمامحتم داشت که ! دیرس نجایبه ا شانیصلوات بفرستد زندگ شانیخوشبخت ینبود که برا

 ...مزخفش یها و عکس ها لمیو ف دهیحاصل دسترنج معصومه است با آن افکار پوس

 !بدو خانوم جون: - 

 بدو؟ یگیتو م نییپا امیب تونمیمادر، من چار تا پله رو نم: و گفت دیآمد خند یم نییکه از پله ها پا همانطور

 گفتیو م کردیو داد م غیرا بغل کرد هرچه خانوم جون ج چارهیب رزنیآن پ کیسرعت پله ها را باال رفت و در  به

پارک  یمیرح یآقا یدر خانه  یرا جلو نشیدر کوچه را باز کرد امشب ماش. گوشش بدهکار نبود نییبزارتش پا

 .کرده بود

 ؟گنیم یمردم چ میزشته تو کوچه ا نییمادر منو بزار پا:- 

 .برتشیداره کجا م سیدختر خوشگل و بلند کرده معلوم ن هیسروپا برداشته  یالت و ب یپسره  گنیم! یچیه: - 

 .ایح یب: دیلرزیاش م دهیشدت خنده تمام بدن نرم و چروک از

 .بگذارد و به عقب برگردد نییباعث شد خانوم جان را پا ینیترمز ماش یصدا

 .سالم: - 

 وشایمعصومه و ن. جواب سالم حنانه را هم بعد آن داد. سالم کرد لیکرد و با سر به سه نیبه داخل ماش ینگاه

حنانه به . دور زد و راه آمده را بازگشت لیسه. شدند ادهیپ نیاز ماش کردندیم یخداحافظ لیهمانطور که از سه

 .خانه رفتبه داخل  زانیآو ی هرا از او گرفت و همانطور با لب و لوچ دیطرف معصومه رفت و کل

 .مکث کردند و سالم دادند یآن ها کم یجلو وشایو ن معصومه

. ما هستن ی هیکه همسا یمیو خانوم رح ییخانوم بابا. من هستن یخانوم ها از شاگردا نیخانوم جون ا: - 

 .هم مادربزرگ منن شونیا

 .خوشحال شدم توندنیاز د: گفت دیبوسیدراز کرد و همانطور که او را م رزنیدستش را به طرف پ وشاین

به دنبال حنانه رفت تا از نبودشان استفاده نکند که دست  یعذر خواه کیبه معصومه کرد و با  یبعد اشاره ا و

خدا بد نده رنگتون  یمیخانوم رح: دیپرس ایبود که ارم وشاین یمعصومه هنوز نگاهش به راه رفته . به تلفن ببرد

 .افتاده یپدر اتفاق ینکرده برا یخدا ده،یپر

 .مرتبه زینه خوبم همه چ: گفت شهیآرام تر از هم فشیلط یزل زد با صدا ایحس به چشمان ارم یو ب گنگ
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 .دیبه خودش لرز یبار از نگاه کس نیاول یبرا. انداخت ایبه دل ارم ینگاه ساده چه آتش نیبا هم دینفهم اما

 .یمراقب خودت باش ماشالله چه خوشگلم هست! مادر: - 

 . نهیبیممنون چشماتون قشنگ م: دیکش خجالت

 .میریگیبرو ما وقتتو نم. یوقته، خسته ام هست ریبرو تو مادر، د: انداخت و گفت شیبه سر تا پا یا دارانهیخر نگاه

! نگاه آشنا بود نیا. امدیم ادشیمعصومه به  ی رهیمدام نگاه خ. کردیم یبود و رانندگ رهینامعلوم خ ینقطه ا به

 دانست؟یبود را نم دهیکجا د

 مادر حواست به من هست؟ : - 

 ن؟یگیدوباره م. جان؟ نه حواسم نبود: - 

 ش؟یشناسیدختره، شاگردت، چقدر م نیا گمیم: - 

با آن . دختر سر زبان دار بود نیاز بس که ا. دهیپسند شیرا برا وشایمادربزرگش ن کردیحس م. اش گرفت خنده

 خانوم جون؟ یگیکدومشونو م: حال خودش را به آن راه زد نیبا ا! دکه راه انداخته بو یهمه ماچ و بوسه ا

 .هیهمون چشم رنگ: - 

: حال جواب داد نیبا ا! تا به حال دقت نکرده بود! بود؟ یچشمانش رنگ وشایبا خودش فکر کرد ن ایارم و

 .ازش شناخت ندارم یلیخ دونمینم

 .ماشالله چه خوشگل و خانوم بود: - 

 !او فکر نکرده بود زیچ چیبود؟ واقعا تا به حال به ه خوشگل

 که رسوندشون برادرش بود؟ یاون: - 

 .دونمینم: را خواراند و با هر دو دست فرمان را گرفت شیشانیپ

 مجرده؟: - 

 مجرد؟ ایمتاهل  دونمیشاگردمه چه م گمیم! خانوم جون: - 

 ن؟یستین هیمادر، مگه همسا! وا: - 

 ...خوشگل و خانوم ؛یرنگ یچشم ها. منظورش معصومه بود! دیفهم تازه

 .خدا کنه مجرد باشه: - 

 کنه؟یم یمتاهلش چه فرق ایمجرد ! چارهیبه اون ب یداد یریخانوم جون چه گ: - 

 .رمشیبرات بگ خوامیم: گفت کردیرا مرتب م شیروسر نییکرد و همانطور که پا یا خنده

 اومده؟ یقحط ؟یریدختره رو برام بگ نیخانوم جون حالت خوبه؟ ا :دیپارک کرد و پرس یزده گوشه ا وحشت

دختره تو رو خوشبخت  نیا. دختر خوب قحط اومده. اومده یآره قحط: نگاهش کرد و گفت یجون جد خانوم

 .کنهیم

 !کار؟یچ خوادیم مونویا یخدا ب یمنه ب! هیدختر حاج نیبابا فدات شم، ا: خواست جو را عوض کند. دیخند
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تا آخرش  دیتو هم که نبا. دختره ارزششو داره نیا. هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد پسرم: - 

 ....یبمون ینطوریهم

 :سوم فصل

زنگ  شیزودپز در گوش ها ی دهیفس فس کش یصدا. کردینگاه م ابانیآشپزخانه را کنار زده بود و به خ ی پرده

زنگ  یصدا. داشت اجیاحت یخنک نیچقدر به ا. ار گرفته چسباندبخ یدو جداره  یرا به پنجره  شیشانیپ. زدیم

معصومه جان؟  ن؟یستیبچه ها ن. سالم: رفت ریگ غامیپ یتکان نخورد بعد از پنج بوق رو شیاز جا. تلفن بود

 .فعال نمتونیبیشب م! کنماااایرو قبول نم یبهونه ا چینره؟ ه ادتونی. نجایا نیایبگم شام ب خواستمیم

عرق کرده  شیشانیپ. نشست یصندل یها را هم زد و رو ینیزم بیس. به طرف گاز برگشت. روان شد شیها اشک

 ....گذاشت زیم یسرش را رو. سرد بود یلیبود با آنکه هوا خ

 ؟یاومد یتو ک: شد داریسرش نشست وحشت زده از خواب ب یرو یدست

 .االن نیهم: گفت کردیو سوخته نگاه م اهیس یها ینیزم بیگاز را خاموش کرد، همانطور که به س ریز

 . بلند شد هیگر یصدا. دیناهار را چ زیبلند شد و م شیمعصومه هم از جا. به طرف اتاق خواب ها رفت و

 ...ترسهیم یکیبچه از تار نیا ؟یمعصومه؟ دوباره چراغ خوابشو خاموش کرد. نجامیمن ا. نترس ،ییبابا ،ییبابا: - 

 ....االن که روزه: و با خودش زمزمه کرد به پنجره نگاه کرد معصومه

****** 

. گرفته بود یابوالفضل هم انتقال. امدندیمالقات م یخانه شان شلوغ بود مدام برا. برگشته بودند دیو ناه یمرتض

دست  ینسب یبه بهبود یادیبود پدرش تا حدود ز یمعصومه غرق در خوشبخت. حاال دوباره همه دور هم بودند

 ...را داشت  لیها سه نیا یخانواده اش دوباره دور هم بودند و در کنار همه . کرده بود دایپ

 .یخسته شد. نیبش ایب یختیو ر ییچا! معصومه مادر: رفتیم رونیخانوم همانطور که از آشپزخانه ب دیناه

 . سماور برداشت یرا از رو یمادرش لبخند زد و قور به

 ما چطوره؟ یخانوم خانوما: - 

 .سوختم! هه:- 

 ؟یکرد کارشیچ نمیبب: دستش را به طرفش دراز کرد لیسه

صد دفعه بهت گفتم من : که از سوزش پر از اشک شده بود گفت یو چشمان یدرگوش یبا صدا ،یحرص معصومه

 .یکشیکارات منو م نیتو آخرش با ا. این یدفعه ا هی ینجوریتو حال خودمم ا

 .سوزهیم یلیخ. اشکاتو نمیِا ِا ِا، نب: - 

 تو؟  ادیوقت ابوالفضل م هی یگینم ل،یول کن دستمو سه: - 

 .زنمه گمیم. ادیخب ب: - 

 گم؟یم یچ یدیحواست به من هست؟ اصال فهم: چند بار تکان داد لیصورت سه یرا جلو دستش
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 زویبزار برم و برگردم همه چ. بهم فرصت بده یکمی.... حواسم بهت هست بانـــــــــو شهیمن هم: زد لبخند

نگفت  یزیچ دیرو از مسعود شن هیقض یوقت یدرسته مرتض. سخته یلیباور کن خ. نگران نباش. کنمیدرست م

 ...بهم وقت بده... بد برداشت کنه ترسمیم یول

 ؟یبساز یرفت ای یزیبر یرفت ؟ییچا نیشد ا یمعصومه، مادر؟ پس چ: دوباره از هال معصومه را صدا زد دیناه

 .ارمیاالن م: شدندیعوض م دیبخارش انداخت، با یب یها ییبه چا ینگاه

*** 

 نکهیاعالم کرده بودند با ا ینامزد خیپنجشنبه را تار گریهفته د گذشتیم دایپارم یخواستگار خیهفته از تار سه

بار نرفت و همه را مجبور  ریز! نداشت شتریپا ب کی ایکرده بودند اما مرغ ارم دیعقد تاک یرو یدیرش یخانواده 

 ی ندهیآ خواستینم...! خوردینم شیسوراخ ن کی ازوقت دو بار  چیآدم عاقل ه. موافقت کنند غهیکرد تا با ص

 خواستیگرفته شود نم یازدواج داده به باز نیو احساسات تن به ا یخواهر کوچکش که مطمئن بود از سر بچگ

 دیشا. کند یبود خود سوز شیشانیپ یرو یکه تا زنده بود ننگدر شناسنامه  یخواهرش هم مثل خودش با مهر

 .گرفتیآرام م شتریدلش ب ینجوریاما ا...! نبود یهمه محکم کار نیا به ازیو ن شدیهم خوشبخت م

 مامان؟  یگیم یچ: شد رهیمادرش خ ی دهیو به صورت چروک دیمبل جلو کش یخودش را رو یکم افسانه

 .را برگرداند شیرفت و رو یجون چشم غره ا خانوم

 خوره؟یما م یدختره به خونواده  نیا ینه؟ آخه کجا ایعاقالنه باشه  دیبا یدیم شنهادیخب مادر من پ: - 

 مگه چشه؟: بچه ها لج کرد مثل

 شمیمن م! نگاه به من بنداز هیتو . خورنیمادر من، به ما نم ستین شیزیچ: را پشت گوشش گذاشت شیموها

با  خوادیدختر نم نیتازه ا. میما همه با هم راحت. سر کنم یمن تو جمع روسر یدید یمادر شوهرش؛ تو ک

 ....کننیقبول نم ینطوریاونو ا هیشوهرش معاشرت کنه؟ بق یخونواده 

 .قبول کنه دیبا ایارم: - 

 .هکنیقبول نم امیارم... فهم زیقوربون آدم چ: اثر کرد شیوار شد، انگار حرف ها دیام

 ستین لیم یب نیهمچ... دمیزبونشو کش ریز... کنهیقبول م. کنهیم: کرد و گفت یا انهیموز یجون خنده  خانوم

 .به دختره

دختر  نیا. ناخنک بزنه بعد بندازتشون دور ایدن یدخترا یبه همه  خوادیدلش م. هوس بازه ایارم! مـــامــان: - 

 ...فهیح

 .داشته باشه تونهیم یاز مردم ادم چه انتظار گهید یزنیحرفو م نیا یتو که مادرش: دیحرفش پر انیم تیعصبان با

و  لیبره همون امثال راح دیبا... اشهیپسر ع نیا. بچمه. شناسمشیم. چون بزرگش کردم. چون مادرشم زنمیم: - 

 یکس! کجا اون کجا نیا! اس دهیدختره آفتاب مهتاب ند نیا... مثل معصومه رو ینه دختر پاک و معصوم... رهیبگ
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از مسائل باال  یسر هیرفته انتظاراتش تو  شیپتا کجا ها باهاشون  سیکه تا حاال با صد تا دختر گشته معلوم ن

 ...دلم زیعز یریدر نظر بگ زویهمه چ دیبا. رهیم

 .سر به راه بشه رهیزنه سربه راه بگ دیخب، مادر؟ شا: متعاقد شده بود یکم

پشت سرمونه من  نیجاشم چقدر آه و نفر نیتا هم سیمعلوم ن... دیشا یگیخودت م یول. من که از خدامه: - 

بدم؟ اگه  یجواب مادر پدرشو چ ؟یاهل نشد چ نیپسر، اونوقت اگه ا نیدختر دسته گل و با هزار ترفند بکنم زن ا

تم چون نه ناراحت شدم نه عذاب وجدان داش. اصال ناراحت نشدم د،یآخرش به طالق کش لیبا راح ندشیآ

 . جفتشون لنگه هم بودن

حرف بزن باهاش اتمام حجت  ایاصال با ارم ره،یدختره گ نیا شیرو خوندم دلش پ ایافسانه؟ من نگاه ارم: - 

 ....کن

 .سالم من اومدم: - 

 .به خانه آمده بود شهیبرگشتند که شادتر از هم دایدو به طرف پارم هر

 ؟ تمام شد داتونیخر! ؟یچه زود برگشت! سالم: - 

 شه؟ینه بابا مگه تمام م. اوووووف هالک شدم: نشست شیمبل کشاند و رو یرا شلنگ تخته کنان تا جلو خودش

 .نیشما ناراحت بش دیشا میباش رونیباهم ب سیشده درست ن کیگفت هوا تار نیرام گهید

 !یا دهیچه پسر فهم. ماشاءهللا، هزار ماشاءهللا: - 

 .من نفهمن یبله ظاهرا فقط بچه ها: - 

 ِاِاِا، مامان؟:- 

 .بود ایمنظورم به ارم: بود انداخت و گفت رونیب یبه صورت سرخش که از سرما ینگاه مین

 شده؟ یچرا مگه چ: درشتش را درشت تر کرد چشمان

 بیرا به را روش ع یداره ه یخوب نیپسر به ا. واال دونمیچه م: جون شانه باال انداخت و با حرص گفت خانوم

 .زارهیم

 یخوایمامان تو نم: شروع شده بود شیلعنت گرنیسر دردناکش گذاشت باز هم درد م یدستش را رو افسانه

من پسرمو بهتر از تو . کنمیمن دختر مردمو با دست خودم بدبخت نم یبگ گمیاگه هزار بار د یش الیخیب

 .شناسمیم

 .یبراش خواستگار رمیاصال من خودم م ؟یهست یچه مادر گهیتو د: - 

 .از چه قراره انیبه منم بگه جر یکیبابا : خودش را جابه جا کرد و گفت یکم! جالب شد موضوع

نگاه عاشقش شده حاالم  هیتو . دهیتو کوچه معصومه رو د ،یقراره که خانوم جون جنابعال نیاز انیجر ان؟یجر: - 

 .میکن یازش خواستگار ایبرا ارم میداده بر ریگ
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و گرفته  لیراح نیا! ن؟یرو بدبخت کن چارهیدختر ب نیخوایم! مونده؟ زیچ هی نیهم !؟یچ گهید: دیکش غیج بایتقر

معصومه  نیب یتیاصال چه سنخ. بود دوست دختراش و ول نکرده بود چند تاشونم تو مراسمش دعوت کرده بود

 .... معصومه هیواستگارخ نیکه بر نیبکش رونیپنبه رو از گوشتون ب نیوجود داره؟ ا ایو ارم

وقت جواب مثبت  چیه نیتازه اگرم بر: به عقب برگشت رفتیبه طرف پله ها م تیکه با عصبان همانطور

 .....نیشنوینم

" حوصله تر از او جواب داده بود یحوصله به حنانه گفت که در را باز کند و حنانه ب یزنگ که بلند شد ب یصدا

 ."خودت برو. درس دارم

چادرش را از پشت . پشت در است شوق نداشت یچه کس نکهیدانستن ا یبرا گریرفته بود د لیکه سه کهیوقت از

برگشته  یمدت که مرتض نیدر ا. خواندیدر برداشت و به هال رفت مادرش کنار تشک پدرش نشسته بود و دعا م

 .کنند ییرایآمدند پذ یمالقات م یبراکه  یدر هال تشک انداخته بودند تا راحت تر بتوانند از کسان شیبود برا

زنگ بلند شد در  یباز هم صدا رشیدر مس. قرمزش را به پا کرد و به طرف در رفت یکیپالست ییدمپا شهیهم مثل

چند لحظه مغزش  یدر را که باز کرد برا. افتاد یبار از کار م کیلعنت فرستاد که هر چند وقت  فونیدلش به آ

سالم داد و خودش را عقب کشاند تا ! تند؟هس یسانچه ک رزنیپ نیبا ا انسالیمرد م نیا دانستینم! جواب کرد

 . وارد شوند

من ! اینشناخت داستیپ افتیاز ق: کرد یخودش را معرف یآبدار یکرد و بعد از روبوس کیخودش را به او نزد رزنیپ

 .مادربزرگ استادتم

 که بود؟ گریبزرگ استاد د مادر

 کیش یپشت سرش زن. خانه انداخت و وارد شد یقلن اطینگاه به ح یپشت سرش وارد شد و با سالم کوتاه مرد

 .وارد شد یپوش با مانتو شلوار مشک

 ...دایمادر پارم. افسانه خانوم. شناختیخوب م گریرا د او

 یوا: متوقفش کرد ییخواست در را ببندد که صدا. را در دستش گذاشت و وارد شد ینیریش یهم بعد از روبوس او

 !من جا موندم

: دسته گل را به طرفش دراز کرد. عقب رفت یخورد و کم کهیدست گل به دست  یایارم دنیبا د. دیکش یسرک

 .سالم عرض شد

 ییبایز نیبه ا یمطمئن بود تا به حال لبخند دیلرز ایدل ارم. گرفت ییبایخبر از همه جا دسته گل را با لبخند ز یب

 !دایبه جز پارمهمه بودند . تعجب کرد. بود دهیگونه ند یرو یدر کنار آن چا لها

 ؟یکنیم کاریچ: که ابوالفضل وارد شد. در ظرف بود وهیم دنیرا تعارف کرده بود و مشغول چ ییچا

 نم؟یچیم وهیدارم م ینیبیتو واقعا نم. کنمیآپولو هوا م: - 

 نجا؟یاومدن ا یبرا چ گهید نایا: معصومه هم شد یخاراند که باعث خنده  یخنده دار ی افهیرا با ق سرش
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بودن اصال از کجا  ومدهیوقت خونمون ن چیتا حاال ه نایا. منم سوال شد یبرا دونمینم: دیاز کار کش دست

 ...بابا برا عمل رفته بود که اومدن مالقات؟ دنیفهم

 .امام زاده صالح نیتا ا ریبگ یرازیاز اون خواجه حافظ ش دوننیبابا رو همه م انیجر: - 

مطمئن بود همه از . به مهمانان انداخت ینشست و نگاه اجمال نیزم یرو یوارد هال شد و کنار بخار معصومه

 .کردیپا و آن پا م نینشستن معذبند مخصوصا افسانه خانوم که مدام ا نیزم یرو

و دارو و  یضیبه مر شدیبود که همه اش هم ختم م یخانوم جون و آقا خسرو و آقا مرتض نیب شتریها ب صحبت

 "تو رو خدا نیپوست کن" زدیتعارف م وهیبه افسانه خانوم م یخانم هم هر از گاه دیناه.... و مدارا مارستانیب

 "دییناقابله بفرما" 

 " من پوست کنم براتون؟ نه،یریپرتقاالش ش" 

جوالن  یاجازه  یلیخ شیقالب کرده بود کت کتان مشک نهیرا در س شیدست ها. هم دو زانو نشسته بود ایارم

 ینیقد بلند، چهار شانه، ب. پدرش بود هیشب ایماند به نظرش ارم رهیمعصومه به آقا خسرو خ. دادیدادن بهش نم

اما . مرتب و منظم کوتاه شده بود سروخ یموها. بود شانیفقط فرقشان در موها یچشم و ابرو مشک ،یقلم زیت

 .مدل مو هم در حال حاضر مد باشد نیا دیمعصومه فکر کرد شا. بود دهیژول یو کم شانیپر ایارم یموها

 مادر؟ یدخترم؟ چقدر ساکت یمعصومه جان؟ شما چطور: دیمقدمه پرس یو ب یا کدفعهیجون  خانوم

 .لبخند اکتفا کرد کیجواب به  یتنها برا. خورد و خودش را جمع و جور کرد یا کهی

 .اسپند دود کنبرا خودت  میما رفت یول ستایواال ما چشممون شور ن. ماشاهللا مادر: - 

چشماتون . نظر لطفتونه. قوربونتون برم حاج خانوم: معصومه جواب داد یزد و در جواب به جا یلبخند پهن دیناه

 .نهیبیقشنگ م

حرف خاص  یبا خودش فکر کرد صد در صد برا. معصومه مشکوک شد. جمع چهار نفره شان ساکت شدند ناگهان

پا و  نیهمه ا نیا! سکوت کردنشان یا کدفعهی نطوریآمدن و ا یا فعهکدیطور  نیخاص آمده اند وگرنه ا یکار ای

 بود؟ یزیگفتن چه چ یآن پا شدن برا

 .میهم مزاحمتون شد یا گهیکار د یبرا یمیرح یمالقات آقا یقراره که ما سوا نیراستش اصل ماجرا از: - 

 .شد و مادرش نگران یخوداگاه پدرش جد نا

 .شاللهیباشه ا ریخ. حاج خانوم دییبفرما:- 

 ...که هست ریخ: کرد و گفت ینخود یجون خنده  خانوم

 .میکمکتون کن میبتون دوارمیام: زد یهم لبخند یمرتض

 .سراغ شما میشد که ما اومد ینجوریا. قصد ازدواج دارن ایپسر ما، آقا ارم نیراستش، ا.... نیکه بتون شاللهیا: - 

براش دختر  دیداره؟ ما با یخب به ما چه ربط" ن بود فکر کردهمانطور که چشمش به دهان خانوم جو معصومه

 !"؟یبراش خواستگار میما بر ای میکن دایپ
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. رفت شیناموفق پ ینامزد کیبار تا  کیپسر من  ،یمیرح یآقا قتیدر حق: افسانه خانوم مداخله کرد نباریا

 ....جلو میدختر خانوم شما اومد یبرا میکرد ییپررو دونمیم

 ه؟یحرفا چ نیا! خانوم کنمیخواهش م: - 

مادر  کیآرزومه به عنوان  شیمعصومه جون مثل دختر خودمه خوشبخت ستیبه خدا تعارف ن یمیرح ینه آقا: - 

باالخره ما از نظر شما . ما هم هست یاز اون اختالف فرهنگ ریغ. ادیز یلیکه از سر پسر من خ گمیم نجایهم هم

 یلیبا ما وصلت کنن براشون خ جوناگه معصومه  دونمیم. ا حجابشمام از نظر ما ب میشیحجاب محسوب م یب

 نیتو رو خدا سوء تفاهم نشه، من قصدم بهم زدن ا. نینطوریهم المونیما تمام فام شهیسخت م طیشرا

مادرش پسرشو  نیبعدا پشت سرم نگ نیشما با چشم باز انتخاب کن خوامیفقط م ستین یخواستگار

 .به ما نزد یحرف چیپس چرا ه شناخت؟یخودشونو نم شناخت؟ینم

فرسنگها  شیا غهیاز او؟ او که شوهر ص کردند؟یاز که م یدو رو برش چه خبر است؟ خواستگار شدیمتوجه نم اصال

 "ه؟یچه امتحان نیا ایخدا"نشسته بود؟  یپزشک ناریدور تر در سم

در مورد . نیاومده باش یخواستگار یبرا میکردیما فکر نم.... نیراستش شما ما رو شوکه کرد: به حرف آمد یمرتض

 یول ادیب شیپ یهر کس یبود ممکنه برا یعیطب یاومد مسئله  شیآقا زاده پ یبرا نیاون مسئله طالق که گفت

نداره  یکدومش به من ربط چیکه به نظرم ه ینه؟ و اختالف فرهنگ ای کنهیدخترم هم مثل من فکر م دونمیمن نم

 . داره یچه انتظارات ندشیاز شوهر آ ایداره  یدخترم چه طرز فکر دونممینظر بدم نم تونمیمن نم

 باهم حرف بزنن؟ توننیبه نظرتون م: جا به جا شد شیدر جا یکم خسرو

 .کال مخالف باشه دیشا نیمقدار به دخترم وقت بد هیفکر کنم بهتر باشه : زد لبخند

ما  یعنیحاج آقا : نگاه کرد یدوباره به مرتض بود انداخت و نییبه معصومه که سرش پا ینیجون نگاه غمگ خانوم

 م؟یداشته باش دیام

 .نیداشته باش دیزندس حتما ام دیبا ام زادیادم: - 

شما منو  ؟یمیرح یآقا: برگشت و گفت یبه طرف مرتض ایکه ارم. بلند شده بودند و عزم رفتن کرده بودند همه

 .وارم بشم دیام یمیبه جواب خانوم رح تونمیم یاگه شما قبولم داشته باش ؟یکنیم قیتصد

 ...کنم معصومه خودش قیشما رو تصد دیپسرم منکه نبا: - 

 .نظر شما رو بدونم خوامیم. یمیرح یآقا کنمیخواهش م: حرفش رفت انیم

 یمرد خوب کنمیمن فکر م: شد و گفت رهیخ ایبه چشمان ملتمس ارم. قرار گرفته بود یبد تیدر موقع یمرتض

 ...!یباش

مدت خودش  نیدر تمام ا. بردیبه سر م یمعصومه در حال حاضر در چه حال دانستینم. دل در دلش نبود دایرمپا

 غهیبدتر از همه خودش شاهد مراسم ص. وار دوستش دارد وانهیچقدر د دانستیبود م لیشاهد رابطه اش با سه

واقعا  ایارم ایداده  یمغز یشستشو ار ایخانوم جون ارم دانستینم. دو روز گذشته فکر کرد نیبه ا. شان بود
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دو روز واقعا خون همه را کرده بود در  نیاما ا... و عشق ایفرض محال بود ارم گرید نیا!!! عاشق معصومه شده

 گرینروند د یخواستگار شیکرده بود که اگر برا دیتهد. معصومه رفت؛یراست م. معصومه رفت؛یچپ م. شهیش

 یآدم شود و همه  ،یخواستگار یهم قول داده بود که اگر بروند برا یاز طرف. درآو یاسم زن گرفتن را هم نم یحت

 .زشتش را کنار بگذارد یعادت ها

همانطور که پله ها را دو تا . رفت رونیتختش بلند شد و به ب یبه سرعت از رو امدیم نییکه از پا ییصدا ها با

 گفتن؟ یشد؟ چ یچ: آمد گفت یم نییپا یکی

 !تو یمادر چقدر هول: مبل نشست یجون رو خانوم

 .رهیوصلت سر بگ نیا خورهیمنکه چشمم آب نم: را از سرش برداشت یروسر افسانه

 ...با اون حرفات وسط مجلس. اریتو هم همش نه تو کار ب: از کوره در رفت یشیجون آت خانوم

 .خونم فعال رمیمن م: رمق گفت یو ب زانیکتش را در دستش جا به جا کرد و آو ایارم

 .یغم بغل گرفت یزانو ینطوریکه تو ا ستیهنوز که جوابشون معلوم ن: - 

 .رفت رونیلب خداحافظ را زمزمه کرد و از خانه ب ریبه پدرش نگاه کرد و آرام ز ایارم

بود همانجا در دلش گفته بود که  مارستانیبرخوردش با او در ب نیآول. دیرسیخانوم هم خوشحال به نظر م دیناه

 یوصلت راض نیدخترش آمده بود و او کامال از ا یپسر برازنده به خواستگار نیحاال امروز ا. است یپسر برازنده ا

. مهم بود شینظر معصومه برا زیاز هر چ شتریب تپسر نداش نیا یرو یادیممتنع بود شناخت ز یآقا مرتض. بود

. هم شرمنده بود یاز طرف. دیگنجیحنانه اما در پوست خودش نم.... بود یناراض شهیابوالفضل هم که مثل هم

 ...!هم امل پسند است ایارم دانستیانگار نم. کرده باشد یاز خواهرش خواستگار ایارم شدیباورش نم

. بزند لیبه سه یهنوز جرأت نکرده بود حرف کردیچند روز فکر م نیگوشه تختش نشسته بود و به ا معصومه

است  ضیپدرش مر گفتیم. مادرش او را تحت فشار گذاشته بود... بهم بخورد نارشیبه خاطر او سم خواستینم

که مخالف  گفتیاما او مدام م. کندیم یط عتریو مراحل بهبود را سر ردیگیم هیاگر او زودتر ازدواج کند پدرش روح

افسانه خانوم و خانوم جون هر . چند روز کالفه اش کرده بودند نیدر ا انیمنصور یهم خانواده  یاز طرف. است

اگه  ،یاقتیل یب" گفتیو به او م رفتیحنانه راه م. با دسته گل آمده بود گرید یدو دفعه  ایارم. زدندیروز زنگ م

با  یلیکارشم خ. داره گفتیکه داره، خونم که مادرش م نیماش... تازه وضعشم خوبه! یکردیردش نم یداشت اقتیل

 ." کردمیمن اگه جات بودم با سر قبول م یتو احمق... کالسه

مادرش هزار بار گفته بود با نرفتنش خودش را  یول. قصد رفتن نداشت. بود دایپارم یهم مراسم نامزد امشب

هم  لیخودش و سه یدر مراسم ساده  یدوستش بود حت دایپارم! نداشت یمشکل دایاو که با پارم. کندیکوچک م

 ...رفتیم دیبا. حضور داشت حق با مادرش بود
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. تمام مسائل قرار گرفته بود انیناهار آمده بود و به لطف حنانه در جر یهم امشب دعوت بود از ظهر برا وشاین

حال و روز  یوقت. کرده باشد یاز دوستش خواستگار انیمنصور ایتصور کند ارم توانستینم. اولش شوک شده بود

 .دلش سوخت دیرا که دداغان معصومه 

هم  یرا مرتب کردند کم شیابروها یرا عوض کند به کمک حنانه به زور درازش کردند کم شیحال و هوا خواست

 یریرا درآورد با شال حر یخودش کت و دامن سورمه ا ی قهیدر کمدش را باز کرد و به سل وشاین. کردند ششیآرا

 نییکنیم کاریچ: د خانوم در را با شدت باز کردیناه. شده بود بایا زواقع. نگاه کرد نهیبه همان رنگ به خودش در آ

 . شد ریخودتونو د نیالیمیشما سه تا؟ چقدر م

همه به خودت  نیپسره رو ا یخوایوا؟ مادر؟ خوبه نم: معصومه ثابت ماند یهر سه تا گشت و رو یرو چشمش

 !یدیرس

 !دا؟یترس دیگفتن با خوامینم خوامیاز نم گفتن،یم میاز قد: نگاه کرد وشایبه ن و

 یکه شدند شب نامزد انیمنصور یوارد خانه . دندیو معصومه را به زور با خودشان کش دندیحنانه خند وشاین

 ....حنانه و کتک آخر شب از ابوالفضل یها یشد آن بچه باز یتداع شیبرا ایارم

که دم در  نیو پسرش رامت یدیرش یابا آقا خسرو و آق. نشست او را به خودش آورد شیکه در پهلو یا سقلمه

و به  نداختیکه سرا پا چشم شده بود ن ییایبه ارم ینگاه مین یکرد و حت یکوتاه یبودند احوال پرس ستادهیا

 یآهنگ از ضبط و باند ها یصدا. و ارکستر نبود یج یاز د یبرعکس انتظارش خبر. وارد سالن شدند هیهمراه بق

سمت سالن بودند و مرد ها سمت  کیزن ها ! نبود ادیتعداد مهمان ها هم بر عکس ان دفعه ز. کنارش بلند بود

سرش درست کرده  یرو یتل راهنشیپ یاز پارچه . به تن داشت ریاز ساتن و حر یبلند راهنیپ دایپارم! گرید

و  بایواقعا ز. دسته گلش نگه داشته بود تلش را در کنار یپارچه  یبودند و پشت سرش گره زده بودند و دنباله 

 دایپارم یاز دور برا. دیرسیموقر به نظر م شیو کراوات صورت یهم با آن کت شلوار مشک نیرام. ملوس شده بود

.... دانستیم راو را مقص دیشا د؛یبگو کیبه طرفش نرفت که به او تبر هینشست با بق یتکان داد و گوشه ا یسر

 ....! دیایمتاهل است ب دانستیدوستش که م یکه برادرش به خواستگار دادیاجازه م دیاو نبا

هر  کردیاحساس م. شد یواقعا عصب ایدر مورد ارم وشایحنانه و ن ینگاه خانوم جون و متلک ها ریآخر مراسم ز تا

 .است انگار همه تحت نظر گرفته بودنش نیذره ب ریحرکتش ز

" گفتیمعصومه م. حنانه مطمئن شدند شروع به حرف زدن کردند دنیاز خواب نکهیبعد از ا. هنگام خواب شب،

چقدر  یعنیگفتم . بمونه شتریب دیبا کشهیخرده طول م هیسر حال قبراق گفته کارش  یلیزنگ زده، خ لیصبح سه

 تونمیمن نم. ختهیبهم ر یهمه چ نجایا ایتو رو خدا زودتر ب لیگفتم سه. گهید یگفت حداقل دو هفته  شتریب

: گفت دیخند. من خواستگار اومده یافتاده؟ گفتم نه برا یبرا مرتض ینگران شد گفت اتفاق. و درست کنم طیشرا

راحت گفت تا من  یلیخ. با بابا صحبت کن اینکن زودتر ب تیاذ لیگفتم حوصله ندارم سه. به به، عروس خانوم
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گفت مدت  ؟یچ یعنیگفتم . میشیم کیدماه گرد ازدواجمون نز نیآخر خیم به تاریدار میشیبرگردم بهم نامحرم م

 ..."یتو آزاد گهیاز چند روز د. کشهیآخرشو م یهشت ماه بود که االن داره نفسا غهیص

 ؟یچ یعنی: - 

 .بود که ازدواج کنم نیفکر کنم منظورش ا یول. بود بیغر بیاصال حرفاش عج. دونمینم: زل زد وشایچشمان ن به

 .کشهیازت دست نم یراحت نیبه هم لیسه ؟یشد وونهید: را بلند کرد شیدر گوش یصدا

 ....خوادیمنو نم گهید کنمیحس م. وشیخسته شدم ن: گذاشت شیشانیپ یرا رو ساعدش

اش؟ زن  غهیص یبشه؟ بش یکه چ شش،یپ یکردیم کیچقدر خودتو کوچ لو؟یرفته؟ اون اوا ادتیاون روزا رو : - 

گند و جمع کنه؟ من  نیا خوادیم یرف بزنه، اونوقت کنخواست با بابات ح مویبهتره؟ اومد ینجوریا ش؟یمخف

 ...واقعا

 .کشهیخجالت م. خوادیم: حرفش رفت انیم

 ؟یمنتظرش بمون ینطوریهم ؟یکن کاریچ یخوایتو م.... امروز فردا کنه یه... خجالت بکشه ینطوریاگه هم: - 

 کشه؟یازم دست نم ایراحت نیبه هم لیسه یگفتیتو که تا حاال م: - 

تو . خودشو خراب کنه خوادیاز تو دوس داره نم شتریرفاقتش با پدرتو ب یول. دوست داره لیسه. گمیهنوزم م: - 

 نیا. یخودتو معطلش کن یدوسش دار نکهیا یفقط برا یتونینم. شکوننیاالن برات سرو دست م یاالن جوون

  رن؟یمیم شه؟یم یچ. رسنیدوس دارن آخرشم بهم نم گرویهمه آدم همد

 .کنم یزندگ لیبه جز سه یبا کس تونمین نمم: - 

و صالحتو  ریباور کن ما همه خ. ایمعصومه به خودت ب. اریو مجنون در ن یلیل یواسه من ادا: داد هیآرنجش تک به

و باباتم جواب مثبت  تیخواستگار ادیکه ب میزاریم نیاصال فرض و بر ا. سال ازت بزرگتره ستیب لیسه. میخوایم

با پدرش چــــــــــــهل سال باشه؟  چتب یاختالف سن یخوایتو م ن؟یبچه دار بش نیخوایشما نم. بده

  ؟یفهمیم نارویا. با مادر تو فقط چهار ساله لیسه یمعصومه، اختالف سن

 .کنم کاریچ یگیخب م: - 

 شد؟ دایاز کجا پ هوی انیمنصور یسرو کله : دیباال انداخت و متفکر پرس یا شانه

 م؟یخودش اومده خواستگار شیفکر کرده پ یچ. شعوریب یپسره  دونم؟یچه م: دستش را مشت کرد یحرص

 ....خودش گفت چه خبر باشه شیپ ارویجانبازان  شگاهیآسا یباهاش رفت یخودته دو بار پا شد ریتقص: - 

 …زن داره نیا کردمیمن اون موقع ها فکر م: - 

جامعه  یها یتمام بدبخت ی هیداران را پا شیوضع خودش که راز م تیپدرش در آن وضع دنیبعد از د ایارم

سطح شناختش را از آن ها باال  یکم. نرود یطرفه به قاض کیمعصومه از او خواسته بود تا . دیکنار کش دانست،یم

 .ستیادعاع یچه کسان ب ونیببرد تا بفهمد آرامش امروزش را مد
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جانباز قطع  دنیبعد از د ایآن روز که ارم. کردیوقت فراموش نم چیشدند را ه شگاهیکه با هم وارد آسا یروز آن

بود، بهم  دهیخواب شگاهیتخت آسا یسال به شکم رو یدر جنگ قطع شده بود و س شیکه دست و پا ینخاع

 هیاز حد قادر به بخ شیب جراحتکه مجروح شد و دکتر ها بخاطر  یاز آن روز گفتیجانباز از خودش م. ختیر

 یبعدش گفت از امروزش و تابلوها یاز درد ها و سوزش ها. نبودند و بدنش را منگنه کردند شیکردن زخم ها

بود و از نوه اش که تمام  یاز دامادش که روحان. از زنش و تنها دخترش گفت. دیکشیکه با دهانش م ییبایز

 . گذاشتیاو پشت سر م یدوباره  دنیروزها را به عشق د

مرضشان  کردیفکر م دیشا خوردیدر تکان نم یاز جلو ایارم. ستیموج گفتندیمبود که  یرمردیپ گریاتاق د در

 !ستیُمسر

 چند تا سوال ازتون بپرسم؟ شهیحاج آقا؟ م: نگاه کرد رمردیپ ی دهیبه دستان لرزان و صورت چروک معصومه

 .بپرس دخترم: - 

 ن؟یشد ینطوریحاج آقا چطور ا: لرزدیهم م شیبا خودش فکر کرد عالوه بر بدنش صدا معصومه

 میداشت یپسر هیما .... واال دخترم داستانش که مفصله: تخت خودش را جابه جا کرد یو رو دیکش یقیعم نفس

عروس  یپا ریز..... کردستان گرفتنش یروز َکَمِله ها هی. تو کردستان خوندیم تیدرس روحان. نوزده ساله جده،یه

 .....نکرد ید قربونگوسفن یبه جا شونیپسرمو تو عروس....کردن شیقربان

 دیکش ادیناگهان فر. کردیم هیبرگشت که گر رمردیدوباره به طرف پ. بود دهینگاه کرد که رنگش پر ایبه ارم معصومه

 ...کرد رونیوارد اتاق شد و آن ها را ب یتختش سنگر گرفت پرستار ریزهرا گفت و ز ایزهرا  ای

و در  رودیکشته شدن پسرش داوطلبانه به جنگ م انیداد که بعد از جر حیتوض ایارم یاتاق، معصومه برا رونیب

 .... یچشم خال یبود قطع نخاع، با دو کاسه  یجانباز گریدر اتاق د. شودیم یها بر اثر انفجار موج اتیاز عمل یکی

بود و  ستادهیا یواریکرد کنار د شیدایمعصومه پ یوقت. رفت رونیب شگاهیو از آسا اوردیتاب ن نیاز ا شتریب ایارم

 ییزایباال آوردنت مال چ دونمیم: شد و گفت رهینامعلوم خ یبسوزد به نقطه ا شیبدون آنکه دلش برا. اوردیباال م

هستن . شناسمیکه م هیشگاهیآسا نیکتریکوچ نجایا ؟ینیبیم. یاریاز خودت باال م یدار... ستین یدیکه د

نداشتن دست و پا و چشم و گوش . یپا توشون بزار یمرت بتونتا آخر ع دونمیم دیکه بع یا گهید یها شگاهیآسا

.... هدف بوده کیفقط به خاطر حفظ  نایا یهمه  یول. درده هیاز خونواده هاشون  یدرده دور هیو حرکت نکردن 

که امروز من، . مملکت و حفظ کنن نیگذاشتن تا خاک ا شونیزندگ یعیطب یها یاونا پا رو تمام خوش

باز  شنیبه سخره گرفته م نطوریامروز ا دونستنیاگه م دونمینم. قدم بردارم ابونایناموسشون بتونم راحت تو خ

چهار تا  یامثال من به خاطر چادرمون انگشت نما دونستنیاگه م دونمینم! نه ای گذشتنیهم از خودشون م

 یبرا دهیپسر تازه به دوران رس هیکه  میبش ریو اونقدر حق میلک بشنومت دیو به خاطر پوششمون با میجوون

مشکل از  دونمینم. ادیبگه از پوششت خوشم نم نکهیا یکنه برا یچادرمو سر تا پامو گل یپا بزاره رو ییخودنما
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که  ییاز شما ای کنمیکه چادر سر م یافتادن از من نجایا یکه رو تختا یینایشدن از ا دیکه شه ییاز اونا! کجاست

 ....!ینیبه همه بدب

 . در کوچه گم شد یرا گفت و در آن ظهر داغ تابستان نیا

به  ییرا از او گرفت و به تنها گرید شگاهیآدرس چند آسا ایخبر نداشت چون چند وقت بعد ارم یدفعات بعد از

 ....آنجا رفته بود

 

**** 

خنده از لب . هم به جمعشان اضافه شده بودند نیو رام دایپارم نباریهال نشسته بودند و همهمه بود ا یتو همه

 .دورو برش چه خبر است معصومه بود دیفهمیکه انگار در جمع نبود و نم یتنها کس. رفتیکنار نم چکسیه

 . دیایجمع ب یتا حواسش پ فشردیدستش را محکم م یهم به اصرارش آمده بود و هر از گاه وشاین

 سر اصل مطلب؟ میحاج آقا بر. جوونا خوشبخت بشن یهمه  شاللهیا. یو شاد منتیبه م شاللهیا: - 

 دن؟یکه دو تا جوون بهم رس نیاصل مطلب مهم تر از: به خانوم جون کرد و با لبخند گفت ینگاه یمرتض

 !بها؟ ریو ش هیمهر. خب یول. اون که صد البته: در حساب و کتاب بود به حرف آمد شهیکه سرش هم خسرو

 بها؟ ریو ش هیمهر! معصومه بابا: - 

به پدرش نگاه کرد که با . وصلت شک نداشت نیاز ا یکس ذره ا چیجمع چرخاند انگار ه نیسرش را ب معصومه

 .خوامیبهام نم ریش. پنج تن، پنج تا سکه تیبه ن میمهر: شده بود رهیشک به او خ

در  شینجوم ی هیو مهر لیراح یخواستگارشب . شده بودند یهمه بزرگ منش نیمات ا انیمنصور ی خانواده

حاضر  یرا باال ببرند معصومه حت هیخانوم جون هر چه اصرار کرد که رقم مهر. ذهن هر چهار نفرشان نقش بست

 شیحرف از ش یوقت یول. هم باز به اصرار معصومه با هم افتاد یعقد و عروس خیتار. سکه اضافه شود کینشد 

انگشتر نشان  کی دیکند و به ام سکیوجه حاضر نبود ر چیبه ه. و به حرف آمد اوردیطاقت ن ایماه بعد شد ارم

. خواستندیوقت م نیهم یجور کردن جهاز مشکل داشتند و برا یبرا یمیرح یخانواده . گریتا شش ماه د ندیبنش

 یبرا یهاز را در حساباز آنها خواسته بود تا پول ج ایارم. دندیعقب کش دندیرا د ایارم یاصرار و پافشار یاما وقت

هرچند . دوباره شان اسراف بود دنیرا داشت و خر ازیمورد ن لیاو تمام وسا یکنند چون خانه  زیمعصومه وار

به آن قسمت چموش  گشتیو گفتنش برم ستیمعنیب شیکه اسراف برا دانستیم یخودش بهتر از هرکس

 ...تشیشخص

تعارف  ینیریخانوم ذوق زده بلند شد تا ش دیناه. کردند نیمع گرید یسه هفته  یرا برا یو عقد و عروس خیتار

 .نیکن نیریدهنتونو ش دییبفرما: کند

 براشون؟ میدست نزن: و گفت اوردیطاقت ن حنانه
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 نیسرش از ا. سوت بزند وشایکل بکشد و ن دایدست بزند و پارم جانیبود تا افسانه خانوم با ه یجمله کاف نیهم

 خیتار. ندیایبله بوران ب یآنقدر زود برا! شرطش را قبول کند ایارم شدیباورش نم .رفتیم جینابسامان گ تیوضع

چطور خانواده اش بعد از مدت ها  دیدینم رفتیم یاهیچشمانش س. بعد باشد یسه هفته  نیهم شیعروس

در شب سرنوشت ساز  لشیچرا سه. زدیذوق م یبدجور تو ،یخال زیچ کی یوسط جا نیا. آنقدر خوشحالند

زود معصومه  نقدریشده که ا شیوارد زندگ یکس ای! افتاده؟ شیبرا ینکند اتفاق. حضور نداشت شیزندگ

 !را فراموش کرده؟ شیکوچولو

 ؟ییکجا: - 

 ؟یگیم یچ: چشم دوخت  خوردیصورتش تکان م یکه جلو وشایدست ن به

 همه بفهمن چه مرگته؟ یخوایحواست کجاست؟ م گمیم: - 

 ....تونمیمن نم وش،یشدم ن مونیمن پش: - 

اتاق همه نشستن لباس عروستو  نیا رونیب وونهید: آورد نییرا تا حد ممکن پا شیو صدا دیرا جلو کش خودش

 !!!؟یهمه رو سکته بد یخوایم!!!! تونم؟یمن نم یگیاونوقت تو م ننیبب

 رون؟یب یاینم! عروس خانوم؟ دلمون آب شدا؟: به در خورد یا ضربه

 .نه خانومافسا ادیچرا االن م: - 

 یگند بزن یخوایم. احمق خر یدختره : کرد بزور لباس را تنش کند یاسترس به طرف معصومه برگشت و سع با

همه  یشیکارات فقط باعث م نیبا ا زمینه عز گرده؟یبرم لیکارات سه نیبا ا یبشه؟ فکر کرد یکه چ زیبه همه چ

 ایبه خودت ب ؟ینگاه به بابات کرد هی! شهیتر م اصال حواست به مادرت هست؟ هر روز داره جوون. ناراحت بشن

 نمت؟یبب. یفراموش کن اشیها و بد یخوب یبا همه  تویلعنت یکن اون گذشته  یسع

 یوا نمت؟یبب! چه خوشگل شده نیبب: کند تیرا تقو شیروح یکرد کم یرا با دست پاک کرد و سع شیها اشک

 ...نگاش کن! خدا جون

افسانه . دیدر سرش سوت کش دایپارم غیج یصدا. برد رونشیو از اتاق ب دیدستش را کش یحرکت ناگهان کیدر  و

 یو به ثمره  ستادیا شیچشمانش پر از اشک شد و در جا دیناه. دیبلند شد و چند بار گونه اش را بوس شیاز جا

 ییو دوتا دیحنانه وسط پر. روشنش کرد داص نیبرد و با بلندتر ورشیبه طرف ضبط  دایپارم. نگاه کرد شیزندگ

 . مشغول قر دادن شدند

 نستاده؟یجون دنبالش بد وا نیپرو: کرد و گفت شانیخانوادگ اطیرو به خ افسانه

 . کار داره یهنوز کل. فدات شم گنمیدرستش م: - 

 !شه؟یتا فردا حاضر م یعنی: دیپرس نینگاهش را از دخترش گرفت و رو به پرو دیناه

 . نشیببر نیایوربونت برا امشب بآره ق: - 

 .لباس را برانداز کرد یبه طرف معصومه رفت و کم و
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 ؟یبر یگفت صبح چه ساعت شگاهیمعصومه جون؟ آرا: - 

که از  ییمکث با صدا یرا باال نگه داشته بود به افسانه نگاه کرد و بعد از کم شیهمانطور که دست ها معصومه

 .حهشت صب: جواب داد امدیته چاه در م

! ایگرفت یماشالله چه عروس! افسانه جون؟: گفت کردیم یاز لباس را عالمت گذار ییقسمت ها کهیدرحال نیپرو

 .دمیملوس ند نقدریدختر ا

خدا برا پدر مادرش ببخشه، برا پسر منم نگهش : زد و با افتخار به عروسش نگاه کرد یمستانه ا یقهقه  افسانه

 ...داره

شاهد بود که چگونه خون پسرش را  یبرق باد رفت به خوب نیسه هفته که ع نیدر ا. گفت یبلند نیدر دلش آم و

که  نیو رام دایبرعکس پارم. ها را کنسل کرده بود دیخر شتریبود ب دهینخند شیبار برو کی یحت. کرده شهیدر ش

هر حرکت سواستفاده  یجلو نگونهیو ا بردیمرا با خودش  یتنها بودند معصومه هر بار کس شانیدهایدر تمام خر

تا به حال . در مقابل معصومه داشته باشد یجرأت نیهمچ ایارم دانستیم دیهر چند بع. گرفتیرا م ایگر ارم

اما هنوز هم ... خودش را به معصومه ثابت کند خواستیانگار م! بود دهیند ریحد آرام و سر به ز نیپسرش را تا ا

 ...بشود همان پسر چموش تخس ایکه باز ارم یاز آن روز دیلرزیم د،یلرزیته دلش م

بود  دهیحالت تهوع امانش را بر. خشک شده بود شیکرده بود که اشک ها هیبود آنقدر گر داریتا صبح ب شبید

شدن  فیروزها شاهد ضع نیمادرش نگران بود ا. هم که باال آورده بود انگار سبکش نکرده بود یآن سه بار

 نیاز اصرار به ا تشیاو که اصال ن یبود ول مانیکرده و حاال پش یترش را قرباندخ کردیحس م. دخترش شده بود

 !!!نبود یزیکردن چ لیازدواج تحم

 حالت خوبه؟! معصومه، مامان جان: دیکوبیبود و به در م ستادهیا ییدر دستشو پشت

 .خوبه.... حالم: در را باز کرد یا دهیصورت رنگ پر با

داره برف . اطیتو ح ستادهیسرما ا نیتو ا. باال ومدیاصرار کردم ن یهر چ. اومده دنبالت ایفدات بشم مادر ارم: - 

 !ادیم

 االن چه موقع برفه؟: رمق قدم برداشت یب

 ...بسته خیهمه جا . امروز انگار هوام لج کرده دونم؟یچه م: - 

 .مینگاهم برسر تا درمو هی دیبدو حاضر شو قبلش با: آمد رونیحاضر و آمده از اتاق ب وشاین

پسر کجا  نیا ریواگ ریهاگ نیتو ا دونمینم کردیبچه رو درمون م نیا ومدیم شبیاالن بود همون د لیاگه سه: - 

 !د؟یرفت چسب

 . که، من خوبم خوادیدرمانگاه نم: و پر بغض گفت دلخور

 . را عوض کرد و به هال برگشت شیلباس ها عیسر. را کنار زد و وارد اتاق شد وشاین

 مامان بابا خوابه؟ :- 
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 .خرده نگرانت بود هی. شبیآره مادر؟ آرام بخش خورد د: - 

زد  خیشوهرم . فتیراه ب یشد ریخانوم اگه س: که سر سفره نشسته بود گفت وشایرا سرش گذاشت و به ن چادرش

 .اطیتو ح

بلند شد و صورتش را  شیاز جا. با تعجب به معصومه نگاه کرد کردیکرد همانطور که سرفه م ریگ شیدر گلو لقمه

 یدر م یگریداشت به عقد مرد د گریتا چند ساعت د شدیعوض م زیهمه چ دیمعصومه با یبرا. بوسه باران کرد

 دخترانه اش را با او ساخته  یاهایکه تمام رو یهمانطور آزادانه مثل قبل به کس توانستیآمد و نم

 نیدر ا. فرستادیم شیها هیبه ر قیعم یرا با کام گارشیخر سکه پک آ دیرا د ایکه رفت ارم وانیبه ا. فکر کند بود

را که به اصرار  شیپاشنه پانزده سانت دیکفش سف. بود دهیدر دست او د ادیو مضر را ز کیجسم بار نیمدت ا

 . کله پا خواهد شد شکف نیشک نداشت که امشب با ا. بود را به پا کرد دهیخر ایارم

چشمش شد  ریز قیو گود عم دهیرنگ پر یمتوجه . را از دستش گرفت لیوسا یا رهیجلو آمد و با نگاه خ ایارم

 دیکشیم وشایکه ن ییها ازهیاز خم. پشت وشایمدت معصومه جلو نشست و ن نیمثل تمام ا. نگفت یزیاما چ

 .شد ادهیپ نیو از ماش داشتنگه  یگوشه ا ایارم. مانده داریب شیرا پا به پا شبیمعلوم بود که تمام د

 کجا رفت؟: - 

اگه تو . برام یدیزحمت کش یلیخ. چند وقت شرمندم نیبابت ا یراست. دونمینم: عقب برگشت و زمزمه کرد به

 .منو ببخش. کردمیمن حتما دق م ینبود

 .رمیبگ امویخوش خدمت نیکن که من بتونم جواب ا یآدم زندگ نیتو ع: - 

 .تهامشب دعو اتیجواب خوش خدمت: نازک کرد و گفت یچشم پشت

 ؟یگیجان من راست م: دیکش یدو صندل نیرا ب خودش

 ؟یکنیاسب باز م نیجلو شوهرم دهنتو ع یکشیخجالت نم. گفتم خواب از سرت بپره نوینه، ا: - 

 - ...:برا من کنهیچه شوهر شوهر م. بابا خفه

 . کاکائو ها را به سمت معصومه نگه داشت ریش ینیرا باز کرد و س نیدر ماش ایارم

 .برگردونم دیرو با ینیس وانارویبردار ل. نیفکر کنم صبحانه نخورد: نگه داشت نییرا پا سرش

اوووووووف منم که ! دهایپوش میچه کاپشن دختر کش.. یو باشعور یجنتلمن نیشوهر به ا! کنه بیبابا خدا نص: - 

 .دلم غش رفت

 نندیهر چه اصرار کردند عروس را بب. ندشد شگاهیشلوغ کنان وارد آرا دایدو بود که حنانه و پارم کینزد ساعت

 شیموها دیکار صورتش تمام شده بود لباسش را پوش. اجازه نداد که وارد اتاق مخصوص عروس شوند شگریآرا

هم نکرد همه  یخاص شیکردند آرا عسرش جم یرا ساده رو شیمانده بود همانطور که خودش خواسته بود موها

چشمانش را دو چندان  ییبایو خط چشم نازک پشت چشمش ز یرنگ دودکم  ی هیسا. بود تیو ال میمال زیچ

فشارش  کردیحالش خوب نبود حس م یلیخ. دینشست کارش به اتمام رس شیموها یکرده بود طور که رو
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در  یآمده دورش جمع شده بودند و مسخره باز مهیندخترها . وجودش را گرفته بود یهمه  یضعف بد. افتاده

قرار گرفته بود جلو رفت  یسرش به طرز مسخره ا یباال هیفر شده بود و بق مشیکه ن ییبا موها وشاین. اوردندیم

 !کثافت؟ یچه ناز شد: و بغلش کرد

برو اونطرف بزار : را منار زد و گفت وشاین دیرسیترسناک به نظر م یشده کم شیآرا مهیبا صورت ن دایپارم

 .خوبه فتهیپس ن یداداشم از خوش چاریب یوا... نمیعروسمونو بب

 یبود و حلقه ا ستادهیعقب تر ا یکه هنوز درست نشده بود کم یا ختهیبهم ر یدخترانه و موها شیبا آرا حنانه

حنانه . معصومه متوجه اش شد و خودش را به او رساند و در آغوشش گرفت. اشک در چشمانش نقش بسته بود

 !!!یریم شمونیاز پ یدار شهیباورم نم. معصومه یخوشگل شد یلیخ: دیهق هق کنان نال

 ....یکنیول کن عروسمونو خرابش م: کرد شیحنانه را گرفت و از معصومه جدا یاز پشت شانه ها دایپارم

 یمن سیفل یو سنت انکاح

معلوم،  ی هیتا شما را با مهر دیدهیبه بنده وکالت م ایآ ؟یمیرح یمکرمه، خانوم معصومه  یمحترمه  زهیدوش

به  یمسکون یدستگاه خانه  کی یبه اضافه  یبهار آزاد یو شمعدان و پنج سکه  نهیآ د،یججلد کالم هللا م کی

 لم؟یدراورم؟ بنده وک انیمنصور ایارم یعقد دائم آقا

 ه؟یچ گهید یمنزل مسکون: برگشت و آرام زمزمه کرد ایتعجب به سمت ارم با

 ...ندارم شتریخانوم که ب هی. خودم خواستم: زد و جواب داد ییلبخند مکش مرگ ما ایارم

 لم؟یعروس خانوم وک: - 

 ...نهیعروس رفته گل بچ: عقد را نگه داشته بود گفت یکه پارچه  دایپارم

 ... شد رهینور خ یسوره  یها هیتأسف تکان داد و به آ یاز رو یسر معصومه

و دسته گل را  دیکش یقیعمنفس . مرتب بود زینگاه کرد همه چ نهیدر پارک کرد و به خودش در آ یرا جلو نیماش

 یکه نکند اتفاق ختیدلش ر. کوچه شد یشلوغ یشد متوجه  ادهیکه پ نیاز ماش. کنارش برداشت یصندل یاز رو

با . دیکش یو چهل چراغ ها نفس آسوده ا سهیر دنیکه شد با د اطیباز بود وارد ح مهیدر کوچه ن! افتاده باشد

 هینموندن ! معرفتایمراسم گرفتن ب میچه هول هول! رفته زن گرفته افشیکچل با اون ق یپسره " خودش گفت

 ....خرده منتظرم بشن تا برگردم

!!!" دمیچه سر بزنگام رس. " عقد یبودند دور سفره  ستادهیپنجاه نفر ا بایتقر. و وارد شد دیکش نییرا پا رهیدستگ

خوش  یدر کت شلوار دهیبا سر تراش نهیسکه دست به  دیاما ابوالفضل را د ابدیچشم چرخاند تا معصومه را ب

را از دست  لشیمغزش قدرت تحل. کندیم گاهبه عروس و داماد ن تیو با جد ستادهیپدرش ا لچریدوخت پشت و

باز چشم چرخاند و جلو تر !" د؟یرس نجایکرد که کار به ا یبازم خرابکار یعنیحنانه؟ حنانه عروس شده؟ . " داده بود

 "ه؟یک یپس عروس! یلعنت." دیسابیعقد قند م یپارچه  یرفت حنانه رو

 لم؟یبنده وک کنمیبار سوم عرض م یعروس خانوم برا: - 
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تمام  ایحاال دن نیهم خواستیدلش م. اما لرز هم داشت ختیریعرق م دیآن چادر کلفت سف ریز. دیلرزیم شیصدا

 . شود تا او مجبور به جواب دادن نباشد

 .خوانیم یلفظ ریعروس خانوم ز: در آمد دایپارم یصدا دوباره

گردنبند به چه کارش ! ایآه خدا. بود در دستش گذاشت نیسبز مز یاقوتیکه با  انیکتش گردنبند برل بیاز ج ایارم

روزها حکم  نیا شیکه برا دادندیلحظه به او م نیرا در ا یکس. دادندیبه او م یبهتر یلفظ ریآمد؟ کاش ز یم

 "؟یمحوم کن نیزم یحاال از رو نیهم کنمازت خواهش  شهیم رم؟یمیمن چرا نم ایاصال خدا. "داشت ژنیاکس

دارن تو خونه  ویعقد ک ایخدا." عروس گذاشت یپا یرا رو یمخمل قرمز رنگ یشد که جعبه  ایارم یمتوجه  لیسه

 "ره؟یگیعروس سرشو باال نم نیچرا ا رن؟یگیم یمرتض ی

 لم؟یعروس خانوم؟ بنده وک: - 

 !دلش به رحم آمد دیشا.... چه شده دانستیانداخت، نم نهیدر آ ایبه صورت مضطرب ارم ینگاه

 .بزرگترها؛ بله یپدرم، مادرم، و همه  یبا اجازه : - 

 دیچادرش را عقب کش یکم. در سرش راه انداخته بود یبازار شام غیو دست زدن و سوت و ج دنیکل کش یصدا

 .چشم در چشم شد لیکند که با سه دایتا بتواند مادرش را پ

 نیسبز غمگ یچشم ها نیشک نداشت ا. تحمل وزنش را نداشتند گریشده، زانوانش د یخال شیپا ریکرد ز حس

 "؟یکرد کاریبا من چ ایخدا! " باشد تواندیجز معصومه نم یکس یبرا بایز شیآرا نیبا ا

 شیپر اشک جلو یمرد که با دسته گل و چشم ها نیا. امکان نداشت نیا ستادیا شیناخوداگاه در جا معصومه

 ! بود لیسه هیبود، فقط شب ستادهیا

 ... ما مهمونا منتظرن یخونه  میبر دیبا زمیعز: شد دهیکش شیبازو

 .زد وشایبه ن یضربه ا. افتاد که در امتدادش معصومه مسخ شده بود لیو نگاهش به سه دیبا خنده چرخ دایپارم

 ...لیسه وشین: - 

 .داد صیاش را تشخ دهیخم یشانه ها شدیجا هم م نیاز هم. وحشت زده به او نگاه کرد وشاین

 !یوا.... یوا... یوا: - 

 حواست به من هست؟ زمیعز: وارد کرد شیبه بازو یگریفشار د ایارم

 .سالم: - 

 .نیخوش اومد. دکتر یسالم جناب آقا! به: به ذهنش فشار آورد یکم. سمت صدا برگشت به

 یخوشبخت بش شاللهیا: را به سمت معصومه یجعبه مربع کوچک بشیگرفت و از ج ایگل را به سمت ارم دسته

 .خانوم کوچولو
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اش  دهیبه انگشتان کش لینگاه سه. برد شیالک زده به سمت جعبه پ یرا با آن ناخن ها دشیلرزان سف دست

ابوالفضل . ش فشرده شد به عقب برگشتشانه ا... دست ها بوسه کاشته بود نیا یمات مانده بود چقدر بر رو

 .یفقرا کرد ریاز فق یادیچه عجب؟  ل؟یسه یاحوال ستاره : بود

 .یخواهرمو خوشبخت کن دوارمیام: را در آغوش گرفت ایابوالفضل ارم. اکتفا کرد یلبخند کوتاه به

 .کنمیم شیخوشبخت یتالشمو برا یهمه : - 

 .و بکنکار نیحتما ا: شانه اش نشاند یضربه رو چند

شام خورده شده بود و مهمانان با . سوزن انداختن نبود یوسط هم جا. بود تییپر از جمع انیمنصور ی خانه

اصال در حال خودش . از مهمان ها هم عزم رفتن کرده بودند یبعض. مشغول بودند دنیبه رقص یشتریب یانرژ

مادرش چند بار خواسته بود به وسط برود و برقصد اما قبول نکرده ! دو رو برش چه خبر است دانستینبود نم

 .مراسم مسخره هر چه زودتر تمام شود نیا خواستیدلش م. بود

 یمرتض. دیرا بوس شیپدرش زانو زد و دست ها یپا یجلو. دیرس انیصبح بود مراسم به پا یاز سه  ساعت

: و گفت دیسرش کش یرو یدست. بردندیم شهیهم یرا داشتند برا شیچولوقلبش فشرده شد دختر خوشگل کو

 .پاشو بابا جون پاشو دخترم، شوهرت منتظرته

بود و  ستادهیدر ا یحنانه جلو. بغلش را گرفت چادرش را سرش انداخت و بلندش کرد ریفس فس کنان ز دیناه

 شیشانیپ یرو یض کرده بغلش کرد و بوسه اابوالفضل بغ. را از دست داده زشیکه انگار عز کردیم هیگر یطور

را دست  ایابوالفضل او و ارم. بودند ستادهیا لیو به همراه سه انیمنصور یخانه شان خانواده  وانیا یرو. نشاند

. نیبش ریهم پ یبه پا شاللهیا: دست داد ایهم جلو آمد و با ارم لیسه. به دست داد و خواهرش را به او سپرد

 .مواظب دختر کوچولومون باش

 …چشم: معصومه ناراحت بود سرش را تکان داد زمزمه کرد یکه از ناراحت ایارم

انداخت و در را  دیکل ایارم. لرزان از آسانسور خارج شد ییبا پاها. کردند یبوق کنان آن ها را تا خانه همراه بوق

 .خانوم دییبفرما: باز کرد

به آدم منتقل  یحس آرامش خاص. بود یدکور خانه کرم و صورت. به دور و برش انداخت یهال شد نگاه وارد

چادرش از سرش برداشته . و اتاق خواب کنار هم قرار داشت ییحمام و دستشو. و اپن بود یآشپزخانه نقل. کردیم

 .و به عقب رفت دیکش یبلند نیشد ه

 ؟یدیترس: - 

به خودش جرأت داد جلو رفت نفس . انداخت نییود سرش را پاشده ب رشیگ بانینزد استرس بدجور گر یحرف

 یحس بد. معصومه چشمان متعجب و خجالت زده اش را به او دوخت. تند شده بود، شنلش را درآورد شیها

و تو همان لحظه همه  ندبه زور به خوردت ده یرا که دوست ندار یزیکه چ یاحساس تهوع؛ مثل زمان. کرد دایپ

 . یاوریجا باال ب کیرا 
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 نیچشم ها ا نیا دیآ یشدن به او خوشش نم کیاز نزد دانستیچرا؟ اما م دانستیقدم عقب رفت نم کی

تا چهل روز بهم  خوامینم" را به خاطر آورد شیحرف ها. ترساندیاو را م یزده بودند که گاه خیروزها آنقدر سرد 

. شدیاز عدد استفاده م زیچاز هر  پاک شدن یو معموال برا سستیچهل عدد مقدس دانستیم." نیبش کینزد

شنلش را برداشت  نیزم یزد و خم شد از رو یپوزخند! پاک شود؟ از خودش؟ زیاو از چه چ خواستیمعصومه م

 . دوشش انداخت و به سمت اتاق خواب رفت و در را بست یو رو

را باال  شینخورده ها یهمه . است هجوم برد ییدستشو کردیکه فکر م ییو به سمت جا اوردیتاب ن نیاز ا شیب

به خودش نگاه کرد به لباس  ستادیا نهیآ یرو به رو. تا در را باز کند کردیو از او خواهش م زدیبه در م ایارم. آورد

 یرو یاهیرد س. پرداخته شده بود اطشیکه بابت پارچه و خ یسرسام آور متیبلندش و آن ق نیعروس آست

 نیاول کردمیوقت فکر نم چیه: ر زدن خسته شده بود پشت در نشستکه از د ایارم. صورتش راه باز کرده بود

 .باشه ینجوریشب بعد ازدواجم ا

از من بدبخت ترم  ایخدا" کردیو با خودش فکر م کردینگاه م نهیو به خودش در آ کردیم هیصدا گر یب هنوز

 "هست؟

که تا  یگفت دونمیم میفیمن آدم کث یکنیفکر م دونمیم: و گفت دیتافت خورده اش کش یدر موها یدست کالفه

 .ستمینجس ن گهید ینشم تا مطمئن ش کیچهل روز بهت نزد

هر چند چهل روز را . غهیچهل روز زمان عده اش بود بعد از ص گفت؟یاو چه م. شد لیاش به هق هق تبد هیگر

 .داشت اجیماه و ده روز احت کی نیپشت سر گذاشته بود اما روحش به ا

 بهم؟ یدیگوش ممعصومه جان؟ : - 

 ختهیبهم ر شیآرا نیبد نبود تا از شر ا. افتاد ییدستشو عینگاهش به ما. کردیفرق م لیصدا زدنش با سه چقدر

 . راحت شود

 ؟یاینم رونیچرا ب ؟یکنیم کاریچ یاون تو دار: - 

باز شد و معصومه با  ییدر دستشو. دختر کالفه اش کرده نیا یمعلوم بود که حساب شیبلند و عصب یصدا از

 یدختر همه  نیا. راهش بلند شد یاز جلو عیسر. آمد رونیب دیباریکه هنوز م یصورت پف کرده و چشمان

اش  یاضیاو که ر امد؟یدرست از آب در نم شیکدام از حساب کتاب ها چیچرا ه. بود ختهیمعادالتش را بهم ر

 .فشرده شد شیاشک ها دنیقلبش از د!!! خوب بود یلیخ

 کردم؟ یمن کار ؟یکنیم هیچرا گر: منجمد شده اش گذاشت یگونه  یرا رو تشدس

 کرد،یکه گرمش نه، داغش م یآن آغوش... نبود یول. گرم شود یکم خواستیدلش م. کردیوجودش درد م ی همه

 ...وقت نبود چیبه بعد ه نیاز! امشب نه. امشب نبود

! شد؟یخنک م یبد ک یروزها نیداغ ا. وقت بود که سست شده بود یلیخ شینشست پاها نیزم یشد و رو خم

 "دادمیادامه م دینبا شیوقت پ یلیاز خ دیشا. بود؟ نه، نبود. من که غم نبود یایتو رو"
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*** 

 

 خوابهیکه با برکه نم یکه گندم زارو عاشق کرد ماه یباد

 تابهینم گهیکه د یدیخورش دهیکه بارون و نبخش یابر

 ستیتنها ن یکه ترکش کرد یم، برگشتن مردرفتنت دردا با

 ستین ایبدون عشق؛ دن ایدن دمیتازه فهم زیچ هی اما

! ایخدا. " نکند الیهمه فکر و خ نیتا ا اندازدیسرش را از تنش جدا کند و دور ب شدیکاش م. هم گنگ بود هنوز

 ! و عشقم دود شد رفت هوا میو خوش یآن زندگ کی! زد دشویق دیبدون تو رو که با یشب زندگ کیچرا من؟ 

 بارونم کیشدم نزد یروزا ابر نیدارم ا یبیعج حال

زانوانش را بغل . تمام آن خاطرات یبه سو دیدلش پر کش. دلش تنگ شد. و مردانه زار زد. شکست بغضش

مگه من  ایخدا. یباش شمیبازم پ خوامیم! یلعنت م؟یزندگ یکه نفس هات پر شده تو هوا یرفتیم دیحاال با." گرفت

قلبش از غروب که با . بهش دست داد یحس خفگ. ستمیآدمم، آهن ن. چقدر توان دارم؟ به خدا منم آدمم

به طرف پنجره رفت و . داشت یبیدرد عج کیرو به رو شده بود تا به حاال  شیزندگ یصحنه  نیوحشتناک تر

برف  مونیبه نظرت عروس! لیسه ."هم برف آمد شیآنقدر که عروس. برف دوست داشت. آمد یبرف م. بازش کرد

 ...!یشک ندارم تو هم تو فکرم هست" اد؟یم

 زمستونم ریچند ساله درگ ؟یگردیبهارو برنم چندتا

  مونمیتو م ادیبرف و بارونم به  مونمیتو م ادیزمستونم به  نیا

ده بود گوشه از ذهنش مان کی یمرتض یحرف ها. بود نیسنگ ستیو ب ستیدو یبشکه  کی یبه اندازه  سرش

بود که  روزید نیدخترم چقدر بزرگ شد؟ انگار هم یدید. " خوردیو از همان گوشه داشت ذره ذره کل مغزش را م

. نیخوایم گرویتو و معصومه اس و همد نیب یزیچ هی کردمیفکر م شهیچرا هم دونمینم یول... کردیم یتات یتات

 میچیگذشت و ه نتونیب یچ دمینفهم... شما باهم شتریب ییمسعود و اشنا یو حرف ها غهیص انیاون جر

 شهیچه خوب م یبرادرم نیتو که ع کردمیفکر م... یبزنه ول یحرف هی تونیکیهم صبر کردم  یلیدم؟خینپرس

 کنمیاشتباه م ییوقتا هیمنم .... نیراحت سرمو بزارم زم الیخبسپارم دستتو با  مویزندگ یو همه  یدامادمم بش

رو  یکس تیهمه دست دست کردم که آماده بشم رضا نیا ایخدا..... " دخترم خوشبخت بشه دوارمیام یول گهید

و  طیشرا تونمیمن نم. ختهیبهم ر یهمه چ نجایا ایتو رو خدا زودتر ب لیسه. " تر بود یکه از همه راض رمیبگ

 لیحوصله ندارم سه." مبه به، عروس خانو." من خواستگار اومده ینه برا"افتاده؟  یبرا مرتض یاتفاق کنمدرست 

ماه گرد  نیآخر خیبه تار میدار میشیتا من برگردم بهم نامحرم م. "با بابا صحبت کن اینکن زودتر ب تیاذ

از چند . کشهیآخرشو م ینفسا رههشت ماه بود که االن دا غهیمدت ص" ؟یچ یعنی." میشیم کیازدواجمون نزد

 ... یتو آزاد گهیروز د
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 ! یرو انتخاب کن ایارم نکهینه ا. یفقط خواستم تو آزادانه انتخاب کن من

 مونمیتو م ادیبه  تونمیکن من تا م یو تالف این یتونیم یچ هر

*** 

به خودش . نشست خیم شیبرهنه سر جا یبا باال تنه  ایارم دنیبا د. باز کرد و غلت زد یرا به سخت شیها چشم

روز  کیگذاشته بود و  شیکه در چمدان لباس ها یعروسک یخال خال دیسف ینگاه کرد با آن بلوز و شلوار بچگانه 

آمد و به  رونیپتو ب ریاز ز! را عوض کرده سشلبا یآمد ک ینم ادشیاما . مادرش به آنجا آورده بود یقبل عروس

 ... یآب یگریقرمز و د یکیبه مسواک ها نگاه کرد . و وز شده بود دهیبهم چسب شیرفت موها ییسمت دستشو

هال  یبه ساعت تو یاز اپن آشپزخانه نگاه. دیچ زیم یصبحانه را رو لیوسا خچالیرا روشن کرد و از  یکتر ریز

 یهمان لحظه چشمش به لباس عروسش افتاد که رو. شده داریگفت زود ب شدیم. خوب بود. مینه و ن. انداخت

 .را برگرداند شیرا ماساژ داد ورو شیها قهیشق. بود ایکنارشان هم کت و شلوار ارم. از مبل ها پهن شده بود یکی

و  ستادیدوش ا ریز. کردندیرا باال داد آن ها در خانه شان از لگن استفاده م شیوان ابروها دنیحمام شد با د وارد

دوش  ریکرد و از ز یاحساس سبک یکم. دیپوستش دو ریز یحس لذت بخش. تن سردش را به آب گرم سپرد

 در  زانیاو یبه حوله ها. کرد بلهدارد مقا یچه مزه ا ندیحسش که برود در وان و بب نیآمد و با ا رونیب

 رونیو ب دیخودش را خشک کرد و دوباره همان لباس ها را پوش یسرسر... یآب یکیقرمز  یکینگاه کرد  رختکن

خشک را  ییرا گشت تا توانست چا نتیچند کاب. را کم کرد یکتر ریرفت و ز راست به سمت آشپزخانه کی. آمد

 . کند دایپ

 .کردینگاه م شیبه هال نشسته بود و به بخار چا پشت

 .ریسالم صبح بخ: - 

 .دمیترس یوا: قلبش گذاشت یرا رو دستش

 .ییبار بود رفتم نونوا نیاول. نون تازه گرفتم. بترسونمت خواستمینم دیببخش: را باال گرفت و گفت نان

ها  یتازگ. نگاه کرد ایبه لباس گرمکن ارم خوردیرا م شیقلپ از چا کیزد و همانطور که  یمنظور یب لبخند

 . دیآ یبه حساب م پیخوشت یبود جز آن دسته از پسر ها دهیفهم

 ؟یبخند شهیهم شهیم: - 

اگر  دانستیم. هم فرق دارد یلیفرق دارد خ هیدختر با بق نیبود ا دهیفهم ایارم. در همان حالت خشک شد لبانش

ذره را هم  هیدختر همان  نیاما ا شدیتا بناگوشش باز م ششین عیسر گفتیم یگریحرف را به هر کس د نیا

 ...کرد غیدر

 ؟یزیریبرام م ییچا هی. رمیدوش بگ رمیم: را عوض کرد حرف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ١٣٢ 

 یشرشر دوش حمام با شرشر آب کتر یصدا. فنجان خم کرد یرا رو یکتر. را به عالمت مثبت تکان داد سرش

کانتر گذاشت و به سمت  یفنجان را رو. زنگ تلفن هم به آن ها اضافه شد یلحظه صدا نیادغام شده بود در هم

 .تلفن رفت

 بله؟: - 

 .سالم عروس خانوم: - 

 .زمیخواهر شوهر عز. سالم: زد دایپارم یزده  جانیبه لحن ه یبند مین لبخند

 درآورده، چه خبــــــــــر؟ لویعروس خوشگلمون بشم که چشم فام یاوووو فدا: - 

 .شماست شیخبرا که پ. خبر چیه: و گفت دیلحن مرموزش خند به

 چپ هوا چطوره؟ یتو کوچه عل: - 

 یجد. آبش سرشانه اش را مرطوب کرده بود یکه قطره ها دیکش سشیخ یدر موها یمبل نشست و دست یرو

 . سیهوام بدک ن: شد و جواب داد

 نکرده؟ تتیکه اذ ایارم: کرد یرا درگوش شیصدا

 . نه: زانوانش و گفت یخودش را خم کرد رو. افتاد ایارم یو صبور شبشید زیرقت آم تیوضع ادی

شادتر کرد و  شهیلحنش را از هم. ندارد یخوب یو اوضاع روح ستیسر حال ن ادیمعصومه ز دیفهم دایپارم

 .ناهار از طرف افسانه خانوم دعوت کرد یآنها را برا کردیم غیج غیور که جهمانط

 بود؟ یک: دیاز پشت سرش پرس یکه کس گذاشتیم شیرا سر جا یلبخند به لب گوش معصومه

کوچک  یبا آن حوله  شیکه باال تنه اش لخت بود و مشغول خشک کردن موها ایخورد و به ارم یمحکم تکان

 .بود نگاه کرد

 !خانوم خانوما ییچقدر ترسو: و گفت دیلپش را کش ایارم

چانه اش گذاشت و  ریبالبخند نگاهش کرد دستش را ز ایارم. نگفت یزیرا پشت گوشش گذاشت و چ شیموها

 .مجبورش کرد به او نگاه کند

 .یموهاتم که خشک نکرد! نچ نچ نچ نچ، نگاش کن: - 

تنگ شده بود  یعسل یآرامش آن چشم ها یدلش برا. دیترسیم ایارم یمشک یاز چشم ها یچرا ول دانستینم

بدنش مور مور شده بود باز هم آن  یهمه  زندیاالن پوستش تاول م کردیآنقدر داغ بود که فکر م ایدست ارم

 . وجودش را دربر گرفته بود یحس بد تهوع همه 

 ...ومهمعص یدوشش برداشت و شروع کرد به خشک کردن موها یرا از رو سشیخ یحوله  ایارم

ناهار  یهم برا نینکرده بود با خودش فکر کرد حتما رام دایپ یو او هنوز لباس مناسب شدیرفتن حاضر م یبرا دیبا

 شهیحرف حنانه افتاد که هم ادیدوباره مشغول گشتن شد . گذاشت فشیاش را تا کرد و درون ک یچادر رنگ دیایم

 "شهینم دهیچون اصال د کنهیتوجه نم لباستبه  یکس ؟یبپوش یچ کنهیم یچه فرق یزاریچادر م یوقت: گفتیم
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 یکرد وقت یفکر م شهیخنده اش گرفت، هم ،یو شلوار بافتن کیبه خودش نگاه کرد، در آن تون. با حنانه بود حق

هم  دنشانیبا د یکه حت دید یپاساژ م یها نیتریپشت و شهیکه هم یخواب یاز آن لباس ها یکیازدواج کند 

صبح  یعروس در فردا کیبود که  ین لباسیمسخره تر یو شلوار بافتن کیرا بپوشد اّما حاال تون دیکش یخجالت م

 یها در باال یرا مثل ژاپن شیکه تمام موها یپسیخنده دارش با آن کل ی افهیاز ق! توانست بپوشد یم شیعروس

گذارد  یکه چادر م یکه کس دیرس جهینت نیسرش جمع کرده بود دل کند و دوباره به تکاپو افتاد، در آخر هم به ا

که  دانستیخودش بهتر م قتیاّما در حق گر،یبود د یدارد، همان مانتو و شلوار کاف صبه لباس خا یاجیچه احت

 !انگشت شمار است و لباس خاص اصال وجود ندارد شیلباس ها

بودن  نییروز ها پا نیچرا ا دانستیبود، نم دهینشست، صورتش رنگ پر شیو رو دیرا کش نهییآ یجلو یصندل

 !زند؟یدامن م شیفشار و تهوع هم به بدتر شدن اوضا

 د،یرس یرنگ به نظر م یهنوز هم صورتش ب دیمال شیرا به لبا یو رژ لب گل به دیکش شیمداد به چشم ها یکم

 یسم ینبود، دستش به طرف رژ گونه  یبود اّما هرجه بود او راض ششیاز حد آرا شیبخاطر کمرنگ بودن ب دیشا

اش را به  هیشد، تک ایبمالد متوجه ارم شدر پودر چرخاند اّما تا خواست آن را به گونه ا یاش رفت، شتش را کم

 د،یخجالت کش یکرد، کم یبه او نگاه م نهییبود و از آ ستادهیپشت به او ا نهیداده بود و دست به س وارید

 !نگاه کند؟ زهایچ نیدارد شوهر آدم به ا یمعناصال چه  ند،یکردن بب شیدوست نداشت شوهرش او را هنگام آرا

اونو  شهیم: به حرف آمد ایکرد که ارم کیلب گفت و شت را به گونه اش نزد ریز یانداخت و لعنت نییرا پا سرش

 .شده ادیز شتیبه نظرم آرا ینزن

گرفت؟ خنده دار بود، در هر  یم رادیساخت و ا یم زیاو چ یچیگفت؟ از ه یم یپسر چ نیا د،یباال پر شیها ابرو

 شیرا نداشت، رژ گونه را در همان حالت رها کرد و بلند شد تا لباس ها یگونه اصطحکاک چیه یصورت حوصله 

با نوک  ایو در همان حالت ماند تا ارم نکردروبرو شد، آنقدر سرش را بلند  ایپهن ارم ی نهیرا بپوشد که با س

که نگاه معصومه در چشمانش نشست  نیفت و سرش را بلند کرد و همچانه اش را گر ریانگشت اشاره اش ز

 د،یبوس یلب معصومه گذاشت، پرحرارت و طوالن یخودش را باخت و شرط و شروط را فراموش کرد، لبش را رو

اش گذاشته بود و فشار  نهیس یرا رو شیاّما معصومه دست ها دیبکش رازتخت د یقانعش کند تا رو کردیم یسع

کالفه شده بود عقب  تیوضع نیکه از ا ایارم. اوردیمحسورش در م یلب ها نیاز ب ینامفهوم یداد و صدا ها یم

 .دیکش

 چته؟- 

گفت تو به  یم هیکرد و همانطور با گر یپاک م ایرا از آب دهان ارم شیکند لب ها یبداند چه کار م نکهیا بدون

 .قرارمون تا چهل روز بود ،یمن قول داده بود

نکنه  ،یکن یقرار، چرا از من فرار م یگور بابا: معصومه عقب رفت نباریتر از قبل، ا یشد، عصبان کشینزد هدوبار

 !نامحرمم و خودم خبر ندارم؟
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به جسمم  دیشا م،یآره نامحرم"شد، با خودش گفت رهیخ ایارم یاش به صورت در هم و کالفه  یچشمان اشک با

 "یبه روحم نامحرم یول یمحرم باش

 "نداره یخصوص یجا چیخونه که ه نیلعنت به ا"عقب عقب از اتاق خارج شد، به دور و برش نگاه کرد همانطور

 کاریمن چ ایخدا"داد و بغضش را رها کرد هیتک واریقرمز د یها یشد و درش را قفل کرد و به کاش ییدستشو وارد

 "خودم خودمو از چاله انداختم به چاه یبا دستا ا،یکردم خدا

فقط  یعنیکرد،  یبرخورد را م نیچه بود، چرا با او ا یبرا شیکار ها نیا کرد،یاش م وانهیداشت د گریدختر د نیا

 یبرا شیگارد گرفتن ها نیا! کرد یها برخورد م یپس چرا با او مثل جزام رد،یداشت تا او را بپذ اجیبه وقت احت

او را پس بزند، کالفه و  هیبا گر نطورینبود که ا یزیچ گریکه د دنیاّما بوس...رابطه یبرا خواستیچه بود؟ وقت م

نگرفته بود که معصومه فس  شتریروشن کرد، هنوز سه، چهار کام ب یگاریمبل پرت کرد و س یخودش را رو یحرص

ظاهر شد، سرش را بلند  شینگذشته بود که جلو قهیاتاق رفت، پنج دق یآمد و بسو رونیب ییفس کنان از دستشو

چادرش  ،یرنگ زرد و نارنج بیبا ترک یو شال نیبا شلوار ج یسورمه ا یمانتو د،ییاو را پا یکم یچشم رینکرد، ز

 نقدیا یهمه سادگ نیدختر با ا نیچرا ا ایخدا" کرد یپا و آن پا م نیا یزیگفتن چ یهم ور دستش بود و برا

را از  ریدر رفت، شمش یزد و به سو چنگ زیم یرا از رو چیخاموش کرد و سوو یگاریس ریرا در ز گاریس" هیخواستن

 .آمد یگونه حساب کار دست معصومه م نیا دیرو بسته بود، شا

زل زده بود، به خودش آمد، چادرش را سر کرد و از خانه خارج شد، وارد آسانسور که شد  ایارم یخال یبه جا منگ

آنقدر ذهنش  د،یکش یل مکف گ یهم در آن حضور دارد، با نوک کفشش رو یگریاصال متوجه نشد که کس د

آهنگ گل  یصدا ند،ینب راکه فقط چند قدم با خودش فاصله داشت  یجفت کفش مشک کیمشغول بود که آن 

 ایاز آن خارج شد، ارم زیتوجه به همه چ یب" همکف یطبقه "یکوچک اتاقک را پر کرده بود، با صدا یفضا دهیارک

 یسوز داشت، همانطور بیبارد، هوا عج ینتظرش بود، برف مخارج کرده بود و در کوچه م نگیرا از پارک نیماش

پر زرق و برق و گران بنظر  یادیز ن،ینگ فیپهن با چند رد یحلقه  کی ،رفت به حلقه اش نگاه کرد یکه به جلو م

 ...درشت نینگ کیبا  کیبار یحلقه  کیبه دست راستش نگاه کرد .دیرس یم

 ؟یکدومو پسند کرد یخب خانوم: - 

 .داره وسطش نینگ هیکه  یاون، اون:زد و گفت یبرق شیها چشم

 !؟یگیکدومو م: چشم چرخاند یکم

 .یدوم نییسوم از پا فیرد: - 

 ؟یدوسش دار. دمشیآهان د! یدوم نییاز پا: - 

 .خوشگله یلیاوهوم خ: - 

 ...نه به اندازه خانومه من یآره قشنگه ول: نگاهش کرد دارانهیو خر دیطرفش چرخ به

 .انداخت نییگل انداخت و سرش را پا شیها لپ
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 مش؟یبخر میبر! من یخجالت یخانوم کوچولو: زد و گفت یلبخند

با بابام  یایو ب یایبا خودت کنار ب ینه االن نخرش هر وقت تونست: سرش را بلند کرد و شتاب زده گفت عیسر

دسته  هی! آهان! ووووووماو. بپوش ادمیبهت م یلیکه خ تیاون کت و شلوار طوس! یراست. بخرش یصحبت کن

 . اریحلقه رو هم با خودت ب نیاون موقع ا. باشه چکیو زنبق و پ نیسیگالشم ل خوامیگل خوشگلم م

 باشه بانو؟ گهیامر د: بلند سر داد یا قهقه

 .دیچک نییشد و به پا ریاجازه سراز یاشک ب ی قطره

سوار  یروز دیدیدر خوابش هم نم. شد نیاول سوار ماش یراحت تر از دفعه  یلیبار خ نیا. را باز کرد نیماش در

روز مره اش  یکار ها نیتر یاز عاد یکی نیماش نیبلند شود حاال امروز به نظرش سوار شدن در ا یشاست نیماش

 .شدیخارج م ایارم ینیکه از ب یظیتک تک فندک بلند شد و به دنبالش دود غل یصدا. امد یبه حساب م

جلو رفته بود و  ییافسانه خانوم با خوشرو فرستادیبود و صلوات م ستادهیدر ا یجون اسپند به دست جلو خانوم

 ...نه چونه عروس اومد به خونه مینه چک زد: گفتیو م زدیهم دست م دایپارم. دیبوسیصورتشان را م

را  شیشانیکرد پدرجون هم پ یهم از همان دور احوال پرس نیبا رام. داد تیدست ساده رضا کیبه  خسرو

 .دیبوس

ناهار نشستند و مشغول  زیسر م میمستق. شدن نبود ییرایخوردن و پذ یچا یبرا یآمده بودند که وقت رید آنقدر

نداشت به جز  یخاص زیاتاقش چ. رفت ایبه اتاق ارم دایپارم ییچادرش به راهنما ضیتعو یمعصومه برا. شدند

خانه شان آن  اطیح دنیانداخت از د فبه اطرا یر تراس را باز کرد و نگاهشد د کیتحر شیکنجکاو. تراس کی

دو دو تا چهار تا کرد که  عیسر. دیاتاقش را د یشد که پنجره  شتریب یهم آنقدر واضح تعجب کرد تعجبش وقت

 !پشت پنجره آمده باشد؟ ای اطیبه ح اطیحجاب به ح یبوده که حواسش پرت شده باشد و ب یزمان ایآ

 رونیاز ذهنش ب کردیکه معصومه با چندش لبش را از آب دهان او پاک م یکور شده بود صحنه ا شیاشتها ایارم

بدون آنکه خودش  گشتیمدام سرش به سمت پله ها بر م. نبود شیدایحاال هم که رفته بود باال و پ رفتینم

 .بخواهد

 !پله ها نگاه کرد نیس به اپسر ما که چشمش کور از ب نیتو دختر؟ ا ییبابا معصومه جان کجا: - 

 .مانده بود، نشست یباق یکه تنها جا ایکنار ارم زیبه افسانه خانوم زد و پشت م یبند مین لبخند

 یبهم م دیبگو توانستینم. بود نیچه بر سر برادر و دوستش آمده انگار باز هم خوشب دانستیبا آنکه م دایپارم

بود با آن  دهیپوش شیکه رو یراهنیشرت تنگ و پ یو ت دهیژول یوهابا ان م ایارم یعبوس و اخمالو یچهره ! ندیا

که رنگ غم  یبود و نگاه نییزور خجالت مدام پا ازکه  یمعصومه با آن چادر و سر یباز در کنار چهره  یدکمه ها

 یگفت بهم نم شدینه م ندیآ یگفت بهم م شدیرا پوشانده بود نظر دادن سخت بود نه م شیسر سبز یهمه 

 .ندیآ
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با  اینداشتند ارم یلیآنها انگار م یول زیمفصل بود و رنگارنگ و اشتها برانگ یادیز زیم یشده رو دهیچ ی سفره

. هم حواسش به آنها نبود یکس! شدیکم نم شیکه غذا خوردیو معصومه معلوم نبود چطور م کردیم یباز شیغذا

 !زیمعصومه دوغ بر یبرا: گفت  ایارمه بار افسانه خانوم که گرم صحبت با خانوم جون بود رو ب کیفقط 

اما  ردیرا بگ وانیحواس دراز کرد تا ل یدستش را ب. را به سمت معصومه گرفت وانیدوغ ل ختنیهم بعد از ر ایارم

 .باعث شد همه سکوت کنند کیسرام یشکستن بلور رو یآن صدا کیرا گرفت و در  ایدست ارم وانیل یبه جا

چششون  شبید... سر عروس دامادامون یقضا بال بود مادر، فدا: جون زودتر از همه به خودش مسلط شد خانوم

 !کردن از بس که ماشالله هر چهارتاشون خوشگلن

از بس تو  ایارم نی؟ ا!خانوم جون هیچشم چ: گفت شدیبلند م شیخانوم همانطور که با خنده از جا افسانه

 !شهیغرق م ینطوریکه ا نهیبیم یمعصومه چ یتو چشا نیا دونمیمن نم. تو هوا ول کرد وانویهپروته ل

بلند شود که  شیخزعبالت و حرکات معصومه سر رفته بود خواست از جا نیا دنیکه حوصله اش از شن ایارم

 یجارو برق رمیاس؟ واستا م شهیپر خورده ش نیزم ینیبیمگه نم! تکون نخور از جات: افسانه متوقفش کرد یصدا

 .ارمیب

 . فرو کرد شیرا با حرص در موها شیو پنجه ها دیکش یکالفه ا پوف

 ؟یشکونیم وانیتو ل میکرد یماهم عروس نیرام: را گرفت و گفت نیدست رام دایپارم

 .شکنمیمن بخاطر تو پارچ م زم؟یعز هیچ وانیل: باال رفت نیرام یابروها

 .نیبزار هیخودتون ما یخونه  یبه بعد از ظرفا نیاز نیپس لطف کن: آمد یهن هن کنان با جاروبرق افسانه

 .زمونهیامر امر مادر زن عز. به چشم یا: اش گذاشت و گفت نهیس یدستش را رو نیرام

 .رمیپ کنمیصدام نکن فکر م ینطوریخدا نکشتت ا: در هوا تکان داد یدست افسانه

شما  ه؟یحرفا چ نیخانوم ا: داد و با عشق به همسرش نگاه کرد و گفت شیصندل یاش را پشت هیتک خسرو

 .یشیماشالله روز به روز جوون تر و خوشگل تر م ره؟یکجات پ

 یخوایمحمود آقا؟ شما نم: پدرجون نازک کرد و گفت یبرا یاش شده بود پشت چشم یجون که حسود خانوم

 ؟یبگ یزیچ

 .دا حاج خانومنگام نکن تورو خ ینجوریگردن من از مو هم نازک تره ا: و پدرجون گفت دندیخند همه

امروز چوب  یبرا. اشتباهش را جبران کند خواستیبه افسانه خانوم اجازه نداد تا جارو بکشد، خودش م معصومه

 !بگذرونه ریرو بخ یخدا سوم: خطش پر شده بود در دلش گفت

از او خواهش  خواستیعزم رفتن کرد چقدر در آن لحظه دلش م اینشستند و ارم یدو ساعت یکیاز ناهار هم  بعد

هم فردا شب آنجا دعوت داشتند و  یاز طرف. شدینم یخودشان بزنند اما دلش راض یهم به خانه  یکند تا سر

 ...دیدیحتما آن ها را م

 :سوم فصل
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نکرده بود روز ها که  رییتغ نشانیهم ب یزیچ. هر شب دعوت بودند بایتقر. روال گذشت نیروز به هم دوازده

آنقدر  ایارم... دندیخوابیبودند و موقع خواب هم که با فاصله م یشب ها هم که در مهمان و دندیدیرا نم گریکدی

متوجه شده بود که معصومه اصال او را  هاروز  نیحاضر نبود قدم جلو بگذارد ا گریغرورش له شده بود که د

اما  زدیم ییحدس ها کیحد در خودش غرق است، هر چند  نیچرا تا ا ایدارد  یدانست چه مشکل ینم! ندیبینم

 .و اساسش پر و بال دهد هیپا یب یفکر ها نیخواست به ا یاصال دلش نم

با بسته شدن در . ساعت هشت از خانه رفته بود بدون آنکه صبحانه بخورد ایارم گرید یروز هم مثل روز ها آن

 .....شد داریهال او هم از خواب ب

 . غلت زد شیدر جا یکم

 ؟شده داریمن ب یخانوم: - 

 مگه ساعت چنده؟: نشست یم شیدر چشم ها میرا بزور باز کرد نور از پنجره مستق شیها چشم

 ؟یدیخوب خواب. هشت: کرد و گفت یکنار تخت یبه ساعت رو ینگاه

 !!!!میدیما ساعت چهار تازه خواب ؟یکرد دارمیزود ب نقدریهشت؟ چرا ا: گفت تیگرد شد و با عصبان شیها چشم

چشات تنگ  یدلم برا! گهیبد اخالق نباش د: گفت یآرام یو با صدا دیفرو کرد و بو کش شیرا در موها سرش

 ...شده بود

 .گرفت شیاز بازو یو گاز محکم دیتا بناگوش باز شد و به سمتش چرخ ششین

 !یگوشتمو کند یهمه ! وونهید یدختره : - 

 .دوست داشتم: و گفت دیبلند خند یبا صدا. دیخند

 ؟؟؟یجد: زد مهیخ شیرو

 ....نگاه کرد و چشمک زد طانشیش یعسل یچشم ها به

لباسش را ! چکار کند؟ خواهدیم دانستیکرد خودش هم نم دنیبلند شد و شروع به لباس پوش شیاز جا عیسر

 دییدو ییبه طرف دستشو دیکش ریراه معده اش ت ی مهین. گذاشت یچادرش را سرسر. را برداشت فشیک. دیپوش

 .کرد یمعده اش را خال اتیمحتو یو همه 

فشارش افتاده بود پوستش از سرما دون دون شده بود چهره اش به . به صورتش زد یرا شست و آب دهانش

 .بود دهیبس که رنگش پر زدیم یزرد

 یسکندر یچند بار کردیو به پشتش نگاه م گشتیبرم یهر از چند گاه دیدو ابانیخانه خارج شد و به طرف خ از

در حال حاضر  دیفهم یکه نم زدیرفت و دوباره تعادلش را بدست آورد قلبش آنقدر تند م نیمز کیخورد تا نزد

دربست گرفت راننده که آدرس را  نیاشم دیکه رس ابانیبه سر خ. شودیپمپاژ م شیدر رگ ها یخون با چه سرعت

دور تند قرار  یکه رو لمیف کی نیع کردیفکر م. فکر آدرس را به زبان آورد یبدون فوت وقت و لحظه ا دیپرس

 !دیچشم باز کرد و خودش را دوباره پشت در د. رودیدارد جلو م زیگرفته همه چ
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 خکوبشیپشت در م ریزنج یکه صدا شدیم دیضربه به در افاقه نکرد چند بار هم زنگ زد کم کم داشت نا ام چند

 .......باز شد یفیکرد و در با ناله ضع

  

و چشمان پف کرده اش  ضینگاهش در صورت مر. شوکه بود دیدیدر خانه اش م او را پشت نکهیاز ا. بود شوکه

شود که کنارش زد و  رهیانگار او زودتر توانست به اوضاع چ. بود ستادهیهاج و واج ا نطوریهم. مات مانده بود

 .وارد خانه شد

 فتیش شبید. دادینم بود مغزش قفل کرده بود و فرمان ستادهیهنوز هم کنار در ا! ساعت چند است دانستینم

شده و خودش را  داریرا داشت که در خواب راه رفته حاال هم ب یحالت آدم دیکش شیبه چشم ها یدست. داشت

 !دهیکه انتظارش را ندارد حتما خواب د ندیبیم ییدر جا

 یکه کس رفتیبه سمت آشپزخانه م. عبور کرد و وارد هال شد کیدراز و بار یبست و از راهرو یرا به آرام در

 یرو یرا پردازش کند چون لب یزیذهنش فرصت نکرد چ یرا گرفت وحشت زده به عقب برگشت حت شیپهلوها

او هم  خواستیآرامش را م نیاما دلش ا! چه شده دانستینم. کرد دنشینشست و شروع به بوس شیلب ها

 .کرد شیهمراه

که به  لیماساژش داد نگاه سه یپر دردش گذاشت و کم یگلو یدست چپش را رو دیعقب کش یکم معصومه

به عقب رفت  یکه لحظه ا زدیآنقدر کم بودنش در ذوق م دیانگشت نشان کم د یرا رو یزیچ یدستش افتاد جا

شده  زشیدختر چه چ نیا. دوباره به سمتش آمد. بود ستادهیا شیجلو یو به او نگاه کرد به او که بدون روسر

 !بود؟

 یکرد تا بوسه  کشیخودش را دوباره نزد. کرد داریاش را ب دهیذهن خواب یخال یآن جا زدینم جیگ گرید حاال

 . افتاد نیزم یتعادلش بهم خورد و رو. نثارش کرد یمحکم یلیس لیکه سه ردیبگ یدوباره ا

 ؟یدست منو خودت بد یچه کار یاومد! هان؟ ؟یبکن ینا محرم که چه غلط هی یتو خونه  یسحر اومد یکله : - 

 هان؟ 

چند مدام راه  لیسه. زدینم یبود و حرف نییمعصومه سرش پا. سرش انداخت یچادرش رفت و آن را روطرف  به

زد و  شیشانیبا کف دست چند ضربه به پ. کرده یقاط یبود که حساب دایکش دارش پ یاز نفس ها. رفتیم

 .یوا یوا یوا: گفت

تو اون مغز قد : سرش گذاشت دوباره شروع کرد به قدم زدن یرا رو گرشیدستش را زد به کمرش و دست د کی

 یشد ینجوریچرا ا شد،یتو که محرم و نا محرم سرت م ؟یکارا رو کرد نیو ا نجایا یگذشت که اومد یفندقت چ

 زارهیمسلمًا نه تو زنده م نجایا ادیب ؟یکنیم یچه غلط یتو دار نهیبب ادیکه ب هیکدوم گور رتتیغ یتو؟ اون شوهر ب

 ...ه منون

 .تونمیمن بدون تو نم: آمد رونیپر خش ب فشیضع یصدا
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سفره  یکه پا یاون روز یتونیبه درک که نم یتونیبه جهنم که نم: زد ادیو فر دیکوب واریبه د یکوره در رفت مشت از

 یکه تو هم بر رونیب رهیاز خونه م یشوهرت ک ینیحاال بب نکهینه ا یکردیروزا فکر م نیبه ا دیبا یعقد نشست ی

 .معشوقت شیپ

معصومه تو نظرم  یشکست: کرد دایافت پ شیبود نفس نفس زنان نشست صدا رشیکه در مس یمبل نیاول یرو

 یتونستیکه م یزجر نیشتریبود ب نیهم یانجام بد یتونستیکه م یکار نیقلبم شکوندمت بدتر یتو یشکست

 ! که باهات ازدواج نکردم کنمیخدا رو شکر م. بود نیهم یبهم بد

 .تو رو خدا لیسه: رفت و دستش را گرفت لیهق هقش بلند شد چهار دست و پا به طرف سه یصدا تازه

 !اریاسم خدارو هم ن! به من دست نزن: دیرا پس کش دستش

برو  ایب: دیمانتواش را کش یبرداشت و گوشه  نیزم یو چادر و مقنعه اش را از رو فیمبل بلند شد ک یرو از

 .....!!!برو گمشو! ستین ایکثافت کار نیا یمن جا یخونه . رونیب

 ل؟یسه! یپرستیم یتو رو به هر چ! تو رو خدا لیسه: - 

 .هم مچاله شده بود لیدل سه. بود دهیامانش را بر هیگر

من ازش . پول داره گفتیحنا م. بابا ی هیبخاطر روح گفتیمامان م. یدوسم ندار گهید کردمیمن فکر م لیسه: - 

 ...من دوست دارم.... ینداختیسفرت و عقب م یتو ه. ادیبدم م

و پوف کالفه اش را  دیکش شیدر موها یدست. ندارد یاعصابش کنترل یربط بود معلوم بود رو یب شیها حرف

 ...آخر بود یضربه  نیا. داد رونیب

را به سمتش انداخت و در  شیکفش ها. ش کردرا گرفت و کشان کشان به سمت در برد و در راه پله ول شیبازو

 ...! بست یبلند یرا با صدا

 چیبند آمده بود نگاهش به راه پله ها بود و ه کدفعهی یعیطب ریاش به طور غ هیگر. کردینگاهش م یچشم از

کان را بدون ت شیخاک یکه معصومه مقنعه . اوردیخواست در را باز کند و او را به داخل ب. نداشت یعکس العمل

 .ادبرداشت و به راه افت کیسرام یدادن به سر گذاشت و چادرش را از رو

 واریدستش را به د کیسرش بود  یچادرش نامرتب رو. خودش را به پنجره رساند تا رفتنش را نگاه کند لیسه

خم شد و باز هم  نیمکث کرد به سمت زم یرو کم ادهیاز پ یگوشه ا. رفتیافتاده راه م یگرفته بود و با شانه ها

 ...یزیرقت برانگ تیچه وضع. زرداب باال آورد

. تنها مانده بود لیرفته بود و باز هم سه. برگردد اما او رفته بود دیکند تا بگو شیپنجره را باز کرد تا صدا لیسه

انگار . کردیقلبش درد م... بود و بود یم دیکه نبا یعشق یکرد برا هیگر. کرد هیمردانه و با صدا گر. بغضش شکست

 ....با خود برده بود ادگاریبه  صومهآن تکه را مع دیشا. از قلبش کنده شده بود یتکه ا

 یجوونا نیمثل ا دمیشا ای ابون؟یبه ب یسر بزار یخوایم ؟یمجنون شد ؟یکنیم کاریچ یتو با خودت دار: - 

 ؟یکن یخودکش یخوایم یامروز
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 .کردمیخالص م زیاگه گناه نبود مطمئن باش تا حاال هزار بار خودمو از شر همه چ: - 

 !!!لیسه یخونه  یبر یشدیپا نم شدیدر ضمن تو اگه گناه سرت م. حرف مفت نزن :آب قند را دستش داد وانیل

 من برم؟ یسر کوفت بزن یخوایم: - 

 ...رفته بابا لوس کرده خودشو نمیبب نیبش: چشمش را نازک کرد پشت

 !کردمیم یداشم شوخ وونه؟ید یریکجا م: دیمتعجب پرس وشاین. بلند شد شیاز جا عیسر

 .آمده بود نگاه کرد رونیمعصومه که از توالت ب ی دهیرنگ پر یبه چهره  متفکر

 ؟یدیآدم ند هیچ: - 

 .دمیمثل تو ند: - 

 ؟یدیرس یا جهیحاال به چه نت: دیپرس دیکشیمبل دو نفره دراز م یکه رو همانطور

خب؟  ،یبود لیاونوقت که با سه... یعنیتو، ... گمیم! معصومه: و من من کنان گفت دیخودش را جلو کش یکم

 ؟یمعصومه تو دختر... یعنیاونوقتا 

 .دهانش گذاشته بود یرا رو شیکه دست ها وشایچشمان گرد شده زل زد به ن با

 .یحامله باش دیشا دیشا گمیآخه م ه؟یچ یدونیم: - 

 .حامله نباشم ستمیمطمئن ن... من... من: نشست و آب دهانش را با صدا قورت داد شیدر جا مهمعصو

 !تو؟ یگیم یچ: - 

 ...!دونمینم: - 

به ساعت . انداخت و به سمت اتاق خواب رفت یخال یبه آشپزخانه  ینگاه. را در قفل چرخاند و وارد شد دیکل

. را به نوبت باز کرد ییدر حمام و دستشو. از او در خانه نبود یخبر چیسه بود اما ه کینزد. نگاه کرد شیمچ

خبر؟ داشت از اتاق  یاما چرا ب. رفته رونیپس ب. بود یچادرش خال یبه اتاق خواب رفت جا. استرس گرفت یکم

چرا . جا مانده بود شیآرا زیم یحلقه اش بود که رو. باعث شد عقب کرد کند یکوچک زیکه برق چ شدیخارج م

 نکرده؟دستش 

 . خبر به او رفته یشده که او بدون حلقه و ب یمیرح یآقا یاز خانه  یخودش فکر کرد حتما خبر بد با

 آنجا هم نباشد  دیشا دیاما به ذهنش رس ردیسمت تلفن رفت خواست شماره را بگ به

 *** 

باز  شدیاگر جواب مثبت م دیشا... یواه دیام کیدر دلش داشت  یحس. خشک شده بود تیبه ک شیها چشم

 واریبا آن د وشایکوچک ن ییدستشو یتو. نبود گریکه د یلیاو بود و سه گشتیبه حالت اول برم زیهم همه چ

 .بگذردزودتر  قهیتا دو دق کردیلوله بود قدم رو م دنیورم کرده اش که بخاطر ترک یها

 شد؟  یچ: دز ییبه در دستشو یضربه ا کندیهمانطور که بوست لبش را م وشاین

 ؟یس ای یت ه؟یجواب مثبت چ یگفت: ستادیا ییروشو ینگه داشت و جلو یرا دو دست تیک معصومه
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بود مغزش هنگ کرده بود فورًا خودش را به سطل آشغال رساند بسته  شتریاز معصومه هم ب وشایاسترس ن انگار

کند خط قرمز بر رنگ شد  یکرد و دوباره به سمت در توالت برگشت تا او دوباره باز خوان دایچک را ب یب یب ی

 .از تبش افتاد یلحظه ا یقلبش برا

 کش اومده؟ نقدریچرا ا یکوفت ی قهیدو دق نیشد؟ ا یچ. با هم قرمز بشن دیبا یو ت یس: - 

جواب مثبت  یاول فکر کرده بود س یلحظه . دلش شکست! قرمز شده بود ینگاه کرد فقط خط س تیبه ک دوباره

 .آمد رونیو ب دیچند مشت آب به صورتش باش. سطل زباله انداخت یرا تو تیک. است

 شد؟ یچ: - 

 .یچیه: - 

  ؟یچ...  یعنی... یعنی یچیه: - 

 .بود یجواب منف: - 

 .صد هزار مرتبه شکرت ایخدا. شکرت ایخدا! یوا! یوا: دهانش گرفت یرا جلو شیدست ها وشاین

 .شد رهیهال انداخت و به سقف خ یگوشه  یزهوار در رفته  یکانابه  یخودش را رو معصومه

 .شهینگرانت م انیمنصور. ومدهیدر ن هیباشو زودتر برو خونت تا گند قض: - 

 .خوب بود شانیهر دو یشربت عرق بهار برا وانیسمت آشبزخانه رفت، دو ل به

 .ودتو جمع و جور کنباشو زودتر خ! یافتاد نجایتو که هنوز ا: - 

 .حرف نزن نقدریا وشیحوصله ندارم ن: - 

 ..!یستیکه حامله ن یستیخوشحال ن ادمیانگار ز ه؟یچ: زد و با طعنه گفت یبوزخند

 .و داشته باشم لیباهاش دوباره سه تونستمیبود که م یزیچ نیآخر نیا: سردش را از سقف بر نداشت نگاه

 . ماتش برد. شل شد شیشربت در دست ها وانیل

 . خورهیبهم م ایمن حالم از ارم: - 

از  زدیحرف م یزیاز چه چ. الگو بود شیروز برا کینبود که  یهمان کس نیا. شناختیمعصومه را نم یچهره  نیا

 ! ممکن بود ریغ نیا انت؟یمعصومه و خ انت؟یخ

کردم؟ من با  کاریچ مین با زندگم: فشرد شیگلو ینشست انگار نفس کم آورده بود دست چبش را رو شیجا در

 ...کردم کاریچ لیسه

و  دیجد یزندگ هیتو . حذف کن تیاز زندگ شهیهم یبرا لویسه! تمومش کن معصومه: شد زیصبرش لبر گرید

 ...که اون شوهرش باشه هیهر دختر یهم دوست داره هم آرزو انیمنصور یشروع کرد

 ؟یکنیم انیمنصور انیمنصور یه یگیم یتو چ: - 

 .صداش زدم ینطوریخب عادت کردم از بس تو دانشگاه ا: - 

 .باشم لیمنم عادت کردم عاشق سه: - 
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که خدا تو تموم ذرات  یستین یاون آدم گهیتو د. شناسمتینم گهید: را به عالمت تأسف تکان داد سرش

بهتره ! شناسمتینم گهید. مثل منو به خودش آورد یبود اونقدر که آدم یوجودش بود اونقدر که صورتش نواران

 ...کارات ـــــــومتمــ. اون باال هست که حواسش به تموم کاراته یکینره  ادتی. یایبه خودت ب

صدبار بهم زنگ زد  دایچک بخرم تا حاال پارم یب یکه رفتم ب یاز وقت. منتظرته ایارم. شده برگرد خونت کیتار هوا

 .یگردینگه فقط بگه برم یزیگفتم بهش چ یول یینجایبهش گفتم ا شهیداره زهر ترک م ایارم گهیم

رفته بودم  یگفت دایبه پارم: دیبرس یلرزان یبود، با صدا ختهیصورتش ر یرو شانیپر شیموها! را بلند نکرد سرش

 ل؟یسه شیب

 .بخوابم رمیم. دیخودش فهم کنمیفکر م یول! نه: سرد جواب داد رفتیکه به طرف اتاق خواب م همانطور

را از ته  لشیموبا. را جمع کرد آرام از خانه خارج شد لشیبلند شد وسا شیاز جا یگریقت دتر از هر و ناتوان

 ایفقط ارم! نیهم! دایو پارم ایپاسخ از ارم یو چند تماس ب نیبه صفحه اش انداخت چند یکرد نگاه دایپ فشیک

 ...دایو پارم

. دادیرا نشان م قهیو ده دق ازدهیبود که عدد  وارید یساعت رو کردیم یکه دهن کج یزیچ نیرا که باز کرد اول در

درست در  یزیکه جلوتر رفت چ یکم! جا چهار ساعت فقط ببرد نیتا به ا وشاین یآمدن از خانه  ادهیپ کردیفکر نم

را در آغوش داشت و سرش  شیبود و زانوها شستهسجاده ن یبود رو ایارم. هول بخورد یوسط هال باعث شد کم

 .سوال و جواب نداشت یحوصله . ردشیبگ دهیکرد ناد یسع. ه بودآنها گذاشت یرا رو

 . بود که برق اتاق دوباره روشن شد دهینکش قهیبه پنج دق. دیتخت دراز کش یرا عوض کرد و رو شیها لباس

 اهینگاه کرد که مردمک س ایصورتش برداشت و به ارم یمعصومه دستش را از رو. از تخت فرو رفت یقسمت

آنقدر محکم که قلبش درد . در دلش شکست یزیچ. از اشک را بزور در خودش نگه داشته بود یچشمانش برق

خواست  ایداد اگر ارم ولبه خودش ق. را بست شیدوباره چشم ها. صورتش را نوازش کرد یآرام رو ایارم. گرفت

ود اما ناگهان فرو ش دهیاز صورتش بوس ییجا کیمنتظر بود هر لحظه . از شرط و شروط نزند یشود حرف کشینزد

 ! با تعجب چشم باز کرد اما او رفته بود. تخت به حالت اولش برگشت یرو یرفتگ

و به  ستادیا نهیآ یجلو. زدیدر گوشش زنگ م وشاین یحرف ها. نا عادالنه بود نیدنده و آن دنده شد ا نیا یکم

. اش فرو رفت نهیس انیدر م زهیه نب هیشب یزیت زیچ. چهار انگشت افتاده بود یصورتش جا یخودش نگاه کرد رو

 یدست..... به خودش زحمت زنگ زدنم نداده یبا خودش فکر کرد حت. او را پس بزند نگونهیا لیسه کردیفکر نم

باشد وگرنه حتما قبل از آمدنش از کرم پودر  ختهیحد اوضاع صورتش بهم ر نیتا ا کردیفکر نم دیکش یکبود یرو

 ه؟یچهارتا انگشت مال ک نیبه نظرش ا! بهم نگفت؟ یزیچ ایچرا ارم" دیاز خودش پرس. کردیاستفاده م

 !!! کجا بودم؟ دونهینکنه م" در دلش افتاد یترس

 ...!باشتم دهید یکی رفتمیم ینکنه وقت" وجودش پر از استرس شد یتخت نشست همه  یرو دوباره
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 بمینکنه اصال خودش تعق" دادیتاب م را باال آورد و آن ها را در آغوش گرفت و با اضطراب خودش را شیزانوها

 کرده باشه؟

بود  دهیفکر کرد اگر او فهم ایبه جدا شدن از ارم یبار به صورت جد نیاول یبرا. طول و عرض اتاق را راه رفت یکم

 ..." دختر نبود لیراح. " بود را بخاطر آورد دهیشن دایاز پارم لیراح یرا که درباره  ییها زیچ. دادیحتما او را طالق م

 !"؟یاگه منم دختر نباشم چ" اشاره اش را به دندان گرفت انگشت

 د؟یکشیم دکیرا تا کجا با خودش  ییآبرو یب نیا دیترسیمراقب بوده اما باز هم م شهیهم لیسه دانستیم

ضل ابوالف کرد؟یسرکش را چه م یآمد؟ حنانه  یکنار م هیقض نیمادرش چگونه با ا شد؟یپدرش چه م فیتکل

 !دیبریم خیتا ب خیحتما سرش را ب

که  یزیبود تنها چ دهیکه پشت به او بود دراز کش یمبل یرو ایارم. بکشد یبه هال رفت تا سرک نیپاورچ نیپاورچ

 . بود گارشیبودنش بود دود س داریاز ب یحاک

. پف کرده بودند یبرجسته و صورت ها یاکثرشان با شکم ها. انداخت یدو رو برش در مطب دکتر نگاه به

 ! به آنجا آمده بود یچه کار یبرا دانستندینگاه کند انگار همه م گرانیبه د ادیز توانستینم

مرد باشد و جز  کیفقط  شیقبل شود و در زندگ یآن همه زن به خدا قول داد که همان معصومه  نیب همانجا

 یک دیبود که نفهم شیفکر ها ریر درگآنقد. حفظ بماند شیفکر هم نکند فقط آبرو یحت یگریبه کس د ایارم

 .مطب خلوت شد و اسمش را خواندند

را از در جدا  دیکل. گرمش را خورد یآن خانه و غذا یدر دلش غبطه  دیرسیاز راه پله به مشام م یقورمه سبز یبو

را عوض  شیلباس ها. خانه نباشد روزیحدس زد امروز هم مثل د. سوت و کور بود شهیمثل هم. کرد و آن را بست

 .به آشپزخانه رفت میکرد و دست و صورتش را شست و مستق

 .سالم: - 

 یصندل یدستش را به گوشه . و مردمک چشمانش گشاد شد دیباال پر شیابروها. تعجب به پشتش نگاه کرد با

 نراهیبا آن پ. کردیبا هر قدم او به دنبالش حرکت م شیچشم ها. کند یریجلوگ شیگرفت تا از افتادن احتمال

 یشگیهم یساده  یبه آن معصومه  یشباهت چیه ظیغل بایتقر شیبلند و آرا مهین یها نیکوتاه قرمز و آست

 . نداشت

 ؟ینیشیچرا نم: - 

هر چه هست  دانستیم یول. رو به آن رو شود نیشبه از ا کیباعث شده تا  زیچه چ! چه خبر است دانستینم

 دانستیم. کردیم ییآن همه کرم پودر باز هم خودنما ریکه ز شودیگونه اش مربوط م یرو یبه آن رد کمرنگ کبود

مطمئن بود که کار  بایو تقر بردیسر م هچون او در حال حاضر در پادگان ب ستیدست ها متعلق به ابوالفضل ن نیا

رحم بود که صورت نرم و  یاما پس که بود؟ آنکه آنقدر ب. دیدینم یچون او را همچون پدر ستیهم ن یمرتض

چهار انگشت مردانه  نیا یهر بار که چشمش به جا شدیدلش فشرده م! روز انداخت؟ نیمسرش را به اه دیسف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ١٤٤ 

چون  دیپرسینم! چشم ها به چه مربوط است نیغم پشت ا داندب خواستیچون نم دیپرسیافتاد نم یم

 ... در گذشته جا گذاشته باشد که امروز غبطه اش را بخورد یزیزنش، عشقش، چ دیترسیم... دیترسیم

بود و  شیبه دستش انداخت که دست معصومه رو یبه خودش آمد و نگاه. پوستش نشست یرو یسرد جسم

 .کردیبا لبخند نگاهش م

 ؟یخوریچرا نم: - 

مه بشقابش را پر کرد و معصو. نشد زیشدن م دهیبود که متوجه چ ریانقدر فکرش درگ. شده نگاه کرد دهیچ زیم به

 .گذاشت شیو جلو ختیر یقورمه سبز شیرو

. بود یراض یاز بو و طعم خوش قورمه سبز. بود یو تحول راض رییتغ نیبود، از ا یراض یچه شده، ول دانستینم

 . بود یاو آراسته بود راض یکه خودش را برا یاز همسر

شکل در آورده بود  نیکه خودش را به ا نیاز ا. کم مانده بود جان دهد ایارم ی رهیو خ میمستق ینگاه ها ریز

 یسر جا زیبود همه چ دهیکه فهم یآن زمان. بود دهیخر گشتیاز مطب دکتر برم یلباس را وقت نیا. دلخور بود

  خورد؟یچه م فهمدیاصال م کندیتمام مدت او را نگاه م یوقت ایارم کردیبا خودش فکر م! خودش است

 یکم. و فکرش در پرواز بود دیکشیظرف ها م یاسکاچ پر از کف را رو. ستادیا نکیس یشستن ظرف ها جلو یبرا

 یسع.... هم یکم. برود یرابیدر نبودش دوباره ز دیترسیابوالفضل، و حنانه که م یمادرش، کم یپدرش، کم شیپ

و با خودش تکرار " تمومش کن. " آورد طررا بخا وشاین یحرف ها. فکرش را بال و پر ندهد نیاز ا شتریب کردیم

 ." ستمیمن خائن ن"کرد 

 دهیکش نیه. افتاد نکیبشقاب درون س یاز دستش سر خورد و رو وانیل. خورد چیاز پشت دور کمرش ب یدست

 .در تنش به وجود آمد یپوستش دون دون شد و حس چندش. گفت و در همان حالت خشک شد یا

معصومه . آن گذاشت یرو یو بوسه ا دیبو کش یرفت، کم شیو تا گردنش ب دیبازش کش یاش را در موها ینیب

شد،  رهیدر چشمانش خ. دیآن ها را بوس یرساند و به نرم شیلبش را به لب ها. را به سمت خودش چرخاند

به خودش  دینشن یزیهم که چ یاعتراضش بلند شود وقت یانتظار داشت صدا یول دیدزدیهرچند نگاهش را م

 ....بلند کرد و به سمت اتاق خواب برد نیحرکت او را از زم کیدر . داد یرشتیجرأت ب

 :چهارم فصل

سوز و سرما همچنان با بر جا بود . از خودش به جا گذاشته بود ییهمچنان ردپاها یبرف قطع شده بود ول بارش

از  یبرا یزیچ فیزرد و نح یساقه  کیجزء  اطیح یشمعدان یگل ها. آمد یو گرفته به نظر م نیو آسمان غمگ

 دادندیم حیترج شتریروز ها ب نیا. کردندیسر و صدا نم ادیبرق ز میس یرو یگنجشک ها. دست دادن نداشتند

 .استخوان سوز در امان بمانند یسرما نیاز شّر ا یخودشان را باد کنند تا کم
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 یآخر سال در همه  یریگردگ یوژه هاسال نو بود و پر کینزد. شدیخانه استشمام م یاز همه  ندهیمواد شو یبو

 یدو هفته  نیداده بود تا در ا لیتشک میت کی. قاعده مستثنا نبود نیخانم هم از ا دیناه. خانه ها به راه بود

 .مانده کار ها تمام شوند یباق

 ...یمرخص ومدمینم دونستمیم ؟یکشیمامان چقدر از ما کار م. گرفتنیبه ما سخت نم نقدریبه خدا تو پادگان ا: - 

حمام برق  خوامیکن م زیخوب تم واراروید: گذاشت شیرا کنار پا دیبه او رفت و اس یخانوم چشم غره ا دیناه

 .بزنه

معصومه مشغول شستن . و وارد آشپزخانه شد دیابوالفضل خند تیبود، به وضع ستادهیدر حمام ا یکه جلو حنانه

و  واریگرفته تا د نیکنند و از کف زم یها را خال نتیکاب یتا همه  کردیهر سال مجبورشان م دیناه. ظرف ها بود

 .را بشورند... ها و  نتیظرف ها و کاب

 ساعت چند حنا؟: - 

 .هفت بود یکایفکر کنم نزد: برده بود گفت خچالی ریدستش را ز یزیهمانطور که به دنبال چ حنانه

 کرد؟ینم تشیپاک که اذ یو کاش دیاس یبابا چطور بود؟ بو: - 

 . ذره از پنجره رو هم باز کرده هیگذاشته بود مامان براش  ژنشوینه، خوب بود ماسک اکس: - 

 !؟یگردیم یدنبال چ ریتو اون ز: به عقب برگشت یکف یدست ها با

 ...ریز نیافتاده ا بیس هی: - 

و وارد هال  دیرا اب کش شیمعصومه با استرس دست ها. باعث شد تا حرفش نا تمام بماند فونیزنگ آ یصدا

 بود مامان؟ یک: شد

 باشه؟ یخواستیم یک: تخس جواب داد دیناه

! مدام استرس داشت که نکند دوباره با او رو به رو شود کردیم یپدرش سپر یکه در خانه  یچند روز نیا

بود و حاال  دهیمدت کم عذاب نکش نیدر ا. زدیبر هم بر دنشیپنجاه روز دوباره با د نیبعد از گذشت ا خواستینم

 .ردیرا از سر بگ ادیبلغزد و دوباره اعت شیمواد پا دنیرا داشت که ممکن بود هر لحظه با د یحکم معتاد

 .سالم: - 

جلو آمد و دسته گل را به طرفش  ایارم. نشد ایوارد شدن ارم یمتوجه  یغرق بود که حت شیدر فکر ها آنقدر

 .گرفت

 خانومم؟ یخوب: - 

دسته گل گند  نیبا اوردن ا ایارم. کرده به طرف آشپزخانه تا آن ها را با هم تنها بگذاردشد مادرش پا تند  متوجه

 نیکدام را باور نکرده بود و در تمام ا چیه دیهر چند که ناه. که به مادرش گفته بود ییزده بود به تمام حرف ها

 . چهار روز به او مظنون بود

 ؟یکن نگاه مارو مهمون هی یخوایمعصومه خانوم نم: - 
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 نجا؟یا یاومد یواسه چ: را به سمت او چرخاند و به چشمانش زل زد سرش

را بست  شیچشم ها. آورد نییدست دراز شده اش که هنوز دسته گل درش بود را پا دیرا در هم کش شیها اخم

 .اومدم دنبال زنم: به خودش مسلط شود خواستیانگار م دیکش یقیو نفس عم

 گردم؟یگفته من برم یک: شد و سرش را باال گرفت نهیبه س دست

 ...من: - 

 .یاشتباه کرد یلیشما خ: - 

 .جمع کن لتویبرو وسا: و با حرص گفت دیاو کوب ی نهیگل ها را به س ایارم

 نیزم یضربه رو نیعروس که به خاطر ا زیر یبه دسته گل نگاه کرد و گل ها. خودش به سمت آشپزخانه رفت و

 شده بود ختهیر

و چادرش  فیک! دلزده بود زیاز همه چ بیروز ها عج نیا. فکر کند ریچند وقت اخ نیبه ا خواستیدلش نم اصال

 .را از اتاق خواب برداشت و به هال آمد

چادر چاقچول : امد و با تعجب به معصومه نگاه کرد رونیاز آشپزخانه ب رفتیم سهیهمانطور که از خنده ر حنانه

 ؟یبر یخوایکجا م! یکرد

 .خونه، خاله سوسکه میریم: از همان اشپزخانه داد زد ایارم

 .شهیچندشم م. چند بار بگم بهم نگو سوسک: دیچشمانش را درشت کرد و به سمتش غر حنانه

ارامش  یتخت نشست و به چهره  یکنارش رو. چشم از کل کل آن ها برداشت و به اتاق پدرش رفت معصومه

 . تکه مشغول خواندن قرآن بود چشم دوخ

 بابا؟ یریم یدار: قرآن را بست و به صورت دخترش با لبخند نگاه کرد ه،یبا تمام کردن آ یمرتض

 .آره: ملحفه کرد یها شیر شیکردن با ر یاز چمشم پدر برداشت و شروع به باز چشم

به  دیکرده نبا تشیترب دیکه ناه یدختر یول. شده یچ پرسمیشده نه م یچ دونمینه م. بابا یکنیم یخوب کار: - 

فرار کردن از  یول رهینم شیپ میخوایکه ما م یاونجور شهیهم یزندگ دونمیم. کنه یسنگرو خال ایزود نیا

مطمئنم که عاشق  نویا یول. هست یدامادم چطور پسر دونمیمن هنوزم نم. کنهیو حل نم یزیمشکالت چ

 .زنهیبهش نم یبیآس چیکه مطمئن باشم ه هیکاف نقدریدخترمه هم

همون بهتر که ! داده یمنو فرار شیعشق خرک نیکه هم یدونیتو چه م! ساده دلم ییبابا" در دلش گفت معصومه

 ..."یشناسیدامادتو نم

 گرید. سوختیخودش م یروز ها دلش برا نیچقدر ا. کردیتا م نیهنوز هم با او سرسنگ دیناه یخداحافظ وقت

 .به او پناه ببرد نکهیدر دو دل کند چه برسد به ا شیرا نداشت که برا یکس یحت
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نحس که خودش  یهفته  کیتمام آن . خودش بخواهد به پرواز درامد نکهیرا که بست ذهنش بدون ا نیماش در

چشمش ظاهر  یجلو زد،یشوهرش عشوه بر یبرا کردیم یو سع اوردیدر م یشب باز مهیخ یرا شکل عروسک ها

 . ننده بودک دیاوضاعش نا ام یلیخ. شد

هم قصد گذر از  ایکه اتفاقا ارم ییدر راهرو شیها یاز همکالس یکی رفتیبعد که دوباره به دانشگاه م یهفته  و

 !!! کرده بود یآن را داشت از او خواستگار

 .رخ داد نشانیبدتر نکهیتا ا. شدیقابل کنترل تر از قبل م ریبه هفته اوضاع غ هفته

سروسامان دهد  شانیروز ها نیبه حال و روز ا یکم خواستیکه مثال م ایارم. سال بود و دانشگاه ها تق و لق آخر

 . شام دونفره را داد کیو  دیخر شنهادیپ

از  یکیپشت  ینظر معصومه را جلب کرد و باعث شد کم ییمانتو. کردندیو به مغازه ها نگاه م زدندیقدم م آرام

که متوجه نگاه خاص او به مانتو شد دست او را گرفت و به داخل برد و کمتر از ده  ایرما. ها معطل کند نیتریو

 . آمدند رونیبا مانتو ب قهیدق

 کنن؟یم دیخر یچطور یگرفت ادی: - 

 . اونکه بله: باال داد و گفت ییبا لبخند ابرو معصومه

راهش را . شدیاز پاساژ فروخته م یاشد که در گوشه  یکیذرت مکز یمتوجه  کردیکه به اطرافش نگاه م همانطور

 .ذرت و مهمون من. مییشام و که مهمون تو: به آن سمت کج کرد و گفت

 !شما؟ یوقت ورشکست نش هیخانوم : گفت دیخندیهمانطور که م ایارم

 . نه حواسم هست: - 

 ریکه لباس ز ییها کیتمام بوت طنتیبا ش ایارم. ذرت را به دستش داد و دوباره به حرکت درآمدند وانیل

 ؟یندار اجیاحت یزیچ" دیپرسیو هر بار م دادیرا به معصومه نشان م فروختندیم

را خودش در دست گرفت و در همان حال  دیخر یها لونینا یبه اصرار همه  ایهم کردند و ارم یگرید یها دیخر

 .متوقفشان کرد ییپاساژ نمانده بود که صدا یتا خروج یزیچ. ذرتش را تمام کند یمابق کردیم یهم سع

 !!!ان؟یمنصور یآقا: - 

به عقب  یمعصومه نگاه کوتاه یول. است یتشابه اسم کینشان نداد با خودش فکر کرد احتماال  یتوجه ایارم

 .را کند کرد شیقدم ها یکم کردیکه به آنها نگاه م یزن دنیانداخت و با د

 .نیچند لحظه صبر کن شهیم! انیمنصور ایارم یجناب آقا: - 

. فرستادن بازدمش را هم از دست داده بود رونیقدرت ب! امکان نداشت نینه ا. پر تعجب به عقب برگشت ایارم

 . لحظه انجا نباشد نیدارد بدهد تا معصومه در ا شیرا که در زندگ یزیهر چ خواستیدلش م

 ن؟یکنینم یمعرف. پارسال دوست امسال آشنا: - 
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نگاه  ایارم ی دهیرنگ پر یشده بود به چهره  جیمعصومه که کامال گ .قدرت تکلمش را هم از دست داده بود انگار

 .از طرف او شد یحیکرد و منتظر توض

 یلیخ تونییاز آشنا: معصومه قرار گرفت و دست او را گرفت یکه حوصله اش سر رفته بود رو به رو دختر

 ...کشتنش شونیمادر بچه شون که ا نطوریو هم.... آقا نیدوست دختر سابق ا.... من مهناز هستم. خوشبختم

 گفت؟یاو چه م. ماتش برده بود معصومه

برعکس خودش که  انیجناب منصور. جالبه: بود کرد و گفت ستادهیمترسک ا نیکه ع ایبه ارم ینگاه پر نفرت مهناز

 شرفتیپخان ظاهرا  ایارم گمیم کیتبر. اس دهیآفتاب مهتاب ند یوجودشو گرفته دنبال دختر ها یکثافت همه 

 .یهم داشت یخوب

: دیاو کش یزد و خودش را جلو ایدست ارم یتو دیخر یبه پاکت ها یپوزخند. اشاره اش به چادر معصومه بود و

 .پست ندم ادیم فمیبهت دارم که ح یبدهکار هی

 ... که در صورتش خواباند در گوش معصومه زنگ زد یلیس یصدا

***. 

 گاریس یپوکه ها یجلوتر که رفت متوجه . بود گاریس یکه توجهش را جلب کرد بو یزیچ نیخانه که شد اول وارد

 فشیچادرش را برداشت و به همراه ک. وسط هال خاموش کرده باشد زیم یآنها را رو شدیشد باورش نم زیم یرو

 وانیل. اده بودافت زیم ینان رو یخرده ها یبا کل تزایپ یجعبه . از مبل ها گذاشت و وارد آشپزخانه شد یکی یرو

نظرش  یزیبرود که چ رونیخواست از آشپزخانه ب. کردندیم یبهش دهن کج یحساب نکیس یتو ینشسته  یها

بود قلبش به طپش افتاد  نیزم یکه کنار سطل آشغال رو یخال یبطر دنیبه عقب برگشت از د یکم. را جلب کرد

 ....سخت نبود هم یلیخ دنشیفهم. جلو تر رفت یکم

به  یینگاه گذار. را پارک کرده بود وارد خانه شد نیکه تازه ماش ایارم. را عوض کند شیاتاق رفت تا لباس ها به

باشد فورا به آشپزخانه رفت و  دهیانگار تازه خون به مغزش رس گاریس یپوکه ها دنیدورو بر خانه انداخت با د

 .رفت رونیرا با دست جمع کرد و دوباره ب گاریس یزباله انداخت و به هال رفت پوکه ها ی سهیک یرا تو یبطر

 . برگشت معصومه مشغول شستن ظرف ها بود یوقت

 .کردنش زینشست و شروع کرد به تم زینه پشت م ای دهیرا د یزیچ دانستینم

 ه؟یمسافرت چ هینظرت در مورد : - 

 نیاز ا یحت کردیحاال حس م. کردیرا بدتر م زیهمه چ شیکار ها نیبود او با ا زاریب یکاف یبه اندازه  ایارم از

 .خوردیمردانه هم حالش بهم م یبم و گرفته  یصدا

 ؟یگیم یچ. خونه میبمون فهیح. لمیدو هفته تعط: - 

 . باشه یفکر خوب کنمیفکر نم: خودش فشار آورد تا جوابش را بدهد به

 .گند زدم به خونه یادیتو نبودت ز د،یببخش: - 
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 .اشکال نداره: ممکن گفت یصدا نیتر نییبا پا. ب چکان گذاشتدر آ دیرا که آب کش ییها وانیل

هم ظاهرا دمش  ایارم. رفت رونیبولوزش پاک کرد و از آشپزخانه ب نییدستش را با پا یسیآب را بست و خ ریش

 .بود

 ارن؟یزنگ بزنم غذا ب: - 

 .ارنیبگو ب یخوریاگه خودت م. من اشتها ندارم: را برداشت و روشنش کرد ونیزیتلو کنترل

 . پا و آن پا شد و کنارش نشست نیا یکم

 معصومه جان؟: - 

 . تکان داد هیآنکه برگردد سرش را به عالمت چ بدون

من اشتباه . نیبب: و گفت دیاش کش ختهیبهم ر یدر موها یدست. را کم کرد ونیزیتلو یرا برداشت و صدا کنترل

دختره سر و کله اش  نیا دونمیمن نم ؟یدیگوش م .همش مال قبل از ازدواجم بود یکردم خودمم قبول دارم ول

 ! شد؟ دایاز کجا پ

جو شرف و  هیاصال ! ؟یهست یتو چه جور آدم"گفته بود  ایآن شب به ارم. آن شبشان افتاد یبگو مگو ادی

 ویک گهید! یکرد ییچه کارا گهید سیاصال معلوم ن! ؟یباهاش کرد نکارارویا یچطور...! سیتو وجودت ن تیانسان

 !!!اون ازت بچه داشت ؟یبدبخت کرد

مگه من از ... هرقدرم گند باشه خوادیحاال م. به تو نداره یربط چیمن ه یگذشته " هم که در جواب گفته بود ایارم

 پرسم؟یم یزیگذشتت چ

پنهان  یبرا یادیز یزهایبرسد که او هم از گذشته اش چ جهینت نیتا به ا. بود تا الل شود یجمله کاف نیهم و

 نیبود که به ا یگریادامه بدهد داستان بچه نقل د ایبا ارم تواندینم گریآن شب مطمئن بود که د یول. ردن داردک

 .پناه برده بود شیپدر ی خانهاز آن گذشت و صبح از آنجا رفته بود و به  شدیها نم یراحت

." ببر اون صداتو" بزند ادیفر خواستیمعصومه دلش م! کردیحاال کنارش نشسته بود و داشت خودش را تبرئه م و

 .دیدیم یظاهرش آرام بود و سکوت را انتخاب عاقالنه تر شهیمثل هم یول

 شتریتعفنش ب یگند و هم بزنم فقط بو نیاگه بخوام ا. ندارم یخوب و پر افتخار یمعصومه من گذشته : - 

باور  یول. بودم یل دختر بازچقدر اه یدونیم. کردمیم ریس ییها یمن تو چه واد یدونستیتو م. کنهیم تمونیاذ

نفر  هیباره که نبودن  نیاول تپه،یم هنفر هی یباره که دلم برا نیمن اول. نمشیبیکه من م ییکن االن فقط تو

 ... تونمیمعصومه من بدون تو نم... کنهیم وونمید

مثل همان قبل ترها که در . خواستیرا م شییدلش تنها. بود که وقت خر شدن نداشت ادیدرد سرش ز آنقدر

 دانستیچکار کند؟ نم دیبا دانستیاما حاال اصال نم. ساختیم ایو رو کردیو با خودش فکر م نشستیاتاقش م

را داشت که شب  یحس آدم. بود جیگ. از دستش در رفته بود زیدو رو برش چه خبر است انگار افسار همه چ
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 چیه چرخاندیکه هر چه چشم م افتهی بهیغر ییدش را در جارا باز کرده خو شیچشم ها یو صبح وقت دهیخواب

 . ندیبینم ییآشنا زیچ

 دیشا. اوست تابیهمسرش چقدر داغ شده و چقدر ب ندیسرش را نچرخاند تا بب. کنار گردنش مور مور شد پوست

 شد،یم رابطه ختم کیکه تهش به  یطوالن یمعاشقه  کیبهتر بود، باز هم بدون حل کردن مشکل، با  نگونهیا

 ....دوباره شروع کنند توانستندیم

. کردیقبلش فرق م یبا سال ها زشیکه همه چ یسال. آمد دیکه انتظارش را داشتند سال جد یزیزودتر از چ یلیخ

خواندن  یکه صدا ینیهفت س یو نشستن سر سفره  ستندیدر آن ن زانتیکدام از عز چیکه ه یبودن در خانه ا

نو را  یقرآنش را باز کند و اسکناس شیدعا نکه بعد از خواند دیشنیرا نم یلرزان مرد" مقلب القلوب و االبصار ای"

 .... تکه کاغذ نیا یینو یبه او بدهد و او بو بکشد و مست شود از بو

اشت چون ند ادیاز چند روز اول به  یادیز زیچ. پهن کرده بود نیزم یهال رو یگوشه  ییبایز نیهفت س ی سفره

 .تاب تمام شدنشان بود یکه ب یکسل کننده ا یروزها. اقوام بودند یدائم در حال رفت و آمد به خانه 

 ایمعصومه زنگ را زد و ارم. رفتند شیپدر یبه خانه  شهیرا مثل هم شدیروز هم که جزء آخر هفته محسوب م آن

با باز نشدنش استرس گرفت  یول. در باز نشد و او دوباره زنگ را به صدا درآورد. بود نیمشغول پارک کردن ماش

 .زنگ نگه داشت و با دست چپش شروع به در زدن کرد یو انگشت دست راستش را رو

 چه خبرته؟ : را به او دوخت شیباز شد و ابوالفضل نگاه عصب یبه تند در

 ؟یکنیچرا درو باز نم: دیپرس ینگران با

 !کردم؟ کاریپس االن چ: - 

 ؟یباز کرد رید تقدریچرا ا نهیمنظورم ا: - 

زنگ خرابه منم خواب بودم تا : گفت بستیابوالفضل همانطور که در را م. شد اطیبا دست کنارش زد و وارد ح و

 ومد؟یشوهرت ن. دیطول کش امیکنه و ب دارمیمامان ب

بودند  یو ابوالفضل مشغول احوال پرس ایارم. در باعث شد تا چند قدم آمده را برگردد و دوباره در باز کند یصدا

 .به اتاق پدرش رفت میکه معصومه مستق

 .سالم کرد یمعصومه دلخور و شاک. کردینگاه م اطیتخت نشسته بود و به ح یرو یمرتض

 .سالم عروس خانوم بداخالق: عبوس دخترش نگاه کرد ی افهیو با لبخند به ق دیبه طرفش چرخ یمرتض

 .چهار ماه گذشته! عروس کجا بود بابا: - 

 .نیمونیعروس داماد م ینطوریهم نیاریتا بچه ن: و به دنبالش پسر ها وارد اتاق شدند دیناه

دست  یتضاو لبخند زد و به سمت مر یبه شرم دخترانه  ایارم. لبش را گاز گرفت و کنار پدرش نشست معصومه

 ن؟یخوب! سالم حاج آقا: دراز کرد

 .میشکر ما هم خوب. سالم پسرم: - 
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باز  رید نقدریچرا ا: گفت داشتیرا برم شیو همانطور که روسر دیبا حرص چادرش را از سرش کش معصومه

 شه؟یآدم نگران م نیگینم ن؟یکرد

 .اون زنگ خرابه گمیصد بار دارم بهت م: - 

 زنگ و درست کنه؟ نیا یاریب ویکی یتونیتو نم یعنی: ل دوخترا به ابوالفض نشیخشمگ نگاه

اش به آن روز افتاده بود  یشده اش که بعد از دراوردن روسر خیس یبا عشق به صورت قرمز شده و موها ایارم

 .کردینگاه م

تا  زمیبر ییمن برم چا. میکنیحرص نخور مادر حرص نخور درستش م: گفت شدیبلند م کهیخانوم درحال دیناه

 .کهیکوچ نجایا. تو هال نیایشمام ب نیناهار حاضر بشه بخور

 .حاج خانوم نیزحمت نکش: زن مهربان را دوست داشت نیواقعا ا ایارم

 .نیمادر شما رحمت یچه زحمت: کردیم ریانگار در فضا س ایارم دنیخانوم هم که با د دیناه

 .حنانه اومده احتماال: گفت رفتیابوالفضل همانطور که به سمت در م. دوباره بلند شد اطیزنگ ح یصدا

 روز جمعه کجا رفته بود؟ اونم صبح؟: دیکنجکاو از پدرش پرس معصومه

! چادرتو بپوش بابا. از دوستاش یکی یخونه  یدنید دیرفته بود ع: انداخت و گفت اطیبه ح ینگاه یمرتض

 .میمهمان دار

قلبش  ییآشنا" هللا ای" یاما با صدا. نشد رشیدستگ یزیچ دیکش اطیبه ح یدرش را برداشت و سرکچا معصومه

برود که در با  رونیخواست ب. اش را همانجا جا گذاشت یچادرش را سرش انداخت و روسر یسرسر. ختیفرو ر

 ...دیدر اتاق چرخ یباز شد و دو چشم عسل یتقه ا

چرا  دانستیگرفت؟ و نم دهیزوج جوان را ناد نیق شده که احتمال آمدن احد احم نیچرا امروز تا ا دانستینم

 شینفر که هول و دستپاچه جلو کیفقط ! ندیبینفرشان را م کیسه نفر که در اتاق حضور دارند فقط  نیا نیب

از اطرافش  شیتونیصاف و خوشرنگ ز یسرش نگه داشته بود که موها یچادر را بر رو انهیبود و ناش ستادهیا

روز ها  نیکه ا شیدختر با آن دل کوچک و مغز فندق نینزند ا یحاال حرف نیاگر هم دانستیم. زده بودند رونیب

 ی شهیبه ر زندیشوهر و پدرش م یو جلو داردیبرم شهیت کی دادند،یاحمقانه م یها یدستور سوت بیعج

بپرد بغلش و  داد،یدرشت سبز که داشت با آنها درسته قورتش م انحاال با چشم نینبود هم دیبع چیه. خودش

 .از خودش درآورده بود ییها یباز وانهیهنوز فراموش نکرده بود آن روز در خانه اش چه د. بوسش کند

 .شما مبارک دیع. ما یبه به سالم عروس خانوم کوچولو: - 

او بچه است و  یند تا به او بفهماند هنوز هم براک یتا معصومه را عصبان دیکوچولو را آنطور کش یقصد کلمه  از

 ....که دانستیفقط خدا م یول. دیآ یبه چشمش نم

 !نیهم. شمام مبارک دیسالم بود و ع دیکه شن یجواب تنها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ١٥٢ 

نشست  یکنار مرتض. دیبگو کیرفت تا به او هم تبر ایو به سمت ارم دیکش یرفتنش از اتاق نفس راحت رونیب با

ابوالفضل هم که وارد شد بحث مردانه . بود یو اجتماع یاسیس شهیبحث مثل هم. شدندو مشغول حرف زدن 

حاال با شور و  دادیاد مشتاق نشان نمیهم که در ابتدا خودش را ز ایبحث باال گرفته بود و ارم. شان داغ تر شد

دست . دیلغز رشیدر ز یزیخورد و حس کرد چ یتکان شیدر جا. مشغول صحبت با ابوالفضل بود یادیز جانیه

 یک دیبه لب آورد و نفهم یناخوداگاه لبخند دیکه د ییبایز شمیساتن ابر یروسر دنیبا د دیکش رونیبرد و آن را ب

 ....معصومه یموها یخودش بود؛ بو. دیبرد و بو کش ینیآن را به سمت ب

 یبعد از مدت کوتاه یول. تهحس کرد نفسش بند رف یلحظه ا یبرا. برخورد کرد ایرا بلند کرد و با نگاه ارم سرش

مال خانوم  نکهیمثل ا: زد و گفت یبود لبخند حیخودش را جمع و جور کرد و رو به او که همچنان منتظر توض

 ...جا مونده نجایانگار ا! شماس

در  ینگاه. رفت رونیاز او گرفت و ب یرا با تشکر یبلند شد روسر شیزد و از جا یهم در جواب لبخند ایارم

بود و حنانه در  شیغذا دنیخانوم مشغول چش دیناه. انداخت و طبق حدسش همه شان انجا بودند اشپزخانه

قالب کرده  زیم یرا رو شیتهانشسته بود و دس یصندل یمعصومه هم ساکت رو. ناهار یحال جمع کردن ظرف برا

 .بود رهیو به انها خ

که معصومه از ترس به لب آورد توجه مادر و خواهرش هم  ینیه یبا صدا. دیپشت بغلش کرد و سرش را بوس از

آقا : کرد و گفت یسرفه ا دیچشم سف یاما حنانه . زد و رو برگرداند یتمندیلبخند رضا دیناه. به آنها جلب شد

 !ن؟یکنیم نجایا هیسال چ جدهیه ریز ینشسته کارا نجایبچه ا

 .نگاه کرد ایلبش را با خجالت گاز گرفت و با توپ پر به ارم معصومه

تو اتاق جا  نویا. زمیعز دییبفرما: را به سمتش گرفت یزد و روسر ینگاه ها بود قهقه ا نیهم که عاشق هم ایارم

 ...یگذاشته بود

. شدیو حنانه خورده م ایارم یابوالفضل و سربه سر گذاشتن ها یها یغذا با شوخ. سر سفره نشسته بودند بر

لقمه هم قورت  کی توانستینم ینشسته بود و حت لیسه یبود جلو یدور خوش شانس یمعصومه که آن روز رو

 . بدهد

 .وقت بود نخورده بودم یلیخ. شده یدستت درد نکنه عجب خورشت بادمجون! خانوم دیناه! به به: - 

 .در قلبش شکست یزیچ. سرش را بلند کرد عیسر معصومه

 فیح. یدلت خوشه خونه دار... اون سر شهر یک و تنها رفتت. جزءشون باشه نیکه ا یخورد دایجد ویتو چ: - 

 تلف بشه؟ ییتنها نطوریا ستیعمر ن نیا

اصال االن که فکر ! ایجنبه ندار ینشون داد: کرد و گفت یعوض کردن جو خنده ا یو برا دیآخرش را جو ی لقمه

 نقدریمال تو ا دهیاون خورشت بادمجون معروف معصومه رو م یمزه  شتریخورشت بادمجون ب نیا نمیمب کنمیم

 .شهیخوشمزه نم
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حنانه هوس  ادته؟یمزه اش  ینطوریکه ا یخورد یتو خورشت بادمجون معصومه رو ک: دیبا تعجب پرس دیناه

 ....!درستش کرد من فسنجونو درست کردم عیکرده بود معصومه هم سر

گند  نقدیمن امروز چمه؟ چرا ا ایخدا. "منتظر جمع چشم چرخاندو در نگاه  دیکش شیشانیبه پ یدست لیسه

 "زنم؟یم

 ریمرد نامحرم ز کیرفت تا با ... معصومه خودش هم از آن نخورد و رفت یافتاد که حت یآن خورشت بادمجان ادی

 ....کرد و سکسکه کنان رفت هیگر... گفت و رفت تشینهایاز عشق ب... سقف نماند کی

 مین. واقعا کم آورده کردیحس م. دوغ در دستش خشک شده بود وانیگره خورد که ل یپر آب در نگاه سبز نگاهش

 یادیاو ز ایواقعا اخم است  نیا دانستینم. داشت یبود و اخم نامحسوس نییسرش پا. انداخت ایبه ارم ینگاه

شان چون  غهیقبل از ص تیمیصم همان یحت. از رابطه شان ببرد ییبو ایارم خواستیاصال دلش نم. حساس شده

به  یخوب یآن ها بهم، بو یهر دو ی رهیکه از سکوت و نگاه خ دیناه. گذاردیم ریحسش تاث یمطمئن بود رو

 .کرد یدست شیرفع رجوع پ یبرا دیرسیمشامش نم

 ؟ینکنه دستپخت مارو قبول ندار ؟یخوریجان مادر؟ چرا نم ایارم: - 

 .شدم ریهم خوشمزه بود متاسفانه من س یلیحاج خانوم، خ نیدار اریاخت: زد و گفت یلبخند محجوبانه ا ایارم

 .نوش جانت مادر: - 

 .میجمع کن میخوایم یخوریمعصومه چرا نم: هم که کنار مادرش نشسته بود رو به معصومه گفت حنانه

 .جمع کن من اشتها ندارم: هم که از خدا خواسته قاشق و چنگال را در بشقابش رها کرد او

آنقدر آشفته اش کرده بود که کال فراموش کرد سر سفره " معروف" لین خورشت بادمجان به قول سهآ ی خاطره

 .نشسته است

 . را تحمل کرد و بعد عزم رفتن کرد یساعت کیبعد از ناهار  ایارم. دیبود به اتمام رس یروز به هر بدبخت آن

هم  گاریس یبو. دراز به دراز افتاده بودتخت انداخته بود و  یخودش را رو دنشانیها از زمان رس ضیمر نیع

 یحوصله  یحت. نه شب بود کینگاه کرد نزد وارید یبه ساعت رو. در هال بود ایبودن ارم داریب ینشان دهنده 

 .درست کردن شام هم نداشت

 . رفت ییتخت جدا کرد و به دستشو یبزور خودش را از رو. را هم هنوز نخوانده بود نمازش

 .لواسون میریبدر م زدهیس یمامان زنگ زد گفت برا: - 

 .نظر نکرد و به سمت سجاده اش رفت اظهار

 نه؟ ایباهامون  انیم نمیبگم بب نایبه مامانت ا: - 

 .هم جوابش را نداد و شروع به گفتن اقامه کرد باز

بچه  نیا. کند یه او کم محلحد ب نیجرأت نکرده بود تا ا یدختر چیتا به حال ه کردیاش م وانهید شیکارها نیا

. رفتیو در م خوردیم زیاز دستش ل یمدام مثل ماه. کردیم زیصبرش را لبر یکم کم داشت کاسه  شیها یباز
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که تا به  یتنها عکس العمل! زدیباز م سرتا حد امکان از همبستر شدن با او  یحت. وقت حواسش به او نبود چیه

. مهناز بود که آن هم بخاطر او نبود دنیبود همان قهر چهار روزه اش بخاطر د دهید شیحال از او نسبت به کارها

 تیسوزن هم نسبت به او حس مالک کیدختر قد سر  نیا. سقط شده اش سوخته بود نیمهناز و جن یدلش برا

 یتاربا او چه رف دانستینم گریواقعا د...! هم حس حسادتش گل نکرده بود یا حظهل یمهناز حت دنینداشت با د

نگفته بود با او  یدانشگاه به کس یتو. کردیروزها حلقه به دستش نم یلیخ. ذره زن بودن بلد نبود کی! بکند؟

 کیبه  رفتندیم هکه هر دو به دانشگا ییروزها!!! شک داشت که اصال گفته باشد ازدواج کرده یحت. ازدواج کرده

که آن پسر الغر اندام با آن  کردیرا فراموش نم ییوز کذاوقت آن ر چیه. رفتیاز او م رترید ایزودتر  ای یبهانه ا

چند قدم به سمتشان برداشت تا با . کند یتا با لکنت از او خواستگار کردیم یاز سالن سع یداغونش گوشه ا پیت

ها از  رتیغ یب نیو فقط ع دیمعصومه خودش را کنار کش یخونسرد دنیبا د یمشت صورت پسر را له کند ول

چند وقت  نیا. اوردین شیبه رو یزیبعد از آن ماجرا هم چ یحت. کردیدور نگاه کرد که زنش خواستگارش را دک م

در  شهیهم ینداند کس دانستیم دیبع. دیپلکیها شده بود که مدام دوروبرش م هیاز همسا یکی یهم متوجه 

او خودش  ندیبب خواستیز هم دخالت نکند مبا کردیم یدنبالش است سع ابانیو کوچه و خ نگیآسانسور و پارک

 ....گرید لیراح کیداستان معصومه هم بشود  خواستینم. دیایکنار م هیقض نیچطور با ا

و  یدیرش یآقا ن،یو رام دایخانوم و حنانه، پارم دیهمه بودند خانوم جون و آقاجون، ناه بایلواسون تقر یالیو در

 . ایهمسر و پسرش، افسانه خانوم و آقا خسرو، معصومه و ارم

آشپزخانه  یخانوم ها تو. بود که تا به هال داشتند ییبدر ها زدهیس نیاز شلوغتر یکیبدر آن سال قطعا  زدهیس

بچه ها . کردندیاز ملک و امالک و ساختمان و اوضاع مملکت صحبت م شهیهم مثل هم انیآقا. خوردندیم یچا

. زدندیآنها را م نیو رامت نیو رام صومهمع. وسط بودند دایپارم ایحنانه و ارم. بودند یمشغول وسط اطیح یتو

و غش و ضعف خودش را  یباز یرا با کل یکه چند بار دایرفت پارم رونیب یکه همان اول خورد و از باز ایارم

و  قیبا تشو دایو پارم ایحاال فقط حنانه وسط مانده بود و ارم. رفت رونیداخل نگه داشته بود با اعتراض بچه ها ب

معصومه  رفتیتوپ در م یو رو ریحنانه زبل بود از ز. را پرت کنند بیحواس آن رق کردندیم یو سوتشان سع غیج

 .ره داخل آمدندتا را داخل ماند و گروه آن ها دوبا ستیاو تمام ب یاو را کنار بزنند ول نیو رامت نیکنار رفت تا رام

 ایارم نیرامت. فرستادند رونیرا با توپ زد و او را ب دایمعصومه پارم. تر شد و ضربه ها خشن تر یجد یبار باز نیا

توپ را به  نیبود که رامت دهیرس جدهیتعداد داخل ماندنش به ه. رفت و باز حنا داخل ماند رونیرا زد و او هم ب

 .همه به طرفشان برگشتند دایپارم یبود که با صدا دهیرس فیحر میت یت شادنوب. افتاد نیزم یاو زد و حنانه رو

 ...هیبچه ها حنا صورتش خون: - 

 ش؟یزد یمگه چه جور: دیبرگشت و با استرس پرس نیبه طرف رامت عیسر نیرام

 حنا حالت خوبه؟: سر حنانه را باال نگه داشت معصومه

 ...فکر کنم دماغم شکسته: - 
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امروز هم . بود یجور کیبه نظرش . آمد یدختر خوشش نم نیکفرش درامده بود از اول هم از ا یحساب نیرامت

توپ را به او بزند که استخوان  یطور خواستیاعصابش بود دلش م یرو یدر باز شیها یکار نیریش نیکه با ا

 . نبود اریبا او  یلیانگار شانس خ یخرد شود ول شیها

 هیبق. درست کردن کباب داوطلب شده بودند یبرا نیو رام ایارم. حفظ کرده بود همچنان سوز خود را یبهار یهوا

 .حواسشان به حنانه بود یهم همه 

از  بایتقر. دیکشیم گاریکه س شدیم یسال کی. کرده بود را دراورد میقا بشیکه در ج یگاریرفت و س الیپشت و به

. ممنوعه یها یدنیو نوش یبود نه پارت ینه اهل دختر باز. بود نیتنها خالفش هم. اول دانشگاه یهمان روزها

 نیو آخر دیبلندش کش مهین یدر موها یدست. ازش بگذرد توانستیبود که نم یجور کی. کردیفرق م گاریس یول

دهانش خورد و وارد سالن  یرفع بو یرا برا شیینعنا یاز آدامس ها یکی. زد و آن را انداخت گارشیپک را به س

 .را گرم کرد شیدست ها یو کم ستادیا نهیشوم یجلو میمستق. شد

 شینیب یرا رو یخی ی سهینشسته بود و ک یمبل سه نفره ا یکنار حنانه نبود و او تنها رو یتصورش کس برخالف

 . نگه داشته بود

هم حس  یخون دماغ شود از طرففقط  نکهیشکسته بود تا ا شینیب خواستیدلش م یبود از طرف یجور کی

 ...کند یاز او عذر خواه دیبا کردیم

بلند بود و جزء چهار شانه ها به  یلیقدش خ. کردیبود نگاه م نهیشوم یچشمش به او که جلو یاز گوشه  حنانه

. شیبزرگتر است برا زیسا کیکه مطمئن بود  یشرت مشک یبه پا داشت و ت یزانیشلوار گشاد و آو. امدیحساب م

 یلیدر کل به نظرش خ. ببندد شیبرا راآن ها  توانستیاگر کش داشت م دیشا. بلند مهیبود و ن اهیس شیموها

 !برعکس برادرش اصال اخالق نداشت یول. بود نیجذاب تر از رام یلیخ

 !یانگار بهتر شد: - 

 چطور؟: امدیلحن طلبکارش خوشش ن از

 ...یزنیم دیمنو د یچون دار: - 

 !"مگه پشتشم چشم داره؟. "را نداشت نیر اانتظا. خورد کهی

 ...اعتماد به نفس  نیماشالله به ا... چه از خود متشکر: جواب داد الیخیدهانش را قورت داد و ب آب

فکر : دادیبه خودش زحمت برگشتن به سمت او را هم نم یبود و حت ستادهیرو به آتش ا نهیدست به س همانطور

 ...محکم زدم که بشکنه نقدریا کردمیم

 .یبعد محکم تر بزن یباشه دفعه  ادتی: - 

زد و  شیبا آرنجش به پهلو یرفت و ضربه ا نیبه سمت رامت. آن ها تعجب کرد دنیوارد هال شد و با د دایپارم

 ؟یکرد کاریدماغ خوشگل دختر مردمو چ یدید: گفت
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 یلیو پر سر و صدا را خ طانیدختر ش نیا. انداختاز مبل ها  یکی یزد و خودش را رو یلبخند دایحرکت پارم به

 یاز خودش کوچک تر بود ول یسال کیهرچند که . الزم بود یوروجک نیآرام آنها همچ یدر خانه . دوست داشت

بود با خودش گفته بود حتما در  دهیدا را دیکه پارم یبار نیاز اول. دیدیچون همسر برادرش بود او را بزرگتر م

 . مثل او خواهم گرفت یزن ندهیآ

 .. چشمات کبود شده ریز یوا زم؟یدماغتو عز نمیبب: را برداشت و گفت خی دایپارم

 ...کرد یاسک شهیببر االن رو صورتم م خوی نیتو رو خدا ا: و گفت دیخند حنانه

نازت  یاچشم خوینه فدات بشم بر ندار : ناهار داخل شد و از همانجا شروع کرد یخانوم با بشقاب ها پروانه

 ...مادر فهیح فتهیخون م

 .برش دار گهیساعت د مین. بزار بمونه فتهیچشمات خون م. مامان جون گهیراست م: - 

. چشمانش که بسته بود. گشتیناز م یدنبال دماغ خوشگل و چشم ها. به صورت حنانه انداخت ینگاه نیرامت

 افهیبه ق یمعلوم نبود ول شیموها. داشت یزیر یکک و مک ها شیگونه ها یرو. بد نبود شینیرخ ب مین یول

 . بور باشد امدیاش م

 ؟یحواست کجا بود آخه؟ چرا تو صورتش زد ن؟یرامت: - 

 یبه پدرش نگاه کرد که کنار آقا. به جرم نکرده متهمش کنند خواهندیفکر کرد مچش را گرفتند و م. خورد هول

 .بود و منتظر جواب بود ستادهیا انیمنصور

حاال به  مینداختیتوپو م. میکردیم یباز یوسط میداشت رم،ینشونه بگ کردمینم یخب پدر من بسکتبال که باز: - 

 .از شانس بد حنا خانوم بود نمیا... گهید خورهیم ییجا

 .اشکنک داره سرشکستنک داره یگفتن باز میاز قد. اشکال نداره: چادرش را جمع کرد و با خنده گفت دیناه

خانوم هم که دلش شور آقا  دیناه. رفتن حاضر شدند یبرا نیبه همراه همسرش و رامت یدیرش یآقا آن روز غروب

 . حاضر شد و به اتفاق حنانه با آنها رفتند زد،یو ابوالفضل را م یمرتض

ورم کرده بود  شینیب. را بردارد خیکه اجازه داده بودند تا  شدیم یکنار پنجره پشت راننده نشست دو ساعت حنانه

 شهیآن را به ش. کردیسرش درد م. خوردیبه چشم م یاز کبود یکم رنگ یچشمانش هاله  ریز. کردیو ذوق ذوق م

به  دنشانیمطمئن بود تا رس. دیشنیم یدیپچ پچ مادرش را با خانوم رش یصدا. را بست شیچسباند و چشم ها

تر  واشی: کردیم دیتاک یدیرش یهم آقا کباریچند لحظه هر . هم خواهند گفت یرا برا شانیزندگ ازیتا پ ریخانه س

 .برو بابا

 "رسونه؟یپسر امروز زنده مارو تا خونه م نیا یعنی"

آرنج دست چپش را  یدر تمام مدت رانندگ. یواقع یجذاب بود به معنا. ازش خوشش آمده بود شیتمام تخس با

آدم ! اوووووف. کردیم یدست رانندگ کیداده بود پشت دستش را کنار دهانش گذاشته بود و با  هیتک شهیکنار ش

 یرا له کرد سع شینیآنطور ب یقتو! بود نه ترسو ینه خجالت. و نگاهش کند ندیساعت ها بنش خواستیدلش م
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نکرد  یسع یحت" ادیم شیپ گه،یخب اتفاقه د" اش را جلو داد و گفت نهیکند س یکارش شانه خال رینکرد از ز

 ....!آمد سوء استفاده گر باشد یاش هم نم افهیبه ق. تا خودش را تبرئه کند اوردیب لیکارش دل یبرا

آرش  ادی. کلمه نیا کردینم یتداع شیرا برا یخاطرات خوب. سوء استفاده چند بار در ذهنش تکرار شد ی کلمه

 نیاول. باورش شد الیاو هم خوش خ. ازدواج داد شنهادینگذشته بود که پ شانیاز دوست یادیزمان ز. افتاد

 ...!رشآ یدر خانه .... و یو چهارم یو سوم یشاپ بود و دوم یقرارشان در کاف

چقدر . بار با او قهر کرد نیاول یکه معصومه بخاطرش برا ییها لمیهمان ف. ها را هم او بهش داده بود لمیف آن

 دنشیدوستش داشت با د شیها یبد یدوستش داشت با همه . ودرا باور کرده ب شیاحمق بود که حرف ها

 یول... است شیاهایسوار بر اسب رو یاو شاهزاده  کردیفکر م. گرفتیافتاد و صورتش گر م یم یقلبش هر

 نیاز دست ا. رودیخودش م یو به خانه  کندیم یبا او عروس دهدینجات م تیوضع نیاو را از ا کردیفکر م... نبود

 گفتیمادرش م شهیهم... اما نشد... شودیدلمرده اش راحت م یخانواده  یو استرس و اعضا ضیخانه و پدر مر

نفر هم  کی یاست هنوز حت رستانیچرا خودش که دوم دب دانستینم یخواستگار داشت ول ییمعصومه از راهنما

 شهیمعصومه هم. شدیاو باز م یبراراه هم  کردیاگر او ازدواج م. به نظرش معصومه مانع بود. امدهین شیبرا

بود خوش  دهیفهم دایجد. نبود یوضع هم راض نیاز ا یول شدینم شیحسود. محبوب تر بود و البته خوشگل تر

 خواستیدلش م. دامادشان بشود ایارم دیدیدر خوابش هم نم. ازدواج کرده بود ایچون با ارم. هست مشانس ه

به راه  زمشیعز زمیعز ایو باز هم ارم دادیمعصومه به او محل نم یقتآمد و یحرصش در م. پزش را به همه بدهد

از همان چشم غره  شهیهم هم ههم بغلش کرده بود جواب معصوم یچند بار دیبوسیدر جمع او را م شهیهم. بود

 زیشانس داشته باشد اصال در همه چ دیآدم در ازدواج هم با. اوردیرا به لرزه در م ریمعروف بود که دل ش یها

آبرو  یگرفته تا ب ینابسامان جسم تیاز وضع ستاد،یا زشیهمه چ یمگر او که پا... شانس داشته باشد دیبا

تحت نظر بود با  یبعد از رو شدن ماجرا با انکه حساب یحت. یه و زاریآن همه گر ل،یمعصومه و سه شیشدنش پ

دم مدرسه  لیکه از سه یگوش ریز کیطر او فقط بخا یبهش زنگ زد و خواست دوباره باهم باشند ول یبدبخت یکل

مدرسه شان  یاز دختر ها یکیهفته با  کیو در کمتر از . دیدورش را خط کش دیاش خورده بود و چند تا تهد

آمدند تا نظر خواهر احمقش را جلب  یماه تمام هر روز خودش و خانواده اش م کی ایآن وقت ارم. شد وستد

بود که  یچه شکل شیمگر مرد آرزوها خواست؟یچه م گرید یدختر از زندگ نیا! دیفهمیاصال معصومه را نم. کنند

 کرد؟یوقت آدم حساب نم چیرا ه ایارم

 ن؟یحنا خانوم بهتر شد: - 

 .بهترم: جلو نگاه کرد نهیدر آ نیرا باز کرد و به چشمان منتظر رامت شیحرف چشم ها نیا با

چقدر ظهر به . هم بور بود شیابروها. بود یسبز و عسل نیب دیرا د شیباالخره چشم ها. را برگرداند شیرو و

 .ها خنگ شده بود یچقدر تازگ! است یچه رنگ شیمغزش فشار آورد تا بفهمد رنگ موها

 .کردندیبودند و به سقف نگاه م دهیتخت دراز کش یو معصومه رو دایپارم. بود و چراغ اتاق خاموش بود شب
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 .بعد از چهار ماه هنوزم عذاب وجدان دارم: - 

 ؟یچهار ماه؟ عذاب وجدان چ: تعجب کرد دایپارم یمقدمه  یاز حرف ب معصومه

 .نشدم ایمانع ازدواج تو ارم نکهیا: در همان حالت گفت دایپارم

 .شهیخوشبخت م یکردیفکر م یکرد نکارویتو بخاطر برادرت ا: چاندیرا دور انگشتش پ شیموها

 .مونمین پشاال: - 

 ؟یچ: به سمتش برگشت متعجب

با تو  ایارم کردمیفکر م. ینجات یفرشته  ،یتو الهه ا کردمیمن فکر م. کردمیکه من فکر م یستین یتو اون کس: - 

 ایدرسته ارم. ینیبیرو نم ایاصال ارم. یتو، تو گذشته ات غرق. اشتباه کردم... رسهیبه آرامش م شهیخوشبخت م

 ....یلیسه ریو درگ هتو شد ریاون درگ. شناسمیمن خوب جفتتونو م یول گهینم یزیچ

 ....من: دیحرفش پر نیب

. یگلوت نزاشته بود که جواب مثبت بد ریز ریشمش یکس. یمعصومه بد کرد یتو بد کرد. ازت خوامینم حیتوض: - 

 ...مینداشت انتیما تو خانوادمون تا به حال خ. ما یتو خانواده  یخودت پا گذاشت یتو با اراده 

 !!!نکردم انتیمن خ دایپارم: شد رهیخ دیچشمش چک یکه از گوشه  یاشک به

 یخونه  یصبح بعد از رفتن شوهرت بر یعنی انتیمن خ یبرا ده؟یم یمعن یچ انتیلغات تو خ ی رهیتو دا: - 

دوستت و تا شب به  یخونه  یبر. رونیکه اون با کتک بندازتت ب یکن کاریچ دونمیکه نم. سابقت یمعشوقه 

که  یفکر کردن به مرد یعنی انتیخ. اون بدبختم فکرش بره هزار جا و به هزار کس زنگ بزنه ییکجا یشوهرت نگ

فکر  هیبق. زنهیداره باهات حرف م ایارم یفهمینم یکه حت یکنیبا خودت فکر م یشنیاونقدر م. سیشوهرت ن

و اونم شده غالم حلقه به  دهیورز م یتش گرفته و هموم تو مش نیو بردارمو ع استیعروسمون با س کننیم

 شیو نه سال عاشق شده و عروسمون دلش پ ستیبعد از ب ادرمبر. دونمیکه من م هیزیچ تیواقع یول. گوشش

بازم  یدختر نبود، ول لیراح! کرد نه انتیخ لیطالق داد فکر نکن راح لویراح ایارم یدیاگه د. رهیگ یا گهیمرد د

اگر از همون اول . صادق نبود ایبا ارم لیبود که راح نیبود چون علت فقط ا نیا شونییفکر نکن علت جدا

. دیکشینم نجایببره امروز کارشون به ا شیکارشو پ یبا دودوزه باز کردینم یسع کردیرو مطرح م یموضوع نیهمچ

اونو  یخالء ها یتونیتو م کردمیمن فکر م. شتهآرامش ندا دیوقت اونطور که با چیتنها بوده ه شهیبرادر من هم

 ....اما انگار ،یپر کن

تو فقط به . یبر شیوضع پ نیبا ا یتونیتا کجا م نیبا خودت فکر کن بب نیبش: و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

ره که  نیمعصومه؟ ا. ریطالق بگ یتونیاگه نم. شتریب ایبه ارم یکنیما بد م یبه همه  یتو دار یکنیخودت بد نم

 ...شده رید یلیخ گهیکه د یرسیبه حرفم م یروز هی... به ترکستان است یرویم
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 ایروز ها همه دلسوز ارم نیا. پتو مچاله کرد ریکنان خودش را ز هیمعصومه گر. رفت رونیشد و از اتاق ب بلند

معصوم و  یآن فرشته .... یستیقبل ن یآن معصومه  گریکه د! یکه خائن کردندیهمه مدام گوشزدش م. بودند

 . یدوست داشتن

و از تک  ایکنار ارم ندیبنش خواستیدلش م. شدیها آرام نم هیگر نیبغضش با ا. کردیقلبش درد م انیم ییجا

 تواندینم کندیهم که م یکه چقدر او را دوست دارد و هر کار دیبگو. دیبگو شیبرا لیبا سه شیلحظه ها

فقط بخاطر پدرش با او ازدواج  دیبگو. و را دوست داشته و نه خواهد داشتوقت نه ا چیه دیبگو. فراموشش کن

فقط او ... نبود یزیعشق که چ. دادیم شیاگر الزم بود جانش را هم برا ش،یزندگ یپدرش، مردش، همه . کرده

قل قل کپسول  یصدا. مشت مشت قرص نخورد. فقط سرفه نکند. اوردیخون باال ن گریفقط او د. خوب باشد

 . اش خس خس نکند نهیبکشد و س فسراحت ن. ردیخانه را در بر نگ یهمه  ژنشیاکس

خوشحالم حداقل حال تو بهتر ... شهیحالت بهتر م گفتیمامان م. کارو کردم بابا نیتو ا هیآرامش و روح یمن برا" 

 ..."زنمیمن آرامشتو بهم نم. کنمینم یتو باز یمن با آبرو. رمیگیمن طالق نم... شده

  

اش را خفه  هیگر یفقط صدا. که وارد شده ندیبرنگشت بب. باز شد فیخف یدر اتاق با ناله ا. ق هق افتاده بوده به

دست . سوزاندیداغ بود و پوستش را م شهیکه مثل هم یکس. از پشت بغلش کرد یتخت فرو رفت و کس. کرد

 . دیسرش گذاشت و با دست چپ شکمش را گرفت و به سمت خود کش ریراستش را ز

 ؟یکنیم هیگر: - 

 .کرد سیو تنش ر دیچیپچ پچش با آن نفس سوزانش در گوشش پ یصدا

 . دیرا بوس شیموها یو رو دیرا کنار گوشش مال شینیب ایارم

...! و بعد هم کندیم دنشیو شروع به بوس چرخاندیاالن او را به سمت خودش م دانستیم. منتظر بود معصومه

 ....بود نطوریهم شهیچند ماه هم نیدر ا. دادیم صیتشخ یبدنش به خوب یکیزیرا از حالت ف نیا

به  نکهیاز. کارش نیآمد از ا یبدش م. شکمش برداشت و شروع به نوازش بدنش کرد یچپش را از رو دست

 بیبه خودش نه....! کردیکار را نم نیوقت ا چیه لیسه. آمد یبدش م زدیدست م حانهیوق نطوریا شیممنوعه ها

 یهر کار سیقرار ن ا؛یارم ایارم لهیسه لیسه یبفهم یخوایم یک" افتاد وشایحرف ن ادی!" کردم سهیبازم مقا. " زد

 "بدبختم بکنه یایارم کردیجونت م لیسه

 !"انته؟یهم خ سهیمقا" باز با خودش فکر کرد و

! کردیرا زمزمه م" یوحش"جور وقت ها معصومه در دلش نیا. تاب شده بود او را به سمت خود برگرداند یب ایارم

چقدر . بود دهیچقدر ترس. رابطه شان افتاد نیاول ادی. برگردانده شدنش کدفعهی نیدرد گرفت از ا یدستش کم

آن همه زور را از کجا  دیفهمینم. قرمز خوشگل را بعد از آن انداخت راهنیآن پ! تر شده بود بهیغر شیبرا ایارم

 ریتقص...! یو وحش صیآنطور حر دیاو را مثل آن روز ند گریوقت د چیه. حرکت آن را پاره کرد کیآورده بود که با 
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نگرفته بود  ادیوقت  چیکه ه ایمثل ارم یپسر یهمه انتظار برا نیا. منتظرش گذاشته بود یادیز. خودش بود

 !حماسه بود یوعزنان نگه دارد به ن رخودش را در براب

معصومه لحظه . ممنوعه اش گذاشت یکف دست راستش را در دستش گرفت و رو. تند تر شده بود شیها نفس

 .حرکت آنجا مانده بود یب نطوریدستش هم. حرکت را نداشت نیانتظار ا. خشک شد یا

نگاهش  یطور. بود اش مانده رهیگشاد شده خ یاو با چشم ها یول. تکان دهد یکرد دستش را کم یبار سع چند

از معصومه که . از خودش بدش آمد. دیحسش خواب یآن همه  کی! کندیکه انگار دارد بهش تجاوز م کردیم

را گرفت و به سمت تراس  دکشو فن گاریتخت بلند شد س یاز رو کدفعهی. دیدیاو را به چشم گناهکار م شهیهم

 .رفت

 گاریوقفه س یبود و ب ستادهینگاه کرد که پشت به او ا ایبه ارم یا شهینشست و از در ش شیدر جا معصومه

 ! کرد و بلند شد یقاط هویچه شد که  دینفهم. دیکشیم

و شلوار گرم کن  دیکوتاه سف نیآست شرتیت کیبا  ایو ارم دیکشیسرد است باد زوزه م یلیخ رونیبود ب معلوم

 .بود ستادهیا رونیآن ب شیقهوه ا

دستش . بهم بخورند کیلیچ کیلیچ شیباعث شد دندان ها رونیسرد ب یفضا. سمت در تراس و آن را باز کرد به

 ا؟یارم: شانه اش گذاشت و آرام صدا کرد یرا از پشت رو

حالت جذابش را از دست  تیکلفت و خش دارش که به خاطر عصبان یحرکت دستش را پس زد و با صدا کی با

 .برو تو: بود گفتداده بود و فقط ترسناک 

 ...من ایارم: فس کنان گفت فس

 ...گفتم برو تو: - 

 کردم؟ کاریمگه من چ: - 

 .برو گمشو از جلو چشام اونور: دیکش ادیتوان فر نیتا آخر. فوران کرد آتشفشان

خانوم جون که درست اتاق . بلند شد و خودش را پشت در اتاقشان رساند عیسر ایارم یخانوم با صدا افسانه

 .کننیحلش م یجور هیخودشون . افسانه؟ تو دخالت نکن: بود در را باز کرد با تشر گفت ایارم یبغل

 !خوب بودن شیساعت پ هیکه تا  نایشده؟ ا یچ یدونیمگه شما م: - 

 .وانستا نجایبرو تو اتاقت ا. میبدون مینداره که اصال بخوا میشده به ما ربط یچ دونمینه من نم: - 

 یزیکاش چ. به طالقشان فکر کند یزود نیشد انتظار نداشت معصومه به هم یته قلبش خال ایارم ادیفر یصدا با

 یبه او چه ربط. آمدند ینم ایآمدند  یبا هم کنار م ای یجور کیاصال خودشان زن و شوهر بودند . گفتیبه او نم

 .داشت که خودش را دخالت داد

 دعواشون شده؟ یعنی: - 

 .و خودش را پشت در رساند و گوشش را به آن چسباند دیکش رونیب نیرا از آغوش رام خودش
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به او  یتوجه ختیریاتاق نشسته بود اشک م یمعصومه گوشه . آخر را نصفه ول کرد و وارد اتاق شد گاریس ایارم

 .لشینکرد و شروع کرد به جمع کردن وسا

 ؟یریکجا م: را برداشت دوباره به سمتش رفت چشییو سو دیکاپشنش را پوش یوقت یول کندیچکار م دینفهم اول

 !کردم؟ کاریمگه من چ! تورو خدا ایارم: دستش را گرفت. گشتیم یزینداد به دنبال چ یجواب

 .به من دست نزن: دوباره دستش را پس زد و بلند گفت. شدیم وانهید" کردم؟ کاریمگه من چ" گفتیم یوقت

 یدر گوش یگذاشت و با همان صدا شینیب یانگشتش را روبه در اتاق انداخت و  یمستاصل نگاه معصومه

 !آبرمون رفت... فقط آروم... یتو بگ یباشه هر چ...! سیه...! سیه: گفت

در قرار داد و  یکنان خودش را جلو هیگر. کرد ان را دستش گرفت و به سمت در رفت دایرا پ رونشیشلوار ب ایارم

 ؟یمن بگم کجا رفت. رهیابرومون م. تو رو خدا نرو. من غلط کردم ایتو رو خدا ارم: گفت

 .بگو رفته قبرستون: سمت مخالف در هلش داد به

وقت لباس عوض کردن نبود شالش را . نداشت شیبرا یگرید زیچ ییآبرو یبود جز ب دهیفا یب نجایا ماندنش

 نیداشت ماش دیرس ینبالش راه افتاد وقتاش د یو چادرش را برداشت و با همان بلوز شلوار نخ لیگذاشت موبا

. استفاده کرد و سوار شد تیاز موقع. بنددرا ب نگیکوچه گذاشت تا در پارک یرا تو نیماش. بردیم رونیب اطیرا از ح

 ...دیچقدر آنشب خجالت کش. کردیکه از پشت پنجره نگاهشان م دیآخر افسانه خانوم را د یلحظه 

 یکرد تو یو با اخم رانندگ دیکش گاریتوجه به او تا خود خانه س یهم ب ایارم. را فس فس کرد ریطول مس تمام

از کاناپه ها  یکی یخودش را رو ایارم دنشانیبه محض رس! دیخر گاریو چند بسته س ستادیا یراه هم کنار دکه ا

 . دیانداخت و دراز کش

را جمع کند و هر  شیداد که لباس ها امیپ دایبه پارم. و به اتاق رفت" قهر؟ یعنی نیا" دیاز خودش پرس معصومه

با آن همه داد و  دیکه د اوردیرفتنشان ب نطوریا یبرا یحیتوض رشیخواست ز. اوردیبا خودش ب گردندیوقت برم

 .ستاحمقانه ا یمقدار کی نکاریراه انداخته بود ا ایکه ارم یهوار

همانطور . به سمتش رفت و نشست. دست تکان داد شیبرا وشاین. و خواب آلود خودش را به سلف رساند خسته

 نجا؟یا یچرا اومد: گفت دیکشیم ازهیکه خم

 .سالم کیعل: - 

 !بهت سالم کردم لیپشت موبا شیپ قهیدو دق: - 

 ...هیحضور نیبود ا لیاون مال موبا: - 

 شده؟ یحاال بگو چ. سالم. خب حاال: از دهن دره اش را پاک کرد یاشک ناش کالفه

 .امیمن سر کالس نم: داد و گفت یبار مصرف نسکافه اش را تکان کی وانیل

 ؟یچرا؟ کار دار: - 

 .حذف کنم ویمیکالس استاد نع خوامیم. نه: زد و گفت هیگالسش تک بریفا یصندل یپشت به
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 ؟یچرا؟ مشکل کجاست؟ تداخل دار: چادرش را برداشت و مشغول مرتب کردن مقنعه اش شد کش

 .کرد یازم خواستگار یمیاستاد نع: نداخت و گفتبه اطراف ا ینگاه وشاین

 .ندیایبود از حدقه در ب کیخواب آلودش آنقدر باز شدند که نزد یها چشم

 !کرده؟ کاریچ: - 

چقدر احمق ! شهیاصال باورم نم... بگم به خدا یچ دونمینم: داد هیداغش را به کف دستش تک هیشانیپ وشاین

 !بودم من خدا

 .شده یچ نمیکن بب فیآدم تعر نیاحمق چرا؟ ع: - 

 نیمنم گفتم آخر شه؟یم یوقتت خال یبعد از کالس صدام کرد گفت امروز ک. صدر اسالم داشتم خیتار روزید: - 

 خبریمنه خرم از همه جا ب. راهم باهام صحبت کنه ینداره منو برسونه تا خونه و تو یگفت اگه اشکال. کالسم بود

 ...قبول کردم

 بگو؟  شویخب؟ بق: دینگاه کرد و پرس قیدق شانشیپف کرده و صورت پردر چشمان  معصومه

چرا تا حاال  نکهیداد در مورد ا حیمقدار توض هیبعدم . مقدار از خودش گفت و خانوادشو شغلش هیراه  یتو: - 

خونه  یکایخالصه، نزد... از حرفاش منظور داره نیا دیذره هم شک نکردم که بابا شا هی وانهیمن د. ازدواج نکرده

نظرتو  خواستمیآره، م" گفت" نجا؟یا نیکار دار داستا"دمیپارک کرد منم تعجب کردم پرس ابونیکنار خ دیکه رس

اونم " درمورد ازدواج شما؟"دمیخنگا پرس نیب پ ت کردن ع یاصال شوکه شده بودم با کل" درمورد ازدواج بدونم؟

! ما رو اسکل کرده؟ یدم ظهر گهیم یچ نیا ایخدا گمیم محاال من تو دل" نه در مورد ازدواج خودت" گفت دیخند

 یه کنهیداره دهنمو نگاه م یچهار چشم ینطوریهم دمید گهید یچیه... بگم کلش داغ کرده سیهوام آفتاب ن

 "منظورتون نشدم؟ یمتوجه  یلیخ نیواال راستشو بخوا" نگم؟ گفتم یبگم چ یچ

تو دانشگاه  یکی دیشا گفتمیبا خودم م یه کردمیبه خدا فکرشم نم یول ،یخر خودت یعنینگام کرد که  یجور هی

من نم  دیاستادم د. به آب بزنم گداریب خواستمینم نیواسه هم. ازم خوشش اومده بهش سپرده نظرمو بپرسه

واقعا . هنگ کرده بودم قشنگ گهید" ن؟یقصد ازدواج دار" راست رفت سر اصل مطلب و گفت هی دمیپس نم

آل  دهیباشه به من و ا یخوب تیاگه موقع" و کنار گذاشتم و گفتم یستیجواب بدم آخرش رودربا چه دونستمینم

 "؟یکنیبا من ازدواج م" نه گذاشت نه برداشت گفت نمیا" بله... خب... باشه کیهام نزد

بکش باز  تا نوک زبونم اومد بهش بگم خجالت. نگاه به عمامه اش انداختم هی. سگ شدم. آمپرم زد باال یدار منو

 ....خودمو گرفتم یجلو

 شد؟ یخب آخرش چ: دیمتفکر پرس معصومه

 . شدم درم تا اونجا که زور داشتم محکم بستم ادهیپ نیاز ماش تیبا عصبان گه،ید یچیه: - 

 ومد؟ینکرد؟ دنبالت ن یکار گهید: - 
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از  یول ومدینه دنبالم ن: و گفت دیکش یبه صفحه اش انداخت و پوف یرا درآورد و نگاه لشیبا حرص موبا وشاین

از  ییخانوم بابا" گهیبرگشته م! اس ام اس هم داده. زنهیاالنم داره زنگ م. تا حاال صد بار بهم زنگ زده شبید

 نیاز دونمیو چه م" بدم حیبراتون توض دیبداجازه . نیدیچرا جواب نم. برخورد و نداشتم نیشما انتظار ا

 ...مزخرفات

 .زل زد وشایقالب کرد و به ن زیم یا رور شیدست ها معصومه

 ؟یطلبکار ه؟یچ: - 

 ؟یفکر کرد یکرد فیمن تعر یکه برا ییزایلحظه به چ هی: - 

 نیاز دیمغزم پوک. تا حاال چشم رو هم نزاشتم روزیفکر کردم؟ از د: اش را گرد کرد و گفت یچشمان مشک وشاین

  ؟یلحظه فکر کرد هی یگیهمه فکر تو تازه م

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

قصد  پرسهیاون ازت م. یکرد یکی ابونیتو استاد و با آسفالت تو خ. کارت زشت و بچه گانه بود یلیخ وشاین: - 

که  یموافق ازدواج با هرکس یجملت گفت نیتو با ا. باشه آره کیآل هام نزد دهیاگه به ا یگیتو م ؟یازدواج دار

و در و بهم  یکنیتمسخر به عمامه اش نگاه م اتو ب ؟یکنیبا من ازدواج م گهیبعد اون م... یباشه هست هتیشب

از  ؟یستیتو در حد من ن ؟یبهش ثابت کن ویچ یخواستیم... رفتار بچه گانه نیبود ا دیاز تو بع یلیخ ؟یکوبیم

 ؟یکن یخواستگار یحق ندار یهست یلباست خجالت بکش؟ چون روحان

 .دیکشیم زیم یرو ینامفهوم یانگشت طرح ها با

حل مسئله صورت مسئله  یکالسمو حذف کنم؟ به جا خوامیم یگیم ینشست نجایق به جانب اح نطوریحاالم ا: - 

 ؟یکنیرو پاک م

 .کنهیازدواج فرق م یول. من چقدر احترام براش قائلم یدونیتو خودت م. بهشو نداشتم نیمن قصد توه: - 

 خوره؟یآل هات نم دهیکجاش به ا ه؟یمشکل استاد چ کنه؟یم یچه فرق: - 

 . شترهیخب اون سنش از من ب: انداخت یمعصومه نگاه یجد یسرش را بلند کرد و به چهره  وشاین

 خب؟: - 

 .خیش: - 

 .فقط مشکلت لباسشه یمطمئنم با اصل مّال بودنش مشکل ندار. دردتو همون اول بگو: زد پوزخند

. کننینگام م یم زن حاجهر جا برم باهاش همه به چش گن؟یم یمردم چ. مشکلم لباسشه. آره: خورد یتکان کالفه

خودت . شعار نده یالک. پارک بره هیباهاش تا  تونهیپس فردا بچم نم. باشن یراض دونمیم دیخانوادمم بع

 .سیمسئله اصال ساده ن نیکنار اومدن با ا یدونیم
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که شوهرتو  هیازدواج ازدواج نیبهتر دونمیم یول. ستمیتو ن تیمن تو موقع دونمینم: را گرفت و بلند شد فشیک

 .میحاالم پاشو تا کالس تموم نشده بهش برس. یدوست داشته باش

 ام؟یب ستین عیضا: - 

 . یکرد روزیبود که د یکار عیضا: - 

را صدا  وشایبعد از کالس هم ن. بچه ها ساخته بود یخنده  یبرا یجالب یکالس حواس پرت استاد سوژه  یتو

 چرا ته دلش روشن است؟ دانستینم. کرد

جلو بود و  ایارم. آن شد یشلوغ یکه متوجه  رفتیبه سمت پله ها م. س خارج شد تا آن ها راحت باشندکال از

توجه  یمثل همان موقع ها که در کالس آنها بود تخس بود و به کس... رنگ به رنگ پشت سرش یدختر ها

. فاصله اش با آن ها کمتر شد. دندیرس نییبه سالن پا. دندیپرسیاز او سوال م یدخترها با عشوه و طناز. کردینم

. شد رهیدرش بود خ فیکه ک یبه آن دست. تا دنبال حلقه اش بگردد کندیم بیاو را ترغ یچرا حس دانستینم

 !از حلقه نبود یخبر. ختیدر قلبش فرو ر یزیچ

 یسرش را که بلند کرد متوجه . کرد شیدایپ. چشم چرخاند فشیک یبلند شد به دنبالش تو لشیزنگ موبا یصدا

 .داده باشد صیهمه همهمه تشخ نیرا در ا لشیزنگ موبا شدیباورش نم. به خودش شد اینگاه ارم

او انگار هنوز دلش  یول گذشتیم ییاز آن رسوا یدو هفته ا. را برگرداند شیبا سر سالم کند که او رو خواست

 بله؟: اتصال را زد یدکمه . دوباره به صدا درامد یگوش. صاف نشده بود

 زد؟ بتیغ یگور کدوم: - 

 .شیکالس صد و ش. طبقه اول ایب: خنده اش گرفت وشاین یعصب یصدا از

 .شد وشایها نشست و منتظر ن یاز تک صندل یکی یرو. را قطع کرد و به کالس مورد نظر رفت یگوش

 .یکردیصبر م قهیدو دق یمردیم: - 

 .بود دهیجن بو داده سر رس نیع درست

 گذشت؟یچه خبر؟ اون باالها خوش م: - 

 .یشما خال یجا: کرد کیو به او نزد دیکش نیزم یرو یبد یرا با صدا شیکنار یرفت و صندل یغره ا چشم

 .ما یدوستان جا: - 

 ...شما یذره هم دوستان جا هی گذرهیبله به شما که هر شب داره خوش م: - 

 داشت؟ کارتیچ: زد و بحث را عوض کرد یلبخند

منم گفتم حق با . دیشما اصال به من فرصت نداد. بود خدا گواهه ریخ تمیقصد و ن گفتیم. بابا یچیه: - 

گفتم من با لباس شما . شیکیگفت . لیدل کیگفت چرا گفتم به هزار و . هیجوابم منف یشماست تند رفتم ول

. ستیپس مشکل لباس ن فتگ شهیگفتم نظرم عوض نم. بپوشم یلباس عاد ییوقتا هی تونمیمشکل دارم گفت م

. هفته هیحداقل . نیفکر کن. نیرینگ میگفت عجوالنه تصم. و نداشتم شنهادیپ نیانتظار ا جمیگ دونمیگفتم نم
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 ،یشناسیگفت شما مسعودو نم شناسمیگفتم من شما رو دو ساله که م. خودمو بهتون بشناسونم دیاجازه بد

 ..یشناسیم ویمیاستاد نع

 ؟یقبول کرد ؟یگفت یتو چ: دیمشتاق پرس معصومه

. راه انداخته گفتم قبول کنم یزار هیبه دست و پام افتاده و گر ینطوریا دمید: غب غب انداخت و گفتبه  یباد

 ...باالخره استادم بود حق به گردنم داره

 وقت؟ هی یینچا: - 

لباس . به خانه برگردد یاتوبوس رفته بود و مجبور شد با تاکس. از هفت گذشته بود که وارد خانه شد ساعت

داد که با هم  امیپ ایبار به ارم نیاول یموقع برگشتن از دانشگاه برا. را عوض کرد و به آشپزخانه رفت شیها

 ." خودت برو من کار دارم"برخالف انتظارش جواب آمد یول. برگردند

 نکیس یو صبحانه؛ نشسته تو شبیشام د یظرف ها. آب شود خشیدرآورد تا  زریچرخ کرده را از فر گوشت

 یبه ساعت م یهم نگاه یهر از چند گاه. شرتش را باال زد و شروع به شستن کرد یت یها نیآست. مانده بود

نگاهش به . هال رفت هلباسش خشک کرد و ب نییرا با پا شیکارش که تمام شد طبق عادت دست ها. انداخت

افتاده بود نگاهش را از آن  شیوپتو بالشت نامنظم ر. بود ایشب ها تخت خواب ارم نیمبل سه نفره افتاد که ا

 .قهیدق ستیهشت و ب. برداشت و دوباره به ساعت انداخت

 یکم. کردیغذا درست م دیبا یول. نداشت یاشپز یحوصله . از صبح تا االن را در دانشگاه گذرانده بود. بود خسته

را که دم داد به  یماکارون. درست کردن شام به آشپزخانه رفت یدوباره برا. در کرد یمبل نشست و خستگ یرو

 ریمدت هر شب د نیدر ا. را روشن کرد ونیزیانداخت و تلو ایارم یتخت مبل نما یخودش را رو. هال برگشت

 .کارش متنفر بود نیاز. گاریپر از خاکستر س. نگاه کرد شیروبه رو هیا شهیش زیبه م. ماندیکمتر در خانه م. امد یم

 .هم که تا خرخره پر بود یگاریجاس. کردیرا با آن خاموش م گارشیس کردیم دایپ یزیهرچ

 خواستیشب ها دلش م یبعض. گرفتیدلش بهانه م بیعج. خوابش را ترک کرده بود یکه جا ییشب ها نیدرا

قهر  ،یقهر" دیبگو خواستیاوقات هم م یگاه. و با خودش به اتاق خواب ببرد ردیدستش را بگ د،یایبه هال ب

دلش بهانه داشت و " ره؟ین میقهرت از ب یبخواب نجایمثال اگه هم ؟یکنیخوابت و عوض م یچرا جا گهید. باش

درد  کیبود که بودنشان  ییاز آن دسته آدم ها ایارم. دیایها کنار ب نیچطور با ا دیبا دانستینم! بغض شیگلو

 ...است و نبودنشان هزار درد

 . را خاموش کرد رشیبلند شد و ز شیاز جا عیرس. درآمد یماکارون یبو

 یدرهم همانطور که سرش در گوش یبا اخم ها ایارم. در قفل بلند شد دیچرخش کل یبود که صدا ازدهی کینزد

 .دیهم به گوشش رس لشینگذشت که زنگ موبا قهیدق کی. اش بود به سمت اتاق خواب رفت

از آنجا مسلط تر بود به اتاق . بلند و به سمت آشپزخانه رفت عیسر. گل کرد شیفضول. آمد یپچ پچش م یصدا

 . است شیشانیبه پ گرشیو دست د یدستش به گوش کیتخت نشسته و  یکه رو دیرا د ایارم. خواب
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 حرفو بهت بزنم؟ هی دیچند بار با: - 

 ...!زن است کیآنطرف خط  گفتیم یحس. دادیگواه بد م. زدیشور م دلش

 کنم؟ کاریچ دیخب تو االن بگو من با: سبابه چشمانش را ماساژ داد با انگشت شست و ایارم

 .دیبلعیرا م یزیگوش معصومه در حال حاضر خوب هر چ یول. بود فیضع شیصدا

 !نگفته بودم؟. من که بهت گفته بودم: - 

معصومه ! بلند شد و در اتاق را بست شیاز جا. بودن معصومه در آشپزخانه شد یرا بلند کرد و متوجه  سرش

 .و بغضش را خورد دیکش یقینفس عم. بشقاب در دستش خشک شده بود. را نداشت نیانتظار ا. ماتش برد

*** 

" زد بیبه خودش نه. خوردیم زیعرق کرده بود و خودکار مدام ل شیدست ها دیرسیبه ذهنش نم یجواب چیه

 "یعدمعصومه برو سوال ب ستین یزیچ. ستین یزیچ

. شدیو سرد م گرفتیمدام گر م. کرده بود دایتپش قلب پ. بود دهیاسترس امانش را بر. یبدتر از اول یبعد سوال

نشسته بود و حواسش  شیکیدر نزد یپسر. به دور و بر انداخت یو نگاه دیعرق کرده اش کش یشانیبه پ یدست

 .به حال ناخوشش بود

 کدوم سوال؟ ؟یخوایم یچ: کرد یخوان لب

با انگشتش عدد چهار ! سوال؟ کی یشش نمره برا. بارم به سوال چهار مربوط بود نیباالتر. سوال ها نگاه کرد به

 . را نشان داد

زد و  یمراقب لبخند. با تعجب گرفت و پرسش گرانه نگاهش کرد. را به او داد یلحظه بعد مراقب دستمال چند

 !یعرق کرد! سیاون آقا داد گفت حالت خوب ن: گفت

 ادداشتیهمه را  وقفهیتند و ب. تمام جواب در آن بود" شکرت ایخدا."دستمال را باز کرد عیکه دور شد سر اقبمر

اگر دست باال . را هم جواب داد گریدست و پا شکسته دو سوال د. کرد و دستمال را مچاله در دستش فشرد

 .گرفتیده را م. کردندیم حیتصح

 یحس خفگ. داشت اجیتازه احت یچقدر به هوا. آمد رونیاز سر جلسه ب داد و لیرا تحو هیسوال و جواب ی برگه

 .داشتیبرنم بانشیلحظه دست از گر کی

به  یبیعج لیساعت ده صبح بود و او م. تخت انداخت یراست به سمت خانه راه افتاد و خودش را رو کی

 نیشود فردا آخر داریب گریدو ساعته د یکند تا برا میرا تنظ لشیساعت موبا خواستیم. داشت دنیخواب

قبل از گرفتنش  یدراز کرد ول لیدستش را به سمت موبا. کلمه هم نخوانده بود کی یامتحانش بود و او حت

 . خوابش برده بود

 .باز شدند شیچشم ها. رفت ریگ غامیپ یرو یوقت یول. ندیبیفکر کرده بود خواب م. آمد یزنگ تلفن م یصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ١٦٧ 

فردا بعد دانشگاه . امتحانته نیفردا آخر گفتیم ایارم! یدیکه جواب نم لتمیوبام ؟یستیمعصومه جون؟ خونه ن: - 

 نمتیبیفردا م م؟یکه نرفته آخر هفته چمدون برون دار ادتی. میبندیم نویرام دارویچمدون پارم میدار. نجایا ایب

 .فعال. زمیعز

تخت  یاز رو. بود کیهمه جا تار. برده بود ادیزمان و مکان را از . نشست و به دورو برش نگاه کرد شیجا در

 .افتاد نییخورد و پا یوارد هال که شد سکندر رفتیم جیسرش گ. رفت نییپا

 حالت خوبه؟: - 

 شیچشم ها. امدینگاه کرد که به سمتش م ایبه ارم. بود ونیزیتلو فیبود و تنها نور خانه نور ضع کیجا تار همه

 .غ هال را روشن کردبه او چرا دنشیقبل از رس. دیدیتار م

 تو؟ یشد یچ: - 

 ساعت چنده؟: - 

 ؟یخوب. میده و ن: او نگاه کرد و گفت ی دهیژول ی افهیبه ق ایارم

: کرد بلندش کند یدستش را گرفت و سع ایارم. کرد و به عالمت آره چند بار تکان داد یرا در دستانش مخف سرش

 . نیبش نجایا ایپاشو ب

 . کرد تشیبه سمت مبل هدا و

 ؟یشام خورد: - 

 .من فردا امتحان دارم! یوا: بلند شد شیبود؟ وحشت زده از جا یاالن ک د؟یخواب یک. ذهنش فشار آورد به

. ماند داریتا صبح به زور قهوه و نسکافه ب بایتقر. ساده بود یدرس عموم کی شیآورده بود امتحان فردا شانس

تخت  یکه تو ایارم دنیبا د. را بپوشد شیت تا لباس هابه اتاق خواب رف. تر شد اریکه طلوع کرد هوش دیخورش

 نیکه در ا شدیم یماه کی بایتقر. نشست نهیآ یزد و جلو یبود و بالشت را در آغوش گرفته بود پوزخند دهیخواب

 .بود دهیخواب نجایدرا. درس بخواند خواستیهال م یتو شبیحاال هم چون د. بود دهیاتاق نخواب

 زیبر ینداشت و مجبور شد با آژانس به دانشگاه برود و کم یرو ادهیمدت توان پ نیا یخواب یخاطر ضعف و ب به

 ...به پاش کند

 . شودیحداقل مطمئن بود که قبول م. بهتر از امتحان قبل داده بود یلیامتحان را خ نیا

 ؟یکرد کاریچ: - 

 .بد نبود: - 

 ؟یچ یعنیبد نبود : - 

 .شمیده و م یعنی: کردنگاه  وشاین هیعاقل اندر سف ی افهیق به

 .یکرد شرفتیپ نیآفر: - 

 .ممنون: - 
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 ..هیکه بگم از خر خون یخونیروز افتاده؟ درسم نم نیشده؟ چرا رنگ و روت به ا یچته معصومه باز چ: - 

 یهمه . خورمیفکر کنم دارم سرما م. معتادا شدم نیع. دونمیخودمم نم: ستادیاتوبوس ا ستگاهیا یجلو معصومه

 .ادیهمشم خوابم م. کنهیتنم درد م

 ؟یخوریسرما م یاونوقت تو دار کنهیهوا خر تب م نینگو نه، آخه تو ا یهست یعاد ریتو غ گمیمن م: - 

 . در من اثر کرد نیکمال همنش: و گفت دیخند معصومه

 .حاج خانوم؟ حاج آقاتون اومدن دنبالتون: نگاه ابانیدر آنطرف خ ییبه جا و

 کو؟: ش رگ به رگ شدبرگشت که گردن نیهمچ وشاین

 نجام؟یا دونستیدنبالم؟ از کجا م ادیگفت ب یبابا ک یا: باشد گفت دهیرا د یمیمسعود نع نیانگار تازه ماش و

 .شده یمیقد گهیکلکا د نیکن ا اهیبرو بچه خودتو س: - 

 !؟یدیفهم! إ: - 

اتوبوس نشست و به  یتو. هر چه اصرار کردند که برسانندش قبول نکرد. رفت وشایو ن دندیهم را بوس صورت

 یبرا یمیکه نع یهفته ا کیآن . دیترس دیبا خواهمینم خواهمیها از نم یمیقد گفتندیراست م. فکر کرد وشاین

 یطور او شیپ. انگشتش بچرخاند یروخوب بلد بود او را  وشاین. دیماه کش کیشناساندش وقت خواسته بود به 

 گفتیم. افتاد یمعصومه مسعود مسعود از دهانش نم شیپ یول ستیبه ازدواج با او ن لیما ادیکه ز کردیرفتار م

به  یخواستگار یسه بار برا یمینع. است یفرق دارد و واقعا آدم دوست داشتن یلیخ دهدیکه نشان م یزیبا آن چ

به اصرار خود مسعود هم . رندیاو را بگ یرفتند تا جواب مثبت خانواده  یخواستگار ههمراه مادر و برادر بزرگش ب

قرار . نداشته باشند یمشکل شتریب ییرفتن و آشنا رونیب یخوانده شد تا برا نشانیب یتیمحرم ی غهیبار آخر ص

 .عقد هم به بعد از امتحانات موکول شده بود

تا مهر را  شانیه بعد از امتحان امروز که حکم آزادبود ک دهیرس جهینت نیبه ا یسر انگشت یبا حساب معصومه

 .مراسم عقدشان بود ندهیآ یاحتماال تا دو هفته . داشت

 .زد به بخت خوش دوستش یلبخند

از مادر و پدرش . خونشان را حالل نکرده دایتر حاضر شود تا پارم عیبه حنانه گفت سر. را که خورد ناهار

 . همسرش شد یپدر یخانه  یکرد و به همراه خواهرش راه یخداحافظ

 رترید: کردیبود و دست به کمر نگاهشان م ستادهیا وانیا یطلبکارانه رو دایکه انتظار داشت پارم همانطور

خانوم  کهیاالن ساعت ! یهشت تا ده امتحان دار گفتیکه م ایارم. دفعه هینصف شب  نیزاشتیم نیومدیم

 !خانوما

 .سیخوب ن ادیشرمندم حالم ز به خدا: - 

 .خورهیانگار داره سرما م. گهیراست م: از خواهرش گفت یبه طرفدار رفتیهمانطور که از پله ها باال م حنانه

 ...دمم گهیم ه؟یشاهدت ک گنیبه روباه م: جمع کرد نهیس ریرا ز شیدست ها دایپارم
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 م؟یحاال ما روباه شد گهیدست شما درد نکنه د: - 

 یگیخب م: سوخت شیدلش برا. بود دهیرنگش پر یحساب گفتیراست م. دیمظلوم معصومه خند ی افهیق به

 .ندارم شتریخواهر ب هیکنم؟ منکه  کاریچ

 بوقم؟ نجایپس من ا. ممنون یلیخ: دیلب برچ حنانه

داخل دعوت کرد و آن ها را به  یآمد و شروع به احوال پرس وانیو حنانه به ا دایپارم یخانوم با سر و صدا افسانه

 .کرد

معصومه چادر و . بود یگریکادو هم طرف د یکاغذ ها. وسط سالن پخش و پال بود دشانیخر یبسته ها ی همه

دخترها . بسته بود یرا هم دم اسب شیموها. بود دهیپوش یبا شلوار ل ییبایز یبلوز مشک. شالش را برداشت

 .حنانه شروع به کار کردند یهنر یها دهینشستند و طبق ا

بخت  یبه خانه  ندهیا یبه دخترش که هفته . کردیاز مبل ها نشست و به آن ها نگاه م یکی یهم رو افسانه

شک  یسرش آمده ول ییچه بال دانستینم. دادیم شیزرد و زارش خبر از بدحال یو عروسش که چهره  رفتیم

دختر  نیا یدلش برا. بود دهکر شهیش یدختر را تو نیخون ا ایاز نظرش ارم. استیسر ارم رینداشت همه اش ز

 نیدختر ا نیامروز حال ا شدیپسرش نم یاگر او خام حرف ها. دانستیحال بد م نیخودش را مقصر ا. کباب بود

 !!! از عروسش نداشت یچند وقت پسرش دست کم نیحال ا نکهیغافل از. نبود

. شده بود باتریز شهیو دنباله دارش از هم دیدر لباس سف دایپارم. هلهله و کف از تمام سالن تاالر بلند بود یصدا

باشد  یسرتق یهمان دختر کوچولو نیا شدیباورش نم. کردیبود و به خواهرش نگاه م ستادهیکنار معصومه ا ایارم

دوست ... کرده بود ریگ شیدر گلو یسفت زیچ! رفتیو از سر و کولش باال م بستیم یرا دوگوش شیکه موها

. شد رهیدر دستش خ نیمحکم دست رام یشود مگر زور بود؟ به حلقه  کیشر یرگینداشت خواهرش را با کس د

وقت از گل نازک تر  چیکاش ه! اش خوشبخت شود کدانهی یکیکاش خواهر ! با خواهرش خوب باشد نیکاش رام

 ! کاش... دوستش داشته باشد د،یبه او نگو

 شیآرا. هم حاضر نشده بود چادرش را بردارد یدر عروس یبه معصومه کرد که حت ینگاه. خورد یتکان دستش

را با  ییبایز نیا توانستیبود نم بایدست خودش نبود، زنش ز. بود ادیباز هم از نظرش ز یکرده بود ول یمیمال

 . بود سیخس یادیز نهیزم نیدر ا. شود کیشر یکس

 م؟یبگ کیجلو تبر میبر: - 

حد وقت صرف خلق کردن معصومه کرده  نیخدا تا ا چرا. لب ها تنگ شده بود نیا دنیبوس یدلش برا چقدر

 ...!زنش را بغل کند که چالنده شود یهمه چشم طور نیا یجلو توانستیکاش م! بود؟

نبود؛  یزیکم چ. دراز کرده بود مشیاز گل شتریب یلیرا خ شیدختر پا نیا. به او رو بدهد خواستینم! فیح یول

 ریاو بود که س. زدیاو بود که پس م شهیهم. پس زده شدن را نداشت یتا به حال تجربه . غرورش را له کرده بود

 ...خوابش ریز یاز تکرار دخترها شدیاو بود که دلش زده م. شدیم
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هم  رشیتحق چ؛یداده بود ه رشییتغ چ؛یقبلش ه شیبود رو تمام زندگ دهیخط قرمز کش کیدختر  نیحاال، ا اما

 ...!کردیم

. کرده رییروزها اخالق همسرش تغ نیکه ا دیدیم. دیایمورد نمتوانست کنار ب کی نیبا ا. تاب نداشت نیاز ا شیب

هنوز زود باشد بشود همان  کردیفکر م. تر شده ریپذ تیمسئول یکم. با توجه تر شده یکم. مهربان تر شده یکم

 .قبل یایارم

 .عروس و داماد رفتند گاهیسر تکان داد و با هم به طرف جا شیبرا. را به همسرش داد حواسش

جلف تر از خواهر خودش  یمطمئن بود عروس. آن ها را در آغوش گرفت یو هر دو دیکش یکوتاه غیج دایپارم

 .رفتار کند نیدختر انگار اصال بلد نبود سنگ نیا. دهیند

 خوشگل شدم؟: - 

 ...یماه شد. زمیمعلومه عز: زد و در جواب گفت یلبخند مهربان معصومه

 .قدر خواهر مارو بدون: زد نیرام یبه شانه  یاضربه  ایارم

 .لب زمزمه کرد ریز یمودب سر تکان داد و چشم نیرام

معصومه کنار مادر و خواهرش نشسته بود و به . رقص آمده بودند یکه برا ییسالن پر شده بود از دخترها انیم

 یدر خانه  یش را بخاطر عروساز امتحانات به بعد هم تمام وقت. حالش خوش نبود ادیز. کردیوسط نگاه م

 .ها گذرانده بود و نتوانسته بود استراحت کند انیمنصور

را پشت گوشش گذاشت و  شیموها. انگار کوه کنده بود. کردیهم م یدیشد یاحساس خستگ. امدیم خوابش

گل  وشاین دنیشانه اش نشست به عقب برگشت با د یاز پشت رو یدست. را باز نگه دارد شیکرد چشم ها یسع

 . از گلش شکفت

 نیا ادیچه بهت م! بال یچه خوشگل شد: کرد و رو به معصومه گفت یخانوم و حنانه سالم و احوال پرس دیناه با

 ...یکرد شرفتیپ! نیرنگ موشو بب! لباس

 شگاهیاس تو آرا وونهید یحنا نیا ریخوب شده موهام؟ همش تقص یجد: او را دعوت به نشستن کرد معصومه

 .کننینگام م هیبق کشمیخجالت م نقدیا. ر کرد که نگواصرا نقدریا

 ...یا وانهیاز بس د: رفت و گفت یچشم غره ا اوردیرا در م شیمانتو کهیدرحال وشاین

 .یخوب کرد: رو به حنانه ادامه داد و

 نقدریمن اگه جاش بودم، شوهرمم ا. رسهیذره به خودش نم هی: هم که انگار سر درد و دلش باز شده بود حنانه

 گمیبهش م شهیمنکه هم. پول خرج کنه ستیاصال بلد ن. خنگه نیا. کردمیرنگ م هیپول داشت هر ماه موهامو 

 .کنهیو واسه اون خرج م یردکه تو جمع ک مییپوال نیا رهیگیرو م گهید یکی رهیم ایارم نیآخرشم ا

فکر  یگریهرش به مرد دشو یاگر خنگ نبود که در خانه . حنانه او خنگ بود گفتیراست م. شکست دلش

گند زده  شیها یندانم کار نیاو از همان اول با ا یاو را داشت ول یداشتن زندگ یآرزو یهر دختر دیشا. کردینم
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گوشش گذاشت و به حال و  شتاش را پ دهیسشوار کش یبلند شده  یاز موها یدوباره قسمت. شیبود به زندگ

 .روزش غبطه خورد

 یصداها نیاز ا دیکشیمغزش سوت م. دندیکشیم غیکه جان داشتند ج ییبود و دختر ها تا جا نییها پا شهیش

 .انداخته بود رونیهم نگران حنانه بود که تا کمر خودش را از پنجره ب یاز طرف. سرسام آور

 .رونیتا خودشو پرت نکرده ب ریمانتوشو بگ. مامان مراقب حنا باش: - 

 .شنینم الیخیتا کار دستمون ندن ب وانهیدو تا د نیا. تورو خدا آروم تر برو ایارم: را صدا زد ایارم ملتسمانه

 نیع وشایحنانه و ن. معصومه کالفه شده بود یهم از دست غر غر ها یخنده اش گرفته بود از طرف یاز طرف ایارم

خانوم هم آن وسط مانده بود کدام  دیناه. دندیکشیعروس و داماد کل م یبودند و برا زانیاز پنجره آو مونیم

بود و دسته گلش  دهیکش رونیرا از پنجره ب دشگفتن نداشت؛ آنقدر خو گریهم که د دایاز پارم! را جمع کند یکی

معصومه  یها ازیخالصه با نذر و ن!!!( دسته گل شکست و گل ها بدون ساقه ماندند یرا تکان داده بود که دسته 

آمده بود عروس است و مجلس تمام شده شروع کرد  ادشیهم که تازه  دایپارم. دندیرسرا سالم  نیرام یتا خانه 

عروس ها آنقدر آرام نبود که فقط  هیکردنش هم بق هیبود آخر گر لیکردنش هم کار حضرت ف اکتس. کردن هیبه گر

به  یها باز شد و سرک هیچند تا از همسا یخانه  یپنجره  زدیآنطور که او نعره م. شود دهیفس فسش شن یصدا

 .دندیکوچه کش

 ستادهیا یافسانه خانوم گوشه ا. کرده بودند فرستادنش یکه قوربون یخون گوسفند یهزار سالم و صلوات از رو با

 ...!مرده است دایناکرده پارم یکه انگار خدا کردیم هیمو یبود و طور

 .شدیم دهیکش مارستانیها به ب یلید کار خجو نبو ضیخنده دارش بابت تعو یکار ها نویاگر آنشب رامت دیشا

 :چهارم فصل

وضع  نیتحمل ا گرید. رساند ییفورا خودش را به دستشو. دیچیپیدلش م. شد داریاز خواب ب یبا حال بد صبح

 . کم مشکل داشت اسهال هم به آن اضافه شده بود. ممکن بود ریغ

. سرش را بلند کرد. جفت کفش آشنا هم وارد شد کیقبل از بسته شدن در . خودش را در آسانسور انداخت بزور

 ...کفش ها نیا یول. بود دهیپسر را قبال ند یچهره 

 حالتون خوبه خانوم؟: - 

 حالش را بپرسد؟ دادیاو که بود که به خودش اجازه م. امدیلحن خوشش ن نیاز ا اصال

 .شیواحد چهل و ش. اتون هیهمسا. دمیمن ام: - 

 .همچنان متکلم وحده بماند دیداد ام حیترج. شانیباال یطبقه  یعنی ش؟یچهل و ش واحد

 ن؟یکنیم یزندگ انیمنصور یواحد آقا یتو. نمتونیبیم نجایکه ا شهیم یچند ماه هی: - 

 .دیچیپیم نگیساکت پارک یبدون پاشنه اش در فضا یکفش ها یصدا. رفت رونیآسانسور ب از

 .ازت خوشم اومده. چند وقته دنبالتم: - 
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 ادشی. افتاد ایسر و ته اش با ارم یب یاز دعواها یکی ادی!!! چند وقته دنبالتم. در گوشش زنگ خورد یزیچ

و " ؟یکنیم کاریچ یدار یدونیاصال م" داشت که گفت ادیخوب به  یول. شده بود شانیدعوا زیبر سر چه چ امدینم

سر از کجا ... یریکجا م سیو که معلوم نت. یکنیم کاریچ یدار یدونینه، تو م" زد و گفت یخونسرد پوزخند ایارم

 ...!"دنبالتن ایک سیتو که معلوم ن... یاریدر م

 یحرف ها زده ول نیاحمقانه در سالن دانشگاه پر است ا یآن خواستگار انیروز فکر کرده بود چون دلش از جر آن

 رفته؟ لیسه یآن روز را هم به خانه  دانستیم ایارم یعنی.... حاال

 ن؟یکارتمو داشته باش شهیم: - 

 .به سمتش برگشت تیعصبان با

 .میبش یخوب یواسه هم دوستا میبتون دیشا: - 

 ریبعد ز یدفعه  دمتیبود که دورو برم د یبار آخر: محکمش را نثار صورتش کرد یلیو چطور س یک دینفهم

که  یاونقدر آبرو داشته باش دوارمیام. ستیدر کار ن یبعد یاصال دفعه . رفته بود ادمی! آهان... زنمیگوشت نم

 ...اطالع بدم یبه نگهبان ینخوا

سنتون درست : زد و گفت هیتک شیصندل یدکتر به پشت. دکتر نشسته بود و با دقت به دهانش زل زده بود یجلو

 سال؟ ستیشده؟ ب دیق

 .بله: گفت یلرزان یصدا با

 ؟یشدن به بو رو ندار کیحالت تهوع، تحر ایاستفراغ  ،ییاشتها یب ؛یکه گفت یبه جز عالئم: - 

 .نه: - 

 .خودش را باخته بود یحساب. سرطان گرفته باشد دیلحظه از ذهنش گذشت شا کی

 دارم؟ یخاص یضیدکتر؟ مر یآقا دیبخشیم: - 

 .بله: بالبخند گفت دکتر

 .ختیفرو ر قلبش

 .نیموضوع شک نکرد نیچطور به ا کنمیتعجب م. اونم سه ماهه. نیشما باردار: - 

 .گفتن نداشت یبرا یحرف. باز مانده بود دهانش

را  نیا. خودش نبود یدر جا زیچ چیه. سر کالف را گم کرده بود. کردیبود و با خودش فکر م دهیپتو دراز کش ریز

قبل را هم به جشن  یآخر هفته . نگفته بود یبه کس یزیهفته گذشته بود و او هنوز چ کی. دادیدلش جا م یکجا

. زدندیخان آمده بود و چند خانم که دف م یولودم. بود یمهمان کی هیشب شتریجشن که نبود ب. رفته بودند وشاین

که  یگاه. داشت شیعروس یچه نقشه ها برا! وشاین چارهیب. بود دهیچرب وشایمورد زور مسعود به ن کی نیدر ا

بودنشان خنده اش  ییهمه فضا نیهم از ا یگاه. خوردیصبح مآرزوها تا  نیسرش را با ا دندیخوابیباهم م

" سرخ یشمع باشه و گلبرگ ها دیبا گاهیورودمون تا جا ریتمام مس" " تو میایکالسکه م امن و داماد ب. " گرفتیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ١٧٣ 

اووووف " " آخرشم اون لبمو ببوسه میبا داماد تانگو برقص خوادیدلم م!" " تو؟ میایاز سقف ب هیاصال نظرت چ" 

 "س؟ین یجالب ی دهیتا خونه، ا میبر ادهیپ دیعروس کشونو بگو، شا

 راهنیپ هیشب شتریپف نداشتنش آن را ب. لباس عروسش قشنگ بود... دیها هم نرس نیکدام از ا کیبه  یحت یول

 "خوش به سعادتت" زمزمه کردو  دیکش یآه. ماه عسل به مکه بروند یقرار بود برا. تا لباس عروس کردیم

بودند و  ستادهیا ایکنار ارم...! نشد یول ردشیبگ دهیکرد ناد یسع. بود دهید اطیرا در ح لیمراسم هم سه آخر

سالم داد و در  کیبه او فقط . را گرفت ایتوجه باشد جلو رفت و دست ارم یکرد به او ب یسع. زدندیحرف م

اش بود که  نهیس انیم یفقط ظاهرش بود که حفظ بود در داخل آتش نیاما ا. داد لیاش خوبم تحو یجواب خوب

 .سوزاندشیم

 .یایجون ب کمیو عسل و بخور بزار  مویشربت آبل نیا ایب: - 

 .خورمینم: دیسرش گذاشت و به پهلو چرخ ریرا ز دستانش

 .نیپاشو بش. لوس نشو: - 

 .خورمینم گمیم وشاینکن ن: قب زدکرده بود را ع کیشربت را که به زور به لبش نزد وانیدست ل با

 .کنمیمن دارم برات درست م ،یشربتا درست کن نیتو برا من از نکهیا یبه جا. خاک بر سر من احمق کنن: - 

 ؟یهنوز نرفته حامله ا ؟یتو برا چ: دیخند

دو تا بشکه هم  یروز. ماشالله تب آقامونم داااااااغ. باالخره تازه عروسم یول. رینخ: قلپ از شربت را خورد کی

 .ادیشربتا بخورم حالم سرجاش نم نیاز

 .ایح یب: - 

 .گهیاتفاقا مسعودم م: - 

 .کنهیم یخوب کار: شد زیخ مین شیجا در

که شکمت اومد باال  گهیدو روز د ؟یکن مشیقا یخوایم یتا ک: شد یرا دوباره به سمتش گرفت و جد وانیل

 چاق شدم؟ ؟یبگ یچ یخوایم

ممکنه . میبگم؟ ما اصال منتظر بچه نبود یچ ایمن به ارم: را با هر دو دستش گرفت وانیلدر هم رفت  شیها اخم

 ..نخوادش

 !خوامینم نویا خوامیم نویا! که سیخونه خاله ن! مگه کشکه؟ بچشه... خورده یادیگوه ز. غلط کرده: - 

حاال او تا . مهناز را داد یخاله بود که دستور سقط بچه  یخاله؟ اتفاقا خانه  یخانه  نیاز ا دانستیچه م وشاین

 شد؟یعوض م یزیمگر چ. غلط کرده و گوه خورده دیبه او بگو خواستیصبح م

 صاحابش؟یبا آن دل ب ی؟ خودش چ...بود ایمگر فقط ارم تازه

 ه؟یباهاش چ فتیخودت تکل ؟یخودت چ ،یکنیم ایارم ایتو که همش ارم نمیواستا بب: - 
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تو وجود من  گهید یموجود زنده  هی نکهیاز. ترسمیمن م... من... من: نگاه کرد وشاین یشده  زیر یهاچشم  به

 .نجایدرست ا. کنهیداره رشد م

 .به شکمش اشاره کرد و

که پدرش  یبچه تو وجودت و فکر کردن به مرد هیپرورش دادن  یدونیم گه؟ید یفراموش کرد لویتو سه: - 

 زنه؟یبه اون بچه م یچه صدمه ا ستین

 شتریب. شهیبراش بگبره به خودش و بعد تو مربوط م یمیبگو اون حقشه که بدونه حاال بخواد هر تصم ایارم به

راه توبه اشو برات باز  دیبا یچطور دادیمعجزه رو بهت نشون م یچطور دیخدا با گهید. گند نزن تیبه زندگ نیاز

  کرد؟یم

نشسته بود و  زیم یرو ایارم. به جلز و بلز افتاده بودند یکه حساب کردینگاه م تابهیماه یدراز تو یکتلت ها به

 .خودش را با ساالد خوردن سرگرم کرده بود

قلبش . نشست شیروبه رو. قرار داد زیم یبشقاب پر از کتلت گذاشت و آن را رو یشده را تو ییکتلت طال نیآخر

دو هفته  نیدر ا. شد یبشقابش مشغول باز یا کتلت توب. شروع کند یچطور دیبا دانستینم. زدیتلپ تلپ م

در ... شدیمشخص م دیکه بود با ههر چ فیتکل! د؟ینگو یزیسکوت کند و چ خواستیم یجانش در رفته بود تا ک

بتواند از پس  دانستیم دیاصال بع! نکرده بود دایپ یحس مادرانه ا گفتندیوجود خودش هم هنوز آنطور که م

 ...!دیایبچه بر ب کی یها تیمسئول

 ک،یدر دلش . هم اشتها داشت یلیانگار او برعکس معصومه خ. کرده بود یاز بشقاب کتلت ها را خال یمین ایارم

استرس در تمام . تحملش تاب شده بود گرید.... گفت و خواست حرفش را بزند اما باز هم نتوانست یدو، سه ا

من : لحظه گفت کیمقدمه در  نت و بدون فکر و بدورا بس شیچشم ها. بدنش رخنه کرده بود یسلول ها

 .حاملم

صورت معصومه  یچشمانش همه . زدیذوقش م یتو ایدر دهان باز ارم دهیجو ی مهین یکه باز کرد لقمه  چشم

 یافتاده و آن لب و لوچه  نییدمغ و آن سر پا ی افهیاما آن ق. گشتیسر به سر گذاشتن، م ای یرا به دنبال شوخ

 !که به همان خدا راستش را گفتم زدیم داد زانیآو

 .ببرد نییرا پا ییکذا یتا آن لقمه  دینفس سر کش کینوشابه اش را تا انتها  وانیل

 ؟یتو مطمئن... زهیچ... که یچ یعنی: - 

 .ختیجمع شده در چشمانش فرو ر یبا تکان دادن سرش اشک ها. مظلومانه سرش را تکان داد معصومه

 ؟یکنیم هیچرا گر: - 

 م؟یکن کاریحاال چ: دیرا بلند کرد و عاجزانه پرس سرش

 کردند؟یچکار م دیمگر با. اش گرفته بود خنده

 .میکنیهوا م میریگینخ م: - 
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 !داشت یخاص یلبش انگار معن یلبخند رو نینگاه کرد ا ایبه ارم دوباره

 .دمیپرس یجد: - 

 است؟ یجد دیبگو خواستیدر هم مثال م یبود؟ با آن اخم ها یدختر منظورش چ نیا. دیواقعا خند نباریا

هر وقت بزرگ شد؛ شما  میکنیصبر م م؟یکن کاریچ یانتظار دار نیجن هیخب با . شمیمنظورت نم یمن متوجه : - 

 .یاریم اشیبه دن یزاریمنت به سر بنده م یکشیزحمت م

 ؟  خوردیالتش بر هم ممعاد یروزها همه  نیچرا ا. دیایکنار ب هیبا قض یراحت نیبه هم ایارم کردینم فکر

 ؟یهم گفت یبه کس: - 

 .نگاه کرد و با سر جواب نه را داد ایارم یزده  جانیه ی افهیق به

 .گمیخودم بهشون م میکنیفردا شب همه رو شام دعوت م. بهتر: بلند شد شیاز جا ایارم

 .و همه را از دست گلش باخبر کند ردیطبل و دهل دست بگ خواستیم. حرصش درامد معصومه

 شن؟یجا م نجایهمه آدم ا نیا یواقعا فکر کرد نجا؟یا: - 

 اهیدست به س میگیبه مامانتم م. شما که باباتم باشه یخونه  میریم. یگیراست م: و گفت دیبه سرش کش یدست

 .اونجا انیب گمیم نامیبه مامانم ا. رمیگیم رونیشامم از ب. نزنه دیو سف

 .تخت انداخت یحس سر خوش او به اتاق رفت و خودش را رو نیا از یعصب

 .به فکر اون بچه باش یستیبه فکر خودت ن! ؟ینخورد یچیتو که ه ؟یکجا رفت: - 

کاش او . ایارم شدیاخت م طیچه زود با شرا" به درک نیبچت با هم بر نیتو و ا" گشاد شد و غر زد شیها چشم

 ! اش بود هیشب یهم کم

لب  لیسه دنینبودند با د یگریکه همه آمده بودند و باز هم زنگ به صدا امد تعجب کرد منتظر کس د شب

بعد از شام هم . دعوتش کرده ایبعد هم متوجه شده بود که ارم. را آنقدر گاز گرفته بود که خون مرده شدند شیها

او با افتخار از  دندیعلت کادو را پرس هیبق مه یوقت. داد هیگردنبند به او هد کیهمه معصومه را بغل کرد و  یجلو

 یفقط دو نفر بودند که عکس العمل نیب نیدر ا یکرد ول یمدل ابراز شاد کیهر کس . بچه دار شدنشان خبر داد

 ... لیسه یگریو د دایپارم یکینشان ندادند 

آنقدر . داشت تیاولو شیبرا شتریب یزیبچه اش حاال از هر چ! کمرنگ شده بود شیبرا لیبود که سه یوقت چند

 .را نداشت شیو عکس العمل ها لیموجود تازه وارد بود که وقت فکر کردن به سه نیا ریفکرش درگ

را  یاصال وقت مناسب یول. دیآن روزش را بگو یهم چند روز بعد سرزده به خانه شان آمد تا علت ناراحت دایپارم

هوا گرم بود و گر . ستدیبا شیدو پا یرو توانستینم یاز صبح دچار تهوع شده بود و حت... انتخاب نکرده بود

 .از حدش شده بود شیب یبر کالفگ دیهم مز شیگرفتگ

 . مبل نشست نیاول یسالم خشک وارد شد و رو کیبا . باز کرد دایپارم یپشت در را برداشت و آن را برا ریزنج

 شربت؟ ایبرات  ارمیب ییچا: - 
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 تو آشپزخونه؟ یحالت بر نیگفته شما با ا یک. نیبش ایب: انداخت و گفت شیپا یرو پا

 طرفا ؟ نیچه خبرا؟ از: کولر نشست یرا باال داد و از خدا خواسته رو به رو شیابرو یتا کی

راهو  یکی نیدار اجیشما دو تا خوتون احت ه؟یبچه چ نیا انیجر: کردیم یرا برداشته بود و با آن باز شالش

 بشه؟ یکه چ تونیتو زندگ نیوا کن نیخوایرو م گهید یکی ینشونتون بده اونوقت پا

 ه؟یحرفا چ نیمنظورت از! خب: تا خنک شود دادیشده بود با اکراره تکان تکانش م سیگشادش خ ینخ راهنیپ

 ؟یریتو قرار بود طالق بگ: باال رفت شیصدا

 !قرارو گذاشتم؟ نیا یاونوقت با ک: هم از کوره در رفت او

 ...یریقرار شد که تو طالق بگ الیاونشب تو و: بلند شد شیاز جا دایپارم

 ؟یکنیم فیتکل نییتو برا من تع: را به طرفش گرفت انگشتش

 .نیرو بدبخت کن چارهیب یبچه  هی وونهیشما دو تا د خوامینم. بهتون کمک کنم خوامیمن م: - 

را گرفت و به  دایپارم یبازو...! ندکیچکار م دیآنقدر بهش فشار آورد که نفهم یو حاال هم روح یجسم یها فشار

 ....رونیاز خونه من برو ب: هولش داد یطرف در خروج

 ...!کمک کند خواستیاو فقط م. دیبغضش ترک. صورتش بسته شد یدر تو یوقت. برد ماتش

 نیدر ا. شده بود کیاز حد تحر شیاعصابش ب. دست خودش نبود شیکار ها زدیها زار م وانهید نیع معصومه

 .هندوانه بخرد دیایم یداد تا وقت امیپ ایبخواهد به ارم نکهیباز هم بدون ا. و دار هوس هندوانه هم کرده بود ریگ

 ...با هندوانه خانه بود ایساعت بعد ارم مین

 

*** 

معصومه . شدیباورش نم. حجم از بغض دردناک شده بود نیبا ا شیگلو بکیس. سرش را گرفته بود یدست دو

 ..!.شدیداشت مادر م

 ...بودند و درباره بچه شان نظر داده بودند دهیتخت دراز کش نیهم یبا هم رو ییروز ها چه

. چراغ ها را روشن کند نشسته بود نکهیاتاق بدون ا یگوشه . دیبغضش ترک!" خدااا"را بلند کرد و داد زد سرش

 .گذاشت و به بخت بدش لعنت فرستاد شیزانوان پا یسرش را رو

آن روز بعد از نهار . بود دهیرا د ایمعصومه و ارم یمرتض یدر خانه  یافتاد که به صورت اتفاق یآن روز بهار ادی به

ساعت  کی. را گرفت و رفت لشیرفتنشان آورد و قبل از رفتنشان بدون جلب توجه شماره موبا یبرا یبهانه ا ایارم

 . با او قرار گذاشت یهم نگذشته بود که تماس گرفت و در پارک

در جواب سوال  خواستیدلش نم. آن ها یو چند ماهه  یمخف یکه شک کرده باشد به رابطه  زدیحدس م بایتقر

 ...شوهرش رو کند یدستش را برا خواستینم. به خاطر معصومه مجبور بود یول دیدروغ بگو شیها
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بلند و دست  مهین یمشک یتودر آن پال دنشیبا د یباشد ول دهیهنوز رس ایوارد پارک شد انتظار نداشت ارم یوقت

زد و به قدم  یبود، لبخند شیدر هم که نشان از حس درون یفرو کرده بود و آن اخم ها بشیکه در ج ییها

 . دیسرعت بخش شیها

 ....شد رمردیپ گهیما د! ؟یپسر چه زود اومد: بود که با خنده گفت دهیکامال به او نرس هنوز

. شد لیسرش به سمت راست متما! را در صورتش خواباند و جمله اش را بدون فعل گذاشت یمحکم یلیس

 . نشست شیکنار مکتین یبا دست چپش چانه اش را گرفت و رو. اوردیخودش ن یبه رو یمتعجب شد ول

 لیوسا کدوم از چیه گهید نکهیا یکی. زیزدم بخاطر دوتا چ نویا: را به سمتش نشانه گرفت دشیانگشت تهد ایارم

 ....یدستتو روش بلند نکن گهید نکهیا میکی. یخاطرات نکن یو تداع یزن منو بو نکش

بار سرش افتاده  نیاول یبرا. ساله اش را به باد داده یتمام غرور س کردیحس م. ها را نداشت نیا دنیشن انتظار

 . کرد یشد و احساس شرمندگ

: دیکشیم تیاز سر عصبان یقیعم یبود و نفس ها شینگاهش به رو به رو. هم کنارش با فاصله نشست ایارم

 ... کن فیبوده رو تعر نتونیکه ب یهر چ... کن فیتعر

ها را  زیچ یلیخ! خب یول... ها را فاکتور گرفت زیچ یلیهرچند خ. را گفت دیشنیم دیبا ایکه ارم یزیهر چ. گفت

 ...هم گفت

و . دعوتش کرده بود تا به او بفهماند معصومه تمام و کمال مال اوست. کند یاو هم امروز خواسته بود تالف حاال

 .وجود ندارد ییجا چیاو ه یبه بعد برا نیاز ا

که اون  ییهر جا. نمتیبیمن بعد دورو بر زنم نم نیاز ا" داده بود ماتومیروز هم موقع رفتنش به او الت نیآخر

 یاز رو تویلطف کن سا... وجود داره لیبه اسم سه یفراموش کنه که آدم یحت خوامیم ...ستیهست تو ن

 " دکتر یبردار جناب آقا مونیزندگ

 . دکتر بودنش را به سخره نگرفته بود زیلفظ تمسخر آم نیبا ا یبه حال کس تا

 ... .دادیپس نم نگونهیکاش تاوانش را ا یول. اشتباه کرده بود. خوردیاز خودش بهم م دلش

 *** 

 کلیبه ه یکم. حد کوتاهشان کرده بود نیبار بود که تا ا نیاول یبرا. دیکوتاه شده اش کش یبه موها یدست

از  واریفرش گذاشت و به کمک د یورم کرده اش را رو یپاها. گردش فشار آورد تا خودش را از تخت جدا کند

راه  ده،یباز و شکم ورقلمب یپاها نیا با. حق هم داشت. زدیروزها حنانه او را پنگوئن صدا م نیا. بلند شد شیجا

 .زادیبود جز آدم هیشب یزیرفتنش به هر چ

. بلند شد و از همانجا قربان صدقه اش رفت شیاز جا دنشیافسانه خانوم با د. اتاق را باز کرد و وارد هال شد در

 .ز کردرا درا شیپاها ینشست و با عذر خواه یکنار بخار یگوشه ا دیخجالت کش
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 یخستگ ادیکه ب ایبه دن شاللهیا. رفته کمش مونده قوربونت بشم شترشیب. رهیگیآخر نفس آدمو م یروزا نیا: - 

 .رهیاز تنت در م یچند وقت حساب نیا

ازبس مظلومه،  ادیبچم اصال صداش در نم: داخل آمد و کنار افسانه خانوم نشست ییچا ینیخانوم با س دیناه

رو تخت تو اتاقش تا آقا  نهیشیاز صبح م. یچیه... ینه فغان ینه آه چهیپیفقط به خودش م رهیگیدردشم که م

 .کوچه قدم بزنن برگردن نیذره برن تو هم هی ادیب ایارم

ترمم  نیبچه ا نیا زاشتیترسو نبود، م نقدریا ایارم نیاگه ا... یکشیچرا زحمت م: خانوم گرفت دیرا از ناه ییچا

 . شدیرش گرم مبره دانشگاه حداقل س

: آمده باشد رو به معصومه با ذوق گفت ادشی یتازه ا زیاش گذاشت و انگار چ یدست شیرا در پ شیچا فنجان

 . نیو بب ایبرا اون وروجک گرفته که ب یسمونیس هیمامانت ! چه خبره ینیخونت بب یومدیمعصومه جون ن

 یخانه  کی. هم خانه را عوض کرده بود ایارم. که چطور در تکاپو بوده است دیدیمدت م نیدر ا. دانستیم

. با هم انتخابش کردند. بود دهیبود حامله است آن خانه را خر دهیفهم نکهیچند وقت بعد از ا! دوبلکس ییالیو

 ریز یهم که بخاطر درد ها آخرسه ماه  نیدر ا. پر گلش را اطیمخصوصا آن ح. دوستش داشت. قشنگ بود

ترم هم از  کی. او را به انجا آورده بود ایکرده بود دراز بکشد و اصال کار نکند به اصرار ارم دیشکمش دکتر تاک

را مختل کرده بود هنوز  شیزندگ یبچه همه  نیا. به دانشگاه برود دیدیصالح نم ایارم. درسش عقب افتاده بود

 ...کرده بود کونیکن ف امدهین

آذر ماه بود و باد و باران . وارد شد دهیزنگ در بلند شد و به دنبالش حنانه درست مثل موش آب کش یصدا

 ...خواراکش

 کاربر انجمن☻yegane| و نقد رمان مرد من  یمعرف

 ...نیآغا؟؟؟ برا خنده گذاشتم، نذاشتم که شماها نقد کن هیچ

آنقدر . از اندازه بزرگ شده بود شیشکمش ب. ستادیا نهیآ یحوله را از دورش باز کرد و جلو. از حمام امده بود تازه

 گرید. دیکش شیبرامدگ یبر رو یدست! ندیرا بب شیپا یانگشت ها توانستیکرد نم یم نییسرش را پا یکه وقت

 ... نبود، همه اش ترک خورده بود بایاز آن پوست صاف و ز یخبر

 شیحوله را موها...! چقدر وحشتناک شده بود. ود، افتادزده ب رونینافش که حاال بخاطر فشار ب یآب رو یا قطره

. یعسل گرید یمیبود و ن یتونیکوتاهش ز یاز موها یمیدرامده بود حاال ن شیموها ینتونیز ی شهیر. دیکش

 ریبعد از آن هم چند بار غ! شده بود تعجبچقدر م دنشیکه بعد از د نداختیم ایارم ادیاو را به  شیموها یعسل

 ... ستیگرید زیچ شیعیرنگ طب. را رنگ نکند شیموها گرید یول دیایرنگ بهش م نیبه او گفته بود ا میمستق

 . پوشمیدارم لباس م... تو این: در که بلند شد هول و دستپاچه داد زد یتقه  یصدا

 .نگه داشت شیوحشت زده حوله را جلو. با ناله باز شد در

 .یاومدم کمکت کنم لباستو بپوش! نترس بابا، منم: در را پشت سرش بست دیخندیهمانطور که م ایارم
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 .رونیتو برو ب پوشمیخودم م. ترسمیم ییتو دونمیکه م نیهم: - 

حمام، حداقل بزار کمکت کنم  امیکه باهات ب ینزاشت: شد و حوله را از تنش برداشت کیبه او نزد الیخیب ایارم

 .یلباستو بپوش

اواخر هم  نیا! د؟یآ یاز کجا م یهمه حس راحت نیبود که ا بیعج! بود ایارم دیکشینم که خجالت یتنها کس از

فکر  یگاه... متورم دردناک و آن شکم وحشتناک یها نهیس نیبا ا ندیبب کلیه نیفقط دوست نداشت او را با ا

 !دیایب رونیبمنفجر شود و بچه اش  یبمب ساعت کیقرار است شکمش درست مثل  کردیم

هم از  ایارم... نبود یهم خبر ریاز لباس ز گریها د یاخر نیا. به تن کرد ایروشن گشاد را به کمک ارم یاب راهنیپ

 ...زدیم یناخنک یو هر از گاه کردیسوء استفاده م تشیوضع نیا

 .ارمیو خرما ب ریبرات ش رمیدراز بکش م کمی: - 

واقعا سخت  طشیشرا. دیخوابیراستش م یهلوپ یهفته ها بود که رو. چپ بخوابد یبه پشت و پهلو توانستینم

 "مادراست یپا ریکه بهشت ز ستین خودیب" گفتیبا خودش م شدیهر بار که کالفه م. بود

 . بخور رتویپاشو ش: و خرما وارد شد و کنارش نشست ریش وانیل کیبا ایارم

 ساعت چنده؟: شد زیخ مین

 .دوازده: را خاراند شیدو ابرو انیانگشت اشاره م با

 دن؟یخواب نایمامان ا: را گرفت ریش وانیل

واسه . خانوم هوس حمام زد به سرشون نکهیاونم بخاطر ا میداریوقت شب ب نیا یفقط منو جنابعال. زمیآره عز: - 

 ؟یخوایم یزیچ یپرسیم یچ

 ...بود داریکاش مامان ب. سیخوب ن ادیحالم ز: خورد ریاز ش یقلپ

 حالت چرا بده؟. حواسم بهت هست. زمیعز نجامیمن ا: کرد خونسرد باشد یسع. شد یدلش خال ته

 .ریبگ نویا... دونمینم: - 

 ! ینخورد یچیتو که ه: را از دستش گرفت ریش وانیل

 .کمکم کن پاشم. خورمینم: - 

 ...یبر یخوایباز کجا م: ندیپشت گردنش را گرفت تا کامل بش گرشیکمر و با دست د ریدست ز کی با

 .ییدستشو: تقال بلند شد ینازک کرد و با کم شیبرا یچشم پشت

  ؟یکردیکاراتو تو همون حمام م یهمه  شدیحاال نم: حرکتش خنده اش گرفت از

 .تیتربیب: و به طرفش برگشت ستادیاتاق ا وسط

حمام  امیباهات ب یزاشتیاگه م. یخودت: را پشت سرش گذاشت شیو دست ها دیدراز کش شیلذت در جا با

 .... االن

 !معصومه؟: بود دهیچسب راهنیپ نییچشمش به پا. حرفش را فراموش کرد ینشست و مابق شیدر جا متعجب
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 هوم؟: کردینگاه م دشیجد یلبخند به مسخره باز با

 ؟یکرد سیخودتو خ: - 

 یحد ب نیکه تا ا شدیباورش نم. ذوقش زد یفرش تو یشرشر رو یصدا. نگاه کرد شیپاها نییتعجب به پا با

 . ردیادرارش را بگ یشده باشد که نتواند جلو اریاخت

 هو؟یشد  یچ: آمد کشینزد ایارم

. عضالت رانش به شدت گرفته بود. لرز کرده بود. فتدیدارد م یچه اتفاق دیفهمیمات و مبهوت بود و نم هنوز

نفسش تنگ شد انگار . کند یریجلوگ شیگرفت تا از افتادن احتمال عیرا سر اینداشت دست ارم ستادنیا ییتوانا

 جیاما هنوز هم گ. کردیشکم و قسمت لگنش حس م ریدر ز یبیدرد عج. به تقال افتاده بود ژنیذره اکس کی یبرا

بچم  ایخدا" کردینگران بچه اش هم بود در دلش دعا م یبود ول لیعزائ دنیحس مرگ داشت منتظر د. بود

 .."نشه شیزیچ

را با التماس زمزمه  یزیو چ. دیکشیشده بود و سخت نفس م زانشیآو کردیموحشت زده به معصومه نگاه  ایارم

تکرر ادرار، پاره . دکتر را بخاطر آورد یحرف ها. داد ذهنش جرقه زد صیرا که تشخ... بچم، بچم یکلمه . کردیم

 ...آب، سخت شدن نفس ی سهیشدن ک

 ! مامااااان! مامان: داد زد هیبدون توجه به خواب بودن بق. دادیداشت معصومه را از دست م. شد هول

 شیمثل فنر از جا دیکش ایکه ارم یبا عربده ا یتازه خوابش برده بود ول. خانوم روح از بدنش جدا شده بود دیناه

 یچ....! هاشم یقمر بن ای: نداشت گفت یگریاز د یدست کم کی چیآن دو که ه دنیدر را باز کرد و با د. دیپر

 شده؟

 .دستش بود فرو برد ریکه ز ایارم یرا در پهلوها شیو پنجه ها دیکش غیج اریاخت یاول که رخ داد ب انقباض

 آخه تو؟  یشد یچ هوی: محکم تر معصومه را گرفت ایارم

سر  یرو یشال کلفت. را که از قبل آماده کرده بودند را برداشت یخانوم فورا به سمت کمد رفت ساک دیناه

 .مارستانیب مشیببر دیبا: انداختمعصومه 

 "تو کجا؟ بمون خونه" گفتیم دیو هر بار ناه" ام؟یمنم ب" گفتیبود و مدام م ستادهیدر ا یکنان جلو هیگر حنانه

 دیاز خواب پر غیج یابوالفضل با صدا. دیکشیم غیمهابا ج یمعصومه ب گرید. شده بودند و مکرر دیها شد انقباض

هر دو  ش،یشانیبه پ دهیچسب یمعصومه با آن صورت عرق کرده و موها دنیو با عجله خودش را رساند با د

 . فرو برد شیدستش را در موها

 . خواندیم یالکرس تیآمد که بلند بلند آ یم یآقا مرتض یصدا

 .ارمشیو روشن کن من م نیبرو ماش ایارم: معصومه را گرفت و بغلش کرد یزانو ریجلو رفت و ز لیسه

 . چنگ زد و به کوچه رفت شیارا زیم یرا از رو چییزده سو وحشت
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اصال آن  فرستادیمدام بر خودش لعنت م. دنده را هم نداشت ضیقدرت تعو یحت. دیلرزیم شیدر دست ها فرمان

 !چکار؟ خواستندیها بچه م

همه . دهدیهر لحظه جانش را از دست م کردیمادرش بود و حس م یپا یسرش رو. نداشت یتوان گرید معصومه

 .را جمع کرد و مادرش را صدا کرد شیروین

 جانم مامان؟ جان؟: کرد و گفت کیگوشش را به لب او نزد دیناه

 ....باش.... با...مراقب بچم ... مردم... اگه من... اگ..... مامان: - 

 ....بود شیبچه ها مرگ کردیبه آن فکر م ایدن نیکه در ا یزیچ نیآخر. فشرده شد قلبش

... یاریم ایبچتو به دن یبه سالمت رونیب یایم مارستانیخودت از ب یبا پا شاللهیمامانم؟ خودت ا یچه حرف نیا: - 

 .یکنیخودتم بزرگش م

  کرد؟یاصال به او فکر م شد؟یپس او چه م زد؟یم ییحرف از مرگ و جدا گفت؟یچه م معصومه

 . پارک کرد ابانیخ یراست را زد و گوشه  یخرابش خراب تر شد راهنما حال

 ؟یپسر؟ چرا کنار زد هیچ: شانه اش گذاشت یکه جلو نشسته بود دستش را رو لیسه

 .کنم یرانندگ تونمینم: گفت یلرزان یبا صدا. قصد خفه کردنش را داشت بغض

 .نمیشیطرف من م نیا ایب: پاک کرد یچیدور لبش را از ه ابوالفضل

 دیمعصومه را در آغوش گرفت و به داخل برد؟ نفهم یابوالفضل ک دینفهم دند؟یرس مارستانیچطور به ب دینفهم

! قسمش داد؟ دانستیبار صدا زد و به هر چه که م نیاول یچقدر خدا را برا دیچند ساعت چطور گذشت؟ نفهم

 ....دیکش گاریماند و راه رفت و س اطیدر ح نطوریهم

 یخانواده  یتا به حال جلو نکهیبا ا. را خاموش نکرد گارشیس یآمد ول یبرادر زنش شد که از دور م ی متوجه

جسم نازِک  نیلحظه فقط هم نیدر ا. نکند مشیقا دادیم حیحاال ترج یبه دست نگرفته بود ول گاریمعصومه س

 .دادیم نشیدراز تسک

کرد  یبود سع دهیابوالفضل که حاال به او رس. زد گاریبه س گرید یسبز رنگ سرد نشست و پک یآهن کمتین یرو

 تو؟ یاینم: دیگردنش را خاراند و پرس. ردیبگ دهیدر دستش را ناد گاریس

زدناشو  غیبشه؟ ج یتو که چ امیب: را از دست داده اند گفت یزیکه تازه عز ییمثل ماتم زده ها و آن ها درست

 ....گوش بدم؟ لعنت به من

 ....اومد ایشکر خدا بچت به دن. ایپاشو ب: دیدیوضع م نیگار خودش را مقصر اان. اش گرفته بود خنده

دستش را به . دیبه گوش ابوالفضل هم رس شیشدن غضروف ها دهیساب یسرش را بلند کرد که صدا عیسر آنقدر

 ؟یشوخ یب ا؟یجان ارم: دیگردن دردناکش گرفت و پرس

 کنم؟  یشوخ تتیوضع نیتو ا وانمیمگه د: - 
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که در  یو جسم کوچک انیگر یمعصومه  دنیاز د. و چطور خودش را به داخل اتاقش رساند یک دینفهم اصال

 ایتا آخر دن خواستیدلش م دیپوستش خز ریز یشده بود و در بغلش بود حس قشنگ دهیچیپ یصورت ییپتو

 . صحنه نگاه کند نیو به ا ستدیبا

با آنکه دردش . اش آمده بود یخانگ یه با همان لباس هاو به همسرش نگاه کرد ک دیرا باال کش شینیب معصومه

صورتش  کیمیاز م. دیرا بوس شیشانیجلو آمد و پ ایارم. شده بود ایارم یدستپاچگ یمتوجه  یبود ول ادیز یلیخ

 ....!چقدر زشته نیبب ایارم: خنددیم ای کندیم هیمعلوم نبود که گر

 ؟یدار یروزه چه انتظار هی یدختر از بچه .... یتا حاال هزار بار گفت. هللا و اکبر: غر زد دیناه

 .رفته شییکجاش زشته؟ اتفاقا به دا: نشست و گفت برگالسیفا یصندل یرو ابوالفضل

تش صور! شدیانگشت او هم نم کی یکل دستش اندازه . کنار زد و به نوزادش با دقت نگاه کرد یپتو را کم ایارم

بسته  یچشم ها...! آمده بود ایتازه به دن یبچه موش ها هیشب... یپوست ریز زیبود و سرخ با جوش ر دهیچروک

که معصومه گفته بود زشت  یزیاز چ شتریب یلیدر کل خ. اش پف داشتند سرش کچل و صورتش پر از کرک بود

 ...!بود

 ...!باشن یشکل نیچون مادر و پدرش عمرا ا. صد در صد به تو رفته نمیبیم کنمیاالن که نگاه م! ابوالفضل: - 

کوچولو  یبچه  نیا شدیباورش نم. کرده بود ریپدر و مادر گ یکلمه  شیمعصومه ذهنش پ یول. دندیخند همه

بود  یچقدر حس قشنگ. چقدر لذت بخش بود... از پوست و گوشت و خون خودش یموجود! مال خودش باشد

 ...د داشتنمادر شدن، فرزن

 دنیدارد مک یچه شعف. داده بوذ ریبار به بچه اش ش نیاول یبه کمک مادرش برا ا،یاز آمدن ابوالفضل و ارم قبل

وجودت به هول و وال  ی رهیخوردن ش یهم گرسنه است و برا یلیات در دهان کوچک نوزادت، که از قضا خ نهیس

و دوباره  کندیتازه م ینفس شود؛یخسته م دنیکاز هر بار مآنقدر ها هم قدرت ندارد و دهانش بعد  یافتد، ول یم

... خود معجزه است نیبود ا وشایبهتر؟ حق با ن نیاز ا یچ... گرددیم شیکورمال کورمال و دستپاچه دنبال غذا

 نیتا هم دیاش را شن هیگر یزورش را زد و صدا نیکه آخر یاز زمان! معجره است نیع ریطفل صغ نیداشتن ا

توانسته بود دختر کوچولو اش را سالم به . او توانسته بود. بچه اش سالم بود شدیباورش نم. ختیحاال، اشک ر

 ! اوردیب ایدن

او هم مثل  خواستینم. کرده بود یبود بچه اش دختر است چقدر ناراحت دهیاش فهم یبار که در سنوگراف نیاول

 ...!نندیبیرامش را نموقت رنگ آ چیدختر ها ه. بکشد یهمه سخت نیخودش ا

و  دیخودش را باال کش یکم! کجاست دیچشم که باز کرد نفهم. شد داریسرش ب یباال یپچ پچ ها یاز صدا صبح

 .به اطراف نگاه کرد

 ...شد داریمامان ب! إ: - 

 ...خودم یسالم مامان کوچولو: به سمتش رفت و با خنده گفت دیناه
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 دایکاهش پ یریبه مقدار چشم گ ندهیاز آن حجم فزا. حرف فورا به شکمش نگاه کرد نیا دنیبا شن. گنگ بود هنوز

 . بشود یحاال حاال جا داشت تا مثل قبل تخت و مانکن یکرده بود ول

 ....چقدر زشته. دمشید. معصومه یوا: گونه اش کاشت یماچ آبدار رو کی حنانه

 یگیبار آخرت باشه به دختر من م: دیا در هم کشر شیتصنع یاخم ها. بوسه اش را پاک کرد یکف دست جا با

 .زشت

 ایآخه تو خوشگل ارم. من موندم به کدومتون رفته: گفت داشتیبرم ینیریش ،ینیریش یکه از جعبه  همانطور

 ....خوشگل

هم  نکیع. را به تن داشت یشرت مشک یبا آن ت یهنوز همان شلوار گرم کن طوس. وارد شد یبا فالسک چا ایارم

مگه  ؟یاومد یتو ک: حنانه تعجب کرد دنیسرش را که برگرداند از د. انگار آن را هم جا گذاشته بود. نزده بود

 ؟یمدرسه نداشت

 .اومده ایمثال خواهر زادم به دن! دایببخش: دست به کمر شد حنانه

 .بابا فداش بشه: قنج رفت دلش

 یگریرنگ د زیهمه چ. باز شده بود شانیبچه به زندگ نیا یکه پا یچند ماه نیدر ا. بخواهد لبخند زد نکهیا بدون

هم به او  یحس کیقلبش  یبود ان ته مه ها دهیها فهم یتازگ. شناختیم. دیدیتازه داشت او را م.گرفته بود

 ...!عالقه مند است اوبه  دیبگو توانستیم یول. دوستش نداشت. عاشقش نبود. کرده دایپ

دسته گل بزرگ وارد شدند به دنبالشان هم افسانه خانوم و  کیبا  نیبه همراه رام ادیباز شد و پارم یبا تقه ا در

 .آقا خسرو

 ...یگذاشت نیباالخره بارتو زم. یخسته نباش. فدات بشم خوشگلم: - 

 ...مگه دور از جونش ه؟یچ یگذاشت نیبارتو زم! وا مامان: متعجب گفت دایپارم

 .اصطالح نیا وانه،ید یدختره : زهر ترک شد دایرفت که پارم یچشم غره ا افسانه

 ...کنهیرو از االن بزار که دخترت رو دستت باد م یترش یمعصومه دبه : و به سمت معصومه رفت دیخند دایپارم

 ...خودتم زشت بشه یبچه  شاللهیا: و گفت دیخند معصومه

 .رهیتورو بگ ی دهیشدختر تر ادیکنه ب یمن پسر بشه حداقل فداکار یبرو خدا خدا کن بچه : - 

از دختر من بکش . دمیبه همه کسونش نم دمیبه کس کسونش نم: گفت دادیرا دور م ینیریهمانطور که ش ایارم

 .یدر ضمن زشتم خودت. رونیب

خانواده بدهد و  لیپسرش آنقدر عاقل شود که تشک کردیوقت فکر نم چیه. با افتخار به پسرش نگاه کرد خسرو

 ...ندیاو را هم بب ییزناشو یزندگ یثمره  یروز
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و کپسول  لچریپدرش هم با و یحت. یدیرش یخانواده . یمیو استاد نع وشاین. روز همه به مالقاتش آمدند آن

 بایبود که دخترش را ز یاو تنها کس. بند نبود شیپا یرو یپدرش از خوش. به همراه ابوالفضل آمدند ژنیاکس

 .جمله نیا دنیکرد از شن یو چه عشق" ونبابا ج یآورد ایدن نیبه ا یزنا یچه فرشته کوچولو" گفته بود! دیدیم

کوچکش را بوسه باران کرده  یدست ها.... خوانده بود کادیون شیبرا... در گوش نازدانه اش اذان گفته بود پدرش

 ...زانتیعز یلبخند همه  دنید... گریاست د نیهم ست؟یمگر چ یخوشبخت.... بود

 ن؟یشد؟ انتخاب نکرد یپس اسمش چ: دندیبودند که پرس یکسان نیو حنانه اول دایپارم

به  یقینگاه عم کرد،یم یدستش باز ی دهیو کش دیتخت کنارش نشسته بود و با انگشتان سف یکه رو ایارم

 .ایهل: چشمان سبزش انداخت و جواب داد

. خوردیم ریبود و ش بلند فر خورده، به صورت مادرش دوخته یاش را با آن مژه ها یدرشت مشک یها چشم

 یرا هم در مشتش گرفته بود و با آن باز شیانگشت شست پا. عرق کرده بود یپر صدا بود و حساب شینفس ها

 . کردیم

دست از . آن گذاشت یرو یو خشکش کرد و بوسه ا دیدست کش شیشانیپ یبا انگشت اشاره اش رو معصومه

 غشیآنقدر فشارش دهد تا ج خواستیدلش م. گذاشت شیرا به نما دشیسف زیر یو دندان ها دیخوردن کش

قرار است  یک دانستیبود نم زیم یرو ینگاه حسرت بارش به کتاب ها. حس مادرانه اش مانع شد یول دیایدرب

هرچند اکثر . اش تمام شده بود و دوباره به دانشگاه رفته بود یمرخص! اندازدیبه آن ها ب یوقت کند تا نگاه

اصال . دوباره به دخترش نگاه کرد. نداختیترم ها خودش را راه م انیم یبرا دیبا یول رفتیکالس ها را نم

پتو را ...! زدیاش م نهیبه س یمک یهم هر از گاه وابدر خ یدخترک شکمو حت! خوابش برده یبود ک دهینفهم

 ...بود حاال خواب واجب تر یول. ناهار درست کردن وقت داشت یبرا. بود ازدهیساعت . مرتب کرد شیرو

 یاز دست دختر کوچولو شبید. امدیهم گرسنه بود هم به شدت خوابش م. و هالک وارد خانه شد خسته

با . خانه در سکوت کامل بود. در انداخت یمبل جلو یو کتش را رو فیک. هم نزاشته بود یچشم رو طانشیش

بعد . را با دست گرفت شیگفت و کف پا یآخ خفه ا. رفت شیپا ریز یزیچ! خانه نباشند دیخودش فکر کرد شا

 کیبه اطراف انداخت  یاجمال ینگاه... بود شیها یخانه ساز. انداخت نیبه زم یحالش جا آمد نگاه نکهیاز

 ...یبارب یعروسک ها گریسمت د ش،یبردزها یریسمت انگ کیسمت روروئکش 

 یهم پر بود از ظرف ها نکیس. بود گاز یرو یزیآمد نه چ یم یینه بو. تکان داد و به آشپزخانه رفت یسر

 . کردیم هیگر یها یو ها نشستیگوشه م کیمثل زن ها  خواستیدلش م... نشسته

زد و  یغرق در خواب لبخند یایمعصومه و هل دنیاز د. در اتاق خواب را باز کرد. رمق از پله ها باال رفت یب

را عوض کرد و  شیسر و صدا لباس ها یب. کند تیبوجود آمده شکا تیفراموش کرد باز هم غر بزند و از وضع

 مهیقورشت ق کیدلش ! بخورد دیچه با دانستیفرو برده بود و نم خچالی یسرش را تو. دوباره به اشپزخانه رفت

که  یینون ها یدرست کرد و با اضافه  ییمروین. دستش به سمت تخم مرغ دراز شد... یول خواستیم یحساب ی
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شد  ریشکمش که س. هم نداشت دنیجو یآنقدر خسته بود که حوصله . کرد ریش را ساز صبحانه مانده بود خود

صدا کرد و خودش هم کنار مادر و دختر دراز  یبرداشت و ب فشیک یتو زرا ا لشیموبا. از آشپزخانه خارج شد

 !به خواب رفت یک دیهمانطور که نگاهش به آن ها بود نفهم دیکش

صاف نشست و  شیدر جا! بود کیاتاق تار یفضا. شد و به دو رو برش نگاه کرد داریو قوس کنان از خواب ب کش

در دلش هزار بار  دشیدیم ینطوریا یوقت. بود دهیخواب یرا کنار زده بود و مدل پروانه ا شیپتو. را چک کرد ایهل

عرق کرده  یابطبق معمول حس. شدیم نییورم کرده اش تند تند باال و پا یشکم کوچولو. رفتیقربان صدقه اش م

قسمت تخت به  نیتر یآنطرف تر در گوشه ا یشد که کم ایارم یتازه متوجه . بود سیخ شیبود و لباس ها

که در  یبا تمام سرعت. از اتاق خارج شد نیپاورچ نیزد و پاورچ شینوپا یبه خانواده  یلبخند. خواب رفته بود

 . کردن خانه کرد تبخودش سراغ داشت شروع به مر

روزها  نیا! بود یعاشق ماه ایهل. درآورد یماه زریکرد و از فر سیشامشان برنج خ ینخورده بودند برا که ناهار

 ...بود طانیکودک ش نیا ی قهیبه سل زیهمه چ

 . بود که پدر و دختر به آشپزخانه آمدند نکیس یها را شسته بود و مشغول آبکش ظرف

 ؟یاحوال مامان: - 

را  شیدست ها. آشپزخانه نشستند زیم یها یاز صندل یکی یرو. کردیم ییاز پدرش ماما، ماما دیهم به تقل ایهل

 .دیصورت دخترش پاش یآب مانده در دستش را رو یو مابق ستادیآن دو ا یو جلو دیآب کش

و گوشش را  دیخودش را عقب کش ایارم. را تکان داد شیو دست و پاها دیکش یاز سر خوشحال یبنفش غیج ایهل

 .گرفت

 .خرده خودتو کنترل کن هیچه خبرته بابا؟ : - 

 .زدیولش کرد تا برود و دوباره خانه را بهم بر ایارم. رفتن نییپا یبرا کردیم تقال

 م؟یدار یشام چ: را خواراند شیچشم ها شیکف دست ها یقسمت گوشت با

 ؟یخورد مرویناهار ن. درست کنم یماه خوامیم: گذاشت زیم یو رو ختیر یدو فنجان چا معصومه

 ؟یدیآره، از کجا فهم: دیرا به سمت خودش کش فنجانش

و  فشیکث ی تابهیاز ماه: گفت یبا حالت بامزه ا کردیرا فوت م شیبه دهانش گذاشت و همانطور که چا یشکالت

 .نکیس یپوست تخم مرغ تو

اش  ینیداشت؟ دستش را جلو برد و ب یکه از خودش به جا گذاشته بود چه انتظار یرد نیبا ا. اش گرفت خنده

 . دیرا کش

 ا؟یارم! إ؟: - 

 جون دلم؟: - 
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از  ایکه هل ینازک یبوووو، بوووو یبا صدا... شدیم طانیبا خنده به او رفت که دوباره داشت ش یغره ا چشم

 .امدیپا به داخل م هر دو به او نگاه کردند که چهار دست و اوردیخودش در م

 بابا؟ یکنیم کاریچ: دیرا نوش شیاز چا یقلپ ایارم

 .را با دست مخالفش گرفت و زل زد به پدرش شیاز زانوها یکینشست و  شیجا در

 ...ییچا! هییبابا؟ چا هیچ: - 

 ...چاچا...چاچا: - 

 .آورد رونیب یها نعلبک نتیاز کاب یکی یاز تو. را عقب داد و او را بغل کرد شیصندل معصومه

 ...چاچا... چاچا: - 

 .لحظه هیصبر کن . بهت دمیاالن م زمیباشه عز: - 

 یلبه . گرفت شینخورد و دوباره باز شتریقلپ ب هی. انداخت و با قاشق حلش کرد ینعلبک یتو یکوچک یقند

و  دیکشیم غیج. شدیحباب حباب م یچا یو وقت گفتیبوووو م ییچا یرا دهانش گرفته بود و تو ینعلبک

 ....ختیلباسش ر یاز آنکه بخورد رو شتریب. دیخندیم

دو تا از درسامو  یکیمن  یمراقبش هست: دیبه تنش پوش یدیاز شام، پوشکش را عوض کرد و لباس جد بعد

 ...ترم دارم انیم گهید یبخونم؟ هفته 

ذهنش . دوباره به آن خراب شده برگردد خواستیاصال دلش نم. را برداشت نکشیآورد و ع نییتاپش را پا لب

 ...همه به زنش نظر دارند کردیمسموم شده بود و مدام فکر م شیاز پ شیب

 یروروئکش گذاشت و به باال رفت با رفتش او هم بنا یرا تو ایهل عیتکان داد و او هم سر شیبرا یسر لیم یب

 .را گذاشت و سرش را برد هیگر

 ه؟یچ نیا نیبب ایب! بابا نجایا ایب: - 

بلند شد و به دنبالش  ایهل ی هیو گر غیج یکه صدا کردیرا داشت تمام م شیتخصص یاز درس ها یکی تازه

 ...معصومه گفتیکه مدام م ایارم ی دهیترس یصدا

با . فتدیبود ب کیخورد و نزد چیپ شیاز پله ها پا یکی یرو دیپر شیبه مغزش برسد از جا یامیپ نکهیاز ا قبل

 . فتدینمانده بود که پس ب یزیدخترکش باز کرده بود چ ینیب ریز کیراه بار کیکه  یخون دنید

 ؟یکرد کارشیشده؟ چ یچ: - 

 ....دیکش غیج هوی! کردیم یشد داشت باز یچ دونمینم: کرده بود یبود و قالب ته دهیترس یحساب ایارم

 دیاحتمال داد شا. نگاه کرد شینیبوده سرش را به زور باال داد و به داخل ب یکرد بفهمد در حال انجام چکار یسع

 .خون دماغ شده باشد

 ...شده دماغش یچ دونمینم. مارستانیب مشیپاشو ببر: کنان گفت هیگر
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 ایبود را برداشت و به همراه هل خبندانیعصر  شنیمیان یرا که از کارکتر ها دشیرا سر کرد و عروسک س چادرش

 .بزند شینیمعصومه دست به ب گذاشتیو نم کردیم هیبند گر کی ایهل. رفتند

 .نکن تشیاذ میرسیم گهید قهیولش کن دو دق: - 

 ....یکردیحواستو جمع م یاگه جنابعال. نکنم تشیمن اذ: هق کنان گفت هق

از درس و دانشگاه  یمادر یلیتو خودت اگه خ. نکن یجنابعال یواسه من جنابعال: حرفش به فعل برسد نزاشت

 ؟یدیرسیفقط به من و بچت م یزدیم زتیعز

از  یدو ساعت نتونست. تو داره یتیمسئولیبه ب یچه ربط نیا: دیشنیم دیجد یحرف ها. گرد شد شیها چشم

 .یبچم مراقبت کن

 ؟یشک دار نمینکنه به ا. بنده هم هست یبچت؟ محض اطالعت بچه : را به او انداخت شیبرزخ نگاه

 زیچ چیه تشیعصبان یانگار در زمان ها. دیدیم گانهیب نطوریرا ا ایبود که ارم یبار نیدوم نیا. ک شدخش خونش

 ...دیفهمیم تشیعصبان یهم فقط در زمان ها دیشا. دیفهمینم

از حد  شیکه ب یزیچ. فرو کرده شینیدر ب یزیاحتماال چ گفتیم. اورژانس دستور داد به اتاق عمل ببرندش دکتر

 . اورندیتا درش ب کردندیعملش م دیداخل رفته بود و با

 . کردیم هیگر توانستیپشت اتاق عمل نشسته بود و تا م مکتین یرو

با تعجب سالم . بود ایارم. گذاشت و به عقب برگشت بشیج یاش را تو یپزشک یگوش. به شانه اش زد یکس

 ؟یکنیم کاریچ نجایا: کرد

 ...ایهل: دادندیافتاده اش گواه بد م یشانه ها. شده یزیاش معلوم بود که چ افهیق از

 شده؟ یچ ایهل: - 

صدا و مظلومانه  یپشت در ماند و به همسرش نگاه کرد که چطور ب ایارم. و وارد آن شد دیطرف اتاق عمل دو به

 مانیزود پش یلیخ. نبود اش دست خودش یاخالق سگ رفتیاز کوره در م یوقت. دست خودش نبود. کردیم هیگر

 .دادینم یعذر خواه یغرورش اجازه  یول. شدیم

 شد؟ یچ: دیهول و دستپاچه پرس. آمد رونیب لیلحظه بعد سه چند

. از تو حلقش درش آوردن. هولش داده بود جلو یه شوینیکاغذ و گوله کرده بود تو سوراخ ب هی. بابا یچیه: - 

 .خطر رفع شد

 کبارهینفس آسوده اش را . خطر رفع شد"کرد تیجمله کفا کی نیدنبال علت نبود فقط هم. خواستینم حیتوض

 ومده؟یخانومت ن! یراست. نگران نباش: با دست راستش چند ضربه به پشتش زد.فرستاد رونیب

 ...چرا، اونجاست: داد واریاش را به د هیتک ایارم

دهد  یمادر دلدار نیجلو برود و به ا خواستیدلش م. تپش قلبش باال رفت. با سرش اشاره کرد به معصومه و

 .آماده به حمله امکان نداشت ریش نیبا ا یول
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 .رونیب ارنشیم گهید قهیبهش بگو خطر رفع شده چند دق: - 

به  یسر لیسه. بلند شد شیاز جا لیسه دنیبا د. صورتش کنار زد یپچ پچ چادرش را از رو یاز صدا معصومه

 ؟یکنیم کاریچ نجایشما ا: جلو رفت و سالم کرد. تکان داد شیسالم برا ینشانه 

 .دخترت بودم شیپ: دراورد و به سمتش گرفت بشیاز ج یدستمال لیسه

 حالش چطوره؟: دیپرس مهیرا گرفت و سراس دستمال

 .کاغذ کوچولو بود که برش داشتن هی... خان هم گفتم، خطر رفع شده ایبه ارم: - 

 یداشتم از نگران. یمرس: را پاک کرد و گفت شیاشک ها. ت معصومه چشم دوخته بودبا دقت به تمام حاال ایارم

 ...مردمیم

 ... شهیرو نکنه که بزرگ نم نکارایا گهیبابا بچه اس د.... خدا نکنه: - 

 ..اش؟ خدا عاقلش کند ینیب یکاغذ را کرده بود تو وانه؟ید یایهل. اش گرفت خنده

 ...یدار فتیانگار ش میشیمزاحمت نم: دستش را پشت معصومه گذاشت ایارم

 نیداشت یکار. نیمراحم: را ثابت کند زد و گفت تشیکه پشت همسرش گذاشت تا باز هم مالک یبه دست یلبخند

در  یگوشیبا آن همه باز ایواقعا نگه داشتن هل. گذراندند مارستانیمنتظردو روز را در ب ضامیمن برم مر نیبهم بگ

چند ساعت  دیترسیانگار م. کنار آن ها ماند وگرفت  یدو روز را مرخص ایارم... سخت بود مارستانیمثل ب ییجا

آن  کینزد یمدت حت نیدر تمام ا لیهر چند سه! سوء استفاده کنند طیشرا نیها از ا یبگذارد و بعض شانیتنها

 ....زدیرا م یچیدلش شور هبود اما او باز هم  دهیرا پرس ایاتاق هم نرفت و فقط دورادور از پرستار ها حال هل

 . بدجور از دستش دلخور بود! کردیرا قهر م یبهتر بود چند روز. به اتاق دخترش رفت میخانه که برگشتند مستق به

 یچروک بود و جا شیها یکه بعض یدرهم برهم یبود و جزوه ها دهیکف اتاق دراز کش. گذشته بود مهیاز ن شب

نشست و به  شیدر جا. همه درس نخوانده نیرفته بود از ا جیسرش گ. زدیآن بود را ورق م یرو ایچنگ هل

 یناخوداگاه لبخند رو. زدیرا مک م یالیخ یزیدهانش چ یدخترکش نگاه کرد که دهانش باز بود و هر از چند گاه

 . نشاند شیشانیپ ینرم رو یبلند شد و بوسه ا شیاز جا. لبش نشست و دلش قنج زد

را  وانشیل. اش کمتر شده بود یگرسنگ. خرما قلپ قلپ خورد کیو با  ختیر وانشیل یسرد تو ریش وانیل کی

با . کردیخاموش م یگاریس ریرا در ز گارشینشسته بود و س یکیدر تار ایارم. رفت رونیآب زد و از آشپزخانه ب

 . قلبش گذاشت یهول خورد و دستش را رو دنشید

 ؟یدیترس: - 

 ...! گاریس ادیز دنیاز کش ای ستیخوابیاز ب ایسرما خورده  دانستینم. خش داشت دایشد شیصدا

در ننشسته بود که از پشت بغلش  ی رهیدستگ یو به سمت پله ها رفت هنوز دستش رو اوردیخودش ن یبرو

از سر  یحت! را یخواسته شدن اجبار نیا خواستیو داد نکرد، انگار خودش هم م غیدست و پا نزد، ج.... کرد

 ...!ازین
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نگرفته بود حداقل در تقلب به لطف  ادی یزیچند ترم اگر چ نیا یدر ط. کردیتوانست تقلب م یسه تا مجل سر

که  کردندیآنقدر هم پچ پچ م. نشستندیبلد بودند؛ سر تمام امتحانات هم کنار هم م یلیخ. استاد شده بود وشاین

 .گذشته بود ریمرحله هم بخ نیداده بود و ا یگریبهتر از د یکیامتحانات را . کردیرا عوض م شانیکی یاستاد جا

در روروئکش . هم نبود الشیخ نیبود و ع ختهیتمام خانه را بهم ر. سرسام گرفته بود ایهل یدست بکن نکن ها از

دراز ... هم که بدتر از او ایارم! دیخندیم شیکار نیریو کرکر به ش کردینشسته بود با آب دهانش بادکنک درست م

 چکدامشانیه. کردیفوتبال نگاه م جانیو با ه شکاندیمافتاده بود و تخمه  ونیزیمقابل تلو یاناپه ک یبه دراز رو

را به آشپزخانه کشانده  ایزنگ فر قبل از او هل یصدا. انداختند ینم شیهمه جلز و بلز زدن ها نیبه ا ینگاه مین

 . بود

 ...شهیانگشتت بو م! بهش دست نزن: - 

 سه؟یبو م: دیپرس یو به انگشتش نگاه کرد و سوال دیرا از فر کنار کش دستش

 ...سوزهیآره اگه دستت به درش بخوره م: بود شیآشپز یدستکش ها دنبال

 چیتا به حال با ه. هوا رفت غشیداغ فر چسباند و ج یکامل به سمتش برگردد دستش را به بدنه  نکهیاز قبل

 گرانیتا مطمئن شود د کردیرا خودش امتحان م زیمه چه دیحتما با. رو به رو نشده بود یسرتق نیبه ا یبچه ا

 ...سرش را کاله نزاشته اند

 شد؟؟؟ یباز چ: دیبلند پرس یاز همانجا با صدا ایارم

 .خانوم دستشو سوزوند ایهل یچیه: از التهابش بخوابد یآب سرد نگه داشت تا کم ریرا ز شیدست ها معصومه

اش  هیاز گر یناش یبا آن چشمان درشت پر آب و آن سکسکه ها ایهل دنینگران وارد آشپزخانه شد و با د ایارم

 بابا؟  یشد یچ: ختیدلش ر

 ...بو سود: دیآمده بود، چرا ناز نکند؟ لب برچ نشیناز خر. را لوس کرد خودش

 ...بغل من ایب. بابا شهیاالن خوب م: دیرا بوس ندیرا که باال آورده بود تا او بب یدست

ذره مرام و معرفت تو وجود  هی. از صد تا گربه هم بدتره" معصومه در دلش گفت. انداخترا در آغوش او  خودش

 "کنه ریدو تا بخ نیخدا آخر و عاقبتمو با ا. ستیبچه ن نیا

و با انگشت به جان  کردیها را از هم باز م هیاز قصد ال. بود ریپر پن یایعاشق الزان. صورتش قرمز شده بود ی همه

  ؟ییبابا ،ییبابا: دیکشیرا با انگشت م هیو بق گذاشتیرا در دهانش م یمقدار کم. فتادیوسطش م ریپن

 جانم بابا؟: گذاشت و تمام حواسش را به او داد نییچنگالش را پا ایارم

 یاز سران مملکت یکیکه انگار مقابل  دهدیتوجه نشان م ایبه هل نگونهیا دیدیم یوقت امدیمعصومه در م حرص

 .نشسته است

 ...س دالمآدا: - 

 ...تزاسیپ ریپن نیا ستیآدامس ن نیا یینه بابا: را پاک کرد ایهل یکوچولو یبا دستمال دور لب ها ایارم
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 ...آداسه! نــــــــــــه: گفت غیو چنگال کوچکش را پرت کرد و با ج دیصورتش را عقب کش ایهل

بار ! نکش غیج: بردندیم شیکارشان را پ غیدنده بودند و با ج کیکه  ییمتنفر بود از بچه ها. شد یکفر معصومه

  ؟یدیفهم. یکارو کرد نیبود که ا یآخر

لبخند کج و کوله  ایارم. که به پدرش نگاه کرد افتیدر صورتش ن یانگار انعطاف. به مادرش انداخت ینگاه ایهل

 .کارت بد بود. گهیمامان راست م: زد و گفت یا

خودش ان ها را  یوقت کردیفکر م. چشمش گذاشته بود یرا جلو شیبود که دست ها دهیخجالت کش انگار

 ...!نندیبیآن ها هم او را نم ندیبینم

 . تلفن باعث شد چشم از دخترکش بردارد و به هال رود یصدا

 بله؟: - 

 ؟یخوب. سالم: - 

 چه خبر؟ ؟یتو خوب. یمرس. سالم: آمد برادرش به خانه شان زنگ بزند یم شیکمتر پ. تعجب کرد. بود ابوالفضل

 چطوره؟ ایهل! ستین یخبر. یچیه: - 

را  ایکه داشت هل دیشنیرا م ایپچ پچ ارم یصدا. دلش شور افتاد. از ده گذشته بود. به ساعت رفت نگاهش

 افتاده؟ یاتفاق: کردیم حتینص

 هست؟ ایارم ؟یچه اتفاق. نه بابا: ابوالفضل آشفته بود یصدا

 بابا حالش خوبه؟: به بغل وارد هال شد ایهل ا،یارم. دهانش را قورت داد آب

برا  ؟یمارستانیب: دیابوالفضل جواب دهد پرس نکهیقبل از د،یدکتر به گوشش رس کیکردن  جیاز پ یفیضع یصدا

 افتاده؟ یبابا اتفاق

 !کردندیخبر انتخاب م نیدادن ا یرا برا یگریکاش کس د. آمد یخواهرش بر نم یها یاز پس نگران ابوالفضل

 ...مارستانیب میبابا رو آورد: - 

 شده؟ یچ: دیچک نییاشک که منتظر بود انگار، به پا یا قطره

 ...شده نییخرده فشارش باال و پا هی: - 

راستش و بگو : را دور گردنش حلقه کرده بود شیدست ها ایبود و هل ستادهیا شیدرهم جلو یبا اخم ها ایارم

 شده؟ یابوالفضل بابا چ

 شده ابوالفضل؟ یچ! الو: ز دستش گرفترا ا یگوش ایارم

 مارستان؟یکدوم ب. باشه: - 

 .مارستانیب میبر دیبا. پاشو حاضر شو: معصومه را با دست آزادش گرفت یبازو ریگذاشت ز شیرا که در جا تلفن

 ...فقط نظاره گر اطرافش بود کرد،یم طنتیو نه ش زدیبد در راه است که نه نق م یبود خبر دهیهم فهم ایهل انگار

 :پنجم فصل
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 یپنده ا هیدرست شب. کردیم یحس خفگ. کرده بودند دیدکتر ها قطع ام. بردیبه سر م یهوشیدر ب دندیرس یوقت

پر و بال  شودیآنچه که حاصل م یول کوبدیم وارشیخودش را به در و د ییرها یکه در قفس افتاده و برا

 !ستیخون

 ... ستندیاصال در دست ما ن زهایچ یعضب! شد میتسل دیبا یگاه

دو  نیدر ا... ئتیبود نه ه مارستانیدر ب یامسال که عزادار. گرید ییامسال با حال و هوا یول. آمده بود محرم

 شیاز دست دادن پدر برا. قسم داده بود شناختیم امبریهفته هر چه دعا بلد بود خوانده بود هر چه امام و پ

 روزیهم پ شهیو پنجه نرم کرده بودند و هم ستد شهینوسان هم نیآن ها با ا. شدیم دایپ یراه دیبا. بود بیغر

 . شده بودند

تمام ده  ییحاج فتاح خودش به تنها. به پا بود یهر شب در خانه شان صبح طلوع یول. در خانه نبودند خودشان

سختش، نه  یروزها قیسنگرش، رفهم. را کرده بود یمرتض یگرفته بود نذر شفا اءیآن ها اح یشب را در خانه 

همه ... هم نبود یزیکم چ. نبود ایدن نیانگار در ا. هم که انگار کمرش خم شده بود لیسه! گرمابه و گلستانش

 .دادیکسش را داشت از دست م

. کرده بود دایپ شیتفاوت که امسال تعداد قابلمه ها افزا نیداشتند با ا میعاشورا طبق هر سال نذر حل شب

 یخانوم و ابولفضل هم کنار آقا مرتض دیناه. رفته بودند شیپدر یو حنانه به خانه  ایو ارم ایبه همراه هل معصومه

که  ایهل. دیرسیاز همان کوچه هم به گوش م ینه زنیس یصدا. میحل یپر شده بود از بو اطیتمام ح. مانده بودند

 .را گذاشت هیگر یبود بنا دهیپوش ترس هیهمه مرد س نیا دنیاز همان بدو ورود از د

 .زارمیم نایمامان ا شیپ برمیرو م ایتو من هل نیشما بر: - 

 !ومدن؟یخانوم کجان؟ ن دیناه: جلو آمدند دنشانیو حاج فتاح با د لیتکان داد سه یسر معصومه

 .بابا شینه مونده پ: را داد یجواب حاج حنانه

به حق  دهیکه شفا م شاللهیا. حق نشسته یخدا جا نیشنگران نبا: بدهد یدو خواهر دلدار نیبه ا یکم خواست

 .زیشب عز نیهم

 ...شاللهیا: دیلرزیم یکه حساب ییبار با صدا نیهم حنانه جواب داد اما ا باز

که شکر خدا جور  مارستانشمیخرج ب ؟یهست یدخترم نگران چ: معصومه نگاه کرد یافتاده  نییبه سر پا یحاج

 .شده

تو  شیشکیپز یکه پرونده  نهیحاج آقا دردم از: خرج کالن از کجا جور شد نیا دیوقت نفهم چیه معصومه

 ....نشده اونوقت یدگیمونده و رس یعال ونیکمس

 ادیحضرت عباس نه بن مهیجانباز ب! هیبابات ثابت کرد جانباز واقع. خودتو ناراحت نکن. اشکال نداره بابا: - 

 ....یجانباز
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وقت  چیخدا رو شکر که ه. حرف ها بود نیمرد تر از ا یلیپدرش خ .به دلش نشست حق با او بود حرفش

 ریس ایدن نیشلوارش بود و انگار در ا بیدر ج شیانداخت که دست ها لیبه سه ینگاه مین... محتاج نشدند

 . بلند شد عیسر دنشانیبا د مخانو حهیمل. تکان داد و به همراه حنانه وارد هال شدند یحاج یبرا یسر. کردینم

 بابا چطورن معصومه جون؟: - 

 ...همونطور مثل قبل: خواهرش نگاه کرد یتکان داد و به اشک ها یسر

 ؟یکنیم هیگر نقدریچرا ا. شهیخوب م شاللهیا. فدات بشم مادر: دیحنانه را در آغوش کش حهیمل

 . جو عوض شد بایتقر. الم به دوش یآمدن دسته ا با

به  ایخانوم سپرد و خودش به اتفاق ارم حهیحنانه را به مل. نگاه کرد دادیکه عدد دو را نشان م شیساعتش مچ به

 . هم بزند میبه خانه برود و حل خواستیاو هم م. کردیرا با ابوالفضل عوض م شیجا دیبا. برگشتند مارستانیب

 ندهیکاش انسان ها از آ. دعا خواندنش گوش کرد یرا بست و به زمزمه ها شیمادرش نشست و چشم ها کنار

 ...!خبر داشتند

 معصومه مادر؟: - 

 جانم؟: ملتهبش را باز کرد یها چشم

 ؟یهست نجایتو ا. تا اذان نمونده یزیچ. نماز خونه رمیم: و بلند شد دیدرد ناکش کش یبه زانو ها یدست دیناه

 !دیرسیچند روز شکسته تر به نظر م نیچقدر در ا. شد رهیصورت مظلوم مادرش خ به

 .هستم شما برو. نآره مامان جا: - 

 کیت یصدا. بود شیزندگ ینگاه کرد که اسطوره  یو به مرد ستادیا ژهیو یمراقبت ها ی شهیرفتنش کنار ش بعد

دهانش بود  یکه رو یو ماسک ینیکه در ب یبه لوله ا. دیرسیبه گوشش م یفیقلب به صورت ضع توریاز مان کیت

 . کردینگاه م

 ..."صبح طلوع یمکن ا" لب زمزمه کرد ریچسباند و ز شهیرا به ش شیشانیپ

به  یپرستار چند بار. کردیاو که تمام وقت داشت به او نگاه م! چه شده دینفهم. به سرعت وارد اتاقش شد پرستار

 خانوم؟ هیمعصومه ک: آمد رونیبه به ب عیبعد هم سر. شد کیدهانش نزد

 . منم: جواب داد متعجب

 .کنهیانگار صدات م. برو تو: - 

چشم از پرستار بداخالق ! ورودش یکردن برا دایهم از بهوش آمدن پدرش هم هم از اجازه پ. شد شتریب تعجبش

 یبدون لباس و گان وارد شده احساس بد نکهیاز ا. ختیریمهابا م یب شیاشک ها. برداشت و وارد و اتاق شد

 . بزند بیبه پدرش آس دیترسیم. داشت

 ییبابا ؟ییبابا: سردش گرفت یرا با دست ها یدست مرتض. باز پدرش انگار جان تازه گرفت یچشم ها دنید با

 جونم؟
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چه  دیفهمیاصال نم. شدیرا متوجه نم یکرد اصطالحات پزشک حیبه همراه چند نفر برگشت و شروع به توض پرستار

 ...ردمکش ثابت ماندبه دستش اورد و م یفشار یمرتض. پدرش بود اریحواسش شش دانگ در اخت. خبر است

دکتر . کند رونشیکرد ب یرا گرفت و سع شیپرستار از پشت بازو ها. در گوشش نشست یا دهیبوق کش یصدا

که چند  یکه هنوز به همان سمت کدیبود و به صورت پدرش نگاه م شهیحاال پشت ش. دادیدستور شارژ شک را م

 . بود کج بود ستادهیا شیپ یلحظه 

 اشهد ان ال اله اّال هللا: دیشنینگ ها دور تر ماذان را از فرس یصدا

...... 

 اي مرد من اي از تبار هر چه عاشق بگو

 اي در تو جاري خون روشن شقايق بگو

 اي سوخته اي بي رمق اي كوه خسته  بگو

 اي با تو داغ عاشقاي دل شكسته بگو

 با من بگو از دردو داغت بگو

 مرهم بذارم روي زخمات بذار

 بارون اشك من بشوره بذار

 غصه ها رو از سرو پات غبار

 سر روي شونم گريه سر كن بذار

 آن شب گريه هاي تلخ هق هق از

 باور كنم يه تكيه گاهم بذار

 غربت يه مرد عاشق براي

 از خستگي هاي هميشه باورم كن رها

 تا خاليه سينم برات آغوش باشه بذار

 از لباس غصه هاي دورو ديرين برهنه

 تا بوسه هاي من برات تن پوش باشه بذار

 با شعر اومدي عاشق تر از عشق تو

 با تو بود از جنس خورشيد چراغي

 طوفان چراغو زد روي سنگ كدوم

 شعرو از دست تو دزديد كتاب

 اي مرد من اي مرد عاشق بگو

 چله از اين كوچه گذر كرد كدوم
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 باغچه برامون گل نداده هنوز

 پاييز زمستونو خبر كرد كدوم

 سر روي شونم گريه سر كن بذار

 اون شب گريه هاي تلخ هق هق از

 ....باور كنم يه تكيه گاهمبراي غربت يه مرد عاشق بذار

کفن پوش را در خاک  تیم کردندیم یداشتند سع کرد؛یو ابوالفضل نگاه م لیگودال قبر نشسته بود و به سه کنار

حنانه هم . دیلرزیم شیبود و شانه ها دهیصورتش کش یروچادرش را . مادرش آنطرف قبر نشسته بود. قرار دهند

 یجلو آمد تا بلندش کند ول شیچشمان اشک باخانوم  حهیکه مل کردیم هیو گر زدیآنقدر زجه م. کنارش نشسته بود

جونم؟ داداش تو رو خدا نزارش تو  ییبابا: بزند هیگر ریخواهرش باعث شد ابوالفضل مردانه ز یزخم یصدا

 .....خاک

جنازه . ستادیابوالفضل ا یگذاشت و خودش جا دایپارم یرا دردست ها دهیخواب یایهل. بغضش را قورت داد ایارم

 ...بعد هم با خاک پوشاندنش... سنگ لحد شیرو. خاک گذاشتند یرا تو

. کردیم داریاو را ب یکاش کس. خوابش هم کابوس بود یحت یول. ندیبیها را خواب م نیا یبود که همه  مطمئن

 ... اش یزندگ یاسطوره ! مرد او... گذاشتندیخاک سرد و نمور م نیاشتند مردش را در اد

 یدختر برا کی یتمام دخترانه ها یزجه بزند برا خواستینم... ها همه خواب وتوهم بودند نیا. کردینم هیگر

.... پدر شدنش ناله کند یب یجان سوز مثل حنانه برا نطوریا خواستینم... نامردش یایقهرمان دن نیپدرشف اول

 ...گشتیو به خانه برم شدیخوب م یپدرش به زود... باور کند خواستینم

آرام زنان  یها هیو گر یخواندن قار یوضح یحلوا و گالب و صدا یبو. شدیکاسته نم تیخانه شان هم از جمع در

 ....حمد و سه قل هوهللا  کیدو رو برش، فاتحه مع الصلوات گفتن ها و خواندن 

از درکش خارج شده  زیها همه به چه معنا بود؟ چرا همه چ نیا. و منگ نظاره گر اطرافش بود جیگ همچنان

 آن ها جمع شده بودند؟ یدر خانه  یدسته رو یمردم به جا نیامروز مگر عاشورا نبود؟ چرا ا! بود؟

جمع عذابش  نیتن در انشس. دنبالش رفت یحرف چیبدون ه. بغلش را گرفت و بلندش کرد ریخانوم ز افسانه

 ...رفتندیم رونیهمان بهتر که ب. دادیم

سرش را . تخت بخواباندش یکرد رو یسع. کردینگاه م دایپارم یبا تعجب به اشک ها. را درآورد شیمانتو دایپارم

کجا دارد آتش  دانستینم. دل نگران دخترش بود یکم. دیچیپ شینیدر ب ایارم یبالشت گذاشت بو یکه رو

 شیانگشت ها. انگار فلج شده بود. دبه انگشتانش نگاه کر. دادیرا ماساژ م شیکف دست ها دایپارم! سوزاندیم

 .کار را هم نداشت نیتوان ا یخواست مشت کند ول. کج و معوج شده بودند

. نشسته بود نهیشوم یرا در آغوش داشت جلو ایهمانطور که هل ایارم. آمد نییفس فس کنان از پله ها پا دایپارم

 د؟یخواب: دیبدون آنکه به طرف خواهرش برگردد پرس
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 .اوهوم: گفت گرفتیرا با دستمال م شینیکه ب همانطور

معصومه با  تیوضع یمجبور شده بود برا...! رفتن و درخواست کمک کردن لیسه شیسخت بود پ شیبرا چقدر

چند تا قرص به او داد و گفت با آب قند مخلوط  یاست و از اتاق مرتض یگفته بود فشار عصب. او مشورت کند

تازه توانسته . اوردیتاب ب دیبا گونهچ دانستیرا نم شدیداغ که حاال حاال ها سرد نم نیا. کنند و به خوردش دهند

 ....اتفاق مطمئن بود هر چه رشته کرده دوباره پنبه شده نیاما با ا ردیرا در دست بگ شیبود افسار زندگ

*** 

 

زنگ  شیزودپز در گوش ها ی دهیفس فس کش یصدا. کردینگاه م ابانیآشپزخانه را کنار زده بود و به خ ی پرده

زنگ  یصدا. داشت اجیاحت یخنک نیچقدر به ا. بخار گرفته چسباند یدو جداره  یرا به پنجره  شیشانیپ. زدیم

معصومه جان؟  ن؟یستین! بچه ها. سالم :رفت ریگ غامیپ یتکان نخورد بعد از پنج بوق رو شیاز جا. تلفن بود

 .فعال نمتونیبیشب م! کنماااایرو قبول نم یبهونه ا چینره؟ ه ادتونی. نجایا نیایبگم شام ب خواستمیم

عرق کرده  شیشانیپ. نشست یصندل یها را هم زد و رو ینیزم بیس. به طرف گاز برگشت. روان شد شیها اشک

 ...گذاشت زیم یرا رو سرش! سرد بود یلیبود، با آنکه هوا خ

 ؟یاومد یتو ک: شد داریسرش نشست وحشت زده از خواب ب یرو یدست

 .االن نیهم: گفت کردیو سوخته نگاه م اهیس یها ینیزم بیگاز را خاموش کرد، همانطور که به س ریز

 .بلند شد هیگر یصدا. دیناهار را چ زیبلند شد و م شیمعصومه هم از جا. به طرف اتاق خواب ها رفت و

 ....ترسهیم یکیبچه از تار نیا ؟یمعصومه؟ دوباره چراغ خوابشو خاموش کرد. نجامیمن ا. نترس ،ییبابا ،ییبابا: - 

 !االن که روزه: به پنجره نگاه کرد و با خودش زمزمه کرد معصومه

آرام و  یمعصومه از آن  گرید. کردیاعصاب استفاده م یشده بود و اکثرا از قرص ها یمدت به شدت عصب نیا در

شب ... ترسو شده بود بیروز ها عج نیدخترکش ا. را کتک زده بود ایهم هل یچند بار. نبود یخونسرد خبر

 ...دیخوابیگرفته بود و اکثرا کنار ان ها م یادرار

 ه؟یس یا: گذاشت شیرا جلو شیبشقاب غذا. نشست شیصندل یپف کرده رو یبا چشم ها ایهل

 .بابا گهیغذاست د نیا: و آرام گفت دیسرش کش یرو یدست ایارم

 ه؟یخورستس س هیمنسورم ا. دونمیخولم م: کالفه است دیکه مثال بگو دیکش یپوف ایهل

 .بادمجون بابا مهیق نیا: دهانش گذاشت تا خنده اش معلوم نشود یدستش را جلو ایارم

 .من که دوس ندالم: شد و اخم کرد نهیبه س دست

 .... بود تا دوباره قاشق به دست شود یکاف نیهم. و اطوار دخترش انداختبه ادا  ینگاه برزخ معصومه

 .نجایا نیایشام ب یگفت برا. مامان زنگ زد بهم: گفت دیجویهمانطور که لقمه اش را م ایارم

 با لب پر حرف سد؟ نینبا یدونیمگه سما نم ؟ییبابا: پدرش تکان داد یکرد و دست راستش را برا ینچ ایهل
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 .خودتم عمل کن یدیم ادیبهش  یوقت. ریبگ لیتحو: زد و گفت شیزبان نیریبه ش یلبخند معصومه

 .دیرا بوس ایزد و سر هل یقهقه ا ایارم

در وجودش او را  یزیچ یول! ستیهمه توجه از باب چ نیا دانستیخودش هم نم. حواسش به حنانه بود تمام

را لمس  ششیداده بود و با کف دستش ته ر هیل تکمب یآرنجش را به دسته . کردیدختر جذب م نینسبت به ا

.... پراندینم کهیت دیخندیمدام نم گرید. خانوم شده بود ییجورا کی. چقدر بعد از مرگ پدرش آرام شده بود. کردیم

 کرده بود؟ ریداشت؟ او چرا خودش را درگ یاصال به چه ربط

 !هوم؟: دیپرس جیبه کتفش خورد، گ یا ضربه

 ؟یهست یاز شرکت راض گهیم! با تو بود ایارم: و گفت دیخند نیرام

 .را جمع و جور کرد و حواسش را به جمع مردانه داد خودش

بعد  شیلباس مشک ضیآن ها درمورد تعو یها حتینشسته بود و به نص یدیکنار خانوم جون و خانوم رش دیناه

 یمرتض....! شدن هیسا یاز تنها شدن و ب دانستندیآن ها چه م. کردیفقط گوش م یول. کردیاز چهار ماه، گوش م

 یتنها شدن و ب نطوریا. کم بود دیپوشیم اهیس شیهم برا ایاگر تا ته دن... که فقط مردش نبود؛ عشقش هم بود

 .رفتند حس نکرده بود ایکه پدر و مادرش هم از دن یزمان یپشت و پناه شدن را حت

بود که پشتش گرم  نیحدا قلش ا... بود که بود نیمهم ا. باز هم خوب بود ل؛یآنطور ناقص و عل یحت بودنش

 .بود

. شده بود شتریخانواده ب نیروز ها توجه اش به ا نیا. وستیقهوه آمد و دوباره به جمع پ ینیخانوم با س افسانه

 ....به حساب ترحم ای سدیبنو یرا به حساب هم درد نیا دانستینم

 ...لپاش آخه نیتو از جون ا یخوایم یچ! بچمو یکشت: کشاند رونیب دایز آغوش پارمرا ا انیگر یایهل معصومه

 !بچلونمش خوامیم. سیاصال دست خودم ن کنمیبغلش م یوقت. عمه فداش بشه: کرد و گفت یخنده ا دایپارم

 کاریتو چ نمیکارو بکنم اونوقت بب نیمنم باهاش هم یباشه هر وقت بچه دار شد ادمی: گرد شد شیها چشم

 ...شهیم نییباال و پا شیاسپند رو آت نیدلم ع خورهیدستت به بچه م یبه خدا وقت... یکنیم

 .َد دَ  میبر ایب. بغل من خاله ایب: ایدست دراز کرد طرف هل حنانه

 .برداشت و خودش را در بغل حنانه انداخت ختنیدست از اشک تمساح ر ایهل

 ...پدر سوخته. بود یاش همش الک هیگر. هیلمیچه ف نینگاش کن تو رو خدا بب: - 

 ...به عمه اش رفته: خنده اش گرفت معصومه

رو به  یسر تا سر یبغلش بود و کنار پنجره  ایدوباره از جمع پرت شد و به سمت حنانه رفت که هل حواسش

 !"چند سالشه؟ یعنی! ادیمادر شدن بهش م... چه زود ساکتش کرد" با خودش فکر کرد. رفتیراه م اطیح

همه  نیا یچطور تا به حال متوجه . خواندیدرس م یا هیدر چه پا امدین ادشیچه به ذهنش فشار آورد  هر

 .توجه بود یچقدر تا به حال به او ب. دیرسیبه نظر م ییدختر ملوس و تو دل برو. در او نشده بود ییبایز
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تا چشم  دیبگو ایبه ارم خواستیدلش م. دشییپایم یچشم ریجفت نگاه مزاحم بود که مدام ز کیبه  حواسش

 زیپسرک ه نیوگرنه خوب بلد بود ا سوختیم نیرام یآبرو یکه دلش برا فیح یول... اوردیرا از کاسه در ب شیها

 ...چشم چران را ادب کند

را پشت  شیموها! ها را نداشت یمهمان نیا یطاقت شلوغ گریشد د داریشب بود که از سر درد ب یها مهین

مرتب کرد و بوسه  ایهل یپتو را رو. در کنارش متعجب شد ایاز نبودن ارم. نشست شیگوشش گذاشت و در جا

 یو خواست بخورد که متوجه  داز بسته اش دراور یقرص. به توالت رفته دیفکر کرد شا. نشاند شیشانیپ یرو یا

. جکاوش کردکن امدیم ییرایکه از قسمت پذ یپچ پچ یصدا. رفت نییسر و صدا از پله ها پا یب. نبود آب شد

 !ستادیجلو رفت و گوش ا

بهت داده؟ من خطمو عوض کردم که از دست شماها  یمنو ک یاول تو بگو شماره ! داره سارا یبه من چه ربط: - 

 ...راحت بشم

 یاز مکالمه شان راض یلیخ دادینشان م دیکشیم ایکه ارم یکالفه ا یپوف ها یول دیشنیآن سمت را نم یصدا

 .ستین

 ؟یبش یکنم که تو راض کاریمن االن چ. نکن غیج غیج نقدریا: - 

بچه کرده  یاو هم ادعا دیترسیم... ستیسارا ک نیا دانستینم... ساعت چند است دانستینم. زدیشور م دلش

را به دهان برده بود و  شیبوده؟ ناخن ها یمرد چند زن وجود داشته؟ خودش چندم نیا یآخر در زندگ. باشد

 .دیجویم

 .فتمیآدرسو اس ام اس کن االن راه م. ستمین ایرو جرش ندادم ارم.... اگه اون محمود  من. گهیبسه د: - 

برود؟ فورا خودش را به  خواستیوقت شب کجا م نیداد؟ ا ایبود که ارم یچه فحش نیا. گشاد شد چشمانش

 یرفتنش بو رونیقبل از ب. داردیرا از کمد لباس بر م شیکه لباس ها دیشنیم. شد میپتو قا ریاتاق خواب رساند و ز

 !دیچیپ شینیب ریتند ادکلن ز

همانجا . استرس فلجش کرد. لرز کرده بود. به راه افتاد یکه با چه سرعت دیخودش را به پنجره رساند و د عیسر

که ...! زدیادکلنش م نیتر زیاز عز شیبرا ایسارا که بود که ارم نیا. شد رهینامتوازنش خ ینشست و به انگشت ها

 !رفت؟یسمتش م هسرعت ب نیو با ا زدیساعت از شب از خوابش م نید که در ابو

رفت و توانست به خودش  نیکم کم اسپاسم عضالتش از ب. چند ساعت گذشت که آفتاب طلوع کرد دینفهم

از مردش  یشد و خبر کیساعت به هشت نزد. وضو گرفت و نماز خواند امدیاذان صبح م یصدا. مسلط شود

 او و دخترش را تنها بگذارد؟  شهیهم ینکند برا! باز نگردد؟ گرینکند د. نشد

 ماما؟: - 

 ؟یدیخوب خواب. مامان ریجون مامان؟ صبح قشنگت بخ: گذاشت و به طرف دخترش برگشت نییرا پا حیتسب

 ماما؟. آله: دیکش شیچشم ها یکوچکش را رو یها مشت
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 جون دلم ماما؟: اش را جمع کرد سجاده

 ...ُنشنمه: - 

 ...میخوریبه به خوشمزه م هی میریاول دست و صورتت و بشور بعد م. زمیفدات بشم عز: د و بغلش کردش خم

 خواستیدلش م. نبود ایدن نیخودش انگار در ا یول دیچیم شیکوچک خامه و شکالت صبحانه را جلو یها لقمه

 . بفهمد شبشید ستادنیاز فال گوش ا یزیاو چ خواستینم یزنگ بزند ول لشیبه موبا

به . کند یریاز تپش قلبش جلوگ یچند قرص اعصاب رنگ و وارنگ را خورد تا کم. دیظهر فکرش هزار جا چرخ تا

 ...فکرش در همان سارا ثابت مانده بود یول. هزار نفر زنگ زد تا وقتش بگذرد

دختر بابا : همانجا داد زد بست و از شیدر را با پا. وارد شد دیخر یها سهیاز ک ییایبا دن ایهال باز شد و ارم در

 ره؟یازش بگ نارویا ادیکجاست ب

خواست خودش را از دست مادرش  انیگو ییاش را ول کرد و تقال کنان و بابا، بابا نهیکه چه تند س دید معصومه

 .بکشد رونیب

 عشق بابا کجاست؟ معصومه؟: گذاشت و دوباره صدا کرد نییدر آشپزخانه پا یها را جلو سهیک

از قسمت ال مانند . کنان راه افتاد یتات یدستش را گرفت و تات. گذاشت نییمبل بلند شد و دخترش را پا یرو از

 . سالم دختر گلم: نشست نیزم یرو دنشانیبا د ایارم. رفتند رونیبه هال نداشت ب یدیکه د

 ....دیپرسیبود حال ما رو هم م یکیکاش : انداخت کهیرفت ت یبه آشپزخانه م کهیدرحال معصومه

 .بچه را سر و ته بغل کرده بود ایعقب برگشت ارم به

 ...بغلش نکن یاونطور ا؟؟؟یارم: از حد بلند بود شیو ب یعصب شیصدا

درآمد جلو رفت  شتریحرصش ب. او تکان داد یتاسف برا یاز رو یبچه را درست بغل کرد و سر. خشکش زد ایارم

نثار  ییچشم و رو یدر دلش ب. امدینم نییچنگ زده بود و پااو سفت پدرش را  یول ردیرا از دستش بگ ایتا هل

 .دخترش کرد

خورده  ریبچه تازه ش یوقت یدونیتو هنوز نم: انگار دادیم یبد یشد بو کیتحر شینیب. ستادیاش ا نهیبه س نهیس

 ؟یبغلش کن ینطوریا دینبا

 !خورده؟ ریتازه ش دونستمیاومدم چه م رونیمن تازه از ب: جواب داد ینییپا یمظلوم شد و با صدا ایارم

 !ه؟ییچه بو گهید نیا: افتاد نیچ شینیب

 .شد یبوش با ادکلنم قاط. عرق کردم: را دستش داد و به سمت پله ها رفت بچه

 دیبا. شستیدخترش را م دیبا. شناختیعرقش را م یبو یاو به خوب توانستینم یشود ول هیتوج خواستیم

 ...دیکشینجاست آب م نیخانه را از یهمه 

 !رفتنت نشدم یاصال متوجه  ؟یصبح ساعت چند رفت: لرزش داشت و پر بغض بود شیصدا

 .هفت رفتم: همان باال داد زد از
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 ...کردن نبود هیامن و قابل تک گریمرد د نیا! گفتیچه راحت دروغ م. در دلش شکست یزیچ

 زیم یوارد شد و آن را رو وهیبا ظرف م وشاین. ردکیم" یمامان باز" مبل نشسته بود و با عروسکش ریز ایهل

 .مبل نشست یگذاشت و کنارش رو

 .رونیب ایخاله؟ ب ریاون ز یکنیم کاریتو چ: - 

 شایجواب آزما: شد رهیخ نیداد و به زم رونینفسش را ب وشاین. به او نکرد و همچنان مشغول بود یتوجه ایهل

 .حاضر شد

 رهیشد؟ خ یخب چ! رفت بپرسم ادمی یراست! آهان: صاف نشست و با دقت به صورتش نگاه کرد معصومه

 .شاللهیا

 ...اشکال از منه یول دونمیو شر بودنشو که من نم ریخ: - 

 .دهد شیکه تسل دیدیدر خودش نم. ماند رهیخ وشایروان ن یبه اشک ها. خشک شد لبخندش

 ...مادر شدن ندارم اقتیمن ل: - 

درشتش را به خاله  یمادرش را گرفت و چشم ها یکنار مانتو. آمد رونیو ب دیاو ترس ی هیگر یز صداا ایهل

 .دوخت شیوشاین

 ...محروم بشه شیعیکرده که از حق طب یمسعود چه گناه. رمیطالق بگ خوامیم: - 

: دیجمله بگو کیکند و  دایکلمه ها را پ. کرد به خودش مسلط شود یسع! بود یتر از اول نیدوم سنگ شوک

 ....باشه یزیچ ،یدرمان ،یراه هی دیشا ؟یمطمئن... که نهیمنظورم ا... یعنی

گرفته تا هزارتا دکتر زنان و  یعطار یاز دکترا. همه کار کردم. ستین.: را پاک کرد شینیبرداشت و ب یدستمال

 ...شمیمن بچه دار نم گنیم. مانیزا

 یچ یعنی. توکلت به خدا باشه: را پشتش گذاشت و مالش داد معصومه دستش. اش بلند شد هیگر یصدا دوباره

چه  ندشیبرا آ دیبا دونهیخودش م. هیا دهیمرد فهم یمیاستاد نع ؟یشد وونهید رم؟یطالق بگ خوامیکه م

 ... اون نبر و ندوز یتو به جا رهیبگ یمیتصم

 ...مسعود عاشق بچه هاست: کرد و جواب داد یفس فس

 ...از بچه ها عاشق توإ شتریب یول: زد و قلقلکش داد لبخند

 .جدا کند شیمعصومه را از پهلوها یکرد دست ها یو سع دیخند وشاین

که بچمون  میبه سر پدر مادرمون زد یتازه مگه ما چه گل... بچه همش درد سر کار؟یچ نیخوایاصال بچه م: - 

 بخواد بزنه؟

فکر  ینطوریبازم ا یمشکل و داشت نیاگه خودتم ا یول... یگیتو م: داد شیها یکار نیریو ش ایرا به هل نگاهش

 ...یرسیبهش نم ییدویم یکه تو هر چ ایگنج دن نیتر ابینا شدیاونوقت بچه م! نه ؟یکردیم
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فکر  یکس یول. بچه دار شدنند یدر تکاپو دیدیبود که م یمدت! گفتینم یزیکاش اصال چ. را پس گرفت حرفش

 یسرزنده  یوشایهمان ن نیا شدیباورش نم. دلش به حال دوستش سوخت! وجود داشته باشد یمشکل کردینم

 شیگوش ها شیخنده ها دبلن یاز صدا گرید... در چشمانش نبود طنتیاز آن برق ش یخبر گرید... ستیشگیهم

 ...!نبود یخبر چیه گرید... گرفتیرا نم

 ردیبگ یآمده بود که دل خودش را سبک کند و راه کار نیا یکه برا کردیفکر م نیرفتنش به خانه به ا ریمس در

و  رفتینگاه کرد که جلو تر از او راه م شیایبه هل.... انگار دوستش از او دلتنگ تر بود و مشکلش بزرگتر یول

 یچه حس. ستین وشایکرد که مشکلش مثل ن شکررا لگد نکند؛ خدا را  شیپا ریز یمورچه ها یمواظب بود تا رو

 ا؟یاالتر از مادر شدن بود مگر در دنبهتر و ب

*** 

سرما  ایهل. ترساندیو او را م خوردیدرخت خرمالو به پنجره م یشاخه ها. دیکشیو باد زوزه م زدیو برق م رعد

بود که  میو ن ازدهیساعت . دادیکند اجازه نم زشیتا با دستمال تم کردیم یهرکار. بود زانیآو شینیخورده بود و ب

 . پارک کرد و وارد خانه شد نگیرا در پارک نشیماش ایارم

 حوصلهیاو ب یچسباند ول شیرا ول کرد و خودش را به پا زشیعز یها یذوق زده اسباب باز دنشیبا د ایهل

. تا حاال شام نخورده بودند و منتظر او بودند... شدیروز به روز از محبتش کمتر م. کنارش زد و به طبقه باال رفت

 . امدین نییپا گریسالم کوتاه به باال رفت و د کیآن ها با  یهر دوبه  توجهیاو ب یول

کجا بوده و با  گریامشب را د دانستینم. نشست و مشغول شد شیو خودش روبه رو دیدخترکش غذا کش یبرا

و دادش  غیو ج هیبه گر نباریا. زدیو حال او را برهم م کردیبادکنک درست م شینیبا آب ب ایهل. که وقت گذرانده

 . را گرفت شینینکرد و ب یتوجه

روز ها را  نیهرچند که انتظار ا! امدیتلخ کنار م قتیحق نیبا ا دیچگونه با. قصد خفه کردنش را کرده بود بغض

 فیضع یگیاو را از همان عالم همسا... مرد توبه کردن نبود ایارم! توبه گرگ مرگ است دانستیم. دیکشیم

افسانه خانوم . گذاردیکنار م یعشق و عاشق یکه او را با آن همه ادعا رسدیم یروز دانستیم. النفس شناخته بود

 ریکه خ ستیچه مادر گرید نیا گفتیآن روز ها با خودش م. ازدواج منصرف کند نیبود تا او را از ختهیکم عرق نر

 ...اسفناکش پوزخند زد تیبه خودش و وضع! خواهدیو صالح بچه اش را نم

 یهمان روز کرد؟یچکار م دیطفل معصوم با نیبا ا. خوابش برده بود نهیکرد که کنار شومنگاه  شیدختر کوچولو به

 تیچون مسئول شدینم یپدر خوب ایارم. بود دهیروز ها ترس نیبود دخترکش را باردار است از هم دهیهم که فهم

را  بتیهمه مص نیچقدر توان دارد که ا شیاو چهار ساله شانه ه ستیدختر ب کیمگر . رشد نکرده بود شیریپذ

 !به دوش کشد؟

هم  میرحمتت را بر زندگ نیاز ا یکم ایبا خودش گفت خدا. ستیامان خدا نگر یو به باران ب ستادیپنجره ا پشت

 !ببار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٢٠١ 

. غبطه خورد وشایدر دلش به ن. فاصله داشت یلیحاال فقط دو ترم تا فارغ التحص. ترمش را داده بود امتحانات

 ..!شدیم دایپ یالبته اگر کار گشت،یش را تمام کرد و از امروز به دنبال کار مدرس

را قبل رفتن به  ایهل. که از حضورش پدر محروم بود یخانه ا. رفت یپدر یبه خانه . بهمن بود و هوا سرد لیاوا

 فنیآ کیرا با  یمیقد فنیبود که ابوالفضل آ یمدت. با همان زنگ اول در باز شد. دانشگاه به آن ها سپرده بود

 .عوض کرده بود یریتصو

 .آمدند وانیو به دنبالش حنانه به ا ایهال با صدا باز شد و هل یا شهیش در

 .کردیم ییصورتش خودنما یبود و رد اشک رو زانیآو شینیب ایهل

 ؟یشد مامان یچ: - 

 .کالفه پشت بلوزش را ول کرد و اجازه داد او به سمت مادرش پرواز کند حنانه

 .به خدا میبود دهیند طهیسل نقدریبچه ا. کنهیم هیچشم باز کرده داره گر یاز وقت: - 

بار آخرت باشه : به حنانه رفت یدخترکش که حاال به سکسکه افتاده بود باز کرد و چشم غره ا یرا برا آغوشش

 ...ها

 ریز یاز گرما که به صورتش خورد حس خلسه آور یموج. گفت و جلوتر از او وارد خانه شد یکش دار شیا حنانه

 .شد دهیپوستش دم

 .انداخت یچوب لباس یسالم کرد و چادر نمورش را رو. کردیپوست م ازینشسته بود و پ یکنار بخار مادرش

 ؟یکنیم کاریچ: - 

 .کنمیپوست م ازیمادر؟ خب دارم پ ستیمعلوم ن: و گفت دیرا با پشت دست مال شیچشم ها دیناه

 ؟یخوایکمک نم: و مقنعه اش را درآورد و کنارش نشست ومانت

 امتحانت چطور بود؟: سر عالمت نه را نشان داد با

 ؟یکنیپوست م یچ یبرا ازیهمه پ نیا. بدک نبود ؛یه: کرد نییو لوچه اش را باال و پا لب

 ...چسبهیهوا سرده آش دوغ م. آش درست کنم خوامیم: - 

چقدر تحمل نبودش سخت ... افتاد شینگاهش به اتاق خال... سرد بود یهواعاشق آش دوغ در . پدر افتاد ادی

 ! بود

 ...زوسهیچسم م ؟ییماما؟ماما: اشاره کرد شیو به چشم ها ستادیا شیجلو ایهل

 .سوزهیم ینگ ینطوریتو برم که تو ا یاون چشا یمن به فدا یا: بلند شد دیناه یخنده  یصدا

 .سوزهیاونجا چشمات نم. خاله شیبرو تو اتاق پ: گفت ایو رو به هل دیخند معصومه

 .باز کرد شیبا دو خودش را به اتاق رساند چند بار در زد تا حنانه در را برا ایهل

 مامان ابوالفضل کجاست؟: و گفت دیرا مک لبش
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حاج  یال فروشط هیتو . رفته سر کار: که کارش تمام شده بود چاقو را ول داد در کاسه و کمرش را صاف کرد دیناه

 .کرده دایفتاح براش کار پ

 ...بده رشیخدا خ: تکان داد یسر

 ...شاللهیا: - 

 یخانوما نیاز ا یکی.... معصومه جان گمیم: گفت یدست پاچگ یبه اتاق حنانه انداخت و با کم ینگاه مین

 م؟یبه نظرت بهش بگ گمیم... کرد یحنا خواستگار یخب؟ برا... جلسه قرآنمون

بلند و  یبه موها ینگاه! هول شوهر دادن ان ها را داشت شهیچرا مادرش هم دانستینم. اش گرفته بود خنده

 ...از پا افتاده بود یمادرش انداخت بعد از پدر حساب دیسف

کال  نیکه ا یبهش بگ نمیتو ا یدختر خودش سر به هوا هست به اندازه کاف نیا ه؟یچ میبهش بگ. نه مادر من: - 

 بشه؟ یشوهر کنه که چ یبزار سرش به درسش گرم باشه الک. وتتو هپر رهیم

 خواد؟یسر نم ی هیدختر سا نیبشه؟ ا یشوهر کنه که چ یکه الک یچ یعنی: را درشت کرد شیچشم ها دیناه

 یدختر و من به ک نیا یول ادیاون ابوالفضل پسره خودش از پس خودش بر م ن،یپس فردا من سرمو بزارم زم

 !بسپارم؟

خام و بچه اس برا  یلیدوما حنا هنوز خ. هزار سال رو سر ما باشه تیسا شاللهیحرفا نزن ا نیاز گهیاوال د: - 

 .میکنیم گهیفکر د هیبزار حداقل وارد دانشگاه بشه بعدا . رستانیتازه سوم دب. ازدواج

دانشگاه  رهیم دهیکنکور م امسال هیرشتشم فن. واال دونمیچه م: را برداشت ازیبلند شد و ظرف پ شیاز جا دیناه

 ....شهیقسمت باشه همون م یهرچ. بخواد یتا خدا چ. نمونده میزیچ. گهید

 یقرن ها فاصله بود؛ چه کس نشانیکجا؟ ب ایوگرنه او کجا و ارم شودیهرچه قسمت باشد همان م. گفتیم راست

 خداوند آن دو را سر راه هم قرار دهد؟ کردیفکر م

هر . دیایناهار به خانه ب یبرا کندیوقت نم گریآنقدر شلوغ است که د ایمادر هزار بهانه آورد تا باور کرد سر ارم یبرا

 ...هم دروغ نگفته بود یلیچند خ

 یخنده دار بود اگر انتظار داشت کس! هه. چراغ ها خاموش بود. غروب گذشته بود که به خانه برگشتند از

 ! منتظرش باشد

خودش  یبرف کند و به رو ریسرش را مثل کبک ز توانستیم یتا ک. کردیرا روشن م یزندگ نیا فیتکل امشب

 !مطلع است؟ یزیکه از چ اوردین

دراورد و  شیکوچکش را از پا یعروسک یجوراب ها. را در رختخوابش گذاشت و چراغ خوابش را روشن کرد ایهل

قربان صدقه اش رفت و به اتاق خواب  یکم. بود دهیچقدر دخترکش معصوم خواب. زد شیشانیبه پ یبوسه ا

" مهسا؟ ایمن قشنگ ترم  یعنی" با خودش فکر کرد. نشست نهیآ یرا دراورد و جلو شیپالتو. خودشان برگشت

به . امدیخوشش م یآنچنان یکرده با لباس ها شیآرا یاز دختر ها ایارم دیشا. دیبه پوست صورتش کش یدست
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پخش  شیشانه ها یلختش رو یتونیز یرا باز کرد و موها شیکش مو. زرد رنگ ساده اش نگاه کرد یبلوز بافتن

از طرف او بود تا بفهمد  یمنتظر اشاره ا ایارم دیشا.... شود کینوبت او بود که به شوهرش نزد نباریا دیشا. شد

 ...مهم است شیبرا

 .نکرده بود نشست که تا به حال از آن استفاده یگریج کیمات یراستش رو دست

به خودش انداخت و به سمت  ییهول و دستپاچه نگاه گذار. دادیخبر آمدنش را م نیترمز وحشتناک ماش یصدا

معصومه  دنیبه سمت پله ها برود که با د خواستیاخمالو و سرد وارد هال شده بود و م ایارم. پله ها رفت

چند لحظه به خودش آمد و  ازبعد  یاول ماتش برده بود و معلوم بود نشناخته است، ول یلحظه . خشکش زد

 .گفت و به باال رفت یلب ریبدون توجه به سر و شکلش سالم ز

 تواندیم افهیق نیبا ا کردیچقدر احمق بود که فکر م. النه کرد شیدر گلو عیسر ،یبغض لعنت. را نداشت انتظارش

همه  نیا. بس بود. آب خورد یوانیبه آشپزخانه رفت و ل. دار شده بود حهیرورش جرغ. را درست کند زیهمه چ

 ... بود یهزار بار مردگ ازبدتر  یزندگ نیا. کردیخودش را ثابت م دیبا. احمق بودن بسش بود

 مین شیبود وحشت زده در جا شیشانیپ یبود و ساعدش رو دهیکه تازه دراز کش ایاتاق را محکم باز کرد ارم در

 .شد زیخ

 چه خبرته؟: - 

 ؟یبد حیخرده توض هیکه  ینوبت جنابعال یکنیمن چه خبرمه؟ من؟ فکر نم! هه: - 

 ؟یدر مورد چ: را خوارند شیشانیپتو نگاه کرد و کالفه پ ریدراز شده اش در ز یپاها به

 ...اومدنات رید نیا! اتیتوجه یب نیا: - 

 برات مهمه؟ یعنی: داد هیزد و به تاج تخت تک یپوزخند

 !کرد؟یم نگونهیمرد چرا با او ا نیا. شدیم وانهید داشت

 بدونم تو سرت کجا گرمه؟ دیمهم باشه؟ من به عنوان زنت نبا دینبا: - 

 .کشهیطول م یلیشما فرض کن کارم خ... هه: باال رفت ایارم یابرو یتا کی

 کدوم کار؟: دیکش ینفس منقطع پر استرس. دار شد غصه

 !شده بود زشیچ کیمعصومه امشب  نیا. در هم رفت ایارم یها اخم

 ه؟یمن کارم چ یدونیکدوم کار؟ تو نم یچ یعنی: - 

 ....اطالعم یب دتیکار جد نیاز ا.... نیاز ا: قابل مهار شدن نبود گریبغض د نیا. دیبرچ لب

 ه؟یچه کوفت گهید دیکار جد ؟یخل شد یآخر شب ه؟یمنظورت چ: دینگاهش کرد و پرس مشکوک

سرش را . باز کند شیمشتش را برا خواستینم. بود دهیفا یبحث ب نیا یادامه  گریاز کوره در رفته بود و د ایارم

آن از ! یرا باخته بود اساس زیهمه چ. دینشست و دستمال مرطوب را به صورتش کش نهیآ یانداخت و جلو نییپا

آن  شدیهنوز هم باورش نم... فرش رساند هاخر که خودش را از عرش ب یاحمقانه  یو آن گند کار لیعشقش سه
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که  یپدر یبرا یازدواج و از خودگذشتگ یعجوالنه اش برا میو تصم! پروا خودش بوده باشد یآدم گستاخ و ب

حاال نه .... هم امروزش نیو ا! اوردیب نییحاضر بود خدا را هم به پا یحت دنش؛ینفس کش شتریب هیثان کی یبرا

 ...یو نه آخرت ییاینه دن... ییو نه خدا یهمسر هن یمانده بود نه پدر یعشق

 !"کردم؟ کاریمن با خودم چ"لب زمزمه کرد ریز

 نیا یتا کجا پا دیبا دانستینم یحت. بود دهیچیاو که ساده بود، پ یبرا یادیز یباز نیا. روان شد شیها اشک

تخت بلند شد و لباس  یاز رو تیبا عصبان ایارم. به هق هق شد لیاش تبد هیگر. بماند شیها یاشیمرد و ع

 . به هوا رفت نشیآف ماش کیت یکه صدا دینکش قهیبه دق. را برداشت شیها

 نهیقلبش داشت از س" ؟یندازینگاهم بهم نم مین هی یمنو گرفته که تو حت یجا یک" بکشد ادیفر خواستیم دلش

هم داشت  گریبار د کی. شد یتداع شیتجربه کرده بود برا لیکه با سه ییدوباره تمام حس ها. زدیم رونیب

 ...ندارد دوجو ایحس در دن نیبه خدا که بدتر از ا. شدیپس زده م یتوسط جنس مخالف

تا انفجارش نمانده  یزیچ. دنیدر حال سوت کش شیداغ بود و گوش ها شیشانیپ. را در دستش گرفت سرش

 . بود انگار

دخترکش بود که عروسک زشت . به عقب برگشت با وحشت. پارکت حس کرد یرا رو یزیشدن چ دهیکش یصدا

 شده بود؟ داریبود و از خواب ب دهیرا شن شانیصدا یعنی. دیکشیم نیزم یرا به دنبال خودش رو اهشیو س

 عشقم؟ یشد داریمامان؟ چرا ب یخوایم یچ: - 

 ...تلسهیم یمو فلفل: دیرا مال شیاز چشم ها یکی یمشت آزادش رو با

 نجایا ایب: کند، زد میعروسکش قا یرا پشت چهره  شیترس ها کردیم یبه کودکش که سع یدرد آور لبخند

 .مامان بخوابه که نترسه شیپ ادیامشب ب یمو فرفر. مامان

 نیاو را به زم عیشلوارش شد سر یسیخ یرا بغل کرد متوجه  ایهل یرا کنارش خواباند و وقت یمو فرفر اول

. کرده بود سیباز هم خودش را خ. آه از نهادش بلند شد. و به شرتش دست زد دیکش نییشلوارش را پا. برگرداند

 ...دهیآن ها را شن یحاال مطمئن شده بود که دخترکش صدا

االن دختر . شستن ملحفه ها را به فردا موکول کرد. پوشاند و او را در تخت گذاشت ایبه هل یدیجد لباس

 .داشت ازیبه او ن شیکوچولو

 نیع ه،یکن همسا یو فاضالب خال ایبلند کارتون هل یو صدا ییلباس شو نیماش یصدا. خورد گریقرص د کی

 ...رفتندیمته در سرش فرو م

پدرش که در کتابخانه بود را به چشم گذاشته بود  یمطالعه  نکیبود و ع دهیرا وسط هال چ شیعروسک ها ایهل

مثال معلم . بود دهیرا پوش رشیو شال حر یوسعر دیو کفش سف یکالباس یخواهش و التماس مانتو یو با کل

 . شده بود

 .را برداشت یرا کم کرد و گوش ونیزیتلو یخانه به صدا درامد صدا تلفن
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 بله؟: - 

 ؟یریگیخبر از من نم هی یکشیخجالت نم. بله و بال: - 

با او گرفته  یبود نه تماس دهینه او را د گریکه به خانه اش رفته بود د یاز آن روز. بود وشاین. را گاز گرفت لبش

 سر دارد و هزار سودا؟ کیکه  دانستیچه م وشاین یول. بود

 .سالم حاج خانوم کیعل: اوردیکرد کم ن یسع

 .در ضمن من تو دلم سالم کرده بودم. حاج خانوم عمته: - 

 ؟یفقرا کرد ریاز فق یادیچه عجب : دیخند

 .ایادا اطوارا ن نیجمع کن کاسه کوزتو برا من از ا: - 

تق  رفتیکه خودش به زور با آن ها راه م یینگاه کرد که شلنگ تخته کنان با آن کفش ها ایبه هل. دیهم خند باز

 .رودیتق کنون به سمت پله ها م

 خانوم؟ کجا؟ یها: را به سمتش تکان داد دستش

 .باال لمیم: ندیتو داد تا مادرش را بب یشال را کم یگوشه  ایهل

 . شهیبا کفش نم. برو اریکفشا رو در ب:- 

 !إإإإ: دیکوب نیبه زم پا

پس درش  رمشیازت نگ یخوایاگه م. یفتیم. با کفش خطرناکه: را دست به دست کرد یرفت و گوش یظیغل اخم

 .اریب

 اون وروجک؟ گهیم یچ: از آن طرف خط بلند شد وشاین یصدا

سرش  ریخ. بابا یچیه: با لبخند جواب داد. از پله ها باال رفت عیفکر کفش ها را دراورد و سر یکه بعد از کم دید

 ایارم نکیع. معلما بشم هیشب گهیم. دهیپوش مویمنو با کفش عروس یلباسا یبرداشته همه . کنهیم یداره معلم باز

 .رو هم گذاشته

 معلما شده؟ هیحاال شب: دیکرد و پرس ییبلند باال یخنده  وشاین

 .ها شده یکل هیشب شتریب: - 

را جمع کرد و به سمت  شیعروسک ها. کند یکرد صورتش را مخف یآمد و سع نییپا عیکه دخترش سر دید

 .به هال نداشت یدید چیکه ه یرفت درست آن قسمت ییرایپذ

 چه خبر؟ خوبه؟ ایاز ارم یراست. ذره شده هیدلم براش . خاله قوربونش بشه: - 

 .خوبه: - 

 .به هال برگشتبرداشتن کفش ها  یبرا دوباره

 .نمتیبب ا؟یهل: - 

 هووم؟: دهانش گذاشت و صورتش را به سمت او کرد یشال را رو ی لبه
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 بگو بله؟ ؟یچ یعنیهووم : - 

 بله؟: - 

 .شالو از رو لبت بردار: کرد زیرا ر شیها چشم

 .خوامینم: نگاهش کرد یگستاخ با

 ...مایحرف بزن میاومد قهیشده؟ بابا دودق یباز چ: از آن طرف غر غر کرد وشاین

 .االن نیگفتم برش دار هم: دیبه او توپ یساختگ تیعصبان با

 شده؟ یلبت چ: رفته باشد نیبه دنبال هم زدیحدس م بایتقر. دیکش نییرا پا شال

 .یچیه: را به آن راه زد خودش

 ؟یچرا قرمز؟ رژ لب زد: - 

 ...شهیمن گفتم مامان مصومم ناراحت م. لژلب زد طونیش! نه! من؟: - 

 .میزنیبعدا باهم حرف م. االن برو: کرد خنده اش را کنترل کند یسع

 . قانع نشده بودم نجوریا میتو زندگ یعنی. مصوم من برم تو افق محو بشم یعنی: - 

  م؟یدار یچه اوضاع یوجب مین نیبا ا ینیبیم: - 

 .خوشبحالتون: دیچیحسرت بارش در گوشش پ آه

با مسعود حرف  ؟یکرد کاریتو چ: قطع شده بود ییلباس شو یصدا. را با دست چپش ماساژ داد شیها قهیشق

 ؟یزد

 . باهام قهره. کرد یقاط. ازدواج کن که بچه دار بشه گهید یکیتو با . میریمن نسوز طالق بگ یگفتم تو به پا. آره: - 

من  یارزشت برا یتو هنوز درک نکرد ه؟یزندگ زیمگه بچه همه چ ه؟یبچه باز یمگه زندگ گهیم: دیترک بغضش

 یراحت نیبدستت آوردم که به هم یراحت نیمگه من به هم ؟یحرفا رو بهم بزن نیا یتونیچقدره؟ چطور م

 .گهیحرفا د نیاز هم دونمیازدستت بدم؟ چه م

اعتماد به نفسم  یهمه . من ناقصم. تو روش نگاه کنم تونمینم یکه حت کشمیازش خجالت م نقدریبه خدا ا یول

 یک. منت گذاشتم به سرش زنش شدم گفتمیم دمیدیسرو گردن ازش باالتر م هیخودمو  روزیتا د. و از دست دادم

 یچیدارم که جاشو با ه یرادیا هی. سرم پسخدا زده  کنمیفکر م. مال ازدواج کنه؟ االن شرمندم هیحاضر بود با 

 نیبه امام حس! دمیکنم معصومه؟ به خدا بر کاریچ. نم بهش برسمتو یهر چقدرم بدوأم نم گهید. پر کنم تونمینم

 !تونمینم گهید

 ییزناشو یزندگ یکه فکر کرد نهیمشکلت ا هیمشکل تو چ یدونیم: شدیتر م ظیهر لحظه غل شیها اخم

شونه به شونه  دیبا نجایا. اصال برنده و بازنده نداره نجایا. اون برنده اس ارهیب شتریب یهرک یفکر کرد. مسابقست

 یمنت به سرش گذاشت یفکر کن نکهینه ا. یریدستشو بگ عیخورد تو سر یسکندر یکیکه اگه اون یهم حرکت کن

 یاقا مسعود جنابعال نیکه دخترشونو به هم شناسمیچند تا پدر مادر و م یدونیتو م. خانوم خونش یشد
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 وشاین. مسعود لب تر کنه هیفقط کاف ش؟یا غهیچند نفر حاضرن با وجود تو بشن زن ص یدونیکردن؟ م شنهادیپ

تو . دهینون نم دهیهم دندون م یکیبه  دهیدندون نم دهینون م یکیخدا به . بدون تویقدر زندگ. ایبه خودت ب

به  یخوشبخت. کدوم چیه م؟یکدوممون خوشبخت تر. من حسرت شوهر تو رو یخوریمنو م یحسرت بچه 

تو  یباور کن که خدا حکمت. خوبه تیباور کن که زندگ. هیبه باور خوش بخت یخوشبخت. ستیداشتن مشکالت ن

بهت خرده  یکس نجایا. قدم شو شیکنه تو پ یقهره منتظر نباش اون باهات آشت اهاتشوهرت ب. کاراش هست

 یچ یفهمیم. سواست گهید یها یمشترک با تمام زندگ یحساب زندگ. یپا گذاشت ریکه چرا غرورتو ز رهیگینم

 .گمیم

 ...... اوهوم: - 

…. 

 یشیآرا یلوازما نیمامان جون ا: کردیلبش نگاه م یپخش و پال ینشانده بود و به قرمز شیپا یرا رو ایهل

 .برا پوستت ضرر داره. یبزن ییشما که انقدر کوچولو دینبا. هستن ییایمیهمشون ش

 ؟یچ یهنی ییایهشیش: مادرش نگاه کرد یو به چشم ها دیکش یقیعم نفس

 .سم ضرر داره. یسم یعنی ییایمیش: را عقب زد شیبلند و نرم مشک یموها

 شه؟ینن یسم زنه؟یم شهیهن دایپس چرا عمه پار: شد متفکر

 .تره یچون بدنشون قو. بزرگا کمتر یبرا همه ضرر داره ول: تکان داد یاو سر انیپا یب یاز سوال ها کالفه

 .خورمیعالمه غذا م هی. خورمیم ریمنم ش: دادرا در فضا نشان  یکوچکش حجم بزرگ یدست ها با

چون صورت قشنگش خراب . بزنه زایجور چ نیاز ادیز دینبا یول. هیقو یلیدختر من خ. دونمیم. زمیاره عز: - 

 ؟یدار یزشت بش یتو که دوست ندار. شهیم

 .نچ: پلک خوردند یدرشتش چند بار متوال یها چشم

 .میشام بخور میحاال پاشو برو پاکش کن بر. عشقم نیآفر: دیرا بوس شیشانیپ

باعث  فونیزنگ آ یصدا. کردینگاه م خوردیبا ولع م ایکه هل ینیزم بیس ینشسته بود به خالل ها زیم پشت

 بله؟: دیرا برداشت و با تعجب پرس فنیآ. و پرسشگر به او نگاه کرد دیهم دست از خوردن کش ایهل. تعجبش شد

 .بود صیقابل تشخ ریو غ دیو سف اهیس یکیمرد در تار ی چهره

 تو؟ ارمشیب نیدرو باز کن شهیرو آوردم م ایخانوم؟ ارم: - 

چادرش را از کنار مبل به سر کرد و وارد  عیچش شده بود؟ در را باز کرد و سر ایمگر ارم. نزد یلحظه ا یبرا قلبش

. کشدیلش شده را به دنبالش م یایه ارمک دیرا د یمرد. دیباریم یزیهوا به شدت سرد بود و برف ر. شد اطیح

 .سالم: ستادیراه ا ی انهیدر م دنشیمرد با د. حجابش را سفت تر کرد

 نگونهیچرا ا دانستیکه نم یشوهر ایاست  بهیمرد غر کیاز سرماست، از ورود  دانستینم. دیلرزیتنش م ی همه

 !ستیگریکس د زانیآو
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 مـــــــعـصــــــومــــســــــــت؟: ستیسرش را باال داد و با چشمان خمارش او را نگر یکم ایارم

 همه کش دادن داشت؟ نیمعصومه ا کی. بود یچه لحن نیا

 نیچرا شوهرش ا. کردینگاهش م نگونهیچرا ا. چه خبر بود نجایا. نگاه کرد که انگار ماتش برده بود بهیمرد غر به

 .وضع را داشت

 ....تلسمیم ؟یمامان: دیبه گوشش رس ایدار هل بغض یصدا

 . ذوقش زد یتو بهیمرد غر یگرفته  یجلوتر که آمدند ابروها. دو مرد روبه اش نگرفت یاز چهره  نگاه

 .همسرتون یاز دوستا یکی. محمودم خانوم: - 

 اقتیحقا که ل. کرد قشیدر دلش هر چه فحش بلد بود نثار رف. ماند رهیپر آبش خ یا لهیت یبه چشم ها محمود

 .آرام را نداشت یزندگ نیزن محجوب و ا نیا

 ؟یمامان: - 

 شیچشم ها. ندیمحمود را بب یپوست برنز شده  توانستیحاال بهتر م. شد یحجم پر چشمانش خال. زد پلک

 ....لیسه یچشم ها هیشب. بود یعسل

 .شد بغلش کرد و وارد خانه. بود هیگر یسمت دخترکش رفت که در آستانه  به

 . خون بود تیوضع نیدلش از ا. دادیم یو زننده ا کیرک یفحش ها ایارم

 خانوم اتاقش کجاست؟ کجا ببرمش؟: - 

را در آغوش  نشیروان بود و چادرش را بادندان گرفته بود و دخترک سنگ شیهمانطور که اشک ها معصومه

 .داشت به پله ها اشاره کرد

چسبانده بود و  نهیمحمود نگران به سمت معصومه برگشت که سر دخترکش را به س. راه پله باال آورد انیم ایارم

 .رفت یبه آشپزخانه م

اطالع  یو خودش ب خوردیکه دارد در آن غلت م یهمان زندگ یعنی یخوشبخت ندیبب ند؟یتا بب وشایبود ن کجا

 .بود دهیحد خجالت نکش نیتا ا یکس چیه یتا به حال جلو. درآمده بود یزندگ نیگند ا گرید! است

 خانوم؟: - 

 .اش فرو برد نهیدر س شتریکرد و سرش را ب یبیمحمود غر دنیباد. کردیم نیف نیدخترکش ف. خورد هول

 ن؟یعسل دار: - 

چادر مادرش را گرفته بود و  یهم گوشه  ایهل. محمود رفت یگذاشت و به دنبال خواسته  نییرا پا دخترکش

 .مادر و دختر مظلوم را نداشت نینگاه محمود هم انگار قص جدا شدن از. رفتیدنبالش م

 .دییبفرما: - 

 .را از او گرفت و به سمت پله ها رفت وانیگفت و ل یلب ریتشکر ز محمود
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 ریز یکاناپه  یتمام شب قبل را رو. شکستن بود یکمرش در آستانه . شد داریاز خواب ب خچالیدر  یاز صدا صبح

از  عیسر یلیخ شبید یخاطره . صبح بود میهفت و ن. انداخت وارید یبه ساعت رو ینگاه. ده بودکانتر صبح کر

گند  ادیمحمود با اصرار ز شبید! ودندب زییپله ها تم. دیبه سمت راه پله چرخ شیچشم ها. ذهنش عبور کرد

از چه قرار  هیپرسد قضب خواستیچقدر دلش م. از انجا رفت یعذر خواه یرا پاک کرد و بعد با کل ایارم یکار

شوهرم هر شبش را کجا  کند؟یمن چه م هیو در زندگ ستیسارا ک نیاست؟ تو بگو؟ محمود خان؟ تو بگو ا

 حال و روزش؟ ستا نیا رسدیبه من م یکه وقت گذراندیم

 دایپ شیسر و کله اش از کجا در زندگ دانستینم یکه حت بهیغر کی خواستینم. بپرسد توانستینم... فیح اما

 ...! تر است بهیغر یا بهیشوهرش از هر غر یشده بفهمد که او برا

به سر داشت را کنار زد  شبیکه د یچادر. نکیبعد هم شرشر آب و برخوردش با کف س. امدیزرورق قرص م یصدا

بدون . به آشپزخانه رفت. را روشن کند گارشیس کردیم ینشسته بود و سع زیپشت م ایارم. بلند شد شیو از جا

. فشردیسرش را در دستانش م ایارم. وردآ رونیصبحانه را ب لیوسا خچالیرا روشن کرد و از  یکتر ریز یحرف چیه

خودش کنار . گرم شود یتستر گذاشت تا کم ینان را تو. بال را به سرش آورده نیا شبید یمعلوم بود که مست

 . چشم دوخت یو به نور آفتاب کم جان زمستان ستادیپنجره ا

دم کردن  یچا یحوصله . کردیآماده را با آب جوش مخلوط م مهیقهوه اش را گرفته بود و پودر ن انویل ایارم

کجا  شبید: نگاه کرد شینشست و به بخار چا شیروبه رو. بک سر و ته را هم آورد یت کیاو هم با . نداشت

 ؟یبود

 .ردشیبگ دهیکرد ناد یقلپ از قهوه اش خورد و سع کی

 ؟یکه با اون حال برگشت یکجا بود شبید: دیو دوباره پرس دیشرا لبه فنجانش ک دستش

 .حوصله ندارم معصومه دوباره شروع نکن: بم بود و پر از خش شیصدا

 کبک بکنم تو برف؟ نیسرمو ع یگیم یعنی: دینوش شیاز چا یهم قلپ او

 ؟یکردیم کاریمگه تا االن چ!.... هه: - 

 .ماتش برد یهمه گستاخ نیاز ا. برد ماتش

 یاالن دنبال چ دونمینم ،ینبود یبودیم دیاون موقع که با. دم پر من نگرد نقدریا. بزار تو حال خودم باشم: - 

 ؟یهست

 .سارا: - 

 توانستینم گرید. از اندازه به اعصابش فشار آمده بود شیب. از دهانش در رفت انگار. چه شد دیهم نفهم خودش

 .خودش را کنترل کند

 ه؟یسارا ک سارا؟: شد زیر شیها چشم

 ذهن مشوش خودش بوده؟ یساخته و پرداخته  زیوجود نداشته و همه چ یینکند اصال سارا. را باخت خودش
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 کنم؟ یمعرف دیمن با شونمینکنه ا گه؟یسارا خانوم د: - 

همه جانماز آب  نیتو که ا. تهمت نزن یالک ای هیبگو سارا کدوم خر ای. معصومه مراقب حرف زدنت باشا: - 

 بدم؟ ادتی دیمن با نارمیا یکشیم

به  یلنگه خودت که نصفه شب یآشغال هیسارا : خود بود یب ایح یمرد ب نیسکوت کردن در مقابل ا گرید. دیترک

رفت و آمد تو همون  شهیکه از اون به بعد کارش م یخراب شده ا هیتو  کشدشیو م زنهیشوهر من زنگ م

 ...کثافت خونه که مع

 ....پاشو برو گمشو. نمینکبتتو بب ختیاون ر گهید خوامینم. از جلو چشام گمشو اونور. خفشــــــــو: - 

 .اشکش هم شروع به جوشش کرد یچشمه . دیگوشش لرز ی پرده

 .رمیداره نم کارتیو چ هیهرزه ک یدختره  نیا یتا نگ. رمینم یتا نگ: - 

و با وحشت به  ستادیا شیدر جا خیس. دیبود به گوشش رس زیم یشکستن هر چه که رو یلحظه صدا کی در

 .دورو برش نگاه کرد

 .بدو نکن برو گورتو گم کن یکیبا من : - 

 ه؟یدختره ک نیا. بهم بگو ا؟یارم: وجب چه صد وجب کیکه از سر گذشت چه  آب

عشوقته آره؟ راست گفتن م: فورا دنبالش به هال رفت. رفت رونیرا به عقب انداخت و از آشپزخانه ب یصندل ایارم

 ....توبه گرگ مرگه میاز قد

صورتش گذاشت و دوباره  یدست چپش را رو. فکش جابه جا شده کردیحس م. طرف پرت شد کیبه  صورتش

 یکردیبهت برخورد؟ فکر نم ه؟یچ: دیلرزیم شیو مردمک چشم ها زدینگاه کرد که حاال نفس نفس م ایبه ارم

 ....خورهیحالم ازت بهم م. پست فطرت اشیبفهمم نه؟ ع

 گرینشست د شیزانو ها یکرده بود سرش را با هردو دست گرفته بود و رو جشیبعد گ یمتوال یها ضربه

 سیشلوار خ کیپله ها با  ریکه ز دیدخترکش را د ایارم یپاها یاز ال. خورندیم شیضربه ها به کجا دیفهمینم

 . و کبود شدهکه نفسش بند رفته  کندیم هیآنقدر گر

 . صورتش چسباند یکبود یرو یرا به طور مسخره تر یچسب زخم مسخره ا ایهل

 .یزنیچسب م ومدهیمنکه صورتم خون ن. نکن مامان جان: - 

 .یشیزود خوب م ینجورینه ا: مادرش گذاشت یشانیپ یرا رو شیدست ها ایهل

 .دل نازک دخملش بره یمامان فدا: به آغوشش گرفت دیرا کش شیها دست

 .رو دوس ندارم ییبابا گهیمن د ؟یمامان: دیلب برچ ایهل

مامان باباهاشونو دوست  دیبچه با یچرا مامانم؟ همه : کردیتنش درد م یخودش را جابه جا کرد همه  یکم

 .داشته باشن

 .تو رو زد ییآخه بابا: روان شد شیها اشک
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تو رو دوست داره تو  ییبابا. کنمیمن دعوات م یکنیکه تو کار بد م ییکردم مثل اونوقتا یمنو زد چون کار بد: - 

 .یدوسش داشته باش دیهم با

درست . رفت رونیبه آژانس زنگ زد و به همراه دخترش از خانه ب. را به تن کرد شیبلند شد لباس ها شیجا از

 یباز کند ول شیدر را برا یمطمئن نبود کس یلیخ... بود ستادهیدر همان آپارتمان ا یساعت بعد باز هم جلو مین

 .قبل در باز شد یباز هم مثل دفعه 

 .گذاشت زیم یرا رو یچا ینیدر هم س یبا اخم ها لیسه

 .زحمتت شد. یمرس: - 

 .دیکش شیدر موها یدرب و داغانش رفت و کالفه دست ی افهیبه ق یچشم غره ا لیسه

کنارش  ایکرده بود هل فیتعر شیماجرا را برا یهمه  بایتقر. وردداغش خ یاز قندان برداشت و با چا ینبات معذب

 .را پشت سر گذاشته بود یاز صبح چه تنش شیدختر کوچولو چارهیب. بود دهیمبل خواب یرو

 ؟یکن کاریچ یخوایاالن م: - 

 .دونمینم: گرم شود یفنجانش را با هر دو دستش نگه داشت تا کم ی بدنه

 رون؟یب یو از خونه زد یکن کاریچ یخوایم یدونینم: دیکش ششیبه ته ر یدست

 ...رمیم یعنیبرم مسافر خونه  خواستمیم: - 

 یکه هر کار یطیاالن تو شرا یچش شده ول ایارم دونمیمن نم. یمنظور منو بد متوجه شد: دیکش یکالفه ا پوف

و  کنهیجاها شک م یلیاون االن به خ... کنه تیازت شکا تونهیم یستیتو ن نهیاگه بره خونه و بب. ادیازش بر م

 ...نه منو....... زارهیکنه نه تو رو زنده م داتیپ نجایمطمئنن اگه ا. گردهیدنبالت م

 .میندار تیاونجا امن گهیمنو بچم د... گردمیبرنم... گردمیمن بر نم: - 

عاقالنه . فکر کن کمیمه جان؟ معصو: اجازه دهد اوضاع را بدتر کند توانستیاما نم کردیوحشتش را درک م حس

دوباره  یاتفاق نیچن یاجازه بد دینبا. دستت پر باشه دیبا. یقانون یپزشک یبر دیتو االن با. راهو انتخاب کن نیتر

 .تکرار بشه

 .ادامه بدم گهید خوامیدوباره تکرار بشه؟ من نم: مرددش را به او دوخت یها چشم

 ؟یچ یعنی... عنی: گذاشت زیم یرا که برداشته بود دوباره رو یچا فنجان

 ....خودش یزندگ یبره پ یبهتره هر ک گهید: - 

 .ناباور چند بار پلک زد لیسه

 . نوشت و دادخواست طالق داد ایارم هیعل ینامه ا تیشکا. رفت یقانون یبه پزشک لیکمک سه به

صبح . دلش خانه کرده بود یبه خانه برگشته بود ترس تو یاز وقت یخودش را محکم نشان دهد ول کردیم یسع

. دست از سرش برداشت یبود ک دهینفهم یحت. جان سالم به در ببرد دانستیم دیبود بع شیدست و پا ریکه ز

در آرام کردنش داشت و  یسعکه  دیرا شن ایحرف زدنش با هل یرا حس کرد و بعد صدا گارشیتند س یفقط بو
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جنازه  کی هیو در تمام مدت خودش درست شب. کندرا عوض  شیببردش تا لباس ها ییبه دستشو خواستیم

 . وسط هال افتاده بود

قطعا . بود دهیترحم د دنشیدیکه در دادگاه م یچقدر در نگاه مردم. بود زیامروزش تأسف برانگ تیوضع چقدر

 . عمرش بود یروز ها نیاز بدتر یکیامروز  دیبگو توانستیم

 ؟یزنیبرام الک م ؟یمامان: - 

به جانش  یرعشه ا. امدیم اطیاز ح نشیماش یصدا. دستش نگاه کرد یرنگ تو یکوچک صورت ی شهیش به

 رونیو شت الک را ب دیبه صورت دخترش پاش یلبخند. برخورد کند یتا عاد دیکش قیچند نفس عم. افتاده بود

که الک  دیلرزیآنقدر م نشدستا. دیچیدر فضا پ گارشیعطر آغشته به س یدر هال باز شد و به دنبالش بو. دیکش

 .کردیم یو پوستش را رنگ زدیاز ناخن کوچکش م رونیمدام ب

 یول بردیهفته وقت م کیبرسد حداقل  ایمطمئنش کرده بود که دادخواست تا بخواهد به دست ارم لیآنکه سه با

 دهد؟ینشان م یباشد و االن چه واکنش دهیباز هم نگران بود که نکند فهم

 .را صدا زد ایبه آشپزخانه رفت و از همانجا هل ایارم. سرش را هم نداشت جرأت بلند کردن یحت

 .ایلحظه ب هیبابا؟  ایهل: - 

 .امیب تونمینم یناخونام الک ییبابا: - 

 .ایدارم؟ خودت ب کاریبابا من با ناخونات چ: - 

 برم؟ ؟یمامان: به مادرش گفت یو در گوش آرام

 .آره مامان برو: تالک گذاشت و گف ی شهیش یشت را تو معصومه

به عمه  یدخترش حساب. دیدر دلش خند. دستش چرخاند یالک را تو. بود بدون انکه خودش بخواهد دلواپس

 اش چکار کند؟ یگر یهمه قرت نیبا ا ندهیدرآ دانستینم. اش رفته بود

 رونیو آن ها هنوز ب گذشتیاز رفتنشان به اشپزخانه م یمدت. زودتر به خانه امده بود شهیبرخالف هم ایارم امروز

 !"فکر نکرده بودم نجاشیبه ا ایخدا یوا" کشد؟ینکند دارد از بچه حرف م. دلش شور افتاد. بودند امدهین

وضو گرفت و به سمت  یبه سخت. پختندیپدر و دختر داشتند شام م. داد رونیجلز و بلز که آمد نفسش را ب یصدا

 دیمن با نارمیا یکشیهمه جانماز آب م نیتو که ا." ستادیه ارفت و سجاده اش را پهن کرد و به اقام ییرایپذ

 " بهت بگم

 . کردیاشک داشت کورش م شترین. از اول اقامه گفت دوباره

*** 

صورتش  یها یکبود. خانه نشسته بود و به سقف چشم دوخته بود یافسرده گوشه  یآدم ها هیصبح شب از

از . از ورم شان را حفظ کرده بودند یبودند و هنوز کم دهیرس یرنگ داده بودند و از بنفش به زرد قهوه ا رییتغ

دو هفته  نیدر ا. داشت یشتریخالف کار شباهت ب یچهره اش به زن ها. وحشت داشت نهیخودش در آ دنید
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به صورت سر زده به آنجا  یوقت ای. نباشند دنشانیکه گذشته بود هزار عذر و بهانه اورد تا خانواده ها منتظر د یا

 . ندیایب

 یگهگاه! گشاد شده شیآنقدر برا شیمدت چقدر وزن کم کرده که شلوار ها نیدر ا دانستینم. در دلش نبود دل

 نیترس ع. قبول نکرد یول. ردیبگ لیوک شیبرا داندیاز او خواسته بود اگر صالح م لیسه. کردیصحبت م لیبا سه

. مرا پس بده ی ضهیعر دیبگو سینو ضهیبرود به عر خواستیم. شدیم مانیپش یگاه. خوره به جانش افتاده بود

 ! فکر کرده بود شهر هرت است

نشان  یچه عکس العمل ندیدادخواست را بب ایکه ارم یآن روز دانستینم. ختیریدلش م یزنگ یهر صدا با

 ... دهدیم

تنبل و کار  یایارم! اددیخانه را هم انجام م یاکثر کار ها. امدیکه زده بود به موقع به خانه م یاز آن کتک بعد

 . دهدینم یعذر خواه یغرورش اجازه  یکردن؟ مطمئن بود عذاب وجدان گرفته ول

اصال بعد از طالقش . کردیصبر م دیباز هم با دیشا. عجله کرده بود دیشا. که کرده بود شک داشت یکار به

را  یخبر نیهمچ دنیآن زن بعد از داغ همسرش تحمل شن یعنیبشود؟ مادرش؟  یسربار چه کس خواستیم

 پدر بزرگ شود؟ یبچه حقش بود که ب نیا ایداشت؟ به دخترش نگاه کرد؛ آ

 یچکار دیفهمینم. را از دست داده بود صشیقدرت تشخ گرید. بود دنیهمه فکر در حال ترک نیاز حجوم ا مغزش

 ....ستیصالح ن یصالح است چه کار

الک  یاز بو. خنک شد شیناخن شست پا. را الک بزند شیناخن ها کردیم ینشسته بود و سع شیپا ریز ایهل

و انگشتان  دیخوشش آمد به پوست سف. شده بود یرنگ انهیبه ناخنش نگاه کرد که چطور ناش. امدیخوشش م

چقدر همه . کرده باشد ییها ینوع دخترانگ نیاز ا شیوقت در طول زندگ چیه امدینم ادشی. امدیاش م دهیکش

از دست دادن  ایاتفاق دن نیبدتر کردیقبل تر ها فکر م. بر سرش آوار شد یچقدر زود بدبخت! زود گذشت زیچ

 !درد ها هم کم از مرگ پدر نداشتند انگار نیا... جنسش فرق داشت یول... بود! پدرش است

 .بلند شد شیکه به صدا درامد از جا فنیآ زنگ

 ...سهیخ یمامان: - 

 .حواسم هست. یمامان دونمیم: عقب برگشت و به دخترکش لبخند زد به

 بله؟: را برداشت فنیآ

 .دخترم یببر تیاز زندگ ریخ شاللهیا. نیکمک کن رزنیبه من عاجز پ: - 

: در را باز کرد یال یکم. رفت اطیچادرش را گذاشت و به ح. پولش پول برداشت فیدکمه را فشرد و از ک یشاس

 .دییبفرما

 .ـــــــخپـ: - 

 .وحشت زده سرش را بلند کرد. نفسش بند رفت. ستادهیکرد قلبش ا حس
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 ترسوندمت؟ یچطور یکرد فیک: - 

گفته . معصومه بود یزنگ خورد و شماره  لشیموبا. شدند یتداع شیبرا ریتمام تصاو. خشک شد دایپارم لبخند

 شیدر را به رو یوقت. جواب مثبت داد عیاو هم که از خدا خواسته سر. آنها بگذراند یشب را در خانه  تواندیبود م

 ...شیدوباره تکرار شده بود برا خیانگار تار. صورتش وحشت کرد دنیباز کرد با د

 ه؟یچه وضع نیا: - 

 ؟یکنیم یطور نیهم نمیبا آقا رام ؟یتو مثال شوهر کرد ؟یکشیخجالت نم! سالم کیعل: کرد لبخند بزند یسع

 بال رو سرت آورده؟ نیا یک ندفعهیا: باز نشده بود شیاخم ها هنوز

 ...وضع عادت داشت نیانگار به ا! هه ندفعه؟یدلش تکرار کرد ا در

 .مینکرد خیباال تا  میبر ایحاال ب: - 

دور خانه  یو از خوشحال دیکشیم غیج. شده بود وانهید دایپارم دنیاز د ایهل. و به هال برد دیرا کش دستش

 . بود دهیرا ند یدو هفته را در خانه گذرانده بود و جز پدر و مادرش کس... بچه چارهیب. دیچرخیم

آخر پدرش قهوه خور بود . هنوز هم بلد نبود قهوه درست کند. و با استرس هم زد ختیفنجان ر یرا تو یفور قهوه

 مادرش؟  ای

 .را به او تعارف کرد او هم فنجان را برداشت ینیس

 !ینگفت: - 

تا دو روز  یعنی. خانوم با کله اومد تو صورتم هوی کردمیم یباز ایداشتم با هل: دلش از خدا طلب مغفرت کرد در

 ...دااایدیچشمام تار م

 .بود" یخر خودت" همان شیبه او کرد که معن ینگاه دایپارم

  گذره؟یچطوره؟ خوش م نیچه خبر؟ آقا رام: کرد جو را عوض کند یسع

ازتون  یخبر کنه؟یم کاریچ ایچه خبرا؟ ارم ؟یتو چ... گذرهیخوشم م یه. اونم خوبه: دیکش یقینفس عم دایپارم

 !ست؟ین

 چطورن؟  نایمامان ا.... شهیخرده سرش شلوغه فرصت نم هی. میمام هست: را خواراند شیشانیپ

هست که سر و کله شون  زشونیچ هیدوباره  نایا گفتیم. نگرانتون بود کمیمامان : را باال انداخت شیها شانه

 ..سین دایپ

 ...ها گهیم ییزایچ هی یمامانم گاه ه؟یحرفا چ نیا: کرد یاحمقانه و مسخره ا ی خنده

معصومه حرفش را با . آمد اطیباز و بسته شدن در ح یصدا. کرد یاو خوب نگاه م یعیطب ریبه حرکات غ دایپارم

 یخانه چه خبر است؟ آن کبود نیدر ا فهمدیاصال نم. ناتمام گذاشت و وحشت زده پشت پنجره رفت" یه" کی

 در راه است؟ یبار چه گند نیا ایخدا! ایموقع ارم یبه خانه آمدن ب. صورت معصومه

 .رفت وانیفورا به ا معصومه
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فقط نگاهش  ایارم یول. دادیم و خبر آمدن او را کردیم یانگار سالم و احوالپرس. دیشنیپچ پچش را م یصدا

 نیا: دینعره اش را شن یصدا. معصومه تکان داد یآورد و جلو رونیاورکت چرمش ب بیاز ج یبرگه ا. کردیم

 ؟یکرد یتو چه غلط ه؟یچ

. دیلرزیم دیب نیع چارهیکودک ب. دیوحشت زده که انگار به در هال گره خورده بود به بغلش پر یبا چشم ها ایهل

 .را درک کرده زیبچه خوب همه چ نیچند وقتشان است که ا یوضع برا نیمعلوم نبود ا

به  یضربه ا ایارم. زدیصدا هق م یقلبش گذاشته بود و ب یرا رو یگریدهانش و د یدستش را رو کی معصومه

  ستم؟یمگه با تو ن: زد شیشانیپ

 دانستینم! نه ایماندنش درست است  دانستینم. دیبرخوردش با در را شن یفقط صدا دیمعصومه را ند گرید

به . امدیکاش اصال نم. بود دهیچکار کند؟ خودش هم ترس خواستیم ماندیبچه را چکار کند؟ اصال م نیاگر برود ا

قطع  یا هیثان یاش برا هیهم گر ایهل. دادیباال رفته بود طبق معمول فحش م ایارم یحاال صدا. مادرش زنگ زد

 .شدینم

 بله؟: دادجواب  افسانه

مامان . رهیمیداره از ترس م ایهل زنهیداره معصومه رو م ایارم امیارم یمامان من خونه : دنبالش کرده بودند انگار

 کنم؟ کاریمن چ

 ؟یگیم یچ: دهد زییدخترش را از هم تم یحرف ها توانستیمغزش فلج شد نم افسانه

 .رونیبچه رو از اونجا ببر ب. اونجا امیمن االن م: فورا گفت دیشنیرا م ادیو فر هینامفهوم و گر یصداها

 یمامان بابا دارن باز. عمه سین یزیچ: کاپشن و کالهش را برداشت و بچه را بغل کرد. به اتاقش رفت فورا

 .پارک میریمن و تو االن م. کننیم

بود و هر از  دهیمعصومه ترس .کردندیموش و گربه دور باغچه دنبال هم م نیو معصومه ع ایارم. رفت اطیح به

 .کردیو دنبالش م دادیاما فقط فحش م ایارم. خواستیم حیتوض یو اجازه برا دیکشیم غیج یگاه

و  اوردیخودش ن یبه رو یآخر متوجه شان شده، ول یدر لحظه  دیچکیکه از آن خون م ینیکه معصومه با ب دید

 ....بود؛ و البته خودش تیدر اولو شیبرا ایفعال هل. رفت رونیفورا ب

 ...را بدهد که  شیبود خبر باردار آمده

را بست و با  ایکمربند هل. نوش جان کند یوسط بچه اش هم ضربه ا نیو ا ردیرا بگ انهیجلو برود و م دیترسیم

 .سرعت حرکت کرد

اخل خانه رفت از شمرد و به د متیمعصومه فرصت رزا غن. نفسش گرفته بود انگار. ستادیا یلحظه ا یبرا ایارم

شناسنامه و . را گرفت یضرور ی لهیو چند وس دیرا پوش شیفورا لباس ها. پله ها باال رفت و در اتاق را قفل کرد

برداشت و خون  یاز پاتخت یدستمال. دیجوشیمو سرکه  ریس نیدلش ع. و قباله ازدواج را هم براشت یکارت مل

 . را پاک کرد شینیب
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در را باز کرد بر . قبل از آنکه حکم قتلش امضا شود رفتیم نجایاز ا دیبا دیکش یقیو نفس عم ستادیدر ا پشت

را بغل  شیدر هال زانوها یگوشه  دیآمد د نییپر استرس و آرام از پله ها پا. پشت در نبود ایخالف تصورش ارم

دو حالت  نیاز ا ماندیده مز ای مردیم ایامروز . شدیحاال چطور از در رد م! ا؟یخدا. آن ها گذاشته یکرده و سر رو

 ....خارج نبود

 ؟یریکجا م: بلند شد شیوحشت زده از جا. سر بلند کرد ایکه ارم رفتیطرف در م به

 .رو یزندگ نیخونه و نه ا نینه ا خوامینه تورو م گهید. ترسمیمن ازت م. برم خوامیم: افتاد هیگر به

 ...یبر زارمینم: داد هیبه در تک ایارم

 .ذره نفس بکشم هیبزار  ست؟یبسم ن ؟یخوایاز جون من م یآخه چ: دیحالت زار پرس با

 آره؟ یازدواج کن کهیکه با اون مرت یریطالق بگ یخوایم: چنگ انداخت شیموها به

 بخورم؟ شیسوراخ دوبار ن هیاز  وانمیمگه د ه؟یازدواج چ که؟یکدوم مرت: بلندش دوباره دچار رعشه شد یصدا از

 رسونمت؟یبگو خودم م یبر یخوایکردم؟ اصال کجا م کاریمگه من چ معصومه: - 

 .بزار برم ینکرد یکار چیتو ه: را پاک کرد شیها اشک

به  ایقبل از خروجش ارم یرا کنار زد و در هال را باز کرد ول ایارم یشد کم کیخودش جرأت داد و به در نزد به

هستم فقط تو  یتو بگ یاصال هر چ میکثافتم عوض میاصال من الش. گوه خوردم. معصومه؟ غلط کردم: افتاد شیپا

 . دمیبه خدا قول م. شمینرو به خدا خوب م

داشت  شیپ یچند لحظه  نیاو که تا هم. کردیم کیکوچ نقدریآخر ا یچرا خودش را در لحظه . امدیدرد م دلش

 به چه برسد؟ ییمظلوم نما نیبا ا خواستیم حاال کردیسرش را از تنش جدا م

آنها دلش را چنگ  یرو ایارم یمتوال یبوسه ها  یبکشد ول رونیب شیدست ها نیرا از ب شیکرد پا یسع

 هی: نگاهش کرد یو با چشمان اشک ستادیکنار در ا ایارم. رفت وانیرا خالص کرد و به ا شیبا نفرت پا. انداخت

 .شمیبه خدا آدم م. انصاف یبهم بده ب گهیفرصت د

 .رفت اطیو به ح دیرا پوش شیها کفش

 . بشه دیدندونات سف نیمنتظر بمون که موهات ع نقدریا. نیو بب ستایوا. دمیطالقت نم: زد داد

رو ازت  ایهل: دیقلبش را از هم پاش ایارم یصدا دیدستش که به دروازه رس. زد و به راهش ادامه داد یپوزخند

 ....که حضانت بچه با پدرشه یبدون نقدوینم افکر ک. رمیگیم

. بگو برگرده ایخدا. "را بست شیسرش را به در چسباند و چشم ها. در را بسته باشد و رفته باشد شدینم باورش

 "به دلش بنداز که برگرده

 یهر دو دستش را تو. زدیباز هم داشت زورش را م یول ستیدر کار ن یکه برگشتن دانستیهم م خودش

آب سرد  ریرفت و ش ییبه طرف دستشو. کرده بود دایحس جنون پ. کالفه بود. دیفرو کرد و آن ها را کش شیموها

آب فرو  ریتمام سرش را ز لحظه کیو در  دیپاش رشیآب به تصور ینگاه کرد، مشت نهیبه خودش در آ. را باز کرد
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داد؛ سر خورد و  هیتک واریانجا به دهم. آمد رونیرا بست و به ب ریهمه سرما گرفت ش نینفسش که از ا. برد

روز ها  نیمعصومه که ا یکفش عروس. شیعروسک ها. ایالک هل یها شهیش. نشست و به دو رو برش نگاه کرد

. آورد رونیب بشیرا از ج گارشیس یبسته . بودند شانیزها سر جایچ ی هیبق... دیدیدخترش م یپاها یمدام تو

 شیزندگ یتو یکدام از دختر ها چیه ینداشت تا به حال برا ادیبه . نشده دلش تنگ شده بود یچیهنوز ه

 ...باشد اما حاال ختهیاشک ر

تخس  نطوریهم. کردیطور لج م نیبه آن برسد هم توانستیو نم خواستیم یزیچ یوقت. افتاد شیها یبچگ ادی

 داد؟یراهکار جواب م نیباز هم ا یعنیاوضاع تا به خواسته اش برسد؛  نیبه ا دادیآنقدر ادامه م... و تلخ شدیم

چشم  یاشک از گوشه . فتدیبه سوزش ب شیها هینگه داشت تا ر شتریزد و دودش را ب گارشیبه س یقیعم پک

 "کردم؟ میبا زندگ یمن چه غلط" لب زمزمه کرد ریز. شده بود دهیبه گند کش شیهمه زندگ. روان شد شیها

در هال را با . بازش کرد تورشیخودش را به آن رساند و بدون نگاه کردن به مان یک دینفهم. بلند شد فنیآ یصدا

 .شد یخال یافسانه، بادش حساب دنیازد. رفت وانیشدت باز کرد و به ا

از معصومه  دید یوقت یول. به دوروبرش انداخت یوارد خانه شد نگاه یخانوم بدون سالم و احوال پرس افسانه

 معصومه کجاست؟: دیپرس ایرو به ارم ستین یرخب

 . تیگونه اش غلت یهم رو یگریقطره اشک مزاحم د. دیمبل پرت کرد و پک آخر را هم کش یخودش را رو ایارم

 ...دیکه منتظرش بودم رس یباالخره اون روز: - 

 یخجالت دستش را برا یشد که ب رهیپسرش خ یچرک نشست و به اشک ها یصورت یمبل ها یرو شیرو روبه

 ! کرد یمادرش رو م

! کنمیم یتا تهش زندگ یگفتیم یخورده بود خوامیم خوامیاون موقع که قرص م ؟ها؟یکه بگ یدار یحاال چ: - 

 ...گفتم! نیفقط ا یگفت نیبه جز ا گهید یگفتم هرک! کنمیخوشبختش م یفرق داره گفت هیدختر با بق نیگفتم ا

 ...بسه... بسه مامان: خاموش کرد زیم یرا رو گارشیسحرفش رفت و ته مانده  انیم

اش را  کدانهی یکیرا باخته تا به حال پسر  هیقاف یلرزان و پر بغضش دلش را چنگ زد معلوم بود که حساب یصدا

 .بود دهیوضع و اوضاع ند نیدر ا

 ...شده دهیکش نجایشده که کارتون به ا یمادر؟ چ یکرد کاریجان؟ تو چ ایارم هیچ هیقض: تر کرد میرا مال شیصدا

 شیافسانه از جا. کردیواقعا هق هق م گریحاال د. آن ها گذاشته بود یرا باال برده بود و سرش را رو شیزانوها

 .سرش را بلند کرد و در آغوش گرفت. بلند شد و کنار پسرش نشست

 .تونمیمن بدون معصومه نم. مامان برش گردون: - 

 یحت! دهیاشکش را د یک نیآخر امدینم ادشی. ساله اش باشد یپسر چهار ساله، پسر س نیا شدینم باورش

گاه  هیکرد بغضش را بخورد االن پسرش تک یسع! زار زده است نطوریا یزیچ یبرا یبار ک نیآخر امدینم ادشی

 ...ینه همدرد خواستیم
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. که حتما شمارمو بهش بدم دهیم ریگ نتمیبیم ابونیروز تو خ هی میقد یاز بچه ها یکی: آتش زد یگرید گاریس

حوصله کل کل نداشتم گفتم شمارمو بدم فعال خالص شم  یلیمنم تازه از دانشگاه اومده بودم و خسته بودم خ

ازدواج  یمن از وقت یدونیتو که م امانم.... گذشت یچند وقت هیازون قض. دمیحاال هر وقت زنگ زد جوابشو نم

 .... مخصوصا دخترا دمیخط کش گذشته رو یکردم دور تموم آدما

 ش؟یخب؟ بق: گوش داد یشتریکرد و با دقت ب زیرا ر شیچشم ها افسانه

دخترا با هم شرط ... رهیمحمود کش م هیشمارم از تو گوش: روشن کرد شیقبل گاریرا با س شیبعد گاریس ایارم

 ...منو بکشونن تو جمعشون بندنیشرط م.... بندمیپا میمن ازدواج کردمو به زنم و زندگ دونستنیهمه م. بندنیم

تا . دمیجوابشو نم گهید نهیا دمیبه زنگ زدم منم که فهم کنهیروز از صبح شرع م هی! ازون دختراس یکی سارا

من باور . که منو بکشونه اونجا کنهیدروغ و چرت و پرت سر هم م یسر هیو  فرستهیآخر شب اس ام اس م نکهیا

 ... حماقت کردم و رفتم تا مطمئن بشم یرچطو دونمینم ینکردم ول

 بعدش؟: ماجرا را حدس بزند یادامه  توانستیم بایتقر

 گرده؟یمامان معصومه برم: را ماساژ داد شیکف دستش چشم ها ی نهیس با

 "شعوریب یداده، پسره  یدختر و فرار نیا یتا بفهمم چ یکرد یاول تو بگو چه غلط" در دلش غر زد افسانه

خاص  یها یمسخره باز یسر هی: انداخت و ادامه داد یمادرش نگاه یبه صورت برزخ دینشن یجواب یوقت

 ...خودشونو دراوردن بعدم مستم کردن

 ؟یتو بخوا نکهیاونا مستت کردن؟ بدون ا: - 

 ...خرم یلیمن خ... بود یاول زور کینه فقط پ: ستادیبلند شد و پشت پنجره ا شیجا از

لعنت به تو که ... اره؟ اره؟ لعنت به تو یدیها؟ باهاشون خواب ؟یخورد یچه گوه تو: از کوره در رفت افسانه

 ...النفس فیضع... کارت گند زدنه شهیهم

 ...من تو حال خودم نبودم: افتاد هیپسر بچه ها به گر نیع دوباره

 ....اریعذر بدتر از گناه ن.... فقط خفشو... خفشو: درد گرفت قلبش

 مامان؟: - 

  زشو؟یعز یامروز نوه  نهیکجاست اون خانوم جونت که بب... زهر مار و مامان: را چنگ زد قلبش

 کنم؟ کاریحاال چ: نشست شیپا ریز

 ؟یقلدر شد ؟یرو چرا به باد کتک گرفت چارهیاون دختر ب: بود دهیدرد امانش را بر سر

 ....طالق داد یتقاضا: انداخت نییرا پا سرش

 طالق؟ یچرا تقاضا: بلند شد شیزد و از جا یپوزخند

 ...برده بود ییبو ها هی: - 

 ...رمیاگه طالقشو نگ ستمیافسانه ن: گفت شیشگیبا همان ابهت هم رفتیم رونیکه از در ب همانطور
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 !!!مامان: لب زمزمه کرد ریز ناباور

........ 

فقط چند ساعت از . راندیآژانس بدون مقصد م یراننده . در دسترس نبود گرفتیرا م دایپارم یشماره  هرچه

! به او ندهند گریبچه را د دیترسیهم م یاز طرف. ذره شده بود کی شیاو دلش برا یول گذشتیرفتن دخترش م

. کرد فیتعر شیهمان پشت تلفن برا ازماجرا را . را جواب داد یگوش دهیبه سه بوق نرس. را گرفت لیسه یشماره 

اولش . برود شیپدر یو از آنجا هم به خانه  ردیبرود و بچه را بگ ادیپارم یاز او خواسته بود به خانه  لیسه

راحت تر با موضوع  نگونهیگفته بود اتفاقا ا لیسه یول. نندیسر و شکل بب نیاو را با ا خواستینم. مقاومت کرد

 دیایلش بگفته بود فردا هم حاضر باشد تا دنبا. رندیگیو او را مقصر نم کنندیعمق فاجعه را درک م ندیایکنار م

 .بروند یقانون یدوباره به پزشک

تأسف  یاز رو یو سر نداختیم زشیرقت انگ تیبه وضع یجلو نگاه خاص ی نهیاز آ یآژانس هر از گاه ی راننده

 ..."دلت برا خودت بسوزه" دیمحکم در سرش بکوبد و بگو خواستیچقدر دلش م. دادیتکان م

 . زنگ نگه داشت یشد و دستش را رو ادهیپ دایپارم یخانه  یجلو

 ـــــــــه؟یک: - 

 ...ایاومدم دنبال هل. معصومم. نیمنم آقا رام: امدیم فونیبود که از پشت آ نیرام یعصبان یصدا

 .باال دییمعصومه خانوم؟ بفرما نییشما: - 

 گفته بود؟ شیرا برا زیهمه چ دایپارم یعنی کرد،یتا م نیهنوز هم سرسنگ انگار

 .نیاریمنو ب یایهل نیفقط لطف کن. شمیممنون مزاحم نم گهینه د: - 

 ایخدا"ستاره چشم دوخت و دعا کرد یبه آسمان ب. پا و آن پا شد نیدوباره ا. گذاشته شد یحرف چیبدون ه فنیآ

 ..."و اصال ندارم یکی نیطاقت ا ر،یبچمو ازم نگ

 ستادیاز حرکت ا دنشیبا د. آمد رونیه بغل بب دهیخواب یایخانه اش با هل یبا همان لباس ها نیباز شد و رام در

 ! چه خبره آخه؟ نجایا! ه؟یچه وضع نیا!!! شده معصومه خانوم؟ یچ: و ماتش برد

به من که زودتر  نشیمزاحمتون شد اگه ممکنه بد ایهل دیببخش: تکان داد یزد و سر یروح یلبخند ب معصومه

 ...برم

تا خودش  میزنگ زد گفت بچه رو نگه دار ایارم... معصومه خانوم راستش: بغلش جابه جا کرد یبچه را تو نیرام

 .میبچه رو بهت ند یگفت اگه شما اومد... یعنی... گفت. ادیب

 .تو رو به خدا بچمو بده نیآقا رام: هم شیدست ها د،یلرز دلش

دختر  نیمطمئن بود ا دیدیکه م یو وضع سر نیبا ا. معصومه نگاه کرد یلرزان دراز شده  یبه دست ها نیرام

 .بهتر است شیمادرش بماند برا شیپ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٢٢٠ 

 یفرو برد و کم بیزده اش را در ج خی یدست ها نیرام. برگشت نیرا در آغوش گرفت و به سمت ماش ایهل

 ...میبا هم حرف بزن نینیبش نیایخب ب اد؟یاز دست ما بر نم یکار یعنی: را بلند کرد تا معصومه بشنود شیصدا

وقته که از  یلیکار ما خ یول نیممنون آقا رام یلیخ: جواب داد کردیدر را باز م یهمانطور که به سخت معصومه

 ....حرف زدن گذشته

برو : زد و به راننده گفت یپوزخند. سوم افتاد یطبقه  یعقب رفته  یخواست در را ببندد چشمش به پرده  یوقت

 .آقا

و  یکنیو اونوقت از اون باال بهم نگاه م یدید کیو از نزد زیو همه چ یخوب شد بود" دلش زمزمه کرد در

 ...."بچه برسه نیکه برادرت زودتر از من به ا یکنیاز دسترس خارج م لتویموبا

همان . به شلوارش نگاه کرد. دانستیسخت گذشته بود را خدا م شیچقدر امروز برا. را به دخترش داد نگاهش

عمه اش چون  نکهیغافل از. نکرده سیگوشه اش امروز خودش را خ گریکر کرد که جدر دلش خدا را ش. بود یصبح

 . دیپوش شیشوفاژ گذاشت تا خشک شد و دوباره پا یاندازه اش نداشت شلوارش را شسته بود و رو یلباس

 یبرا دایشک نداشت پارم. بود شیصورت قشنگش هم پر از ارا. رنگ بودند کینگاه کرد هر کدام  شیناخن ها به

به نفع  شهیکه هم یعمه ا نیهنوز هم دوستش داشت ا. کار ها را کرده نیساکت نگه داشتن و آرام کردنش ا

 .دادیهم به او حق م یکاش کم یرا؛ ول داشتیبرادرش گام برم

 "کردمیکارو م نیاون بودم هم یاگه منم جا دیشا" باال انداخت و با خودش گفت یا شانه

 .نشسته بود فنیآ ریدخترک انگار ز. دیچیدر گوشش پ دایپر نشاط پارم یکه به زنگ خورد صدا دستش

 بله؟: - 

 .باز کن منم: حال گفت یشده بود ب نیتپل و سنگ یکه حساب ایرمق و خسته از بغل کردن هل یب

آن خاطرات هم رفته  یحاال که رفته بود و همه . خاطراتش افتاد ادی بستیدر را م یوقت. کوتاه باز شد یکیبا ت در

بود  نینگران ا شهیهم... و درب و داغان به او استرس وارد کرده بود یمیدر قد نیچقدر ا! بودند درست شده بود

اگر خودش پشت در  ایبود؟  دهیرا کش انتظارشهست که تمام هفته  یباز هم همان کس ایآ ست؟یکه پشتش ک

 ...شدینگران پدرش مبود 

کاش بود و امروز ... پدرش، مردش، اسطوره اش. گشتیسر و شکل به خانه برنم نیکه اگر االن هم بود با ا یپدر

 !اوردیبال را سرش ب نیا دادیبه خودش اجازه نم ایارم

 کو؟ ایپس ارم ن؟ییتنها: - 

 .را دراورد و باال رفت شیکفش ها. صورتش افتاد یتر رفت و نور تو جلو

 ؟یشده؟ تصادف کرد یچ!!! هه: دهانش گرفت یهر دوستش را جلو حنانه

 داد؟یحد قد م نیخواهرش در هم یاز تصادف بود؟ عقل فندق یها ناش یکبود نیواقعا ا تصادف؟

 به نماز نشسته بود و ابوالفضل؟ دیناه. خانه شد وارد
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 ست؟یابوالفضل خونه ن: - 

 .رهیتازه از باشگاه اومد رفته دوش بگ. هست: هنوز مات و مبهوتش بود حنانه

جواب پس دادن به او از همه سخت تر ! کردیچه م دیاو با یها یبا قلدر باز! امشب را نبود کیکاش ! نبود کاش

 .بود

حنانه هم . کرد میتنظ شیکاپشنش را دراورد و پتو را رو. تخت خودش خواباند یرا به اتاق حنانه برد و رو ایهل

 معصومه جون؟ ؟ینگفت: که امشب انگار دمش شده بود

 !هه... جون؟ دلش سوخته بود معصومه

 معصومه اومده؟ ه؟یحنا؟ ک: - 

 !شد یکیورودش با خروج ابوالفضل از حمام . رفت و سالم کرد رونیاز اتاق ب معصومه

 ....هاشم یقمر بن ای: - 

ابوالفضل همانطور که آب از سر و . ستادیبلند شد و ا شیمازش از جان یکه مادرش با همان چادر و مقنعه  دید

 .را درهم کرد شیجلو آمد و اخم ها کردیچکه م شیرو

 مادر؟ یتصادف کرد: - 

 فتد؟یحال و روز م نیبا تصادف به ا یمادر و خواهرش اصرار به تصادف داشتند؟ کدام آدم چرا

 ...تهیکار اون شوهر عوض: بمش را باال برد یصدا ابوالفضل

 !دینفر فهم کیعجب؟  چه

 .را به عالمت مثبت تکان داد سرش

 .کشمشیم: به سمت اتاقش رفت ابوالفضل

 شیاصال کار. دست بهش نزن: را گرفت شیکه انتظارش را داشت دنبالش به اتاقش رفت و از پشت بازو همان

 ...درخواست طالق دادم.... درخواست.... میه دادگاه دارسه شنب. کردم تیازش شکا. نداشته باش

 .... بده ینبیخدا به من صبر ز: فشرد شیگلو ریتخت ابوالفضل نشست و دستش را ز یرو دیناه

 کی. رجوع کرده لیوک کیاحتماال به  گفتیم لیسه. امدیدادگاه را هم ن یقرار بعد امدیشنبه به دادگاه ن سه

را  ایهل یعذر خواه یشرمندگ یو با کل امدیم یافسانه خانوم هر از گاه. بود دهیو را ندگذشته بود و هنوز ا یماه

وقت از  چیهرچند که ه. دیترسیم اینداشت از ارم ارآنجا قر ایهل! اوردیو دو سه ساعت بعد هم م بردیبا خودش م

 .آن اتفاقات در ذهن کوچکش نقش بسته بود یخاطره  ینازک تر به او نگفته بود ول

حنانه . کردیم هیو گر خواندیدعا م نشست،یم یمادرش مدام گوشه ا... یپر شده بود از افسردگ شیروزها نیا

که  دیدیم. بود شهیحرف تر از هم یابوالفضل هم ب. بدهد ایبه ارم یکه فرصت دوباره ا خواندیگوشش م ریمدام ز

به او توجه  شتریروزها که ب نیا... شده بود انگار برادرش پشتش خم. کندیآتش چطور جلز و بلز م یاسپند رو نیع

 ..!به پدرش دارد فقط آن حس آرامش را نداشت یبیکه شباهت عج دیدیم کردیم
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 ایبود ارم دهیکه فهم نطوریا. آمده بود یمیهم استاد نع یچند بار. امدیم شیدلدار یروزها برا شتریهم که ب وشاین

خانواده اش حاضر نشده بودند در حقش انجام  یکدام از اعضا چیکه ه یکار! وساطت او را فرستاده بود یبرا

 !کرده بودند مشیتحر انشیاطراف یانگار همه . دهند

 نیو نابسامانش بتواند ا دیجد تیوضع نیبا ا دانستیم دیبع. ترمش هم شروع شده بود نیبهمن و آخر ترم

 ای ماندیدر نبودش ساکت م ایهل دانستینم .اول را که نرفته بود یدو هفته . دردسر پشت سر بگذارد یترم را ب

 . نه

 !را به حالت اولش برگرداند؟ زیهمه چ توانستیبود؟ چرا نم ختهیبهم ر یبه طرز ناجور زیهمه چ چرا

پوستش  یرو ییها زیچ کردیهنوز حس م یها رفته بودند ول یکبود نکهیکرم زد با ا یو کم ستادیا نهیآ یجلو

به  یک دیآنقدر در افکارش غرق بود که نفهم. چادرش را گذاشت و به سمت دانشگاه راه افتاد! کندیم ییخودنما

 !وارد کالس شد یو ک دیدانشگاه رس

را  یمثل قبل تر ها آن انرژ گریخسته اش کرده بود د یآن هم پشت هم حساب یتخصص یکالس از درس ها دو

 یکم شیها ینبود که با شوخ گریهم د وشاین یحت! بود شده ریپ یو سه سالگ ستیانگار در ب دیدیدر خودش نم

 .را عوض کند شیحال و هوا

اطرافش  یآن قدر در خودش بود که متوجه . رفت رونیدوشش نگه داشت و از کالس ب یرا بزور رو فشیک

 . شدینم

دختر هم بدون توجه . کرد یلبخند زد و عذر خواه شیبه دختر روبه رو. آنطرف تر پرت شد یتنه زد و کم یکس به

 .رفت و به راهش ادامه داد یچشم غره ا شیبه عذر خواه

 یشناخت کس شدیسخت م یچند روزه کم شیبا آن ر. بود ایارم. باعث شد تا به عقب برگردد ینگاه کس ینیسنگ

 ود؟آمده ب ییچه بال یسر قبل یعنی. را هم عوض کرده بود نکشیع میفر! دیرسیبه خودش م شهیرا که هم

 "تو راه خودتو برو ؟یمگه فضول. داره یبه تو چه ربط" گفت راهیدلش به خودش بد و ب در

 سرعت داد و از سالن خارج شد شیقدم ها به

 !لحظه هی! ستایوا: - 

با آن  ایمخصوصا ارم. کدامشان درست نبود چیه یبرا ایباز سیدزد و پل نیشده بودند و ا اطیح یمحوطه  وارد

 .دانشجو ها انیمحبوبش م یوجهه 

 ؟یمیخانوم رح: - 

: و به پشتش نگاه کرد ستادیا. حرفشان نقل محافل شود نیاز ا شتریب خواستینم. بودند دهیحراست رس یجلو

 .شنومیم انیجناب منصور دییبفرما

 کالست تمام شده؟: و گفت دیبه پس گردنش کش یدست ایارم

 بدم؟ حیون توضبهت دیبا: آورد و به آن دوشش انداخت نییرا پا فشیک
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 م؟یو صحبت کن مینیجا بش هی میبر شهیم: فرستاد رونیکالفه اش را ب پوف

 م؟یقرار حرف بزن یدر چه مورد: آمد و در همان حال گفت رونیدانشگاه ب از

 .در مورد خودمون: - 

که  یدادگاه و حفظ کن یبعد خیصحبت کردن با من تار یبهتره به جا انیمنصور یخودمون؟ آقا: زد پوزخند

مثل  یچیه یپا یکه وقت نیدونیم نقدویمسلما ا رم؟یبگ یابیطالق غ یخوایشما که نم. یدوباره ازش جا نمون

 !رمیطالق بگ یابیغ تونمیم ستیوسط ن هیمهر

چنگ بزنم تا  تونمیکه م یزینزار منم به هر چ. شو الیخیب... تمامش کن معصومه: دیپوست لبش را جو یعصب

 .نگهت دارم

 ؟یتونینم گهید! خان ایارم یکن یکار یتونیتا من نخوام تو نم گهید: - 

 ....معصومه: پاک کرد یچیلبش را از ه یها گوشه

دنبالم  یحق ندار گمید. یمیمعصومه نه؛ خانوم رح: تکان داد شیرا جلو دشیحرفش رفت و انگشت تهد انیم

 .....حالمو بهم نزن نیاز شتریب یبزن یو باهام حرف یایب

. هال نشسته بودند یهم آمده بود و همه تو لیسه. نداشت یاصال حال و روز خوب. بود دهیدراز کشتخت  یرو

 .شود بشینس یزیچ شیتا از ناز و نوازش ها کردیلوس م لیسه یکه خودش را برا امدیدخترکش هم م یصدا

که  ینزار به هر چ نکهیچه؟ منظورش از امدیهم به دادگاه نم نباریاگر ا. و باز در فکر فرو رفت دیپهلو چرخ به

آن را بر  خواستیکه م دانستیمعصومه م یاز زندگ یاهیس یبود؟ چه لکه  یچنگ بزنم تا نگهت دارم چ تونمیم

 اش استفاده کند؟ هیعل

 . خورد و افتاد یراهش هم سکندر انیبا دو وارد شد م ایبه در خورد و هل یا تقه

 حواست کجاست؟ ؟یکنیجان کجا رو نگاه ممامان ! هه: نشست شیدر جا عیسر

 !گهیخب حواسم نبود د: قرمزش را ماساژ داد یرا باال زد و زانو ها شیها شلوار

 !خب پس حواست کجا بود: اش گرفت خنده

 ...تو ادیب خوادیم لیعمو سه. تو شیپ: گفت دیکشیم نییتپلش پا یپاها یکه شلوار بنفشش را رو همانطور

 زدیبه اتاق آمد و همانطور که نفس نفس م عیحنانه سر. را به سر انداخت دشیبلند شد و چادر سف شیجا از

 یزیدر مورد شما چ یما به کس گهیم. اومدن خونشون یدیرش یآقا یخانواده  گهیافسانه خانوم زنگ زد م: گفت

درست  طیشرا نیاومدنمم تو ا امیمامان بهش گفت منکه نم. ما رو دعوت کرد. نیریگیطالق م نیکه دار مینگفت

رو  ایهل دونهیاگه صالح م پرسمیاز معصومه م یول هیجوابش چ دونمیحاال م نیگفت معصومم که از هم. ستین

 .ادیب میفرستیم

 بره؟ یزاریم ؟یکنیم کاریچ
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خودخواه  توانستیچاره چه بود نم یول. آمد یها خوشش نم یباشک باز میقا نیاصال از. در هم رفت شیابروها

و عمه جونو باباخسرو؟  ییبابا شیمادرجون؟ پ یخونه  یبر یجون؟ دوست دار ایهل: دیپزس ایرو به هل. باشد

 ؟یریم... اونجان نامیا نیعمو رامت... تازه مهمانم دارن

 همه هستن؟: ستادیمادرش ا یبلند شد و جلو شیجا از

 .آره: - 

 همه؟ یهمه : - 

 ؟یریم. آره: - 

 ؟یایتو هم م: شد رهیش به او خدرشت یچشم ها با

 ؟یپوشیزرد خوشگلتو م راهنیاون پ. تو برو یول. امینه من نم: زد یمحزون لبخند

. بود دهیخواهر زاده اش خر یبرا شیچند وقت پ نیهم. آورد رونیحنانه لباس را از کمد ب. را تکان داد سرش

 ریرا که حاال تا ز شیکرد و موها شیرا پا شیقهوه ا یجوراب شلوار. یمشک یکوتاه مخمل زرد با گل ها راهنیپ

 . اش بست یخرس یبود را دو طرفش بافت و با کش موها شیسرشانه ها

 ؟یریحنا تو باهاش نم: - 

تازه ابوالفضلم بفهمه من . کشمیمن خجالت م نیستیکدومتونم ن چینه کجا برم؟ ه: تخت نشست یرو حنانه

 .کنهیم یرفتم قاط

 دنبالش؟ انیب میزنگ بزن ایتا اونجا  شیببر یتونیم. یگیآره راست م: تکان داد دنیفهم یرا به معن سرش

 .برمشینه م: - 

  ه؟یک گهید یعروسک فرنگ نیا یوا: لبخندش گشاد شد ایهل دنیبا د. چند ضربه به در زد و وارد شد لیسه

 ؟یگیمنو م: به سر و گردنش داد یشده بود قر داریب شیکه دخترانه ها ایهل

 آره؟ یتو زنبور عسل! آهان! اووم... نمیبزار بب یول. بله با شمام: ا خم کرد تا هم قدش شودر خودش

 ....زنماااایم شتیدارم ن: دشیبوسیو م دیچرخیم لیوز وز کنان دور سه ایهل

 ....شدیگلستون م ایبود که االن دن نیا شیاگه ن یآخه پدر صلوات: به قهقه افتاده بود لیسه

طعنه  ش،یها یشوخ یحت. کردیتا آسمان فرق م نیزم ایارم یبا فحش ها" یپدر صلوات. "فکر کرد لیفحش سه به

 ....شیحرف ها ش،یها

 تقاص کدام گناهش بود؟ نیا د؟یرس نجایچرا کارش به ا...! خوشبخت باشد توانستیم چقدر

 .و رفتنشان را تماشا کرد ستادیپشت پنجره ا لیرفتند و سه ایو هل حنانه

 ....وروجک خوش زبون شده نیر اچقد: - 

 ..فقط نصف زبونشه ینیبیکه م نایا: - 
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 یمسئله ا هیدر مورد  خواستمیم: تخت حنانه نشست یرو شیشد و روبه رو رهیبه لبخند معصومه خ لیسه

 .باهات حرف بزنم

 ؟یچه مسئله ا: شد نگران

 اس؟یدر مورد ارم: - 

 شده؟  یباز چ: - 

 هیقض نیا ای یدونیخودت م ای کردمیمعصومه تا حاال بهت نگفتم چون فکر م: نگاهش را به فرش دوخت لیسه

 ...دونهیمنو تو م... در مورد منو زویهمه چ ایراستش ارم... راستش... شهیحرفا حل م نیزودتر از

ن، هم دانستن مشترکشا یدر مورد گذشته  لیهم صراحت سه! حرف را نداشت نیا دنیانتظار شن. گرفت گر

چنگ بزنم تا نگهت  تونمیکه م یپس منظور آن حرفش که گفته بود نزار به هر چ. اش افتاد یتازه دو هزار. ایارم

 ....!موضوع نزده بود نیاز ا یبود؟ پس چرا تا به حال حرف نیدارم ا

 معصومه جان حواست هست؟: دستش را در هوا تکان داد لیسه

. پارک قرار گذاشت هیباهام تو  دیاون موقع که فهم: دوباره شروع به حرف کرد لیسه. و منگ سر تکان داد جیگ

 یالبته ناگفته نمونه که دستا. کنم فیبراش تعر زویازم خواسته بود همه چ یول دونستیم زویهمه چ بایتقر

 ...داره مینیسنگ

رو تحمل  یچه درد کامال حس کردم دمتیبا اون صورت کبود د یوقت: دیگونه اش کش یرو یو دست دیخند

 !یکرد

 زدت؟ یبرا: دیزده پرس وحشت

 ...انگشتم رو صورت تو مونده بود یبار جا هیچون من : - 

 ...دیفهم یعنی! هه: دهانش گرفت یرا جلو دستش

... دیتو هم با دیشا دیبار تورو بخش هیاون . بگم نویبهت گفتم که ا نارویاالنم ا... دونهیم زویگفتم که اون همه چ: - 

 ...یاونو ببخش

 ....یول: - 

قلبت اونقدر بزرگ  نیفقط خودت فکر کن بب. یبهم بگ یزیچ خوامینم: حرفش رفت انیبلند شد و م شیجا از

 یزن برا هیفکر کن که گناه  نمیموقع فکر کردنت به ا! محکوم کنه خوادیم ایببخشه  ویزیچ نیهمچ هیهست که 

 ....زن هی یمرد برا هیقابل بخشش تره تا گناه  ریغ یلیمرد خ

مردا نه قلب رئوف دارن نه احساس  یول دن؛یبا احساس جواب م زویدارن و همه چ یزنا قلب رئوف و بزرگ چون

 ...سنجنیبا منطقشون م زویاونا همه چ یآن چنان

 ...کرده باشم تونیبه زندگ یکمک هیتونسته باشم  دوارمیام
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انگار تازه ! بود و توانسته بود در برابرش سکوت کند دهیفهم ایچطور ارم! امکان نداشت نیاصال ا! شدینم باورش

آن  یخانه هم کوچک بودنش نبود، به خاطر مزاحمت ها ضیعلت تعو... اوردیرا به خاطر م زیداشت همه چ

اهرو از او که در ر شیآن همکالس یصورت کبود شده  دیشا...! دیفهمیاز کجا م ایارم یول. پسرک احمق بود

دادن ها به رفت و آمد  ریآن گ یپس همه ! کرده بود و چند روز بعد که به دانشگاه آمد هم کار او بود یخواستگار

منظورش " ؟یازدواج کن کهیبا اون مرت یکه بر یریطالق بگ یخوایم" بود دهیروز آخر پرس! علت داشت؟ شیها

 ؟....!بود لیسه

 "؟یدیمنو خنگ و ابله آفر نقدیا آخه چرا ایخدا" به سرش زد یا ضربه

هنوز قلبش آنقدر بزرگ . را ببخشد ایهفته گذشته بود و او هر چه فکر کرده بود با خودش نتوانسته بود ارم دو

 ... انگار دیایکنار ب یزیچ نینشده بود که بتواند با همچ

 ...یچه حاضر شدن یول. حاضر شد ایسوم دادگاه، باالخره ارم یشنبه جلسه  سه

 "دمیطالقش نم" گفتیاو فقط م دیپرسیاز او م یقاض هرچه

قبل آمدنش به دادگاه  لیسه یحرف ها یحت! پا داشت کیمعصومه مرغش  یهم دستور سازش داد ول یقاض

 نیبه ا گرید تواندیو گفت نم دیرا وسط کش شیجان تیامن. وارد کند یخدشه ا مشیهم نتوانسته بود در تصم

 . باز هم او بود که قبول نکرد یهم گفته بود حاضر است تعهد بدهد ول ایارم. مرد اعتماد کند

 شتوانهیاحساس ب. کردیم ییاحساس تنها یکم. خانوم و آقا خسرو هم به همراه پسرشان آمده بودند افسانه

او که  یول کندیشرکت نم اوردیکه عرش خدا را به لرزه در م یدر امر گفتیمادرش که حاضر به آمدن نبود م. بودن

چقدر دامادش را دوست دارد و  دانستیاو که م. خوش است ایهنوز هم دلش به برگشتن ارم دانستیخوب م

و ممکن  ستین حیهم گفته بود آمدنش صح لیسه... نکرده جادیا یرییمسائل در حسش تغ نیکدام از چیه

 رفتیم رونیاز در دادگاه سالم ب ایمعلوم نبود ارم امدیابوالفضل هم که اگر م. شود کیتحر دنشیبا د ایاست ارم

 .فقط خودش بود و خودش حاال.... حنانه هم که مدرسه بود. نه ای

خب ظاهرا : انداخت و لبخند زد شانیبه هر دو یهیبود نگاه عاقل اندر سف ییکه مرد جا افتاده و خوشرو یقاض

درش  یو بحث شهیبه مادر داده م یحضانت دختر خانوم را که تا هفت سالگ! نیشما دو نفر قصد توافق ندار

 .دینباش انهیطالق ماه ی غهیص دنش یحواستون باشد که زمان جار یمیرح یو اما شما خانوم معصومه . ستین

 یقاض. " دیدر هم را به جان خر یبا آن اخم ها ایارم ینگاه گوشه چشم. و گر گرفت دیبه صورتش جه خون

 دهیکه نشن کردیدر دلش خدا خدا م. ندازدیبه آقا خسرو ب یاهسرش را برگرداند و نگ خواستیدلش م" احمق

 . باشد

 .ثبت طالق یبرا ستین یمشکل. خب؛ مدارک هم که کامله: - 

 .صورتش جا خوش کرده بود یلبخند ناخوداگاه رو. کردیم یحس آزاد. بود دهیپوستش دو ریز یتازه ا حس

 م؟یبر میتونیحاج آقا تموم شد؟ م: گفت یو عصبان یحرص ایارم
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 .هنوز امضا کردناتون مونده. صبر داشته باش کمیپسر جون؟  یچقدر عجول: - 

 یول. بود یمعصومه هنوز نگاهش به قاض. دم گوشش زمزمه کرد یزیخانوم از پشت به شانه اش زد و چ افسانه

 ؟یمینوم رحخا: ماند رهیبعد از چند لحظه سرش را بلند کرد و به او خ. کردیدرهمش را درک نم یعلت اخم ها

 ؟یگرفت یعدم باردار یشما گواه

 .... گرفتم... بله... بـله: دستپاچه شد یکم

 بود؟ یخب جواب چ: کرد میتنظ شینیب یرا رو نکشیع

 ...تو پرونده هست شیگواه.... گهیبود د یمنف: - 

 ه؟یکه منف یدیشما د: - 

 ....!نداده بود تیبه جواب اهم یلیلج کرده بود و او خ ایآن روز هل. فکر کرد یکم

تا . میوقت تلف کرد میخود نشست یمدت و ب نیتمام ا. یمیخانوم رح یشما باردار: داد رونینفسش را ب یقاض

 .ختم جلسه. فتهیم ریآمدن بچه طالق به تاخ ایبعد از به دن

چرا عقلش از  شد؟یچه م شیمثبت معن یچه؟ باردار یعنی. افتاده از آب باز و بسته شد رونیب یمثل ماه لبش

 کار افتاده بود؟

 یعصب یباز هم همان حمله . خودش را تکان دهد توانستینم... شیپاها یحت. مغزش فلج شده کردیم حس

 !یلعنت

. یکنیسقطش م یاگه تو نخوا. زمینگران نباش عز: را ماساژ داد شینشست و دست ها شیپا ریز افسانه

 . کنه یتو رو مجبور به کار تونهینم یچکیه

. را آتش بزند گارشیس کردیم یو سع رفتیدر قدم رو م یجلو ایارم. دندیچکیم نییگوله گوله به پا شیها کاش

زد و به طرف راهرو  شیبه موها یچنگ یحرص. نگهبان اخطار خاموش کردنش را داد دهیپک را نکش نیهنوز اول

 .شد دیرفت و از نگاهش ناپد

 دانستینم. نکرده بود شیپدر شوهرانه ها برا نیاز یلیخ. معذب بود. بغلش را گرفت ریخسرو جلو آمد و ز آقا

 !کندیترحم م ای کندیاالن هم کمکش م

: افسانه به عقب برگشت دهینرس رهیدستش هنوز به دستگ. بهتر شده بود یحالش کم. ستادندیدر خانه ا یجلو

 درمانگاه؟ یبر یخوایمعصومه جان؟ نم یخوب

 .شد ادیزحمتتون ز دیببخش. ستین یاجیاحت. ممنون خوبم: انداخت نییرا پا سرش

بهم خبر  یبر یهر وقت خواست. یسونوگراف یبهتره بر شتریب نانیبرا اطم میدختر؟ برا اون قض هیحرفا چ نیا: - 

 .امیبده باهات ب

 یلب ریز یبا تشکر افسانه خانوم تکان داد و یبرا یسر. بود رونیبه سمت آقا خسرو رفت که نگاهش به ب نگاهش

 .شد ادهیپ نیاز ماش
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را عوض  شیلباس ها. بردیدخترکش هنوز در خواب به سر م. به اتاق حنانه رفت. انداخت و وارد خانه شد دیکل

 .کردیم هینشسته بود و گر زیو مادرش پشت م کردیگاز قل قل م یغذا رو. کرد و وارد آشپزخانه شد

 یو رو ختیر یخودش چا یبرا. انداخت یبه قورمه سبز یکم کرد و نگاه شعله را. ستادیکرد و پشت گاز ا سالم

 .نشست یصندل

 ؟یکنیم هیچرا گر: - 

 شد؟ یدادگاه چ: دیرا پاک کرد و پرس شیاشک ها مادرش

 .اول تو جواب منو بده: - 

 راسته؟: روان شد شیبه دخترش انداخت و دوباره اشک ها ینگاه دیناه

 ؟یچ: - 

 ؟یحامله ا نکهیا: - 

 بهت گفته؟ یک: دیباال پر شیابرو یتا کی

 ....نجایاومده بود ا ایارم: - 

 زم؟یتو سرم بر یچه خاک دیبچمو ببره من با ادیوقت ب هی یراهش داد؟ نگفت یچ یبرا: دیحرفش پر انیم

باهام حرف  دیچه خبرته؟ اول زنگ زد گفت با. بزار من حرف بزنم قهیدو دق: را پاک کرد شیدوباره اشک ها دیناه

اصال باال هم . نجایا ادیمنم چون خودم باهاش حرف داشتم گفتم ب. بگه یتلفن ادیب دمیبزنه گفت اگه اجازه نم

درمورد  یزیبهت چ ادیگفت اگه خودش ب یا املهگفت تو دادگاه معلوم شده ح. میحرف زد اطیتو همون ح. ومدین

 ه؟یچ متیتصم طیشرا نیهت بگم با ااومد به من گفت که ب یریبچه بگه ممکنه باز جبهه بگ

 .کنهیفعال اصال عقلم کار نم. دونمینم: داد هیرا به کف دستش تک سرش

 ؟یکنیم هیحاال تو چرا گر: نگاه کرد دیبه ناه یچشم ریز

 ...دعا مستجاب شده شهیباورم نم: - 

 کشمیدارم زجر م یمن تو اون زندگ ؟یگیم یچ یفهمیمامان م رم؟یمن حامله باشم که طالق نگ یتو دعا کرد: - 

 اصال؟ یکنیدرکم م

 !نشونه از طرف خداست هی نیا. شهیخوب م تونیزندگ ادیب ایکه به دن نیا: - 

 ارمیب ایبچه رو به دن نیمن چه ا ه؟ینشونه چ ؟یبچه شد. حرفا رو نیول کن مامان ا: را در هوا تکان داد دستش

 ...بابت راحت باشه نیاز التیخ ؛کنمینم یبا اون آدم زندگ گهید ارمیچه ن

به سقط هم فکر  یتو حت یعنی ؟یاریچه ن یاریب ایمعصومه؟ چه به دن: گرد شد و ناباور گفت شیها چشم

 ! ؟یکنیم
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مادرش بعد از . زدیکه انگار با خودش حرف م دیشنیرا م دیناه یصدا. بلند شد و به طرف اتاق رفت زیپشت م از

 یواقع یبه معنا گریقوز د یشکسته شده بود حاال هم که او و مشکالتش هم شده بودند قوز باال یپدر حساب

 .کلمه کم آورده بود

دختر مامان چقدر امروز . سالم نفسم: تخت نشست ریرا پاک کرد و ز شیاشک ها ایباز هل یچشم ها دنید با

 خوابه؟یم

 ...گشنمه: اش را به مادرش دوخت یمشک یها چشم

و  ندیهمه شباهت را بب نیا توانستیواقعا بعد از طالق م! استیارم هیشب ایبا خودش فکر کرد چقدر هل همعصوم

 شوهر سابقش را فراموش کند؟

 .دهیبرو تو آشپزخونه مادرجون اونجاست بهت صبحونه م: آورد نییتخت پا یرا از رو ایهل

قبل را  یکدام از حالت ها چیبار ه نیچرا ا گذاشت؟یدلش م یرا کجا یکی نیا دیشکمش کش یرو یدست

چقدر خوب بود اگر حامله نبود ... تا مطمئن شود رفتیم یفردا به سونوگراف دیبا! اشتباه شده بود دیشا. نداشت

 یکی نینبود که هم نیپدر؟ صالح در ا یب یبا دو بچه  کرد؟یبچه چه م نیبا ا دیآنوقت چه؟ آنوقت با... اگر یول

او  توانستیم خواستیآنوقت هر وقت هم که م!!! وشایو بدهد به ن اوردیب ایبه دن شدیش مرا نگه دارد؟ اصال کا

 !!! ندیرا بب

 !ندیایحرف ها از کجا به ذهنش م نیمعلوم نبود ا. کردیم یشده بود و راحت زندگ وانهید. دیبه سرش کوب یمشت

لحظه  کیمعصومه در دادگاه  ریتصو. زل زده بود اهشیس یبود و به صفحه  دهیخاموش دراز کش ونیتلوز یجلو

! بوده یشگیو ساکت هم یهمان دختر خجالت دهیکه امروز د یدختر نیا شدیباورش نم. رفتیاز ذهنش کنار نم

انگار صد سال در دادگاه رفت و آمد داشت که همه ... زدیخودش و بچه شان حرف م یجان تیآنطور از امن یوقت

 ! دانستیچم و خمش را م ی

 ....! یالبته؛ فقط کم! بچه شک داشت نیبه ا یکم یچه بود؟ انصاف نبود ول گریبچه د انیجر

که چقدر  دانستیم. کند یکرد از معصومه دور یآمده بود سع شیپ شیکه آن شب و ماجرا ریماه اخ کی نیا در

هر بار معصومه به  یبهش دست هم نزند ول یتا چهل روز حت خواستیم. دارد تیاهم شیبرا ینجاست و پاک

 مثل معصومه خود دار بود؟  یدر مقابل زن شدیمگر م یول شدیم کشینزد ینیعناو

 ششیدایبچه و پ نیا یحاال فلسفه ... و هنوز چهل روز نشده از خانه اش رفت اوردیاو بود که تاب ن نباریا انگار

 !گنگ بود شیبرا یکم

 نیریش یدختر کوچولو یدلش برا.... اش را بدست آورد وجود داشت تا دوباره خانواده یراه کیحداقل  کاش

در آغوشش  ادیبود که چطور نسبت به حواس جمع است و ز دهیاز آن روز به بعد د. ذره شده بود کیزبانش 

به سر زن و بچه اش  ییچه بال دیلحظه آنقدر از کوره در رفت که نفهم کیدر . لعنت به خودش. ستیراحت ن

 .اوردیم
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 ....نامرد است ست،یزن بلند کند مرد ن یکه دست رو یگفته بود مرد. پدرش هم نقدش کرده بود یحت

است که هنوز  یمطمئن بود او تنها کس. ندیخانوم را بب دیندارد رفته بود تا دم ناه ییبود راه به جا دهیکه د صبح

شد آنقدر احساس حقارت کرد که رو به رو  شیاو و حرف ها یبا اشک ها یوقت یول. هم مثل قبل دوستش دارد

کاش  یارزه ول یسرش به تنش م هییپسر آقا مگفت یخواستگار یاومد یوقت" گفته بود دیناه. رفت یخداحافظ یب

 م؛یتو امانت گذاشت شیاز وجودمونو پ کهیت هی یمن و مرتض. اوردمیبه دخترم فشار نم نقدریو ا شدیزبونم الل م

 یباشه ول میتی دیبچم شا ؟یکردیپسرم؟ اگه باباش بودم باز دست روش بلند م کننیم یامانت دار ینجوریا

 ایشده  یچ نتونیهنوزم لب از لب باز نکرده بگه ب... یداشتیمنو نگه م دیسف یمو ترامحداقل اح! سیکه ن ریصغ

ازت  یمرتض ونمدینم... شده یزیچ نتونیب میدیفهمیاگه لک و لوک صورتش نبود ما اصال نم دیبکنه شا یزن رابیز

دست رو بنده اش بلند  ینطوریکه ا یدیخداش که هست از خداشم نترس یخودش نباشه ول دیشا! نه ای گذرهیم

 "؟....یکرد

 ایخدا. چشمش را به سقف دوخت. را باخته بود زیهمه چ. باخته بود. اشک از کنار چشمش راه باز کرد یا قطره

 . روم بزار شیپ یراه هی

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

که  رفتندیفقط م خواهندیچه م دانستندیاصال نم. و خنده کنان واردش شدند ستادندیکنار پاساژ ا نبیو ز حنانه

 ! داغ دیسال نو بود و بازار خر کینزد. بزنند دیمغازه ها را د

به پاساژ خودشان را  عیبعد از مدرسه سر. بود نیروز ها کارشان هم نیا. رفتندیمغازه به آن مغازه م نیاز جانیه با

 .بود دهیمغازه ها خر نیاز هم یکیرا هم از  ایهل راهنیپ. رساندندیراهشان م یتو یها

 !نیبب نویا نبیز یوا: - 

 خب؟: باال داد ییباال رفته نگاه کرد و ابرو یها نیبا آن آست دیکوتاه و تنگ سف یبه مانتو نبیز

 ...میمدال رو بپوش نیا میتونیکه ما نم فیح. خوشگل بود یلیخ: رد شد کیو از کنار بوت دیکش یبار آه حسرت

 ش؟یدیخریم یبپوش یتونستیمثال اگه م: را تند کرد تا به او برسد شیها قدم

 دم؟یخریچرا نم. آره: - 

 رمیبزارم هر جا م شیخودمو به نما ادیخوشم نم. دمیخریاگه من بودم نم یول. دونمینم: باال داد یا شانه

 .ادیالم بتا چشم دنب شصدیش

 .نکن سهیمقا هیخودتو با بق گهید یتو خل: زد پوزخند

پشت  نبیز. نوبت حنانه بود که بخرد نباریا. کرد یکیهوس ذرت مکز نبیز شهیکه باال رفتند مثل هم یپله برق از

آرش  دنیذرت را در دستش گرفت و با لبخند به عقب برگشت اما با د یها وانیحنانه ل. ستادیها ا نیتریاز و یکی

 . ستادیقلبش ا

 ....احوال نفس خانوم: - 
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به لباس  ینگاه! شناسندیاسم او را م نیگفته بود دو اسم دارد و همه با ا. او گفته بود اسمش نفس است به

 ...شدندیانگار تمام خاطرات دوباره زنده م. ردیاش بگ دهیکرد ناد یالغرش انداخت و سع کلیمارک دار و ه یها

 خانوم کجا کجا؟ یه: شتش راه افتادپ یلحن مسخره ا با

برخورد کرد و ذرت ها  یزینه که با چ ای دیایهنوز هم پشتش م ندیرا تند کرد و به عقب نگاه کرد تا بب شیها قدم

 لمیف یعنیبا خودش فکر کرد . نگاه کند به عقب برگشت شیبه افتضاح رو به رو نکهیقبل از. شدند نیپخش زم

 ....را پاک کرده شیها

 حواست کجاست خانوم؟: - 

 . دوخت شیاشکش اش را به مرد درشت اندام رو به رو یها چشم

 شده؟  یچ ؟ییحنا خانوم؟ شما: - 

دوباره به عقب برگشت و به آرش نگاه کرد که با . ستیک شیمرد رو به رو نیا دانستینم. بود دشیمانع د اشک

 .شد رهیفرستاد و به او خ شیبرا یلبش بوسه ا یآن پوزخند رو

و  دیرا کش شیبازو نبیز. جلو رفتند تا نجاتش دهند یمشت لگد افتاد و چند نفر ریچطور شد که ارش ز دینفهم

 شد؟ داشیاز کجا پ یآرش عوض نیشد؟ ا یچ: چند متر آنطرف تر برد

 .تا ذرتو گرفتم جلوم سبز شد دونمینم: را پاک کرد شیها اشک

 . ومدهیتا گندش در ن میبدو بر: - 

 .حنا خانوم: مخاطب قرارش داد یشده بودند که دوباره کس ابانیآمده بودند و وارد خ رونیاز در پاساژ ب تازه

 کرد؟یحنا خانوم حنا خانوم م یه گر؟یبود د یک نیا

 .نفسش بند رفت نیرامت دنیبا د یبه عقب برگشت ول تیعصبان با

 .راوردمد یباز نیواس خاطر شما رفتم فرد! ستایبد ن یتشکر بکن هی: - 

 .ممنون: لبش کش آمد ناخوداگاه

 مزاحم بود؟: را پشت گوشش زد شیاز موها یمقدار

 ن؟یکنینم یمعرف: اشاره کرد نبیبا سر به ز نیرامت. تکان داد دییتا یبه معنا یسر

 . میدوست و همکالس. جون نبیز: معذب بود یکم. لبش را گاز گرفت حنانه

 .جون دایبرادر شوهر پارم. نیهم آقا رامت شونیا: ادامه داد یکیبا لحن ش نبیرو به ز و

 .....دیرسیبه نظر م یدور یلیجون نسبت فام دایبرادر شوهر پارم. امدیبه مزاجش خوش ن ادیز نیرامت

 ن؟یریخونه م: - 

 .هم سر تکان داد که بله باز

 .امیدور بزنم ب نیستیبا. اونجاست نیماش. رسونمتونیم: - 
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هم مثل اخالقش حرف  پشیت. به رفتنش نگاه کرد! خاص بود شیچقدر اخالق ها. دادیاطالع م فقط. دیپرسینم

 .نداشت

 ...هست پمیشد؟ چه خوشت داشیاز کجا پ گهیسوپرمن د نیا: - 

 .تا بناگوش باز شد ششین. حنانه زد یبه پهلو یضربه ا و

 .چه خوششم اومده! زهر مار: - 

 .تنها باهاش برم نیتو ماش کشمیمن خجالت م. ما یخونه  میبر ایب نبیز: کرد نبیرا به طرف ز شیرو

 ...تو و خجالت. کن اهیبرو خودتو س... برو بچه: - 

 .ختیریدل در دلش نبود و اشک م شیپ یانگار نه انگار که چند لحظه . دیخند

 .. ..خوشش آمد یذوقش خورده بود ول یبا آنکه تو نیهر دو پشت نشستند و رامت. بوق زد شانیبرا

را ول کرد و به سمت آن  شیفورا عروسک ها شانیبا سر و صدا ایهل. دیباهم خند ییوارد خانه شدند دوتا یوقت

 .ها رفت 

 بهتون چشمک زده؟ یباز ک. خونهیچه خبره کبکتون خروس م: - 

دختر خوشش  نیاز ا. و به معصومه سالم کرد معصومه هم با لبخند جوابش را داد دیخجالت کش یکم نبیز

! دخترش بود و نقلش سوا گرید نکهیا امدیخوشش م شدیحاج فتاح مربوط م یاز هر چه که به خانواده . امدیم

 یروشن ی ندهیمطمئن بود آ. کردیآن ها فرق م یسربه هوا یتا آسمان با حنانه  نیکه زم یدختر محجوب و مودب

متوسط چهره  ینقشش او را به دختر ها زیو صورت رنداشت  یمنحصر به فرد ییبایز یلیهرچند خ. رو دارد شیپ

 !قصد شوهر دادنش را ندارد یدارد و حاج یادیز یبود که خواستگارها دهیبار ها از حنانه شن یول کردیم لیتبد

را  شیسورمه ا یکرد و مقنعه  زانیآو یبرداشته بود کنار در به چوب لباس اطیچادرش را که انگار از همان ح حنانه

 معصومه؟ میدید ویبگو ک: شد شیمانتو یو مشغول باز کردن دکمه هابرداشت 

 و؟یک: نگه داشت یگاز یبخار یرا باال شیدست ها معصومه

 ....نیرامت: گفت یرا دراورد و با خوشحال شیمانتو جانیه با

 .امدینم ادشیاسم  نیرا به ا یکس. کرد زیرا ر شیها چشم

 ...دایبرادر شوهر پارم! گهید نیبابا رامت: - 

 شد حاال مگه؟ یخب؟ چ: یاداوری یتکان داد به معنا یسر

 ... تا خونه ما رو رسوند: - 

 مهربون شدن؟ نقدریتخس ا یآقا نیتا حاال ا یجانم؟ از ک: را باال داد شیابروها

 .سالم عشقم: که تازه از آشپزخانه خارج شده بود رفت دیسر داد و به سمت ناه یبلند یقهقه  حنانه

 .بغلش و صورتش را بوسه باران کرد دیپر

 ؟یاریدر م هیچ ایبچه باز نیا یبزرگ شد گهید. نکن مادر زشته! إ: - 
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 دم؟ید ویمامان بگو امروز ک یراست... اسمش محبت کردنه سین یبچه باز چمیه: - 

 ؟یدید ویک. دونمیمن چه م: رفت ونیزیباال انداخت و به سمت کنترل تلو یشانه ا دیناه

خانوم  نبیمامان جان ز. دایبرادر شوهر پارم. یدیرش یپسر آقا. نیرامت: ترل را از دست مادرش گرفتکن معصومه

 ...اومدن

صدا  زارهیجغجغه نم یحنا نیا. مادر یتو چقدر ساکت. سالم فدات شم: برگشت نبیبا تعجب به طرف ز مادرش

 .به صدا برسه

مزه  دیاول با! گرفتندیابوالفضل م یرا برا نبیاگر ز امدیبد نم یلیبه نظرش خ. بود نبیز شینگاهش پ همچنان

 . دیفهمیدهان برادرش را م ی

هم که طبق معمول  ایهل. سفره را پهن کرده بودند که در هال باز شد و به دنبالش ابوالفضل داخل آمد تازه

 .دیبود جلو پر ییمسئول خوش آمدگو

 ...خجالت یچاشن یالبته با کم کردندیبرخورد م یعاد بایتقر! بود نبیشش دنگ به برخورد ابوالفضل و ز حواسش

 .زدیرا باال م شیها نیآست یبه زود دیبا

*** 

 الیخیب شهیمامان م: زد شیبه موها یپا گذاشت و چنگ یکالفه پا رو. گذاشت زیم یرا رو وهیظرف م مادرش

 شد؟ یباالخره چ نمیبب نیبش قهیدو دق ؟یبش ییرایپذ

 بشه؟ یچ یخواستیم: نشست شیرفت و رو به رو یچشم غره ا افسانه

 .یسونوگراف نیرفت: - 

 .سر تکان داد دییعالمت تا به

 خب؟: شروع کردند به تکان خوردن شیدست خودش باشد پاها نکهیا بدون

 ...خب به جمالت: برداشت و شروع به حلقه کردنش کرد یتوجه به او موز یب

 شد؟ بچه سالم بود؟ یباالخره چ. نکن تمیاذ یپرستیکه م یمامان تو رو به هر چ: - 

 کنه؟یم میتو فرق یمگه برا: از حلقه ها را به دهان برد یکی

 نه؟ ایکلمه جواب بده آره  کی! مامان؟: باال رفت شیصدا

 ....کنهینم یفرق چیه گهید: شد و پوزخند زد رهیپسرش خ به

 ؟یچ یعنی: و ناباور به افسانه مات شد دیدهانش کوب یرا جلو مشتش

 ...واضح نبود؟ سقطش کرد: - 

اون خواست سقط کنه تو هم بهش کمک : شدیآرام نم ینطوریانگار ا یول. بلند شد و چند قدم راه رفت شیجا از

 ؟یکرد

 .کردم شنهادیفکرا نبود من بهش پ نیاون اصال تو ا. سر من داد نزن: - 
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من  یبهت گفت تو زندگ یک ؟یدادین خط مکه به او یبود کارهیاصال تو چ: شدیم یحرص شتریب شیخونسرد از

 ؟یدخالت کن

دخالت نکردم گفتم بزار اون  تیاز بس تو زندگ گه؛یهمون د: گفت تیگذاشت و با عصبان زیم یرا رو بشقابش

به سرش  یچه گل نیدونه پس انداخت هی. خر یپسره . دیکش نجایبسازه کارت به ا شویزندگ خوادیجور که دلش م

من صالحتو ... بفهم... احمق.... شاشو یترسو یبچه  هیکه شده  نیبهش استرس داد نقدریا نکهیجز ا نیزد

 ....خوامیم

 با کشتن بچم؟ ؟ینجوریا: مبل نشست یکرد و رو بغض

! خان ایارم!!! بود یا گهید زیاون موقع ها که تزت چ ؟یریگیعزا م یکی نیا یحاال چرا برا ؟یتو که عادت دار: - 

 ....یبش ریبه  ریمونده با گناهات  یلیبکش که هنوز خ.... بکش.. ..دار مکافاته ایدن

و همچنان خونسرد  اوردیخودش ن یافسانه به رو. زد و همه را شکست نییپا زیم یرا از رو وهیو ظرف م بشقاب

 .نشست شیدر جا

 .رفتیم شیپ شیاز ظرفت شتریب یلیخ زیهمه چ. پر از خشم به سمت خانه اش راه افتاد ایارم

. کردیدخترش نگاه م هیپارک نشسته بود و به تاب باز یصندل یرو. گرفت شیگلو ریسفت تر ز یرا کم چادرش

 ییبار توانسته بود به تنها نیاول یبرا.... تمام شده زیهمه چ شدیهنوز هم بعد از گذشت دو هفته باورش نم

خب هر  یول. از دست داده ها یبرا کردیم یهنوز عزا دار. سوختیدر اعماق قلبش هنوز م ییجا. ردیبگ میتصم

در آخر هم . زجه زده بود. کرده بود هیمادرش گر رفتیکه به مطب دکتر م شیپ یدو هفته ... داشت ییبها یزیچ

 ! بود یبود که امروز از رفتنش راض نیمهم ا.... او باز هم رفته بود یول کندیرا حاللش نم رشیگفته بود ش

. تر یاساس یبار کم نیا. کردیفکر م ندهیبه آ دیحاال با. نداشت یا دهیوردن فانشستن و غصه خ نیاز ا شیب یول

سن و سال به همراه بچه اش شده  نیبا ا. اوردیخرج خودشان را در م دیبا. کردیم دایو کار پ گشتیهم م دیشا

 ....بود یانصاف یب یکم ردندراز کردن و طلب پول ک شیدست جلو گرید. بود وبال گردن مادرش

 یصدا. کنند لیبا پدر سال را تحو خواستندیداشت اما آنها مصرانه م یبیهوا سوز عج. قبرها نشسته بودند انیم

قبر گذاشت و شروع  یرو دیسبزه و سنبل را ناه. شدیباد گم م یزوزه  یچادرش در صدا ریآرام حنانه ز یها هیگر

 ...!بود نشیس دو نیهم نیسهم پدرش از هفت س یهمه . به شستن قبر با گالب کرد

بود که حاضر  دهیترس یانگار کم ایهل. را بسته بود شیداده بود و چشم ها هیتک یدورتر به درخت یکم ابوالفضل

 . دیایب رونیچادرش ب رینبود از ز

 نقدریا لیسال تحو گهید قهیمثال چند دق... گهیبسه د: دور قبر را روشن کرد و کنار حنانه نشست یشمع ها لیسه

 ...شگون نداره زیاشک نر

 .صورتش باال داد یبعد چادرش را از رو یکرد و کم یفس فس حنانه
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باز هم . دیرسیقبرستان به گوش م یانفجار و بعد نقاره از بلند گوها یصدا. شب بود ی قهیدق ستینه و ب ساعت

 !در راه است یچه اتفاقات گریامسال د دانستینم. گرید یشروع سال

 ....داد و در دلش دعا خواند هیتک ایهل یرا به موها شیشانیپ

..... 

از کوچه  یآتش باز یصدا. امسال خودش بود و خودش... و سفره اش نیبود نه هفت س یخبر یگل یاز ماه نه

 . شده بود لیکه معلوم بود سال تحو نطوریا. دیرسیبه گوش م

ماگش را . را زد یبرق یکتر یبه آشپزخانه رفت و دکمه  شدندیم دهیپارکت کش یکه رو ییحوصله با پاها یب

 . کرد یرا درونش خال نویکاپوچ یبرداشت و پودر آماده 

پر از لباس و سطل آشغال آنقدر پر بود که دور تا  ییپر از ظرف و لباس شو ییظرف شو. به اطراف انداخت ینگاه

کارگرها هم بخاطر آخر  یهمه ! رود رونیجوراب نداشت تا بپوشد و ب کی یحت روزید... دورش پر شده بود از پشه

 "ن؟ینگرفت یچرا وقت قبل" گفتندیسال وقتشان پر بود و م

 ...! روزها انگار سر آنها از دکتر ها هم شلوغ تر بود نیا

از لباس  یمبل خال کیفقط . به هال برگشت شدیکه حاال از آن بخار بلند م یرا فوت کرد و به همراه ماگ نفسش

نخورده بود و حاال شکمش به قاروقور  یچیاز صبح ه. نشست شیشمرد و رو تمیو خرت و پرت بود همان را غن

 ...!هم نداشت دنیشدل و دماغ نفس ک گریکردن هم نداشت د دیخر یحوصله  یحت. افتاده بود

 یدرست از همان زمان. بودش دهیکه ند شدیم یدو هفته ا. دخترکش تنگ شده بود یها یبلبل زبان یبرا دلش

 نیرا که همچ یقانون یب یآن خراب شده  خواستیفقط دلش م. بود معصومه بچه را سقط کرده دهیکه فهم

 . اعمالش دست خودش نبود گرید کردیم داینکند؛ چون اگر پ دایاو انجام داده را پ یرا بدون اجازه  یغلط

پر حرص . بود یسخنران رهبر در حال زدیکه م یهر کانال. را روشن کرد ونیلب زمزمه کرد و تلوز ریز یکیرک فحش

 .اش پرت کرد شهیرا خاموش کرد و کنترل را به سمت ش ونیتلوز

 ...سگ تو روحتون با اون برنامه هاتون: - 

 یعنی! بود دهیدوماه نخر نیچرا درا دانستینم. معصومه قبول نکرده بود یاصرار کرده بود ماهواره بخرند ول چقدر

 گردد؟یداشت که برم دیهنوز هم ام

ادامه دادن  نگونهیا گرید. شدیم وانهیواقعا داشت د. نگاه کرد نویو به کف مانده از کاپوچ دیرا سرکش ماگش

کار را کرده بود پس  نیبار ا کی. کردیم دایهمسرش پ یبرا ینیگزیبهتر بود جا دیشا. ممکن شده بود ریغ شیبرا

 !توانستیباز هم م

.... 

جواب نگاه  خواستینرود دلش نم رونیدر اتاق بماند و ب دادیم حیجها شروع شده بود تر دیو بازد دیکه د حاال

 .بگذارد یخبریآن ها را در همان ب دادیم حیترج. کنجکاو مردم را بدهد یها
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مادرش  یاستراحت مطلق بود و به خانه  دایپارم. عمه اش یها ییتنها هیروز ها شده بود هم باز نیهم که ا ایهل

 یهرچند دلش رضا نبود ول. بردیدخترش م شیمختلف او را پ یافسانه خانوم هم هر بار به بهانه ها. آمده بود

. آنجا باشد و ناغافل بچه اش را ببرد ایرما دیترس در وجودش بود که شا نیهنوز هم ا. کردیهم نم یمخالفت

 گشت؟یم شیایآنوقت کجا را دنبال هل

 ...به خودش نگاه کرد و شکم صافش ستادیا یوقت. کشو گذاشت یده بود را تورا که تا کر ییها لباس

 ختهیگوشش اعصابش را بهم ر ریز یهق هق دختر یصدا. دادیرا تکان م شیسالن مطب نشسته بود و پاها یتو

 یز روا یسر. بود نگاه کرد رهیخ شانییکه کنار دختر نشسته بود و به زن روبه رو یچشم به پسر یاز گوشه . بود

. که در اتاق بود یگوش خراش زن یها غیج یصدا. شد رهیخ نیزم فیچرک و کث کیتاسف تکان داد و به سرام

 .را صدا زد شیآمد و دخترک کنار رونیاز اتاق ب یمنش. کردیمو به تنش راست م

 .نوبت شماست: - 

: کرد بلندش کند یو سع دیپسر هم دستش را پس کش. پسر چنگ انداخت یکه دخترک چگونه به دست ها دید

 ؟یهست یمعطل چ... گهیپاشو د

 .دادیصدا م کیتر کیو تر خوردیمهابا بهم م یفکش ب. به وجود دخت افتاده بود لرز

 .بزار نگهش دارم.... دیتو رو خدا جمش: - 

 ؟ینگه دار یتونیمنم م ؟یمنو چ... یاونو نگه دار: دختر را محکم گرفت یو بازو دیکش یپوف کالفه ا پسر

 ....یکنیاگه بندازمش بازم تو ولم م: - 

 .میکنیتو فعال برو بندازش بعدا درمورد اونام فکر م: - 

خودش . لحظه آخر به آن زن چشمک زد و او هم جوابش را داد دید. بودند یهرزه ا یچه مردها. بهم خورد دلش

را حامله کرده بود و بعد هم مجبورش  یروز زن کیاو هم . بود؟ حتما بود نطوریهم هم ایارم. را به افسانه چسباند

 ...کرد تا سقطش کند

حد  نیرا که پدرش تا ا یچکار بچه ا خواستیم. بلند شد و وارد اتاق شد شیمصمم از جا. خودش بود نوبت

 .گذاشتیآشغال نم یایدن نیو پا به ا مردیهمان بهتر که م. پست و هرزه بود

او همان . روزگار او را به کجا رسانده بود. دیاز خودش ترس. به شکمش گذاشت یرا پاک کرد و دست شیها اشک

 یچه فرق. انسان کیقاتل . بزند؟ امروز شده بود قاتل بیمورچه آس کیبه  توانستینم یبود که حت یدختر

 ... داشتند یآدم بودند و حق زندگ دوبود که هر  نیمهم ا. ایکامل در دن یانسان ایباشد در رحم  ینیجن کردیم

 یراحت نیعذاب وجدان به ا نیا ختیریاشک م دیانگار حاال حاال با. خت نشست و سرش را در بغل گرفتت یرو

 ... شدیها برطرف نم

! شناخته بودش یبا آنکه پشتش به او بود ول. دیرا د ایارم دیاتاق اسات یجلو. امدیم نییدانشگاه پا یپله ها از

وجودش در  یالبته جفنگ از نگاه او، چون دختر با همه . اوردیدر م یبود و جفنگ باز ستادهیا شیجلو یدختر
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 نیاخمو کجا بود که ا شهیهم یایپس آن ارم. دپله ها کند و کند تر ش یرو شیقدم ها... بود ختنیحال عشوه ر

 !کولش بزارد و برود؟ یتر دمش را رو عیدختر سر

 . معصومه شد یجه دختر تکان داد و با لبخند به عقب برگشت و متو یبرا یسر ایارم

 یچند پله . شده رهیخ ایخشکش زده و همانطور آنجا مانده و به ارم ینطوریدلش به خودش فحش داد که ا در

 .سالن راه افتاد یآمد و به سمت خروج نییمانده را پا یباق

 . لبش را با دست پاک کرد و دنبالش رفت یگوشه ها ایارم

 چند لحظه؟ یمیخانوم رح: - 

  ؟یمیشده بود خانوم رح شیبرا یاز ک. ختیر نییدر وجودش پا یزیچ

 .گفتیم یگرید زیآب رقصان در چشمانش چ یتفاوت باشد ول یکرد ب یسع

 حالت خوبه؟: - 

 !که خوب بود؟ شدیروز ها مگر اصال م نیخوب بود؟ ا حالش

 .تکان داد دییتا یبه معنا یسر

 .خودم شیپ ارمیآخر هفته ب یرو برا ایهل خواستمیم: - 

 :.پدرش بود حق داشت با بچه اش وقت صرف کند. برخورد کند یکرد منطق یسع. هم سر تکان داد باز

 ش؟یاریم یک: - 

 .شهیاحتماال شنبه م: کرد کیرا بهم نزد دشیکت جد یها لبه

 ماند؟یدخترش شب را از او دور م یعنی! شنبه؟

 ؟یشب چ. من متوجه نشدم... من : - 

. قرار گرفته بود انیظاهرا صحبت کردنشان مورد توجه اکثر دانشجو. دانشگاه چشم چرخاند یدر محوطه  یکم

درد سر  شیبچه ها برا یکنجکاو خواستیدلش نم. نکرده بود یمعرف یوقت معصومه را در دانشگاه به کس چیه

 .درست کند

 . خارج از شهره میریکه م ییجا. برگشتن ندارم تیموقع. حواسم بهش هست: - 

 ؟یوقت حالش بد شد چ هیاگه  ؟یبچمو بدم با خودت ببر یمن چطور ؟یچ یعنیخارج از شهر؟ : کرد توحش

 ...که بخواد کمکت کنه ستیزن اونجا ن هیاصال  ؟یایاز پسش بر ب یخوایم یچطور

 !بچم گفتیم یوقت امدیباال م کفرش

باز واسه  ست؟یگفتم اونجا زن ن یبازم بگم؟ در ضمن ک ای یدیفهم. منم هست یبار صدم، اون بچه  یبرا: - 

 ؟یو دوخت یدیخودت بر

مهسا  دیشا! نه ایکند؟ مهسا مادرانه هم بلد بود؟  یکه به مهسا معرف بردیم برد؟یهم بود؟ دخترش را کجا م زن

 ...بود یدیزن جد دیشا... مهسا هم دلش را زده بود دیشا... هم نبود
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و دخترش بعد از هفت  گرفتیزن م ایارم. فکر نکرده بود شیروزها نیبه ا. اش فشرده شد نهیس انیم یزیچ

دم خانه شان گردن کج  رفتیم. شدیعوض م ایبا االن ارم شیخودش جا. شدیبزرگ م یدست نامادر ریز یسالگ

 ...کردیچه م شیاینبود هل بابود؟  یریچه تقد گرید نیا ایخدا. تا آخر هفته را با بچه اش بگذراند کردیم

 .به خودش آمد که در مترو نشست یزمان! دیچه گفت و چه شن دینفهم

......... 

ها  ضیو اطالعات مر کردیبحث م تیزیدر مورد مبلغ و شییو او با زن رو به رو خوردیمدام زنگ م زیم یرو تلفن

 .کردیوارد م وتریرا در کامپ

. کند دایمطب که سه دکتر مشغول بودند کار پ کیتوانسته بود در  لیسه یکه به واسطه  شدیم یماه کی

 .سم بود فشیاعصاب ضع یمطب واقعا برا یشلوغ یداشتند ول یخودشان منش گرید یهرچند دکتر ها

 .ستادیسرش ا یباال ینه شب بود که زن کیساعت نزد. نمانده بود شیوقت کار انیتا پا یزیچ

 .خواستمیوقت م هیحاج خانوم : - 

 .نگاه کرد وشایخندان ن یبه چهره را بلند کرد و  سرش

 کجا؟ نجایبه به شما کجا ا: - 

 ...کمکت امیگفتم من ب یواسه خودت تور کن نایا نیدکتر از ب هی یتو که عرضه ندار دمید گهید یچیه: - 

 ؟یتنها اومد: شد لشیتاسف تکان داد و مشغول جمع کردن وسا یاز رو یسر

 .باهامه امیآقا پارس. نهیینه مسعود پا: - 

گردش به دور و  یکه با چشم ها یاهیس ی دهیو به پسر بچه ترس دیکش رونیبلندش ب زیرا از پشت م خودش

 .سالم داد کردیبرش نگاه م

 .امیمامان هل ؟یمنو نشناخت. نمتیبب نجایا ایب. سالم عشق خاله: - 

 . دیو سرش را بوس دیرا به آغوش کش پسرک

را  ایتوانسته بود پارس یدوندگ یمسعود با کل. یجنوب یمادر پسر. که دوستش مادر شده بود شدیم یهفته ا دو

نداشت و  یآنشب برخورد خوب وشایهرچند ن. بدهد هیاو را هد وشایو درست در شب تولد ن ردیبگ یبه فرزند

 ....اهیس یقابل هضم بود؛ هم فرزند خوانده و هم رنگ پوست ریغ یکم شیموضوع برا

جمع  نیدر ب. بچه ترسانده بود نیتفاوت کوچک همه را از کیکند انگار  یتا با او باز رفتیهم جلو نم ایهل یحت

 . قدم شده بود شیبغل کردنش پ یبود که برا ینفر نیچند نفره شان خودش اول

 .پسرک مظلوم خواهد داد نیا یجانش را هم برا وشایحاال مطمئن بود که ن یول

 .تو موندن عجله کن همه معطل: - 

 رونیو پسرک دو ساله اش ب وشایکرد و با ن یخداحافظ یکوتاه حیرفت و بعد از توض یبه اتاق دکتر بهرام عیسر

 .رفتند
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اصال به ساعت نگاه  زارن؟یم یقرار خواستگار ینجوریا: درامد شیشدند مسعود صدا نیکه سوار ماش نیهم

 ....مردم چشم به راهن یگینم ؟یکرد

 ....گهیدست دختره د ادیحساب کار ب ارمیدر ب یخواهر شوهر باز دیبابا از االن با. خب حاال شمام: - 

 ...شهینم یبه ما ند اتویعرضگ یحاال تو پز ب: را به عقب فرستاد تا کنار معصومه باشد ایپارس وشاین

 . کن عیتو هم که همش مارو ضا:- 

حاج فتاح انتظار آن ها را  یخانه  یکوتاهش معلوم بود که جلو ی از مکالمه. مسعود چند بار زنگ خورد لیموبا

 .کشندیم

بعد هم که با ترس و لرز . بود و با استقبال مادرش رو به رو شد دهیکش شیرا خودش پ نبیز یخواستگار موضوع

 ....آقا ابوالفضل هم بله دندیشدند و فهم ریاو غافلگ یگفتند از خنده  مشانیابوالفضل از تصم یبرا

 . بود تا کسب اجازه صادر شود یبا حاج فتاح کاف یتماس تلفن کی

به  نییپا یسالم کوتاه و سر کیبا  یکه دکتر بهرام کردیها را مرتب م ضیمر یمطب نشسته بود و پرونده ها در

بود  دهیفهم لیسه یکه از حرف ها نطوریو پنج ساله و ا یس. بود یفوق تخصص داخل. سمت اتاقش رفت

هفته هم  کیدر آن . رفتطالق گ یهفته بعد از عروس کیدرست  یول. همسر سابقش هم پزشک بود... مطلقه

 دهیچیپ یمرد به نظرش کم نیا یداستان زندگ. دکتر به خانه برود دادیقفل خانه را عوش کرده بود و اجازه نم

 دانستیخوب بود که حداقل خودش م..! .بود اوردهیطالقش ن یبرا یلیدل چیدر دادگاه هم ه یهمسرش حت. آمد

 . ردیگیچه طالق م یبرا

سالم . و پر از حس خوب یپر انرژ شهیمثل هم. وارد شدند یدکتر وهاب نباریا. در دوباره به صدا درامد یباال زیآو

 حالتون چطوره؟ دختر گلتون خوبه؟. سالم خانوم: جوابش را داد ییبلند و رسا یدکتر با صدا یداد ول یآرام

 !توأم با خجالت گفت و دستش به سمت چادرش رفت تا منظم ترش کند یتشکر

 . نشیاز طرف من ببوس: - 

از دست داده  نهیهمسرش را بخاطر سرطان س شیپنجاه ساله که دو سال پ یمرد. دندان پزشک بود یوهاب دکتر

 . بود

کرد و به اتاقش  یکیسالم عل یسرسر. که دکتر نامجو وارد شد فرستادیوقتشان به داخل م بیا به ترتها ر ضیمر

 شیها ضیمر. کردیدر برخورد و ظاهرش وجود داشت که ناخوداگاه آدم را جذبش م یخاص یشلختگ کی. رفت

 .ناچ و نوچ کنان به رفتنش چشم دوختند

و ظاهرا  دادینشان م یهم سن و سال دکتر بهرام. آلمان یهااز دانشکده  یکیتخصص اعصاب و روان از  فوق

 . دانستیاز او نم یادیز زیچ. مجرد

حالم داشت . خسته شدم... هووووف: فالسک پر کرد یرا از چا وانشیآمد و ل رونیب یاز اتاق دکتر وهاب بنفشه

 .یمسواک نزده بود اومده بود دندون پزشک هیمرده . خوردیبهم م
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 . از آدم ها سهل انگار بودند یچقدر بعض. زد یزیرقت انگ لبخند

 ن؟یندار ضیمر گهید: - 

و  یامروز بهرام یضایتا از مر ستیپول ب ضیچهار تا مر نیبا هم یول. نه فدات شم: دیرا نوش شیاز چا یقلپ

 ...نایا کننیدرو م یآخ چه پول! به خدا. نامجو رو دراورده

پول جمع  ونیلیم ونیلیچطور م دیدیم کردیو دسته م شمردیرا م با او بود هر روز آخر وقت که پول ها حق

دکتر نامجو بهتر  یهرچند به نظرش اوضاع کار کنند؟یچکار م شانیبا خودش فکر کرد دکتر ها با پول ها. شودیم

جامعه باال  یاعصاب ها یتعداد ب ایکار دکتر خوب است  دانستینم. بودند شتریب شیها ضیبود چون تعداد مر

 !رفته

را به گوشش چسباند و هم زمان مشغول  یکرد و گوش یناچ. بود پیو او مشغول تا خوردیم برهیو لشیموبا

 .هم بود پیتا

 .دییبفرما: - 

 .سالم: - 

 .دییسالم بفرما: شدیهمهمه شده بود و خوب متوجه نم یکم

 ؟یخوب: - 

 شما؟: - 

 .بلند شد شیرا از گوشش فاصله داد و از جا یگوش

 !ساعت نه شبه م؟یدیوقت نم گهیچه خبره خانوم؟ مگه نگفتم د: - 

 .خانوم راهم دوره تو رو خدا بزار برم تو: - 

 .کنهیقبول نم ضیدکتر مر ستیدست من که ن: - 

 دییبفرما: را به گوشش چسباند لینشست و موبا زشیپشت م دوباره

 ؟یریسر کار م: - 

 شما؟. آره: کالفه جواب داد. کردیم یرو ادهیاعصابش پ یغر زن رو غر

 !جالبه یلیخ! جالبه ؟ینشناخت: - 

 .همانطور که انتظار داشت قبول نکرد. را گرفت و موضوع زن را گفت یدکتر بهرام یرا قطع کرد و داخل لیموبا

با دست خودش خونش را حالل . صفحه لبش را گاز گرفت یاسم رو دنیبا د. شدیلحظه خفه نم کی لشیموب

 . کرده بود

 بله؟: دکمه سبز رنگ را فشار داد و تماس برقرار شد. به شدت به لرزش افتادند شیها دست

خواستم خدمتتون عارض بشم که بنده ! نیاریشلوغه که بنده رو بخاطر نم یانگار سرتون حساب ؟یمیخانوم رح: - 

 .میکه جفتمون از دست هم خالص بش نیبنداز انیبه جر تونویکوفت یتر اون پرونده  عیفا سرقصد ازدواج دارم لط
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 .قطع شده یتماس ک دینفهم. تمام بدنش لمس شده بود. گفتن نداشت یبرا یحرف چیه. الل شده بود انگار

داشت ازدواج . دیفهمیرا نم شیاز حرف ها یادیز زیچ یول کردیبود و صحبت م ستادهیا شینامجو جلو دکتر

 ....ستیبود که بداند آن زن ک نیحقش ا نیکمتر اورد؟یم یدخترش نامادر یبرا کرد؟یم

 .برسونمتون دیریحواستون هست؟ خونه م ؟یمیخانوم رح: صورتش تکان داد یجلو یدست نامجو

 .رمیخودم م. شمینه ممنون مزاحمتون نم: زد و گفت یبند میلبخند ن. خودش آمد به

 دختر خوشگلتون چطوره؟ ؟یراست. رسونمتونیم میبود ریتا هر جا که هم مس. یتچه مزاحم: - 

 ...روزیتر از د طونیهر روز ش. خوبه: مشکالتش را فراموش کرد یانگار همه  ایهل یادآوری با

 .اوردیها در م یجلتلمن باز نیاز ا شهیهم هم ایارم. باز نگه داشت شیزد و در آسانسور را برا یقهقه ا دکتر

 جا گذاشتم؟ لمویبازم موبا: کتش گذاشت یها بیدر ج یدست دکتر

 ست؟ین فتونیک یتو: - 

 .یحواس یب نیامان از: را باز کرد و دوباره قهقه زد فشیک در

 .کردیم ریس یگرید یایدن کیانگار در . دانستیرا نم شیاما چرا. دقت بود یب. حواس نبود ینظرش دکتر ب به

 یلیخ شیجلو یاز چراغ ها. نبود یشاس نشیماش. دیدیدکتر را م نیار بود که ماشب نیاول. رفتند نگیپارک به

 !کردندیخرج م ینطوریرا ا شانیپس پول ها! بنز. را بخواند نیکرد پشت ماش یسع. خوشش آمد

 !پرنسس دییبفرما: باز کرد شیشد و در جلو را برا ادهیپ دکتر

از  یکه نشست انگار خستگ یصندل یرو. کردیوجود داشت که معصومه را معذب نم یلودگ شیدر کارها آنقدر

و از  نیچقدر از نشستن درون آن ماش. افتاد ایارم کریغول پ نیماش ادی. چقدر خوب و راحت بود. تنش در رفت

 .بود زارینگاه کردن ب زیباال به همه چ

 . ها همه سوارش بودندروز نیساده بود که ا یایپرش یپژو کیهم که  لیسه نیماش

 بکشم؟ گاریس نیشیناراحت نم: - 

 .کشهیم گارویس نیشوهرمم هم! نه: دستش نگاه کرد یکپتان بلک تو گاریدکتر و س به

و  شدیچرا کال خفه نم! شوهر سابقم گفتیم دیچرا گفت شوهرم؟ با! دیکشیم گفتیم دیبا کشه؟یگفت م چرا

 کرد؟یخودش را راحت نم

 گم؟یدرست م. خوب باشه یلیخ دیشوهرتون با یپس وضع مال. اووم: را روشن کرد گارشیس نیفندک ماش با

 ...خوب یلیخ یلیخ... آره! خوب یلیخ: خودش زمزمه کرد با

 .در شأنتون باشه کنمیفکر نم ؟یکنیم یگر یپس شما چرا منش: - 

 .دنیکه انجام م ینه کار سازنیآدما خودشون شأنشون رو م: - 

 ...حق با شما خانوماست شهیمثل هم. درسته: بلند یاز همان خنده ها یکی. دیخند

 !"حق با ما بود؟ یک شه؟یکدوم هم" دلش غر زد در
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 کارن؟یهمسرتون چ: - 

 .استاد دانشگاه: - 

 ؟ سیحق التدر: عقب انداخت نهیبه آ یزد و نگاه گاریبه س یقیعم پک

 ....هم داره کیشرکت کوچ هی. یعلم أتیه. نه: - 

 . کردیم یزندگ یظاهرا خودش هم در همان حوال. دیآدرس را دوباره پرس. تکان داد تیرضا یز روا یسر

. رفت شیداده بود تا مرز سکته پ هیتک نشیکه به ماش ایارم دنیشد و با د ادهیهوا پ یخانه که ترمز زد ب یجلو

 ...نمتونیبیفردا م تونیخوشحال شدم از همراه یمیخانوم رح: شد ادهیپ نشینامجو هم از ماش

 ایارم. همسرم هستن شونیدکتر ا یآقا: گفت عیسر. مشت شده اش شد یو دست ها ایجلو آمدن ارم ی متوجه

 .دکتر نامجو یجان آقا

 .لبش نشست یرو یرا خنک کرد و لبخند موز ایحرف انگار ارم نیهم

 ان؟یمنصور ایارم: - 

 یهم مدرسه ا رستانیو در دب یهم کالس ییدوران راهنما از شانس بدش در. با تعجب به دکتر نگاه کرد ایارم

 ....زمان دانشگاه و بورس شدن نامجو از هم دور ماندند تا به االن یول. با هم دوست بودند یبودند و حساب

 

نامزد  یاز وقت. و ابوالفضل انداخت نبیبه ز یبه همه سالم کرد و نگاه خاص. هال را باز کرد و وارد خانه شد در

 شتریب گرید! باشد یاحساسات نقدریبرادرش ا کردیوقت فکر نم چیه... ابوالفضل آنجا ایبود  نجایاو ا ایه بودند کرد

 یکم شهیهم! بروند، نه گریکدیو مدام در دهان  ندیبشور دل همسرش  نکهینه ا. گذراندیوقتش را در خانه م

مشغول برش چادر  نبیخانوم و ز دیحاال هم ناه. بود نبیز یتمام نگاه و حواسش پ یول نشستیدورتر از م

 .بودند

 و حنانه کجان؟ ایهل: - 

 .تو اتاقن: بهش انداخت ینگاه مین نکیع یاز باال مادرش

به  د،یخوابیم ایدرست مثل ارم. بود دهیخواب شیتخت مجرد یرو ایهل. اتاق خواب رفت و در را پشتش بست به

 ...باز مهین یشکم و با دهان

بود که در  یمدت. سرش را بلند کرد و به حنانه نگاه کرد. زد یطوالن یدخترش بوسه ا ینرم و مشک یموها یرو

 .انگار افسرده شده بود. بردیخودش به سر م

 .سالم کیعل: - 

 .سالم: آورد نییدستش گرفته را پا یکاریکه معلوم بود از سر ب کتابش

 ؟یتاحاال درس خون شد یاز ک: را دراورد و کنارش نشست شیها لباس

 .ول کن معصومه حوصله ندارم: - 
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 .فرش گذاشت یو رو دیکش رونیب شیدست ها نیرا از ب کتاب

 !یدمغ یلیشده؟ چند وقته خ یچ: - 

 مهمه؟ یکس یمگه برا: پر از بغض شد شیصدا

 .دمیپرسیاگه مهم نبود که نم: - 

 معصومه من اصال خواستگار ندارم؟: چاندیتش پبلندش را دور انگش یاز موها یو دسته ا دیکش یکالفه ا نفس

 ؟یچ یعنی: در هم شد شیها اخم

 رفتمیاون وقتا که خونشون م. خواستگار داشت که حاج فتاح از دستشون کچل شده بود نقدریا نبیز نیا: - 

 مگه من چمه؟... من تا حاال اصال خواستگار نداشتم یول. آخرشم که شد عروس خودمون. دمیدیم

 یخر هینگران نباش آخرش . شده باشه یمن گفتم چ! وونهید: به سر حنانه زد یبا دست ضربه ا. اش گرفت خنده

 یفهمیتوش تازه م یبر. ازدواج کردن نباش تابیب نقدرمیا... شوهر نمونده یب یتا حاال کس ردتیبگ شهیم دایپ

 .آواز دهل از دور خوش است گنیکه م ستین یالک. ستیتوش ن یچیه

 ...حقم دارن... گهیخرشون از پل گذشته د. زننیحرفو م نیهم کننیکه ازدواج م ییاونا یهمه : ا برگرداندر شیرو

 شه؟یراحت م التیخ میاومد بهت بگ یبه بعد هر ک نیاگه از: - 

 ن؟یگفتیمگه تا حاال نم: تعجب نگاهش کرد با

من . دانشگاه یریم گهیچند وقت د. کنهیاما حاال فرق م. اول تو درست بود تیاولو. ینداشت بدون یلینه، دل: - 

و  یبزرگ مثل دانشگاه بش طیمح هیبعد وارد  یاول ازدواج کن نکهینه ا. یتو با چشم باز انتخاب کن خواستمیم

 .بشه بتینس یبهتر یها تیموقع تبعد درس خوندن دیشا. یکه چرا عجله کرد یمدام خودتو سرزنش کن

 ...نشه دمیشا :- 

 رید یلیکه خ یرسیبه حرف من م یوقت هی. یاالن خام. دسیفایپاشم برم که بحث کردن با تو ب: بلند شیجا از

 ...شده

 ...اریدر ب یفقط برو باال منبر و عقل کل باز. میدیعاقل و بالغم د یتو یزندگ: - 

بعد از رفتن دکتر نامجو تا  ایارم شیساعته پ کی نیهم. فتادیاتفاق م نیا ادیروز ها ز نیا. شکست قلبش

 ...را به او نسبت داد که حقش نبود؛ آنجا هم دلش شکست ییزهایحرف بارش کرد و چ توانستیم

. انگار حال و احوالش هم دست خودش نبود گرید. شدندیم یروزها زود پر و خال نیهم ا شیچشم ها کاسه

 ...درست مثل روزگارش

.......... 

سرش  نیزم یرو یشدن صندل دهیکش یبا صدا. کردیبود و به بخار شکالت داغش نگاه م شاپ نشسته یکاف یتو

 !سالم خانـــــــــــوم: زد دشیبه صورت تپل و سف یلبخند. را بلند کرد

 کردم؟ رید ؟یخوب. سالم: بارش کی یسال یدندان نما یاز آن خنده ها. دیخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٢٤٤ 

 ؟یخوریم یچ. یلینه خ: کرد نییرا باال و پا شیابروها

 ...یبا نون خامه ا یبستن: فکر کرد یدندان گرفت و کم ریرا ز لبش

 هوا؟ نیتو ا: - 

درحال بارش  زیدل انگ یباران. دادیبهشت م یبو بهشتیارد یهوا. شاپ چرخاند یکاف یرا به سمت پنجره  سرش

 .بود

 .اوهوم: را تکان داد سرش

 .را به گارسون داد سفارشش

 .آخر کار بود گهید سرت شلوغ بود؟ االن که: - 

 نجا؟یا امیب نیچه طور شد گفت. دیخرده طول کش هیبرن  یتا دکتر بهرام. آره خب: - 

 .باهات صحبت کنم یموضوع هیدرمورد  خواستمیراستش م: - 

 شینیریو ش یتوجهش به بستن شتریانگار ب. زیرا وسط م یبشقاب نان خامه ا. گذاشت شیرا جلو یبستن گارسون

 .او یبود تا حرف ها

 .میبعد حرف بزن میاول بخور ایب: - 

چقدر داشتن . کردیسرش را هم بلند نم یزمان خوردن حت. شد یصورت شیو لپ ها دیلب گز. دیخجالت کش انگار

قائل  یمیزن حر نیخواه ناخواه در مقابل ا. بود دهیلبش چسب یخامه به باال یکم. لذت بخش بود یزن نیهمچ

قصد و غرض  یدر فرهنگ او دست زدن به زن آن هم ب. مفهوم بود یب شیها برامونث  گریکه در مقابل د شدیم

بگذارد وگرنه  شیشخص میپا به حر خواستیو نم توانستینم. کردیزن جنسش فرق م نیا یول. نداشت یمشکل

آن را به دهان  دیشا. کردیبعدش چکار م دانستینم کرد،یم زییلبش را تم یباال یحاال با دست آن خامه  نیهم

 ....کردیم زییهم دستش را با شلوارش تم دیشا زاشتیخودش م

 .لبت خامه اس یباال: برگ دستمال به سمتش دراز کرد کی

 نکهیبدون ا دیلبش کش یلب و باال یکامل رو یدیق یدستمال را با ب. باز هم خجالت زده اش کرده بود انگار

 !باشد ششینگران پاک شدن آرا

 .دستتون درد نکنه ناهار نخورده بودم واقعا گشنم بود. دمیهوووف ترک: داد هیتک شیصندل یپشت به

 .میحاال حرف بزن. نوش جان: چانه اش زد و با لذت نگاهش کرد ریرا ز دستش

 .من سر و پا گوشم دییبفرما: زد و گفت یمحجوب لبخند

و آخر اصل مطلب و  نمیحرفم مقدمه بچ یبرا کمی خوامیراستش م: دیکش زیم یرو یانگشت خطوط نامفهوم با

 .یفکر کن متیو بعد به تصم یقول بده تا آخرش با دقت گوش کن یبگم ول

. میزنیحرف م مینگران نباش فقط دار: داد صیتشخ شیعصب یرا از حالت ها نیدل شوره گرفته بود انگار ا یکم

 .بکش تا من شروع کنم قیسه تا نفس عم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٢٤٥ 

. جداگانه داشتن یهر کدوم خونه . یالبته ظاهر. که پدر و مادرم از هم جدا شده بودناومدم  ایبه دن یمن وقت: - 

 یتا دوسالگ. اومدنم مادر و پدرم از هم طالق گرفتن ایبعد از به دن. کردیم یبرادرم داشتم که با پدرم زندگ هی

حاال ما . به پدرم دیرس میبعدش سرپرست نجایقانون ا بقط یول. ادینم ادمیازون دو سال  یزیچ. مادرم بودم شیپ

 .گهیچه برسه به همد ومدنیکدوم از پس خودشونم بر نم چیخونه سه تا همجنس که ه هیتو  میسه تا مرد بود

خالصه بعد از . مادرم یخونه  میرفتیمنو برادرم فقط آخر هفته ها م یعنیمنوال گذشت و ما  نیسال به هم کی

رو تجربه هم  یحس مادر یکه مادرمون نبود و حت یما افتاد دست زن تیمسئول. سال پدرم ازدواج کرد کیاون 

 .نکرده بود

 ....گهیاز گوشت و خون ما هم نبود د یول! بود نه ندرالیس ینامادر هیبگم شب خوامینم

منم که دنباله رو . بماند.... و اونم کردیبرادرم که بزرگتر بود باهاش کل کل م. ها شروع شد یریبهانه گ نجایا از

و  دیکه پدرم عطا رو به لقاش بخش دیرس ییکار به جا. دادمیمنم پشتش انجام م کردیاون م یهرکار. برادرم بودم

تازه مدرسه . خوردیافسرده که مدام مشت مشت قرص م تبود به شد یحاال مادرمم زن. مادرم شیما رو فرستاد پ

. عذرمون خواسته شد. نداشت یشوخ یناپدر گهیو بعد د دیاج اون هم به مشاممون رسازد یرو شده بودم که بو

دختر دار شده  مونینامادر. شده بود شتریدوتا پسر بچه که فهم و درکشون ب نباریا. یپدر یخونه  میباز هم برگشت

 نباریا. داره هم مادرکه هم پدر  یبه بچه ا میکردیدر واقع حسادت م میاون بچه رو نداشت دنید چشمبود و ما 

هم  یهر کار ییجورا هیو  رهیگیشکل م تشونیسن شخص نیو نسبتا خطرناک بچه ها تو ا میبزرگتر شده بود

هم پدرم برادرمو فرستاد  سالبعد از دو. مادربزرگمون یفرستادنمون خونه  ندفعهیا. ادیممکنه از دستشون بر ب

که  یمرد ریو پ رزنیتک وتنها به همراه پ. برادر یحاال من مونده بودم بدون پدر و مادر و حت. خارج از کشور

 ....داشتند یو چند دهه با من اختالف سن نیچند

 من؟ ایکرد؟ پدرم؟ مادرم؟ برادرم؟  یضرر و ک نیشتریوسط به نظرت ب نیا

 .ده بودروان ش شیاشک ها معصومه

 نجایا یدستماال یامروز همه  یانگار کمر همت بست. ریبگ نویا ایب ؟یبکن هیرو نگفتم تو گر نایدختر منکه ا!!! إإإإإ: - 

 ..یرو تموم کن

 .و دستمال را از دستش گرفت دیخند هیگر انیم

من  یول. رو شروع کردن یدیجد یهر کدوم زندگ تیدر نها یول. دنیحتما د. دنیپدر و مادرم صدمه ند گمینم: - 

 یبچگ یشد و منم به جا دیانگار ناپد هویبعد  یول زدیزنگ م یاون که بعد از رفتنش چند سال ؟یو برادرم چ

 یآقا نیمن ا یول کننیو قضاوت م کننیم اهمردم ظاهر آدم و نگ... که امروز جلوته ینیکردن شدم ا یکردن زندگ

درد . مشترک قراره تا ابد تنها بمونم یبه زندگ میاعتماد یهستم از ب ییمرد تنها. ستمیدکتر پولدار همه پسند ن

 یاومد و رفت چند تا دوست دختر بدون درک هم فقط برا. نه پولدارم بودنم کنهیرو نه دکتر بودنم پر م ییتنها

 ....ازهیرفع ن
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 ....یبندیپا یتو به چه اصول رهیم ادمی. هستم یمن آدم راحت. حواسم نبود دیببخش

 .دنیفهم یتکان داد به معنا یخجالت سر با

من ! خودشونه هیکه به من چه زندگ رمیدارم با خودم کلنجار م دمیرو شن ایجدا شدن تو ارم یماجرا یاز وقت: - 

 یکمی. کنم حتتینص نشستمیبودم امروز جلوت نم دهیرو ند ایباور کن اگر هل یول. دخالت کنم یخودیچرا ب

تو که ... نبود ینطوریامروز وضع و اوضاع ما ا کردیم یمن و برادرم فداکار یمادر منم برااگه  دیشا. فکر کن شتریب

 رشد کنه؟  یدست ناپدر ریدخترت ز یخواینم

 .کنمیازدواج نم گهیمن د: - 

االن . یگاه دار هیتک هیبه  اجیاحت یزن جوون هیتو . یزنیحرفو م نیاالن ا: دیکش ششیبه ته ر یکرد و دست ینچ

باز هم . یدوباره خواسته بش یوقت یآزاد بش یوقت. هنوز مهر طالق ننشست تو شناسنامت. یفهمینم یداغ

  .من حرفامو زدم تو هم فکراتو بکن... تو جونت فتهیازدواج م یوسوسه 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

مطمئن . کند یزندگ ایدوباره با ارم دیترسیم. یمانیهم پش کردیم یسبک یهم احساس. به پا بود ییدلش غوغا در

عاشق  یحت. و خوشبختش کند ستدیبا شیجان پا یمطمون بود حاضر است تا پا. زن را دوست دارد نیبود ا

 . کند ربهبار دوست داشت حس پدرانه را تج نیاول یبرا. هم شده بود شیدختر کوچولو

قر زدن زن و بچه  نطوریا. دوستش بود نان و نمک هم را خورده بودند یروز ایارم. پست باشد خواستینم یول

 یبا مرد یزندگ شدیمطمون م دیبا گرفتیم میخودش تصم دیمعصومه با یاز طرف. محض بود یشرف یاش ب

دست  شیقبل یزندگ نیازدواج دهد که هنوز ب شنهادیپ یبه زن خواستینم. نه ایادامه دهد  تواندیرا م ایمثل ارم

 .... زندیو پا م

 مه توسرو سامان ه یتو به سامان نرسم ا یب

 ایبه هل. دکتر نامجو بود یحرف ها یتمام حواسش پ یول. کردینگاه م شیاتاقش نشسته بود و به جزوه ها یتو

 .بود دنیکش ینگاه کرد که در حال نقاش

 ؟ینیبیم موینقاش یمامان: - 

 .نمیبده بب: چانه اش بود ریبود و دستش ز دهیشکم دراز کش به

 .دفتر نگاه کرد ینامتوازن و زشت تو یآدمک ها به

 فدات شم؟ نیک نایا: - 

 ......هییبابا نمیا..... ییتو نیا..... منم نیا: کرد فیشروع به تعر جانیه با

 تنگ شده؟ ییدلت برا بابا: دیزد و پرس یلبخند. نگاه کرد که از همه بزرگتر بود ییبابا به
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 . به در خورد و حنانه وارد شد یتقه ا. نداد ینگاهش کرد و جواب فقط

 .اومده لیسه رونیب ایب گهیمامان م: - 

 .کرد یانگار حرصش درامده بود که سر در خال. شد دهیدر اتاق محکم بهم کوب. نداد محلش

چقدر دور بودند ! ریبخ ادشیآمده بود؟  لیسه. به سقف دوخته شدند شیچشم ها. دیزد و به پشت خواب یغلت

 یبا مرد ها زشیهمه چ لیسه. کردیو به او فکر م کردیم طنتیذهنش ش یهنوز هم گاه... عاشقانه یآن روز ها

که مال معصومه نبود و مال مردم  فیفقط ح... بهشت اریاز د یمرد... بود یاصال جنسش آسمان. کردیفرق م گرید

و  دیپریذهنش هرز نم گریتا د! دشیدیتنها نم گریتا د کردیکاش حداقل ازدواج م یول. زن نبود نیدر ذات ا یخور

معصومه حتما از  گرفتیرا م یگریدست زن د لیبود؛ اگر سه یگرید زیچ تیواقع یول... کردیمرد زن دار فکر نم به

 !دادیحسادت جان م

 ."وحشتناک نجاتم بدم تیوضع نیاز ا. نجاتم بده ایخدا" دیکش شیشانیبه پ یدست

 .وارد شد لیبه در خورد و سه یرود تقه ا رونیب نکهیقبل از یرا به سر انداخت ول چادرش

 .سالم: - 

 .سالم خانــوم: پرواز کرد ایبه سمت هل بایتقر

کرد و  ایهل زانیآو یاز لپ ها یماچ آبدار! ایهل ایکه گفت به او بود  یا دهیسالمش و آن خانوم کش یرو دینفهم

 .را بکشد شینقاش ی هیبعد هم اجازه داد بق. به او داد لیبسته پاست کی

 ه خبر؟خب چ: - 

 چه خبر؟ یاز چ: کرد و گفت یمن من

... فرستهیم غامیچپ و راست پ ایارم. ندهیبرا آ متیاز تصم. تیاز زندگ: داد ایلبخند زد و نگاهش را به هل لیسه

 ؟یکن کاریچ یخوایباالخره م. دادگاهه ی هیمنتظر احضار

منو تو به  هیزندگ تیمسئول شهیم" دیکاش جرأتش را داشت که بگو. لیشد به سه رهیرا با زبان تر کرد و خ لبش

 " ؟یریدوش بگ

که  نمیبینم یگاهیوقت خودمو در جا چیه یدوس دارم چون دختر توإ ول یلیرو خ ایمن هل: نگاهش کرد لیسه

به خاطر من عقب  متوینکرده تصم یوقت خدا هیاالن گفتم که  نویمعصومه ا. پدرشو براش پر کنم یبخوام جا

 . پدر ایهل ینه برا شمیتو شوهر م یمن نه برا. یننداز

 ....نخواستنشان یبرا حشیهم از جواب صر. لیحرف دلش توسط سه دنیهم از فهم. خورد کهی

 نیا ی ندهیبه آ نیگند نزن اتونیبا بچه باز. االن وقت جبران گذشته اس. به اون مرد فرصت بده گهیبار د کی: - 

 .بچه

 .کنهیاون داره ازدواج م: را قورت داد شبغض



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٢٤٨ 

اون  ؟یرو متوجه نشد یسادگ نیبه ا یمسئله  یعنی! یدختر تو چقدر ساده ا! یهنوزم بزرگ نشد: زد پوزخند

اگه . ییحرف ها نیتو منگ تر از یول. یبا اون بجنگ یزندگ یبرا ادیکه حس حسادتت باال ب کنهیم کتیداره تحر

 نیا تتیاالن وضع یداشتیبر م ایرمقدمشو برا ا کی یبه دست آوردن من کرده بود یکه برا یاون همه تالش

 .کردمیاگه منم جاش بودم همون کارو م دیشا. نداشت یبا تو دلخوش یتو زندگ ایارم. نبود

 .اسیباش معصومه مرد تو ارم عاقل

 !!!ستیمرد من بابام بود که حاال ن: دیجوش اشکش

آقا قبولم  هیبهم انداخت و به خادم یخدا گوشه چشم. مشهد رمیبهت بگم دارم ماومدم : در هم رفت شیها اخم

 ...تیزندگ یبرگرد پ. حسابش کن هم اتمام حجت یهم خداحافظ ییجورا هی. کرد

چقدر روزگارش نامرد . کردیم هیگر شیبرباد رفته ها یو برا کردینگاه م شیخال یبه جا. بود انگار شیدر گلو قلبش

 ...انگار روز خوش به او حرام بود. شده بود

 یزندگ ییایبرود با ارم. ها نبندد یتا او دل به پوشال رفتیم. چند مطمئن بود خادم شدن همه اش بهانه است هر

طعم  گذاشتیچرا نم. خودش یبرا سوختیدلش م. کند که هنوز بعد از چهار سال هم نتوانسته بود بشناسدش

او تلف کردن  یبود که صالح زندگ تهاصال که گف شد؟یدندان مزه مزه کند؟ چرا مدام دور م ریرا ز یخوشبخت

 !است؟یعمرش در کنار ارم

 ."بن بست خالصم کن نیاز ر؛یدستمو بگ...... نجاتم بده! ایخدا.... خواهمیمرگ م یکم! خستم ایخدا" 

 

 یدستش به سمت ادکلن مردانه اش رفت و مقدار. انداخت نهیبه آ یساعتش را بست و نگاه دوباره ا یچرم بند

 یخال یجا ییچند ماه تنها نیدر ا. تخت نگاه کرد یافتاده رو یبه عکس سه نفره . دیاز آن را کنار گردنش پاش

 یچقدر روزها. نداشت زد شتریسال ب کی سبه صورت دخترکش که در عک یبوسه ا. را با آن پر کرده بود شیکنار

 !را ندانست شیبود که قدر زندگ اقتیلیچقدر ب! زود گذشتند یخوشبخت

از التماس . زده بود یمدت دست به هر کار نیدر ا. رفت رونیبالشت معصومه گذاشت و از اتاق ب یرا رو قاب

رده فکرش را ک! دروغ چرا؟. ردیزن بگ خواهدیکرده بود که مثال م یها هم که نقش باز یآخر نیا دیگرفته تا تهد

 یوجود داشت که بشود به اندازه  یدختر مگراصال ! نبود یبود که جدا کردنش کار راحت ریگ ییدلش جا یبود ول

 معصومه دوستش داشت؟

 بله؟: بزرگ فبلتش انداخت و جواب داد یبه صفحه  ینگاه. مشغول بستن بند کفشش بود. زنگ خورد لشیموبا

 ا؟یمگه نگفتم زودتر ب ؟ییکجا: - 

 .امیدارم م: جواب دادحصوله  یب

 .پرنده از قفس بپره خودتو برسون نکهیقبل از: - 
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 گرید نیا. رساندیتر خودش را م عیهر چه سر دیبا. تلفنش قطع شده یک دیشد و نفهم رهیخ شیکفش ها به

 ....فرصت بود نیواقعا آخر

االن که باهم روبه شوند  دانستیم. دییپایمعصومه را م یچشم ریگرفته بود و ز شیپا یرا رو ایخانوم هل افسانه

 . شودینقش چوب دو سر نجسش رو م

اصال به او نگفته بود ! ستیچرا؟ علتش چ دانستینم. زدیو اضطراب در تمام حرکات معصومه موج م شیتشو

 .دفعه بلند شود و عزم رفتن کند کی دیترسیم... کند زشیسوپرا ایکه قرار است با آمدن ارم

 "آخه؟ یتا حاال کجا موند! حمقوقت نشناسا یپسره " دلش غر زد در

را فشار  یبدون جواب دادن شاس. رفت فونیرا به بغل گرفت و به سمت آ ایهل. آرامش کرد فونیزنگ آ یصدا

 .داد

 ن؟یبود یمنتظر کس: دیدهانش را قورت داد و پرس آب

 ....هم آره هم نه: - 

 بود؟ دایپارم: را مرتب کرد چادرش

 !که باال خوابه دایمادر حواست کجاست؟ پارم! إ: تعجب نگاهش کرد پر

 ....شیروز ها نیا یحواس یلعنت به ب. را نوازش کرد شیشانیپ

 نیعصرانه گرفته تا ا یو چا کیاز دعوت ک. مشکوک بود شیبرا زیامروز همه چ. دیجوشیو سرکه م ریمثل س دلش

 ...مهمان ناخوانده

 معصومه جون؟ یخوریقهوه م: گذاشت و به آشپزخانه رفت نیرا زم ایخانوم هل افسانه

 .نه ممنون: نگاه کرد و جواب داد شیچا یخورده  مهیفنجان ن به

باالخره . ستادیا شیدر جا خیم نیبا ترس ع! عطرش خبر آمدنش را داد یباز شد و قبل از ورودش بو یبه آرام در

 .خودش هم وارد شد

 ...یییییییآخجون بابا: دیبلند شد و به طرفش دو شیاز جا عیمشغول بود سر شیاپن با عروسک ها ریکه ز ایهل

از  یاما مادرش در حال حاضر دست کم. منتظر کسب اجازه بود. و به مادرش نگاه کرد ستادیراه ا یها مهین یول

 ! ماست نداشت کی

به سمت معصومه . دیبه آغوش کشکرد و دخترکش را بعد از چهل و شش روز  یرا ط ایراه مانده تا هل یمابق ایارم

 یزن خودش و دخترش را چهل و شش روز از او مخف نیا. شد رهیشده اش خ نینفر یبرگشت و به چشم ها

 !"یزیلعنت به تو که هنوز هم برام عز" دیدر دلش غر! کرده بود

نبودند؟ صورتش ! ودندآنها که هنوز محرم هم ب! چادرش را سفت و محکم گرفته بود. را از نظر گذراند شیتا پا سر

هم معلوم بود که درشت تر شده  کلشیه. نبود یچشمش هم خبر ریز اهیس یاز آن گودال ها. تپل شده بود
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 ریهمه آب ز نیکه ا کردیم یشبختحد احساس خو نیتا ا یعنینبودش به او ساخته بود؟  نقدریا یعنی! است

 وسط باشد؟ یگریمرد د یپوستش رفته بود؟ نکند باز هم پا

 .خب نینیبش! شما دوتا؟ نیستادیچرا ا: با دو فنجان قهوه وارد شد افسانه

و  دیکشیمدام صورتش را دست م ایهل! معصومه هم بود اطینشست و حواسش به نشستن با احت ایارم

دلش  شتریب یول. دادیم انیدر م یکیرا  شیجواب بوسه ها. اندازه دلتنگش بود نیانگار او هم به هم. دیبوسیم

اصال همه جوره . بود دهش دتریسف شهیپوستش انگار از هم. را ببوسد زانیو آو یصورت یآن لپ ها استخویم

 دانست؟یم قیاو را ال گریخدا بار د شد؟یم یعنی. زدیدوباره بودن با او له له م یبرا. خوشگل شده بود

 کرده عوضش کنم؟ خی تییمعصومه جون اگه چا: همه سکوت را نداشت به حرف آمد نیکه انتظار ا افسانه

 یچه کند که مادر بود و مادرانه ها به همه  یول. شد مانیو پر آبش که به صورتش افتاد از کارش پش یشاک نگاه

منم مثل تو . دادیدل باد م دنتونیپسرم داشت از ند یول.... زمیشرمنده ام از روت عز! "غالب ایدن یحس ها

 ..."مادرم

 .بزنم دایبه پارم یسر هیمن برم : بلند شد شیجا از

 .میبر ایب! مامان ایهل: رفتنش به سمت پله ها معصومه هم بلند شد با

 م؟یبمون گمید یکوچولو هی شهینم: دیرا سفت چسب ایارم ایهل

 .بدو. میبر دیبا شهینه نم: ریدستمو بگ ایب یعنیدراز کرد که  ایفرستاد و به سمت هل رونیرا چادر ب دستش

افتاده  رونیشکم ب یهر دو چشمش رو. انداخت ایبه ارم ینگاه دزدک. و ارام از پدرش جدا شد دیلب برچ ایهل

 . مانده بود رهیاش از چادر خ

 .قرار گرفت شیجلو ایبرسد ارم رهیدستش به دستگ نکهیقبل از. یرا گاز گرفت و پا تند کرد به سمت خروج لبش

 "بکش قینفس عم هی. آروم باش. ستین یچیه. ومهمعص ستین یچیه" اش را به او دوخت دهیترس یها چشم

 !شکمش بود یحواسش پ یچشم دوخت ول قشیعم ینفس ها به

 .آن گذاشت و لمسش کرد یپروا دستش را رو یب

 .دیلغز ایدست ارم ریز یمثل ماه یزیچ. را با وحشت باز کرد و دو قدم به عقب رفت شیچشم ها معصومه

 معصومه؟ هیتو چ نیا: نوبت او بود که بترسد نباریا

 .... روانش چشم دوخت یاشک ها به

حد  نیرا که پدرش تا ا یچکار بچه ا خواستیم. بلند شد و وارد اتاق شد شیمصمم از جا. خودش بود نوبت

 .گذاشتیآشغال نم یایدن نیو پا به ا مردیهمان بهتر که م. پست و هرزه بود

اش را عوض کرد و در سطل  یخون یدکتر دستکش ها. خانوم پشت سرش وارد اتاق شد و در را بست افسانه

 زیر یها نیآشغال بود پر شده بود از جن یکه جا یسطل زباله ا. نگاهش با دستکش ها حرکت کرد. زباله انداخت

. کرد شیحرامش را راه ی طفهو ن نیجن. تخت را برداشت و به سمت سطل راه افتاد ریلگن ز یمنش. و درشت
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 چارهیب یها نیجن یمعده اش را رو ینداشته  اتیدلش بهم خورد عق زد و به سمت سطل هجوم برد و محتو

 .به نفس نفس افتاده بود. کرد یخال

 !ها بود؟ نیا انیحاللش م یجا بود؟ قبرستان بچه  نیطفل نارس او هم هم یجا یعنی

دراز  نجایا. شورت و شلوارتو درار. زیعز ایب: جمع کرد سپیمش شده اش را با کل یآدامسش را باد کرد و موها دکتر

 .به اون آشغاال نگاه نکن نقدریپاشو ا. بکش

آمد و چادرش را برداشت کمک کرد شلوارش را  کشیافسانه نزد. فشارش افتاده بود و تنش لمس بود! آشغاال؟

 ...اوردیدرب

که به نظرش پدرش  ردیرا بگ یود جان بچه اآمده ب... آن سطل بود ینگاهش هنوز پ دیتخت که دراز کش یرو

 ...به صالحش بود امدیبچه نم نیهرزه بود، که به نظرش ا

 یخدا هم م یشد که جلو حیوق نقدریا یدر کار خدا دخالت کند؟ از ک دادیاو که بود که به خودش اجازه م اصال

  کرد؟یم نییتع مانهیپ ینیعمر جن یبود که برا ایدن نیا یاو چکاره ! ستاد؟یا

 .پاهاتو باز تر کن: - 

غرق شده بود  یزندگ یها بیفراز و نش انیچقدر م. خوردندیبهم م کیتر کیتر شیدندان ها. دیلرزیم شیپا ران

 ! خدا را از خاطر برد ادیکه 

 ...گفتم پاتو باز تر کن یخانوم: - 

 .آورد رونشیاز خلسه ب شیپاها انیم یدکتر و برخورد جسم سرد فلز یعصب یصدا

 .نداشته باش یبا بچم کار.... خوامینم..... خوامینم: دیکش غیج

داد،  رونیرا که افسانه ب ینفس آسوده ا یصدا. کند یریقرار داد تا از کار دکتر جلوگ شیرا جلو شیها دست

 . دیشن

بار  نکهیاز دیترسیاز واکنشش م. دیترسیم. خبر نگه دارد یبچه ب نیرا از وجود ا ایکرده بود ارم یبه حال سع تا

را  شیتحمل استرس و تشو... دوباره حرف از حضانت شود نکهیا ای ندازدیاز او بخواهند بچه اش را ب گرید

را  تشیخودش وضع یخودش با دست ها الحا یول. آمدنش در آرامش به سر ببرد ایتا به دن خواستینداشت م

 .بدهد یمنتظر چه جواب یبرزخ یچشم ها نیحاال به ا دانستینم. رو کرده بود

 ه؟یتو چ نیا گمیم! یمیبا توأم خانوم رح: - 

 ؟ییبابا ؟ییبابا: دیشلوارش را کش ایهل

 جانم بابا؟: گشتیهمچنان مصرانه در صورت معصومه دنبال جواب م نگاهش

 ...گذاشته ین یاون تو ن. ارهیب یبرام داداش خوادیم یمامان: - 

که بود؟ مگر مال او را دو ماه  یبچه  نیا ؟یآن هم از نوع داداش ؟ینین. آتش چشمانش فرو کش کرد یها شراره

 سقط نکرده بود؟ شیپ
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 یآن روز ست؟یعکس العملش چ دانستینم. بود و منتظر واکنش پسرش ستادهیدر اتاق خواب ا یجلو افسانه

رامش معصومه بود هم بخاطر به سنگ خوردن که به دروغ گفته بود معصومه بچه اش را سقط کرده هم بخاطر آ

 . سر پسرش

 ه؟یچ شیقض گهیبچه د نیمعصومه؟ ا گهیم یچ ایهل: - 

که قرار بود سقط  هیهمون بچه ا. نداره یا هیقض: از همان باال جواب داد. دیدیشدن را صالح نم میقا نیاز شیب

بچت  ندفعهیا. یشیدوباره بابا م یدار گمیم کیتبر. االن شده پنج ماهه. نداد تیبشه که مادرش دلش رضا

 .پسره

 شم؟یکه فقط نفهمم دوباره دارم پدر م یدخترمو نشونم نداد ،یشد میهمه مدت ازم قا نیا: - 

 . بخواهد دلش سوخت نکهیسوز داشت که بدون ا شیلحن و صدا آنقدر

 ...خونه میگردیهاتو جمع کن برم لهیبرو خونتون وس: - 

 .ردبه افسانه نگاه ک ملتمس

 ایبچه که سالم و سالمت به دن شاللهیا. کنهیاون بهتر ازش مراقبت م. مادرش یبزار بمونه خونه ! مادر جان: - 

 .میزنیحرف م ندهیآ یبرا متونیاومد در مورد تصم

از زن و بچه  تونمیکدوم مراقبت بهتر؟ من خودم م ؟یحرف چ: را ماساژ داد شیرا برداشت و چشم ها نکشیع

 .هام مراقبت کنم

 .را پشت معصومه گذاشت و به سمت در هل داد دستش

 ....تونمیمن نم ایارم: - 

امروز چوب خطت  یکاف یبه اندازه . و جمع کن لتیبرو زودتر وسا: محکم تر هلش داد نباریحرفش رفت و ا انیم

 ...پر شده

که حاال آنقدر  کردیم یزندگ یخانه و کنار مرد گشتیبرمبعد از سه ماه . دیترسیگر م دیمرد تهد نیاز. دیترسیم

که نامحرمش هست  یو انگار کنار کس شدیپشتش سوزن سوزن م یدستش رو یبود که جا بهیغر شیبرا

 ....خواستیاو نم یول شدیهم م دیشا. شدیگونه نم نیا! بود ستادهیا

 . ایهل ایشد و پشت سرش ارم اطیوارد ح. دادیبود و به آنها آب م ستادهیها ا یکنار شمعدان ابوالفضل

 چه خبره؟ نجایا: انداخت نیرا به زم لنگیو ش دیابرو در هم کش دنشیبا د ابوالفضل

 . هاتو جمع کن لهیتو برو وس: کرد تیمعصومه را به سمت خانه هدا ایارم

 .اومدم ببرمشون خونه: کرد و گفت نشیشلوار ج بیرو به ابوالفضل دست در ج و

 ؟یک یبا اجازه : تر شد ظیغل شیها اخم

 .هنوز زنمه. ندارم اجیاحت یکس یبه اجازه : - 

 . هم ناراحت شد هم خوشحال ایارم دنیآمد و از د وانیبه ا دیناه
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 .دور خواهر منم خط بکش. تیزندگ یبرو پ: - 

 .دور زنم خط بکشم یچطور. خواهرت؟ خواهر تو زن منه: زد پوزخند

 .شیداد لمونیو کبود تحو اهیکه س یهمونطور. روش یکردیکه دست بلند م یهمونطور: باال رفت شیصدا

 .اشتباه کردم. من شرمندم: انداخت نییرا پا سرش

چه  زارمیرو دوش تو نم گهیدخترم د نیا یمن جنازه  ؟یچ شدیم شیزیاگه خواهرم چ ؟یاشتباه کرد ن؟یهم: - 

 ...با خودش چند چنده سیکه معلوم ن یدست آدم مشیحال و روزش بسپار نیبرسه با ا

 . حق با او بود. گفتن نداشت یبرا یحرف. کرد سکوت

 .میو باهات بفرست یکس ستیچون قرار ن. یبهتره بر: - 

 ...ستادمیا نجایمن ا. آقا ابوالفضل؟ بسه مادر: چادرش را محکم کرد دیناه

 .سالم حاج خانوم: - 

 ....سالم پسرم: - 

 ....خونمون میدوباره اومد.... آخجون.... آخجون: - 

گند خانه را . به دور و برش انداخت ینگاه اجمال. کردیم یبیخانه غر یبا فضا. جانش را گرفته بود یهمه  استرس

بمب  کایبه آشپزخانه انداخت که انگار آمر میاز اپن نگاه. شده بود یدر هم قاط گارینم و س یبو. برداشته بود

 . را آنجا انداخته بود شیمایروشیه یها

 !!!یستادیا نجایتو که هنوز ا: - 

 !ـــــعیه: - 

 . قلبش گذاشت و به عقب رفت یرا رو دستش

 ...یترسیهنوزم زود م: - 

 . آن گذاشت یرا رو تزایپ یکرد و جعبه ها یرا خال لهیپر از وس زیم. باال انداخت و به آشپزخانه رفت ییابرو

 .شام ایب ؟ییبابا ا؟یهل: - 

و  ییهوی یبچه  نیا ونیرا مد زیهمه چ. به معصومه نگاه کرد که هنوز معذب وسط هال مانده بود یچشم ریز

و محجوب  بایزن آرام و ز نیا. کرد یقولنامه م یزندگ نیا یشش دنگ حواسش را پا نباریا. بود زشیمادر زن عز

 ...فقط... فقط مال او بود

. دختر را بهم بزند نیا یکند که آرامش نداشته  یامشب کار نیقصد نداشت هم ...رفتیبدنش رو به باال م یدما

بخور تا  یزیچ هی ایب: از پشت چادرش را برداشت. و به سمتش رفت دیچ زیم یبار مصرف را رو کی یها وانیل

 ...یضعف نکرد
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 یچقدر چاق. ه تر شده بودچقدر جا افتاد. شالش را مرتب کرد و به آشپزخانه رفت یرا گاز گرفت و کناره ها لبش

. رفتیقنج م دنشیبه آغوش کش یدلش برا... حاال یفقط شکمش بزرگ شده بود ول ایسر هل... امدیبهش م

 .امدیم نییاز پله ها پا یبه سخت شیدخترکش با عروسک ها. دوباره خانواده اش را بدست آورده شدیباورش نم

  ؟ییبابا یاریبا خودت م هیچ نایا: - 

 .با عروسکام شام بخورم خوامیم: ستادیا

 ...گرسنش شده شتریکه ب یاون. اریب شویکیفقط : اش را خواراند چانه

 ! را خورده بود شیتزایاز پ یمیبرسند او ن زیآن ها به م نکهیقبل از! بود دهیگرسنه ند نطوریبه حال معصومه را ا تا

 ...شام بخورن ارمیعروسکامو ب زارهینم ییمامان؟ بابا: شد زانیمعصومه آو یبه پا ایهل

 بود؟ شیچند ماه پ یایهمان هل نیا. باال رفت شیابرو یتا کی برد؟یمادرش م شیاو را پ تیشکا کرد؟یم گله

عروسکات باهم  شیببر پ: را با جعبه به دستش داد شیتزایپ یمانده  یاش را قورت داد و دو قاچ باق لقمه

 .هزینر نیزم یرو یزیمواظب باش چ. نیبخور

بعد هم معصومه به  یچند لحظه . پرواز کرد شیگفت و جعبه به دست به سمت عروسک ها ییبلند باال چشم

 .بلند شد زیکرد و از پشت م یتشکر یآرام

.... کند ریشکمش را س گرید ییرفت تا جا یگریرا قبل از او خورد و د شیغذا یکی. شام تنها گذاشتند یرا برا او

 . کور شد شیاشتها. و جعبه را پس زد دیکش یپوف کالفه ا

اصال  کرد؟ینبودند به آن ها فکر م یوقت یعنی! تخت بود یکه توجه اش را جلب کرد قاب عکس رو یزیچ نیاول

دست  کردیم یزندگ ییسرخر در خانه اش به تنها یسه ماه که ب نیکه در ا کردیباور م دیوقت فکر کردن داشت؟ با

 ؟...از پا خطا نکرده

 یحنانه  یخسته شده بود از بس لباس ها. تنگ شده بود شیلباس ها یدلش برا. لباسش را باز کرد یکشو

 ...گشاد مادرش را یدو ماه آخر هم لباس ها نیا. بود دهیرا پوش چارهیب

از آن  یادگاریرا که فقط به جهت  ایهل یباردار راهنیپ شیقسمت کشو نیاز انتها تر. کردیم تشیشلوارش اذ کمر

بود را  ختهیر نیزم یرا که پخش و پال دراورده بود و رو ییهنوز لباس ها. دیروزها نگه داشته بود را دراورد و پوش

 .وارد اتاق شد ایباز شد و ارم یمرتب نکرده بود که در با تقه ا

پشت گوش زد و را با خجالت  شیموها. دادیگردتر و تپل تر نشان م راهنیپ نیبلند تر شده بود با ا شیموها

 . انداخت و لب به دندان گرفت ریگناه کار سر به ز یمثل آدم ها

تو : جمع کرد و در همان حالت گفت نیزم یرا از رو شیخم شد و لباس ها....! بود پر سر و صدا ییدلش غوغا در

 .کنمیرو جمع م نایمن ا. دراز بکش

 .حجاب گشتن معذبش کرده بود یطور ب نیا. خدا خواسته به تخت پناه برد از
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و بعد از جا به  دیکش قیدم و بازدم عم کی. بود دهیبدنش به هزار رس یدما. لخت و پرش نگاه کرد یمچ پا به

 .رفت رونیلباس ها ب ییجا

به  شیعروسک ها انیدر اتاقش م یجلو ایهل. از التهابش کم شد یدود کرد تا کم اطیدر ح گاریدو نخ س یکی

را کنارش  زشیعز یعروسکش، همان مو فرفر نیمحبوب تر. خواباند شیبغلش کرد و سر جا. خواب رفته بود

 . خواباند

 یاز رو یسر. مورچه دور و برش جمع شده بودند یشده بود و کل خایجگر زل نینگاه کرد که ع تزایپ یجعبه  به

 . تأسف تکان داد و به آشپزخانه رفت

 قالب کرد و فکر کرد، از کجا شروع کند؟  را پشت سرش شیها دست

 .بودند تیها به نظرش در اولو آشغال

از ! ستیمشغول چکار دانستینم یول دیشنیم نییتق و توق از پا یصدا یغلط زد هر از گاه شیدر جا یکم

کالفه در . داشت ازیتوأم با عطر را ن گاریس یبو نیا. کنارش باشد ایبه خانه آمده بودند دوست داشت ارم یوقت

خواب . سر زد ایبه اتاق هل. شد لندب شیو از جا اوردیتاب ن نیاز ا شیب. زد شیدر موها ینشست و چنگ شیجا

 !مرتب شده بود بایاتاقش هم تقر. بود

خنده ! شستیداشت ظرف م. دیباال پر شیابروها. دیکش یرفت و از اپن سرک نییاز پله ها پا اطیو با احت آرام

 . منظره نگاه کرد و لذت برد نیبه ا کیبه آشپزخانه رفت و از نزد. داد اش را قورت

 .تو آب بکش شورمیمن م: ستادیلبخندش را جمع کند جلو رفت و کنارش ا نکهیا بدون

 نیهم توانستیبود م یخوردن یادیدختر ز نیبهش انداخت، ا ینگاه میاز باال ن. سر و گردن از او بلند تر بود کی

 . او هم جا باز کند یکنار رفت تا برا...! لقمه اش کند کیحاال 

 .فقط شستند یحرف چیساعت بدون ه مین. دیطول کش یساعت میظرف ها ن شستن

 .بود ستادهیسر پا ا یادیز کردیاستراحت م دیبا. دیرسیکبود به نظر م یورم کرده بود و کم شیپاها

. خورد چیدورش پ یزیگرم افتاده بود که چ شیازه چشم هارفت او هم به تخت پناه برد ت ییکه به دستشو ایارم

که  یکس. خودش را به دست او سپرد. کندیم ازیکه چقدر احساس ن دیفهمیتازه م. کنار گوش و گردنش داغ شد

 ....شده بود شهیطاقت تر از هم یبعد از سه ماه دور بودن ب

 باش، شانه شانه کنارم نگونهیا شهیهم

 .که سال ها فقط حسرتش را داشتم آنگونه

 .که تا امروز کور مانده ییاز عشق بگو، از ماندن، از آرزوها بازهم

 .دو نفره فیشروع تصن نیبوسه باش، آرام بخش تر میبرا

 ....شهیآغاز باش، هم شهیهم میها، پر از طپش، برا نیپر از معما، مثل اول ،یهم خوابگ نیاول مثل

 .کنمیم فیرا رد شیو من فقط واژه ها یکرد ترانه که آغاز نیهم مثل
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 .... باش پر طپش نگونهیا شهیهم ،ییترانه ها تو نبض

 :ششم فصل

صحبت  مهیدر مورد خوب و بد بودن مراسم ول دیافسانه خانوم و ناه. و پرند بود ایبا عرش یمشغول باز ایهل

 . کردندیها نگاه م بچه یهم کنار هم نشسته بودند و به باز دایو پارم نیرام. کردندیم

 ریسرش درگ یرو دیبا چادر سف یگرید کردیم یباز شیبود و با چا نییسرش پا یکیرفت به آن دو که  حواسش

 ...بود

 . شانه اش نشست و او فورا برگشت یرو یدست

 رو ببرم؟ وهیم: - 

 .آره ببر: را داد ایاپن فاصله گرفت و جواب ارم از

. لبخند زد نبیبرادرش در کنار ز ریبه سمتش رفت و به تصو. دوباره زنگ خورد فونیبه هال برگردد که آ خواستیم

گذاشته بود و آرام آرام قدم بر  نبیابوالفضل دستش را پشت کمر ز. ستادیا وانیا یدر هال را باز کرد و رو

 ...شدیبردارش داشت پدر م. داشتیم

 . کرد تشانیکرد و به داخل هدا شانیبا هر دو یگرم یروبوس

 . آنها دوباره شلوغ شد و پر سر و صدا دنیاز د جمع

. دیرا نوش شیاز چا یقلپ. رفت کردیکه با لبخند نگاهش م ایبرداشت و به طرف ارم زیم یرا از رو شیچا فنجان

و  نیتر دینگاهش دوباره به سمت جد. اشک در چشمانش جمع شد. اش با هم سوخت یدهان و گلو و مر

 . زوج جمع رفت نیساکت تر

 .کردینگاه م نبیز یبه شکم برامده  یگریبود و د رهیخ شیشده بود و به جوراب ها نهیدست به س یکی حاال

زد و  یلبخند ایارم. ندیرا بب ایباال برد تا صورت ارم یسرش را کم. دور کمرش رفت او را به خودش چسباند یدست

 "عاشقتم" لب زمزمه کرد ریز

 ....چشم در چشم شد یکش آمده رو برگرداند که با نگاه یزمزمه کرد و با لب ها یا"  وونهید"هم در جوابش  او

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

. رفت ییتقال کنان با شکم برامده اش به سمت دستشو. کنارش نبود ایارم. شده بود داریشب از خواب ب یها مهین

 . خوردیتکان م شیاو سر به سجده گذاشته و شانه ها یشد که سر سجاده  ایارم یراهش متوجه  یها مهین

 !وقت نماز صبح بود. به ساعت انداخت ینگاه. بود دهیاز تعجب باال پر شیابرو یتا کی

 ...کردیغسل م دیبا. به حمام رفت ییدستشو یجا به

نگار با رفتن او ا. خواستیم قیتوف ارتشیشده بود که ز یدور تر خادم حرم ییجا لیسه. آرام شده بود شانیزندگ

او بود  یهنوز قلبش در گرو یبعد از ازدواجش مدت کوتاه. کم تر شدند شیراحت شده بود و دغدغه ها الشیخ

در هوا معلق ماند تا  یو مابق فتر ایاز آن حس به سمت ارم یو کم دندیپر کش شیبعدش تمام حس ها یول
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ناخواگاهش  ریدر ضم شهیهم یندارد ول یبه کس یحس کردیبا خودش فکر م. آمد شیطالق پ یکه ماجرا یزمان

از  یچشمش که نه حت یگفت منتظرش نباشد و خودش را از جلو یوقت. بود لیاز طرف سه یمنتظر گوشه چشم

 .معلق در هوا برگشته اند یآن حس ها دیشهرش هم محو کرد تازه فهم

 .و شرمنده شود مانیو بعد ها پش اوردیبدر یباز وانهید کیکه رفت و نماند تا او دوباره  کردیرا شکر م خدا

 ونیبه او مد ییجورا کی. دکتر نامجو بود. زنگ خورد لشیبه خانه برگشت چند روز بعد موبا ایبا ارم نکهیاز بعد

در آخر هم . شیاز برگشتنش گفت و تشکر کرد بخاطر مشاوره ها و کمک ها. با هم صحبت کردند یلیخ. بود

نامجو . یگر یمثل منش یآن هم کار دهدیاجازه کار کردن به او نم ایچون ارم گرددیبه مطب برنم گریگفت د

 .از درون به بخت بد خودش لعنت فرستاد یگفت ول کیخودش را مشتاق نشان داد و تبر

قبول شده بود و  یدانشگاه سراسر نبیز. کنکور برگزار شد یهم بعد از آمدن جواب ها نبیابوالفضل و ز یعروس

 . کندیم یحسود نبیمعلوم بود که به ز شیخودش بود و از حرف ها و کارها یبود که تو یمدت. نور امیحنانه پ

حداقل تا ورودش به  گفتیاو م یجواب مثبت بدهد ول شیاز خواستگار ها یکیهمچنان مصر بود تا به  مادرش

 .دست نگه دارد یدانشگاه کم

مادرشان جهازش را به همانجا  ییبخاطر تنها. نکرد یاعتراض چیهم ه نبیجدا نگرفت و ز یخانه  ابوالفضل

اتاق ابوالفضل و مادر را برداشتند تا  نیب واریو د دندیبه سر و صورت خانه کش یهر چند قبلش دست. انتقال دادند

 . نقل مکان کرد یمادر هم اتاق آقا مرتض. اتاق بزرگتر شود یکم

ماه آخرش . بردیلذت م شینبود و از لحظه ها الشیخ یول رفتیراه م یچاق شده بود و به سخت یحساب نکهیا با

نکرد و  دایکه اندازه اش باشد پ یلباس مناسب. آمدن بچه اش صبر نکردند ایکه چرا تا به دن زدیبود و مدام غر م

 .مجبور شد بدوزد

 یملود کیخوان در قسمت زنان و  یملود کی. در تاالر برگزار شد و به خواست حاج فتاح ساز و آواز نبود یعروس

 . خوان در قسمت مردان

 ...مشهد شدند یهم عروس و داماد راه یعروس یفردا. برگزار شده بود یعال زیچ همه

" که زدیغر م یوقت. بود ایارم هیکه باز هم شب یپسر. آمد ایاو هم به دن یایعرش دیو ترم جد دیشروع فصل جد با

و جواب  دیخندیغش غش م ایارم" رهیکه به من نم شونیچیآوردنشونو دارم ه ایبه دن ی فهیمن فقط ظاهرا وظ

 " نهیآفر یمثل تو نم گهیخدا د. خوشگلم یدونه ا هیتو فقط " دادیم

را برداشته  شیرفته بود و ابروها شگاهیبه آرا دیبگو یبه کس نکهیروز بدون ا کی. وارد دانشگاه شده بود حنانه

 . هم نگرفته باشد یخشک و خال یاجازه  کی یحت شدیباورش نم. انگشت به دهان مانده بود چارهیب دیناه. بود

 "مثل امال بگردم خوامینم" جمله بود کیهم  هشیتوج

 .دختر سخت شده است نیکنترل ا گریحس کرد د. دیترس یکم دیماجرا را از زبان مادرش شن یوقت
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 یکاراش برا نیا. شهینگه داشتنش داره سخت م گهید. یکن یمامان فکر کنم بهتره خواستگاراشو بهش معرف: - 

 .دهیجلب توجه اشو از دست م ی زهیازدواج کنه انگ یوقت. جلب توجه پسراست

 .زمزمه کرد و اشکش را پاک کرد یدانمیچه م مادرش

 .آرام تر و قابل کنترل تر شد یبرگشتن ابوالفضل اوضاع کم با

 یحنانه وا بدهد و ب یبود که با آمدن همان اول نیمعصومه مدام دل نگران ا. خواستگار ها به خانه باز شد یپا

بو دار به  تیوضع یبود کم یمنف شیجواب ها یچند بار متوال یوقت یول. چون و چرا جواب مثبت را بدهد

 .دینظرش رس

 .حرف بکشدزبانش  ریاز ز یاو را به خانه اش کشاند تا کم یبهانه ا به

 .خانوم دانشجو دییبفرما: را به طرفش گرفت ینیریش ظرف

 .برداشت ینیریش کیمبل خواباند و  یرا رو ایکرد و عرش یبامزه ا ی خنده

 ؟یاستاد دانشگاه تور کن هیمثل من  یدانشگاه چه خبر؟ تو نتونست مینیبب فیخب تعر: هم نشست خودش

آفتابه آب با  هی دیبا میبر میهم بخوا ایما در. زنن ای رنیپ ایهمه ! دلت خوشه ها: نازک کرد و گفت یچشم پشت

 .میخودمون ببر

 .کرد دایمورد خوب پ شهیهم م ایخب اشکال نداره تو همکالس: که به سنگ خورد رشیت نیا

 .نگاشون کنه کنهیرغبت نممشت پسر اسکل دورمون جمع شدن که آدم اصال  هی: تأسف تکان داد یاز رو یسر

 .شهینم دایخوب پ سیک هیتو اون خراب شده  یعنی! بابا یا: ختیبهم ر اعصابش

 ....داره یگریج یپسرا کی. نایا نبیبرو دانشگاه ز ایحاال ب. هینه بابا قحط: - 

 ازدواج؟ یبرا یو در نظر ندار یکس یحاال؟ بدون شوخ ستین یخبر: گفت دیجویاش را م ینیریکه ش همانطور

 .کنمیهست دارم روش فکر م یکی: گذاشت و متفکر گفت شیزانو ها یرا رو شیدست ها ساعد

 هست؟ یخب؟ ک: دیبه خودش خونسرد که شد پرس. باز هم حدسش درست از آب درامده بود. دیلرز قلبش

 .دایبرادر شوهر پارم. نیرامت: دهانش را قورت داد و نگاهش را به او داد آب

 "تو راهه ییآبرو یباز چه ب. رحم کن ایخدا. "نشست شیشانیپ یرو دستش

 .جلو انیگفت اگه جوابم مثبته با خانوادش ب. کرد یازم خواستگار: - 

 ؟یگفت یتو چ: داد رونیحبس شده اش را ب نفس

 بشه؟ یکه چ یایبگم جوابم مثبته شما با خانوادت ب یالک. ازتون ندارم یشناخت چیگفتم من ه: - 

 " ذره عقل تو سرش هست هیپس هنوز ! ایخدا" 

 .جلو انیکه اگه من جوابم مثبته اونا ب میمدت در ارتباط باش هی میتونیاونم گفت م: - 

 ؟یبه مامان گفت: چانه اش مشت کرد ریرا ز دستش
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 گهیکردن و م هیگر کنهیاالن تا بهش بگم شروع م. رو نداره زایچ نیا یمامان اصال جنبه . معلومه که نگفتم: - 

پسر  خوادیاصال شناخت نم. نظر خانواده باشه ریز دیبا زایچ نیا یکنیم خوادیدلت م یهر کار. یخودسر شد

 .گهیخانوادشم که خوبن ازدواج کن د هیخوب

 ن؟یچند وقته در ارتباط ه؟یحاال تو نظرت چ: دادیبه او حق م یبار را کم نیا

کال هم . دهیاس م ای زنهیبهم زنگ م یماهه که گاه هیفقط  یول ادیازش خوشم م هیپسر خوب: دیکش یعمق نفس

 .خردم من از خودم هیخرده اون از خودش گفت  هیشاپ  یکاف میرفت. مینرفت رونیباهم ب شتریدوبار ب

 ؟یو جواب آخر و بد یایبا خودت کنار ب یبتون یتا ک یکنیفکر م: زدیرا م شیدلش شور خواهر کوچولو. بود نگران

 ...گهیدو ماه د یکی دیشا: جواب داد یشد و با مکث نسبتا طوالن رهیخ شیجلو زیم به

 .کردیم یرا از او مخف یزیدختر داشت چ نیا. ستیها ن نیفقط هم گفتیم حسش

همه . نه همه اش را یرا گفته بود ول تیاز واقع یکم. بود ریتمام ذهنش درگ گشتیخواهرش برم یاز خانه  فقط

 یهما کردیحس م. فتدیب هیبه گر یکرد کم مانده بود از خوشحال یو خواستگاراز ا نیرامت یبود که وقت نیاش ا

 یول... یرا بکند ول هیو قال قض دهدبله ب کیهمان لحظه  خواستیدلش م. نشسته شیشانه ها یرو یخوشبخت

 !وجود دارد یول کی شهیهم

وقت  نیاز رامت. کردیهول م دیاش داشت؟ فعال نبا یکه در گوش ییها لمیآرش را با آن ف کرد؟یرا چه م آرش

نبود به جز  میمستق یصراط چیاو به ه یول. هم صحبت کرد ادیبا آرش صحبت کرد ز. خواست و از او جدا شد

 . باشندباهم  گریبار د کیو  ششیبار برود پ نیآخر یبرا نکهیبه جز ا.... نکهیا

رفتنش  دانستیم. بود دهیجا نرس چیبه ه یماه را فکر کرده بود فکر کرده بود فکر کرده بود ول کی نیا تمام

کمک خواستن هم عاقالنه  دانستیم. ستیهم عاقالنه ن یگریگفتنش به کس د دانستیم. ستیعاقالنه ن

 . ستین

 ...قرار گرفته بود و باز هم خودش بود خودش دیجد طیشرا کیهم در  باز

 دیبا دیشا یبه خوشبخت دنیرس یبرا. دست تکان داد و سوار شد یتاکس یبرا. احمقانه بود هیقض نیدادن ا کش

 ...کردیم سکیر

در را باز  یال. فرستاد رونیب چیو حوله پ دیرا آب کش ایمعصومه هل. دیایاش بند ب هیتا گر دادیرا تاب م ایعرش ایارم

 .اریرو ب ایعرش: را صدا کرد ایکرد و ارم

. ندیدر را با پا هول داد تا کامل باز شود و معصومه را بب ایارم. ردیفرستاد تا بچه را بگ رونیدر ب یرا از ال دستش

 . نکرد یتوجه ایارم یطانیش یحرص زده در حمام را بست و به خنده 

تخت نشست تا به پسرک  یاول پوشاند و رو ایلباس عرش. آمد رونیو ب دیچیحوله پ ایخودش و عرش دور

 .شدیم دایهر جا که او بود سر کله اش پ زدندیرا اتش م شیهم که انگار مو ایارم. دهدب ریگرسنه اش ش شهیهم

 .دادن معصومه نگاه کرد ریو به ش دیتخت دراز کش یرو کنارشان
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حمام کرده بود و زود . اش از مک دهانش ول شود نهیو صبر کرد س. دیمشت شده اش را بوس یها دست

مجبور بودند هر شب به حمام . او و لجباز بود که از دستش کالفه شده بودند هیآنقدر گر. خوابش برده بود

 .ببرندش تا خسته بشود و زودتر بخوابد

 .ببر بزارش رو تختش: - 

 .سرش برداشت و بلند شد ریدستش را از ز ایارم

کلک  یا: د شدوار ایرا از کشو دراورد تا خواست بپوشد ارم شیلباس ها عیاز فرصت استفاده کرد و سر معصومه

 .یکه خودت لباس بپوش اهیدنبال نخود س یفرستیمنو م

 . پشت بغلش کرد از

 .تو ادیم ایوقت هل هی! نکن: کرد پسش بزند یگفت و سع یکالفه ا نچ

 .دهیتخت گرفته خواب. شناس فهینترس بچمون وظ: به حرکت درامدند شیها دست

 ...است دهیفا یب که مقاومت در برابرش دادیبدنش نشان م یکیزیف حالت

بچه  یترس از خرابکار یول. داشت دنیخواب شتریبه ب یبیعج لیچشم باز کرد م ایو عرش ایهل یاز سر و صدا صبح

 .دادیرا نم دنیخواب شتریب یها اجازه 

به  یدست. داغ شده بود یبدنش حساب. کردیبه شدت درد م شیگلو. بود ستادهیحرم ا اطیرا در ح شبید تمام

 کیکلد استاپ و  کی. شد و به اتاق خوابش پناه برد تشییوارد سو. تب هم که کرده بود! بله. دیکش شیشانیپ

نتواند  شدیباعث م دنیخواب پشتبه  نطوریشده بود و ا پیک شینیب. دیخورد و دراز کش نیکدئ نوفنیاستام

 .را بست شیگذاشت و پلک ها شیچشم ها یساعدش را رو. نفس بکشد

 یخش دار یرا گرفت و با صدا یاز کنار بالشتش گوش. به صدا درامد لشیبرده بود که موباکامال خوابش ن هنوز

 بله؟: جواب داد

 ؟یعمو؟ خودت: - 

 شما؟: دادینم صیبود و صدا را تشخ اریهش مهین

 .حنا ام: - 

 افتاده؟  یحنا؟ اتفاق یخوب: نشست شیجا در

 .بود دهیهنوز به هفت نرس شیبه سمت ساعت رفت که عقربه ها نگاهش

 .دیشنینم یزیفس فس چ یصدا جز

 افتاده؟ همه خوبن؟ یکس یبرا یالو؟ حنا؟ اتفاق: شد نگران

 .شد لیتبد هیگفت و فس فسش به گر یاوهوم بزور

 اونجا چه خبره؟ ؟یدختر نصفه عمرم کرد: - 
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شد تا به  بلند شیاز جا. قطع کرد یول. شماره اش را گرفت عیسر. به نفس نفس افتاده بود. قطع شد تماس

 . آمد شیبرا یامیپ دنشیقبل از رس. سمت تلفن برود

! عمو. یفقط تو رو خدا قول بده کمکم کن. دمیم حیاالن تو اس براتون توض. پشت تلفن بهتون بگم شدیروم نم" 

 ..."بدبخت شدم

 . به سرش شده یحدس بزند چه خاک توانستینگفته م. نشست شیدر جا همانجا

 ...آمد یبعد امیپ. را جمع کرد شیآورد و لباس ها رونیساک کوچکش را ب. به اتاق برگشت. نبود زیجا تعلل

........ 

بسته  کی یبه اضافه  یبسته قرص اچ د کیبه داروخانه رفت و  لیسه یطبق گفته . دیرا باال کش شینیب

 .اپ هاش یباز شدن کاف یصبح بود برا یادیهنوز ز. آمد رونیو ب دیخر دیمتوکلوپرام

ادامه دهد؟ چقدر  نگونهیا توانستیواقعا ارزشش را داشت؟ تا کجا م. شروع به قدم زدن کرد ابانیطول خ در

 ش؟یها لمیپخش شدن ف ایبدتر بود  نیداد؟ ا حیتوض شیو ماجرا را برا لیداد به سه امیشده بود که پ حیوق

 یاو راهکار بهتر دیشا کرد؟یل مشورت میبد و بدتر بد را انتخاب کرده بود؟ بهتر نبود قبل رفتنش با سه انیم

 !سراغ داشت

 "؟یدوازده منتظرم بمون کیتا نزد یتونیم. ساعت نه پرواز دارم. گرفتم طیبل. " بلند شد امشیزنگ پ یصدا

... بود میتازه هشت و ن. به ساعتش نگاه کرد. سر داد شیمانتو بیرا به ج بلشیفرستاد و دوباره موبا تونمیم کی

 ...گذشتیحاال مگر ساعت م

در را . که حنانه در آن بود رفت یشاپ یبه طرف کاف میدربست گرفت و مستق کیگرفتن ساکش  لیمحض تحو به

 .سرش تکان خورد یباال یکه باز کرد زنگوله 

دختره . بود رهیخ لشیحواسش نبود و به موبا. بود که چادر به سر داشت یکرد چون تنها کس دایرا زود پ حنانه

 .نثارش کرد و به سمتش رفت یاحمق

 .سالم: - 

 .خوردیم شیدختر همه اش از سادگ نیا. دلش سوخت. رنگ به صورت نداشت. ترس سرش را بلند کرد با

 .ریبگ: برگ دستمال به سمتش دراز کرد کی. راه افتادند شیها اشک

خودش را  یرا ماساژ داد و اجازه داد کم شیها قهیشق. کرد هیصورتش گذاشت و از ته دل گر یرا رو الدستم

 . سبک کند

 .از دکتر زنان وقت گرفته بود یباز یپارت یدوازده با کل یبود برا میو ن ازدهی. به ساعتش انداخت ینگاه

 .میوقت ندار ادیز. دکتر میبر دیبا. بلند شو گهیبسه د: - 

 .یجمع کن دیو تو با امیگند کار یهمه . دیببخش: پر آبش را به او دوخت یعسل یها چشم

 . ستیحرفا ن نیپاشو االن وقت ا: بلند شد شیو از جا دیکش یکالفه ا پوف
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 .رفته نیبکارت کامال از ب. حدستون درست بود: را دوباره به چشم زد نکشینشست و ع شیسر جا دکتر

 .رد و بدل کرد نشانیب یدکتر نگاه مشکوک. دوباره فس فسش را از سر گرفت حنانه

 ن؟یازدواج کرد ای نینامزد: - 

 یبرا. میبود غهیراستش ص. مینامزد: مداخله کرد لیبدهد سه یوحشت زده سر بلند کرد و تا خواست جواب حنانه

 .نیکنیم یمنوپالستیکه شما ها میبدون میخواستیم. حرفا نیو ا شتریب ییآشنا

بنده  رینخ ه؟یمنوپالستیبه ها یاجیچه احت گهید نیاگه نامزد: را باال داد شیابرو یتا کیزد و  یپوزخند دکتر

 .کنمیم یرو بهتون معرف یا گهیکس د نیاگه بخوا یول دمیانجام نم

 .نیکنیلطف م: حنانه کرد و گفت یافتاده  نییبه سر پا ینگاه مین لیسه

**** 

 بیس یکاسه . کنار در خشک کرد یرا با حوله  شیو دست ها دیآب چکان چ یرا رو دهیآب کش یها ظرف

کرد و به  زانیشعله اش را م. آب گوشت را هم زد گریو بار د ختیخرد شده را برداشت و در قابلمه ر یها ینیزم

را  شیمو رهیگ... یآفتاب شرق. دبو کیشبکه . را روشن کرد ونیزیاز مبل ها نشست و تلو یکی یرو. هال برگشت

 . و پشت سرش جمع کرد چاندیرا پ شیفر و مشک یباز کرد و موها

 ! شده بود میو ن کی. باال رفت شیابرو. به ساعت انداخت ینگاه. اش سر رفته بود حوصله

  ؟یاینم. ناهار حاضره. زمیسالم عز: دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیموبا

 .دمیرس یتا تو سفره رو بنداز. انوممتو کوچم خ: لحظه بعد جواب آمد چند

 ...ناهار! حنا: به اتاق حنانه زد یبلند شد تقه ا شیصورتش نشسته بود از جا یکه رو یلبخند پهن با

چند هفته بود . امدین رونیحرصش درامد که حنا باز هم ب. آمد رونیب یآشپزخانه برگشت و با سفره و سبد سبز به

 .آمده بود اوضاعش بدتر هم شده بود شیخواستگار سمجش هم که پ نیا انیجر یخودش بود از وقت یکه تو

 یمیبا آنکه صم. مشغول جمع کردن کاسه و قاشق شده بود. به در زد و دوباره به آشپزخانه رفت یگرید ی تقه

 شهیحنانه هم. به سر دراوردن نداشت یهم عالقه ا یلیخ. اوردیدر نم شیسر از کار ها یدوستش بود ول نیتر

راه حل  نیکردن بهتر یپس دور. خوردبهم ب شیاو آرامش زندگ یبا حماقت ها خواستینم. بود با دردسر یمساو

 .بود

. کردیظهور امام زمان صحبت م یفراهم کردن بستر مناسب برا یکه درباره  دیشنیکارشناس برنامه را م یصدا

 .دیسفره چ یکاسه ها را رو

خانوم کارشناس دوباره به گوشش  یدر اتاق را باز کند صدا نکهیقبل از .به سمت اتاق حنانه رفت تیعصبان با

 " نیاز آقا مدد بخوا نیهر وقت به در بسته خورد" نشست

تو اگه  ارمیتو در نم یمن که سر از کارا! یدیدرازکش یمعلوم هست چته؟ از صبح گرفت: را با شتاب باز کرد در

 !!!با توأما؟ گه؟ید هیجواب نه دادنت چ یخوایو م نیرامت
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 .شانه اش گذاشت و به سمت خودش چرخاند یرا رو دستش

زرد رنگ کنار  عیبه باال و ما دهیچسب یمردمک ها نیا. دادیمغزش خوب فرمان نم. زدیدو دو م شیها چشم

 چه بود؟  یدهان نشانه 

 . دیشنیکارشناس را م یهمچنان صدا. داد هیتک واریدهانش گذاشت و به د یرا رو دستش

 "امام زمان، به دادمون برس ای"

 .رفت وانیچطور به ا دینفهم دادیآمدن ابوالفضل را م یمژده  اطیدر ح یصدا

 ....حنا.... حنا.... ُمرد... مـِـُ ... مــــُ : - 

کبود  یبه لب ها کردیبود آن وسط و نگاه م ستادهیا. خورد یشل شد تا وارد اتاقش شود چند بار سکندر شیپاها

 ....!مرده بود شیخواهر کوچولو. را باخت هیقاف... و صورت به رنگ گچش

چه جواب بهش  گشتیبر م یحاال وقت.... به قم رفته بود ئتیفقط دو روز با ه داد؟یمادرش را چه م جواب

 ؟...دادیم

 .را گرفت جدهیصد و ه. زودتر به خودش مسلط شد و تلفن را برداشت نبیز

 .دییبفرما: - 

 ...برامون نیآمبوالنس بفرست هی: شده بود چهدستا

 .یبه صد و پونزده زنگ بزن دیشما با. حفظ کن تویخونسرد زمیعز: - 

مغزش کند شده . توانست آدرس خانه را بدهد یبه سخت. لب صد و پانزده را تکرار کرد دوباره شماره گرفت ریز

 ... کردیاش نم یاریبود و درست 

 !کوه باشند شهیهم دیمرد ها که نبا. شدینم لیدل. مرد بود که بود. امدیبر نم تیوضع نیاز پس ا ییتنها به

را  ایگفته بود ارم. ستیفقط گفته بود حالش خوب ن!!! کرده ینگفته بود حنانه خودکش. معصومه زنگ زده بود به

 .ستیکاف دیایفقط خودش ب اوردیهم با خودش ن

 دهیدکتر ها پرس. ماندیزنده م ای ردیمیخواهرش م دانستینم! شودیبعد چه م یچند لحظه  دانستینم هنوز

گفته بود  نبیز... یخاص یدنینوش یحت ای یسرنگ ،یپودر ،یقرص یبسته . نکردند دایپ یزیبودند کنار تختش چ

 .کرده دایپ ازپامیبسته د کی

 یمشکل خواهرش چه بود که دست به خودکش. دیکوبیو مشتش را به دهانش م رفتیراه م مارستانیسالن ب در

بکشد؟ چقدر احمق بود که در تمام  یآنقدر بغرنج بود که او حاضر شده بود دست از زندگ یزده بود؟ چه مسئله ا

. خبر بود یب کردیم یترش زندگ نطرفبرف کرده بود و از خواهرش که دو اتاق آ ریکبک ز نیمدت سرش را ع نیا

 مهیکه سراس دیمعصومه را د. فرو برد شیهر دو دستش را در موها.... پدرش را پر کند یخال یجا خواستیمثال م

 داد؟یجواب خواهرش را چه م. پر از آب شد شیچشم ها. دیایبه سمتش م

 سرش اومده؟ ییشده ابوالفضل؟ چه بال یچ: - 
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 ...کرده یخودکش: را با دست پوشاند صورتش

 ...یگیدروغ م یدار. یگیدروغ م: برد ماتش

... چند تا خورده میدونینم یحت. خورده ازپامید. قرص خورده یک دونمیاصال نم. من خونه نبودم. نه به خدا: - 

 بدم؟ یمعصومه جواب مامان و چ... چرا خورده دونمیاصال نم

امروز مادرشان . بود رهیگوشه خ کیفقط به . خوردینم یزیچ. زدیحرف نم یبا کس یول. بهوش آمده بود باالخره

و او را  گذاشتندیم انیرا درجر ایارم دیبا ای. چطور از او پنهان کنند میوخ نیحنانه را با ا دانستندیو نم گشتیبرم

طالق معصومه  ی هیابوالفضل که بعد از قض. شدندیل میسه زانیباز هم آو دیبا ای بردندیمعصومه م یبه خانه 

 ششیهم پ نبیمدت ز نیقرار بود در ا. ببرند لیسه شیداد او را پ حیده بود ترجو تار ش رهیت ایرابطه اش با ارم

 .را از طرف دانشگاه به سفر رفتند یچند روز ندیبماند و به مادر بگو

..... 

بود نتوانست حدس بزند علتش  دهیداده به ابوالفضل د هیمدت تک نیرمق تر از یکه او را آنطور ب یاول ی لحظه

بعد از  کیچه ساعت  یاصال برا ای! چشم از درد چه بود ریاز حد ز شیب یو گود دهیپر یرنگ و رو نیا. ستیچ

فقط خودش را . هم نکرده بود شانتعارف به داخل آمدن یحت! دندیظهر همه شان پشت در خانه اش صف کش

 .از در فاصله داد یکم

داده  شنهادیمعصومه پ. ماندیم رهیامعلوم خن ینقطه  کیهم فقط به  شیداریب یزمان ها. در خواب بود شتریب

 !دادیجواب م دیشا... یکیبود در تار یهم سنگ نیا. کند تشیزیبود دکتر نامجو و

سرگرم  شیخودش را با کتاب پزشک یکم. ها کش آمده بودند هیانگار ثان. را در اتاقش به سر برد یدو ساعت نامجو

چشم  ابانیو به خ ستادیپشت پنجره ا یو به سقف زل زد کم دیکاناپه دراز کش یرو یدم کرد کم یچا یکرد کم

 ...دوخت

چطور بود دکتر؟ : دیبا عجله سمتش رفت و پرس. دادیآمدن دکتر م رونیدر اتاق خواب خبر از ب یناله  یصدا

 اره؟یکاملشو بدست ب یتا بهبود برهیزمان م یلیخ

فنجون دعوتم  هیخواهش کنم به  شهیم! ادیم ییچا یچه بو: گفت الیخیشانه اش گذاشت و ب یرو یدست نامجو

 ن؟یکن

 ...! کردنش چشم بازار را کور کرده بود دایدکتر پ نیمعصومه هم با ا...! عقل نیریمردک ش. دیباال پر شیابروها

 یبه هال برود او به آشپزخانه آمده بود و رو نکهیقبل از. ختیر شیبرا یفنجان چا کیآشپزخانه رفت و  به

 .پشت کانتر نشسته بود یصندل

 یصندل یچوب کانتر گذاشت و رو یرا رو یچا. کند یریجلوگ شیتا از چشم غره رفتن احتمال دیکش یقیعم نفس

من واقعا نگران  ن؟یبد حیحاال توض شهیم: گفت یو با کالفگ دیبه چانه اش کش یدست. نشست شیکنار

 .تشمیوضع
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 .شهینم شیچیه. نگرانش نباش: اش جواب داد یذات یبا خونسرد دینوشیرا م شیکه داغ داغ چا همانطور

 ؟یچ یعنی: شد متعجب

 ییجورا هی. کار زد نیدست به ا هیچ دونمیکه نم یخانوم کوچولو به خاطر ترس از عواقب کار نیا نکهیا یعنی: - 

 ؟یشیمتوجه منظورم م... و رفع اتهام ییمظلوم نما

 .نگاهش کرد گنگ

. هدفش مرگ نبوده. کرده میقا یاون خودشو و اشتباهشو پشت خودکش: شت و ادامه دادگذا نییرا پا فنجانش

اون . پاک کنه انشیخواسته با اتفاق بزرگتر اتفاق قبلو از ذهن اطراف... کنه ییهمونطور که گفتم خواسته مظلوم نما

که کرده  یاز همه خودش از کار شتریب. زنهینم بینگرانش نباش به خودش آس. هیحال زرنگ نیدختر ساده و در ع

 ... بچه رو هم داشته باشه نیآسپر هیبه بعد قصد خوردن  نیاز دونمیم دیبع. دهیترس

. شهیخودکش اناتیاون هنوز تو شوک جر. شهیمحسوب م یریجور خود درگ هیهم که االن توشه  ییانزوا نیا

وقت  چیه. نداره یا ندهیآ گهید نکهیاز ناراحته شتریب. ومدیم أسی یاز حرفاش بو. یکن دوارشیکن ام یسع

 یتونیحتما م یهست شیزندگ انیتو که در جر یول گهیم یچ دمینفهم ادیمن ز. بده لیخانواده تشک تونهینم

از نظر من . زودتر روبه راهش کنم بفرستمش خونه خواستیم. معصومه نگران مادرش بود. یبهش کمک کن

به  کنمیکه فکر م شهیبه روح شیبق یخوابش نوشتم ول میآرامش و تنظ ینداره چند تا قرص برا یمشکل حاد

 .شهیخانوادش مربوط م

... خودش بود ریتقص دیشا! ها ادا اصول بود بمیننه من غر نیپس تمام ا. زل زده بود ونیزیتلو اهیس یصفحه  به

زده  یاحمقانه و بچه گانه اکار  نیخودش بود که او دست به همچ یها و رو برگرداندن ها یمحل یبخاطر ب دیشا

 . رودیتلو خوران به سمت آشپزخانه م تلوکه  دیبه عقب که برگشت حنانه را د دیاز پشتش شن ییصدا. بود

 . چشمش گذاشت یحنانه در همان آشپزخانه دست رو. هال را روشن کرد چراغ

 .خاموشش کن: - 

 گرسنته؟ ؟یخوایم یچ: توجه به حرفش به سمتش رفت یب

 . را به عالمت مثبت تکان داد سرش

 .ارمیم زیچ هیمن برات  نیبرو بش: - 

 .گذاشت کروفریما یکه از ظهر مانده بود را تو یکباب جوجو

 دن؟یهمه فهم: - 

 ؟یچ: - 

 دن؟یهمه فهم گمیم: - 

 و؟یچ: داد هیتک خچالی به

 .کردم یمن خودکش نکهیا: چاندیشالش را دور انگشتش پ ی گوشه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٢٦٦ 

 ...دنیهمه نفهم. نه نه؛یتاگه منظورت رام: - 

 

 .گذاشت و کنارش نشست شیرا جلو شیبشقاب غذا. انداخت نییرا گاز گرفت و سرش را پا لبش

 خونتون؟ یفردا برگرد یتونیم یکنیفکر م: - 

 .راه متوقف شد ی انهیم رفتیکه سمت دهانش م ییغذا

 دیناه نکهیقبل ا! یندار یبه کس یاجیاحت ویتنها باش یخوایم یگفت! بره یخودت گفت. برگشته خونه نبیز: - 

 .زودتر خودتو جمع و جور کن. یبرگرد دینگران بشه و بخواد بهت مشکوک بشه با

 مشهد؟ یگردیتو بر م: جوجه کباب چرخاند یرا دور تکه ها چنگالش

باره دو. جامو گرفت یا گهیکس د. نه: دیرا مال شیکف دستش چشم ها ی نهیداد و با س هیرا به اپن تک آرنجش

 .برم تو نوبت دیبا

 .خوامیمعذرت م: فشردیرا م شیگلو بغض

 .خرده عاقل شو هیفقط  ستیالزم ن یمعذرت خواه: بلند شد و به سمت اتاق خوابش رفت شیجا از

. ازدواج نداشت یبرا یشانس چیه گریچگونه؟ د شد؟یعاقل م. راه افتاد و فس فسش شروع شد شیها اشک

 . کردیم دیو مو سف نشستیتا آخر عمرش ور دل مادرش م دیبا

 یباشد به راحت یا دهیکرده بود اگر طرف مقابلش فرد سرد و گرم چش دیتأک یکرده بود ول یمنوپالستیها دکتر

ماجرا را به  نیازدواج کند و استرس و عذاب وجدان ا نیبا رامت توانستیچطور م. ستیتقلب زیهمه چ فهمدیم

 . دوش بکشد

 نبیاز ز. تمام افراد دو رو برش یبه خوشبخت. شدیم شیحسود زیبه همه چ. و همه کس زیاز همه چ. بود دهیرب

کرده  یهمه جوره موفق تر از او زندگ شیدوست و همکالس. را هم نداشت دنشیچشم د یحت گرید. متنفر بود

 . و مجنون شدند یلیدر آخر هم که با ابوالفضل ازدواج کرد و ل. بود

 ....را نخورده رها کرد و به اتاقش برگشت شیغذا

 یها یدل نگران. اوردیاش نپرسند باز هم دلش طاقت نم یخودکش یاز ماجرا یزیکرده بود چ دیتأک لیآنکه سه با

. بود دنیکش یمشغول نقاش نبیهم با ز ایرا دست مادرش داده بود و هل ایعرش. نداشتند یخواهرانه اش تمام

نقطه زل زده  کیتخت افتاده بود و به  یرو زمدت دراز به درا نیطبق تمام ا. د و وارد شدبه در اتاقش ز یتقه ا

 .مرتب کرد شیپا یشد و پتو را رو زیخ میبا ورودش ن. بود

 من چطوره؟ یخواهر: - 

 .خوبم: - 

 ؟یدانشگاه بر یقصد ندار: - 

 .وقت هست. حاال رمیم: کرد ریر آن گآنقدر شانه شان نکرده بود که انگشتش د. فرو کرد شیاش را در موها پنجه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٢٦٧ 

 ریاز نور به اتاق سراز یلیباره تمام پرده را کنار زد و ناگهان س کی. کنار تختش بلند شد و به سمت پنجره رفت از

 . شد

 .شده بود شتریو دل مرده ب کیتار یبه فضاها لشیمدت م نیدر ا. را تنگ کرد شیها چشم

 .پرده رو بکش چشام کور شد: - 

 .بکشه کروباتویخرده م هیتو  ادیبزار ب. ستیآفتاب ن نیا فیح: - 

 .شد یطوالن انشانیم سکوت

 سوال بپرسم؟ هی: - 

 بود؟ شیماجرا انیمعصومه در جر یعنی. ختیفرو ر قلبش

 ...بپرس: - 

 داره؟  نیبه رامت یربط تیخودکش یماجرا: داد هیرا پشت گوشش زد و به پنجره تک شیموها

نه قاطع گفت و حساب کار دست  کی. باره حرف بزنند نیدرا خواستیدلش نم. دندپر از آب ش شیها چشم

وسط  نیا یول. سوال و جواب شدن نداشت یبرا یمناسب تیخواهرش وضع. بود لیانگار حق با سه. معصومه آمد

 !از آن مطلع است لیهر چه که بود شک نداشت سه

........ 

بلند حرف زده  یتمام امروز را تنها بود نه هرهر و کرکر کرده بود نه با صدا شهیبرخالف هم. گشتیدانشگاه برم از

. سر و صدا رفته بود ینشسته بود و جزوه نوشته بود و بعد هم ب یتمام مدت گوشه ا. انداخته بود کهیبود و ت

کرده بود  یرکا لیسه. را هم داشت زیهمه چ یب شخبر آر. رنگش را از دست داده بود زیدفعه همه چ کیانگار 

 . دیارز یم ایدن کیدر گوشه و کنار شهر نبود  دنشینگران د گریقدر که د نیهم. فتدیکه به زندان ب

به نگاه کردن به  یعالقه ا چیه. اعصابش بود یرو امدهیاز کجا دنبالش م دانستیکه نم ینیبوق ماش یصدا

در خونش وجود  ینیآدرنال چیه! دفعه با هم مرده بودند کیوجودش  یکرم ها یانگار همه . پشتش نداشت

 ... نداشت

 حنا خانوم؟: - 

 .سرعت داد شیزد و به قدم ها دنیخودش را به نشن. دیلرز قلبش

 ؟یمیخانوم رح: - 

 داد؟یبود اگر باز هم به راهش ادامه م یادب یب یعنی

 ادهیپ نیلشش از ماش یها پیمان تطبق معمول با ه نیرامت. ستادیا شیرا مشت کرد و سر جا شیها دست

 شیاز ران پا یشگونیبه خودش آمد و ن. رفت پشیت یدر دلش قربان صدقه . خودش را به او رساند عیشد و سر

 .گرفت تا دوباره در هپروت غرق نشود

 !متونینیبیکمتر م میگردیدنبال شما م شتریما ب یهر چ... دیشد ابینا ی وهیم! سالم خانوم: - 
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 .دییامرتونو بفرما: به اطرافش انداخت یو نگاه دیرا محکم مک لبش

من هنوز ... شنهادمیدر مورد پ: چند لحظه فقط نگاهش کرد و گفت. و مات شده بود انگار شیبار ک نیا نیرامت

 ...منتظر جوابم

 .جواب بدم دیمگه چند بار با ؟یچ یعنی: در هم رفت شیشد و اخم ها تلخ

 .اون جواب من نبود: بلندش را عقب داد مهین یموها یگریبود و با د بشیج یتو شیاز دست ها یکی

 ه؟یجوابتون چ: دیچادر به بغل زد و پرس ریرا ز شیها دست

 .فقط جواب مثبته یبه من بد دیکه شما با یجواب: - 

سطح انتظاراتتونو  تونیکه تو زندگ نهیاونم ا کنمیبهتون م شنهادیپ هی ،یدیرش یجناب آقا! جالبه! هه: زد پوزخند

 .نیاریب نییپا

 .شود الیخیب خواستیانگار نم نیرامت یول. به راهش ادامه داد دوباره

 .کنمیم نکارمیبا تو ازدواج کنم و ا خوامیمن م: - 

 .رو دارم یا گهیمن قصد ازدواج با کس د. نیآقا رامت تونیزندگ یپ نیبهتره بر: به عقب برگشت تیعصبان با

او هم بهش  کردیچرا تا به حال فکر م! ؟یا گهیقصد ازدواج با کس د. دیگنجیباورش هم نمدر  یحت. زد خشکش

همه  گردند؟یخوب م داریدخترانه اند که دنبال خر یها همه ناز ها نیا کردیعالقه مند است؟ چرا تا به حال فکر م

لعنت .... شانس نیلعنت به ا. را ازش بدزدد اوتوانسته بود در عرض سه هفته  یچه کس یعنی... که خوب بود زیچ

 ...ریتقد نیبه ا

. که زده بود یحاال با گند یول کردیابرها پرواز م یرو دیشنیحرفا را م نیا یگریاگر هر وقت د دیشا دیترک بغضش

چطور . را به خودش بدهد ایدن یفحش ها یهمه  خواستیدلش م! بود شعوریچقدر کودن و ب! چقدر احمق بود

 ..... اش را سوزانده بود ندهیاشتباه تمام آ کیبا 

حد  نیتا ا یعنی. را دارد ماتش برده بود یگریقصد ازدواج با کس د دیشن یوقت! نشیرامت چارهیب! نیرامت چارهیب

 !دوستش داشت؟

 ..." چارمیچقدر من ب! چقدر من بدبختم خدا. زیهمه چ یب یحنا. اقتیلیب یحنا. خر یحنا" 

 شدیکه رد م یتاکس یبرا. کردندیبا تعجب نگاهش م شدندیکه از کنارش رد م یمردم. بود دهیامانش را بر هیگر

 .نبود زیماندن جا ابانیدر خ نیاز شتریب. دست تکان داد

 . باز کند شیپف کرده در را برا یو چشم ها دهیژول یبا موها لیزنگ چند بار فشار داد تا سه یرا رو دستش

 ؟شده یباز چ: - 

 .ردیاش را از سر بگ هیبود تا دوباره گر یکاف لیآرام و لحن نرم سه یجمله با صدا کی نیهم

آمده  یاز وقت. چمباتمه زده بود شیجلو نیزم یهم رو لیسه. مبل نشسته بود یرا بغل کرده بود و رو زانوانش

 .بود ختهیسره حرف زده بود و اشک ر کیبود تا به اآلن 
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  ؟یدست بردار یخواینم! یکور شد! گهیبسه د: فرو برد شیدر موها یکالفه گفت و دست ینچ

 مگه نه؟. تورو هم خسته کردم: دیلب برچ دوباره

 .ان ها گذاشت و فقط نگاهش کرد یسرش را رو. قالب کرد شیرا سر زانو ها شیها دست

 ....ازم ناراحت نشو...... من فقط تو رو دارم: - 

 !از پر پر شدنش ناراحت نشد؟ شدیچطور م. بود یمرتض ادگاریناراحت نشود؟  چطور

 ؟یآخه؟ فقط لنگ شوهر هیاالن تو مشکلت چ: - 

 .ندارم یا ندهیآ چیه گهید کنمیفقط حس م. ستمیمن لنگ شوهر ن! نــــــــه: دیلرزیاز بغض م شیصدا

 ؟یشوهر کن یتونیچرا؟ چون نم: - 

خودمو سرزنش  دیحماقت تا ابد با هیکه به خاطر  نهیبه شوهر داره؟ من منظورم ا یچه ربط: و کالفه بود یعصب

 .کنم یزندگ ییتا آخرش تو تنها دیبا. کنم

 ؟؟؟یچون شوهر ندار ؟ییچرا تنها: - 

 .یکنیچقد شوهر شوهر م.... گهیبس کن د! إإإإإإ: - 

 یمعن یلفظ شوهر و ول یاریبه زبون ن دیشا. یکنیشوهر شوهر م زیر هی یتو دار. کنمیمن شوهر شوهر نم: - 

 . گمیکه من م نهیحرفات هم

 یاصال برا ک ؟یستیتنها ن. یخود تو که زن ندار نیاالن مثال هم. اتفاقا گمیراستم م. نهیاصال آره من منظورم هم: - 

 ؟یکنیم یخرج ک ؟یاریهمه پول در م نیا یبرا ک ؟یکنیکار م نقدریا

 موییمن تنها. ینیبیذهنت محدود شده که از نوک دماغت اونطرف تر و نم نقدریا خورهیبهت بر م یبچه ا گمیم: - 

تو . رو بدم چارهیکه خرج چهار تا بدبخت ب ارمیپول در م. که به خلق خدا خدمت کنم کنمیکار م. با کارم پر کردم

تو . بهت گمیبار م نیو آخر نیبرا اول یباهات ول مصحبت کن هیقض نیدوس ندارم در مورد ا. اهدافتو بلندتر کن

حاالم پاشو برو . ریآبغوره نگ یچیبرا ه نقدرمیا. ادینم شیازدواجت پ یبرا یمشکل چیه. یکرد یمنوپالستیها

 .ادیخونتون من هنوز خوابم م

****** 

مادرش بود که در سرش  دادیمدام داد و ب.بود دهیرا ند شیکه در خانه شان رنگ آرامش و آسا شدیم یماه کی

 چیه گریکالفه شود و دعا کند کاش د شیبرسد که از دست خواستگارها یروز کردیوقت فکر نم چیه. دیچیپیم

 !سراغش امدیکس نم

مور و ملخ از در و  نیع! کجا بودند روزیهمه خاطر خواه تا د نیا دانستینم. بعد از امتحانات ترم بود بود قایدق

بود که  نیهمه سمج بودن ا نیاستنباطش هم از ا. قراولشان بود شیهم که پ نیرامت. امدندیم نییخانه پا وارید

 .یمثبت بده بجوا دیتا شا میایم نقدریا یازدواج نکرد یگریتا با کس د
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مادرش . کردیاو همچنان کار خودش را م یول" بعد ردش کن ریاز خواستگار بگ رادیا کیحداقل " گفتیم مادرش

 ریپ کیکه انگار با  کردیبرخورد م یمادرش طور شدیباورش نم. ودبرده ب ازیازدواجش دست به نذر و ن یبرا

 !کندینم ستقبالدفعه شانس در خانه اش را زده و او از آن ا کیروبه رو است که  یدختر

 دهیاش فهم ختهیجسته و گر یرا از طرز نگاه و سوال ها نیا. به او شک کرده بود شهیهم که مثل هم معصومه

 . بود

 انیدر م. کردیمسائل آنها نم یهم که کال خودش را قاط نبیز. دادیفکر کردن م یکم شنهادیپ یهم گاه ابوالفضل

درسش را بخواند هنوز فرصت  دیبزار گفتیم شدیم دهیوسط کش یبحث تکرار نیبود که هر وقت ا ایفقط ارم

 کجا بود گوش شنوا؟ یول... هست شیبرا

آخر هم . گذاشته بود یناسازگار یمادرش از صبح بنا. حث بودپر ب یاز همان روزها یکیماه هم  ید یروز برف آن

حل شده  ایمشکالت دن یهمه ! فقط مشکلت شوهر کردن منه؟: کنان گفت دادیپرشان بهم گرفت و حنانه داد و ب

شدن و نشدن من برات مهم  ختبدب شه؟یراحت م التیفقط من موندم و شوهر نکردنم؟ شوهر کنم تو خ

فقط تو امروز و . کنمیشوهرم م رمیباشه م ؟یفهمینم ستیازدواج مناسب ن یام برا هیاالن روح گمیم ست؟ین

 ....باشه ادتی

 یعجز و جزش برا یهمه . پشت در ماند یبا چه حال دیناه دیو ند دیاتاقش رفت و در را محکم بهم کوب به

سر و سامان  کشدیتا نفس م خواستیم. را داشته باشد یزندگ نیدخترش بهتر خواستیم. او بود یخوشبخت

آنها او  یخوشبخت دنیبا د تابزرگ شوند  شیزده بود تا بچه ها زشیهمه سال از همه چ نیا. ندیدادنشان را بب

 . کند یهم احساس خوشبخت

 میتمام اصرارت به ازدواجم به بدبخت گفتیو م دیکوبیصورتش م یدخترش در مقابل عروسش در را تو.... حاال اما

 !یکنیتو مرا درک نم یعنی! یخواهیتو بد مرا م یعنی. ودشیمنجرب م

بود و لبش  ستادهیا یکه گوشه ا نبیز. زد و نشست هیتک واریآشپزخانه به د واریهمانجا کنار د. شکسته بود دلش

 .ازش کرد.را نو شیجلو آمد و بازو گرفتیرا با دندان گاز م

. ریشما به دل نگ. گفت یزیچ هیبود  یحنا هم عصبان ؟یخوریمامان؟ پاشو سرده سرما م یچرا نشست نجایا: - 

 .خب حقم داره

 نیو ا نیسرمو بزارم رو زم ترسمیم. خوامیو صالحشو م ریمن فقط خ: پر آبش را به عروسش دوخت چشمان

 . دختر بمونه وبال گردن شما

پس وبال . خودشه نه ما یخونه  نجامیا. مامان جون؟ حنا هم خواهر ابوالفضل هم خواهر من هیوبال گردن چ: - 

اونم . ما باشه یاتون رو سر همه  هیسا. دیسال زنده باش ستیصد و ب شاللهیشمام ا. ستیکس ن چیگردن ه

 نیمناسب تر نیمطمئن باش بکنهمشترک رو  یبه زندگ ازیهر وقت خودش احساس ن. خودش انتخاب کنه دیبزار

 .کنهیو ازدواج م کنهیخواستگارشو انتخاب م
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 ... گرید یفکریب کیباز هم  گر،یحماقت د کیهم  باز

 یخسته اش را ماساژ داد و رو یچشم ها. گذاشت زیم یگردنش برداشت و رو یاش را از رو یپزشک یگوش

 . اش نشست یصندل

فقط  کندینم یفرق شیبرا ستیمردش مهم ن. ازدواج کند خواهدیکاره گفته بود م کیزنگ زده بود و ! ابله دخترک

 ! داسمش شوهر باش

هم که به صورت سربسته  شیچند وقت پ. بود دهیدختر به مرز جنون رس نیا یبچه گانه  یاز دست کارها گرید

که از  یحنانه با مرد طیبا شرا یبود ازدواج دختر دهیناشناس به مسعود گفته بود؛ فهم یاز مشکل دختر ییزهایچ

 ! اطالع است امکان ندارد و آن عقد باطل است یمشکلش ب

مشکل  نیتا کامال متمدنانه به ا شدیم دایپ یحاال کدام مرد عاشق و دلخسته ا..! را هم نکرده بود نجایفکر ا یحت

خوب و راحت را پشت سر  یزندگ کیسال در کنار هم  یو بعد هم سال ها دیایبا آن کنار ب یگوش کند و به راحت

 ! بگذرانند؟

 کرد؟یقبول م شدیجا کنده بود، او چطور؟ اگر از ماجرا مطلع م در خانه شان را از یکه پاشنه  نیرامت نیهم اصال

 ییآبرو یب نیا یچه؟ اگر آوازه  گرفتیزبانش را نم یو جلو شدیبه او اعتماد کند؟ اگر شوکه م توانستیچطور م

 چه؟ دیچیپیدر شهر م

وجب بچه  مین. بکوبد واریهر چه دم دستش است را به در و د خواستیدلش م. زدندینبض م شیها قهیشق

 . بگذارد ابانیسر به ب خواستیآنچنان مستأصلش کرده بود که دلش م

... دهیواقعا شانس ازدواجت به صفر رس دیمطرح کند و بگو شیموضوع را برا دیترسیم یهم بچه بود که حت آنقدر

الم به در جان س نباریچه؟ از کجا معلوم ا زدیم یو دست به خودکش کردیاش گل م یعقل یهم ب گریاگر بار د

 برد؟یم

 نیسنگ تیمسئول نیرا با ا شیکاش شانه ها.... سپاردیرا به او نم شیکاش بچه ها!!! زنده بود یمرتض کاش

 نیا دیشا. بود یفکر تازه ا! در سرش خورد یجرقه ا. چند بار در سرش تکرار شد تیمسئول یکلمه . کردینم

 ... کار ممکن بود نیعاقالنه تر

**** 

با  زیمن نفرت انگ یبرنامه کودک ید یس یصدا. دیکشیم غیج ایهل. فشردیم شیدر مشت ها ایهل یموها ایعرش

 یصدا. کردیبحث م یبر سر پروژه ا یو با کس کردیصحبت م لشیبا موبا ایارم. صدا در حال پخش بود نیبلندتر

 .دیرسیبود که به گوشش م یزیچ نیتلفن آخر

پر از مو از در  یرا با مشت ها ایکه عرش زدیرا م شیبوق ها نیتلفن آخر. جدا کند ایرا از هل ایعرش کردیم یسع

 .آغوش گرفت و به سمت تلفن رفت

 ؟...بله... به: - 
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 ؟یزنینفس نفس م نقدریچرا ا! سالم مادر: - 

 چه خبر؟. ستین یزیچ: رفت ونیزیبه سمت کنترل تلو. رفتن به تقال افتاد نییپا یبرا ایعرش

 .تو اول مژده بده. ادهیخبر که ز: همراه شد یبیمادرش با ذوق عجمشتاق  یصدا

 چه خبره؟ نمیبگو بب. شاللهیا رهیخ: کردیرا قطع م لشیرفت موبا ایرا کم کرد و به سمت ارم صدا

 اول کدومو بگم؟: - 

ماجرا را  یکرد و ادامه  ایهل یمکیقا ی هیو گر شیپر مو یانداخت و اشاره به مشت ها ایرا در آغوش ارم ایعرش

 .سپرد ایبه ارم

 .زودتر بگو استرس گرفتم. مامان دونمینم: - 

 .حامله اس نبیز نکهیاول ا. گمیباشه م!!! نایگرفت ادی زیچ هیوا؟ شمام : - 

 ...باشه ریقدمش خ شاللهیا. مبارکه ؟یگیم یجد: باال رفت یطبقه  به

 .رفت دو ساعت بعد برا خواهرت خواستگار اومدگ شویجواب آزما نبیز. بود ریبود مادر خ ریخ: حرفش رفت انیم

 تیحساس دیجد ییظرف شو عیتخت نشست و به کف دست پوست پوست شده اش نگاه کرد که به ما یرو

 .کردیحنا قبول نم ومدیم شهیهست؟ خواستگار که هم یخب؟ ک: داشت

خودشم  کنهیفرق م زیهمه چ ندفعهیا. کنهیفرق م ندفعهیا: کرد دنیجهت شروع به خند یخود و ب یذوقش ب از

 .میزیبر دیخونم با هی. سفره بندازم دیبا. و قبول کرد ازامیخدا نذر و ن. قبول کرده

 ه؟یک گهیحاال م. باشه مامان جان: به حس و حال مادرش زد یلبخند

 .حدس بزن: - 

 .نیرامت: - 

 .نه بابا، اون پسره رو که رد کرد رفت: - 

 ....نکن شیالسو ستیتو رو خدا ب ؟یخب پس ک: - 

مهر معصومه  لیسه نیا شهیم یعنی ایخدا گفتمیم شهیهم. دوست داشت یلیخدا منو خ... لیسه. مادر لیسه: - 

 لیسه کردمیاصال فکرشم نم. یتو که ازدواج کرد گهیباهم ازدواج کنن بچم خوشبخت بشه، د فتهیبه دلش ب

مطمئن تر از اون  یبه ک شد؟یم دایپ لیکجا بهتر از سه. رمیمیم یمن دارم از خوشحال! خدا... دست رو حنا بزاره

الو؟ معصومه جان؟ . بهم رحم کرد معصومه جان یلیخدا خ. دور و زمونه نیاونم تو ا! واال سپردم؟یدخترمو م

 دستته؟ یمادر؟ گوش

 .دمیگوش م. هستم: گفت یاریهش مهین یبا صدا. خودش آمد به

خانوم پاشد اومد  حهیدسته گل همراه آقا مسعود و حاج فتاح و مل هیو  ینیریجعبه ش هیبا  یطفل. گهیآره د: - 

چقدر  یدونیتو که بهتر م دیگفت ناه میهمون اول کار! لیسه چارهیب! ومدین وشایتعجب کردم چرا ن یخواستگار

 نیهمچ. شد شیکه گفت دلم ر نویا معصومهاصال . یبهتر از خودم خبر دار ممیکس و کارم از اوضاع زندگ یب
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. اونم اومد میخالصه حنا رو هم صدا زد. فتادمیم هیبه گر زاشتیبغضم گرفت که اگه آقا مسعود سر به سرم نم

چه ... به آدم نرفته شیچیه شینیبیتو رو خدا م. همه آدم همونجا بله رو داد نیجلو ا دیچشم سف یدختره 

 .بشن تخوشبخ شاللهیحاال ا. دونمیم

 تمام شدست؟  زیهمه چ یعنیاالن : ندبز یخودش فشار آورد تا حرف به

 .آره شکر خدا: - 

 ....شونیمثل پدر دخترن؟ فاصله سن نایا ؟یچ یعنیمامان : را ماساژ داد شیشانیپ

 .شعبان مهین یرو هم انداختن برا یعروس یبرنامه . ستین یمهم یزایاصال چ نایا: دیحرفش پر انیم

رژه  شیچشم ها یجلو نیرینامش را آدم گذاشت؟ تمام خاطرات تلخ و ش شدیبود؟ اصال م یچه جور آدم لیسه

 !که فقط نوزده سال داشت؟ یچطور توانست بعد از او سراغ خواهرش برود؟ آن هم خواهر. رفتندیم

در اتاق خواب نگاه  یبه خانواده اش جلو فتاد؟یاو م یبرا دیاتفاق ها با نیبدتر شهیچرا هم. دیگنجیباورش نم در

 .دهیژول یبا موها ایبه بغل و کنارش هم هل ایعرش ایارم. کرد

 شده؟ یچ: دینگران پرس یچشم ها با

خواهرش و  یزندگ. نداشتند شیدر زندگ یگاهیجا چیو خاطراتش ه لیسه. ها بودند نیاو ا یواقع ی خانواده

 .نه او شدیهمسر به خودش مربوط م یانتخابش برا

 . دخترش زد زانیآو ینیپسرش و ب ینگران شوهرش و صورت چنگ خورده  یبه چهره  ییبایز لبخند

 .کنهیم یعروس لیخاله حنانه داره با عمو سه: - 

 یدر خانواده به عنوان باجناق یدیورود فرد جد!! هم نداشت دیحق داشت شا دیشا. نگاهش مشکوک بود ایارم

 .دهدینم یخوب یهمسرت باشد بو یکه قبال معشوقه 

 تشینصح یکس یوقت امدیحرصش در م. کردیم فایا یدق را به خوب ی نهیاش نشسته بود نقش آروبه  نبیز

کم  یاختالف سن یمسئله  گفتیفکر کند م شتریبهتر باشد ب دیشا گفتیحاال ور دلش نشسته بود و م. کردیم

قبل از همه به آن  دشکه خو گریاز کنارش گذشت و هزار حرف چرت و پرت د یکه بشود به سادگ ستین یزیچ

 ...ستیقرارداد ییجورا کی ست،یلیتحم ییجورا کیازدواج  نیکه ا دانستندیچه م هیبق یول. ها فکر کرده بود

دوتا دوست  نیع! من جدا! تو جدا. کنهیخودشو م یزندگ یهر ک" گفتیدر گوشش بود که م لیسه یصدا هنوز

و از  یکنیهم تو ازدواج م ینجوریا. به من یبه کار تو دارم نه تو کار ینه من کار! نیهم میکنیم یکنار هم زندگ

 " امیدر م ییهم من از تنها یشیبکن نکن راحت م

 . دیکش یآه جگر سوز... خواستیم شییپر کردن تنها یاو را فقط برا لیسه! ییتنها

بود ازدواجش بدون گفتن  دهیو فهمقرار گرفته بود  انیحاال که او هم در جر. تنها راه بود نیا. بود لیبا سه حق

 . دادیازدواج م نیباطل است بهتر بود تن به هم یبا هر مرد قتیحق
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 یمعنو یفضا خواستیدلش نم! بود اال شوهر دهیدر کنارش د یرا به هر اسم و نقش لیسه یچند که از بچگ هر

تا حرمت  کردندیم یانه کنار هم زندگبود بهتر بود دوست لیباز هم حق با سه. ببرد نیلفظ از ب نیرا با ا نشانیب

 .حفظ بماند نطوریسال ها هم نیا

برعکس او  یول. بود دهیعروس که تمام عمرش حسرتش را کش دیلباس سف یحت خواستینم یزیچ چیه دلش

مزون و لباس عروس و  نیطال و بهتر سیگرفته تا سرو یاز هتل و شام عروس. در تدارک بود یحساب لیسه

 ....یعکاس

چقدر ساده لوح بود که . گذاشتیپشت سر م جانیه یکه او هم ب ییروزها. ازدواج معصومه افتاد یروز ها ادی

 ...در عذاب بود یزیاو هم از چ دیکه شا دیفهمیتازه امروز م. گذاشتیخواهرش م یاقتیل یب یهمه را پا

*** 

به زور  شیچشم ها. را نداشت شیپاها یرو ستادنیطاقت ا. را با دو عمل پشت سر گذاشته بود شبشید فتیش

به  فیحاضر و آماده ک. حنانه شد یاز راهرو که گذشت متوجه . قفل چرخاند و آرام وارد شد یرا تو دیکل. باز بودند

 .خوردیم یبود و با عجله چا ستادهیدوش پشت کانتر ا

 .سالم: - 

 .پشتش زدبه طرفش رفت و چند ضربه به  عیسر. و به سرفه افتاد دیپر شیگلو یتو یچا

 .میترسوند........ یریم یایم...... چقدر آروم: گفت مهینصفه ن یصدا با

 ؟یبهتر شد: را از پشتش برداشت دستش

 . پخش شده بود شیچشم ها ریز ملشیر ادیز یبه خاطر سرفه . تکان داد دییرا به عالمت تأ سرش

 وقت صبح؟ نیا یبر یخوایکجا م:- 

 .گهیگاه ددانش: باال انداخت و گفت یا شانه

 وضع؟ نیبا ا: باال رفت شیابروها

 کدوم وضع؟: - 

 . یبرن عروس خوانیکه م یهست ییآدما هیشب شتریب: دیسر کش یکانتر را برداشت و کم یرو ینصفه  یچا

 چیه! جالب بود. انداخت پشیبه ت ییکانتر نگاه گذار یاز گوشه . تفاوت از کنارش گذشت و به سمت در رفت یب

 !از چادر نبود یخبر

 عجله؟ نیخانوم کجا با ا: - 

 ...شده رمیگفتم که د: دیکش رونیکنار در ب یرا از جا کفش شیو کفش ها دیکش یکالفه ا پوف

 !یشده که چادرتو فراموش کرد رتید ادیانگار ز: - 

 !ایدیم ریگ: نازک کرد یچشم پشت

 .نییآژانس برو پا زنمیچادرتو بردار تا زنگ م: کانتر گذاشت و به سمت اتاق خواب رفت یرا رو فنجان
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 !!!!لیسه: دیکوب نیرا به زم شیپا

 ل؟یجان سه: عقب برگشت به

 تینها ینافرمان کردیمهر خرجش م نگونهیا یوقت! محبت بود یحرفا گدا نیتر از ا شیب. ختیر نییپا یهر دلش

 . آمد یبه حساب م یناسپاس

تخت پرت  یاز چادر گذاشتن و سوار شدنش به آژانش مطمئن شد از پشت پنجره کنار رفت و خودش را رو یوقت

 .هم مال او وتریکامپ زیاتاق حنانه شده بود و تخت تک نفره و م شیآرا زیتخت دو نفره و م. دیکرد و دراز کش

. بود دهیمعذب دراز کش یده بود و حاال کمرا عوض نکر شیلباس ها. دیکش یو نفس کالفه ا تیپهلو غلط به

و شرت  یمشک یرکاب رپوشیز کیحاال با . انداخت نیزم یدراورد و رو شیشلوارش را از پا دهیهمانطور دراز کش

 !"مایدلبر خودممنم واسه " زد و با خودش گفت تشیبه وضع یلبخند. بود دهیستش دراز کش

جان گرفت و باعث شد  شیچشم ها یحنانه جلو ریتصو. دیبار طاق باز خواب نیخودش مرتب کرد و ا یرا رو پتو

. امدیخوشش نم کردیسوء استفاده کردن از اعتمادش استفاده م یبرا یاز هر فرصت نکهیاز. در هم برود شیاخم ها

. ردیگرا ب شیرفتن ها یرابیز یماه مجبور شده بود تمام شش دانگ حواسش را خرج او کند تا جلو کی نیدر ا

 ! کندیم ییها طنتیشدن بهش ش کیکردن و نزد کیتحر یبرا کردیهم حس م یگاه

 ...یذهن یدخترک عقب مانده ! بود حنانه به جز احساس از داشتن عقل محروم مانده دهیروز ها فهم نیا

 یکه ناگهان صدا دیچرخیآشپزخانه دور خودش م یبود و او هم تو لمیف یافتاد که مشغول تماشا یآن شب ادی

 ! عمد ریغ ایبود  دهیبود دستش را از عمد بر دهیهنوز هم نفهم. آخش درامد

چسب را . معمولش شده بود ریغ یاز حد و رفتار ها شیشدن ب کینزد یمتوجه  زدیچسب زخم م شیبرا یوقت

را  طانیدختر ش نیا! دیاز ادامه اش نفهم یزیچ گرینشست که د لمشیف یمابق یچسباند و به تماشا یسرسر

 !خطرناک باشد شیبرا یعواقب بد توانستیدر کنارش م یزندگ. دادیدرس م

کردنشان از  یانگار احساس دور. شده بود ایمعصومه و بدتر از آن ارم نیرفتار سرسنگ یبعد ازدواجشان متوجه  از

ز نگاه معصومه کامال مشخص بود ا. به ارتباط برقرار کردن با آن ها نداشت یعالقه ا گریاو هم د. هم دو طرفه بود

خواهر ! با من بوده و امروز با خواهرم روزیمردک هرزه د گفتیخودش م شیالبد پ. کندیدرموردش م یکه چه فکر

بود که از اصل ماجرا با خبر  یچه کس یول... را خورده ادیش نیطفل معصومم هم که ناقص العقل است و گول ا

طور  نیهم توانستیدختر افسارش پاره شده بود؛ نم نیو بسته شده بود؟ ابر ا شیباشد؟ که بداند راه پس و پ

 یهمه  یکه الگو یامانت مرد... دختر امانت بود نیا... شیزندگ یبرود پ الیخ یو ب اردشبسپ یدست هر کس

 ...نبود یرسم مردانگ نیا... قول داده بود یاو به مرتض... عمرش بود

باعث مکافات  شهیچادر هم. و وارد آسانسور شد دیچادرش را سفت تر چسب. خوردندیبهم م شیسرما دندان ها از

سرد آنقدر سرد  یتا تو تا از پا دراورد و در روزها رشیز کردیدوروبر را جمع م یگرما که انگار دما یدر روز ها... بود
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پنج متر پارچه  نیبعد از ازدواجش از شر ا کردیفکر م شهیهم. شدیتنت مور مور م یزدیکه دست بهش م شدیم

 !سفت و سخت تر از خانواده اش بود لیانگار سه یول شودیخالص م

در حال  یاز گرسنگ. قهیسه و ده دق. اش نگاه کرد یآسانسور انداخت و به ساعت مچ یهول و وال خودش را تو با

که سوتش را  ستادیا خچالیدر  یآنقدر جلو. به آشپزخانه پناه برد میدر خانه را که باز کرد مستق. پرپر شدن بود

 ..."هیخال شهیکه هم نمیاه، ا" با خودش غر زد. دراورد

هنوز . ناچار کشک بادمجان شب گذشته را دراورد و همانطور سرد، شروع به خوردن کردن! خواستیغذا م دلش

پوش و شرت وسط  ریز کیبعد او را با  یدرامد و چند لحظه  لیدر اتاق سه ینخورده بود که صدا شتریدو لقمه ب

 شیچشم ها یرا رو شیدست ها یچرا ول دینفهم. رفتیم یبهداشت سیکه خواب آلود به سمت سرو دیهال د

حد باز کرد و اول  نیخوابش را تا آخر مهین یرا نداشت چشم ها دنشیکه انتظار د لیسه. دیکش غیگذاشت و ج

 ! به خودش انداخت یبه حنانه و بعد نگاه ینگاه

 یبکشد وقت غیج نطوریخب حق داشت ا! دخترک بدبخت. دیکش شیشانیبه پ یت و دستتختش نشس یرو

 !شدیظاهر م شیجلو دهیپوش یبا شال و لباس ها شهیماه هم کی نیخودش در ا

از بعد . خودش درست کرده بود یبرا تیعجب وضع. بلند قهقه بزند یبا صدا خواستیدلش م. اش گرفت خنده

 .بود همانجا دهیاتاقش و چسب یرفته بود تو. نبود یاز ظهر تا به حاال هم که از حنانه خبر

 . کردندیآمدند و عادت م یها کنار م زیاز چ یسر کیبا  دیبا! روز و دو روز که نبود کیکار . شدینم ینطوریا

 .ره کارش را تکرار کرددوبا امدین ییصدا یوقت. به در اتاقش زد یا تقه

 بله؟: - 

 تو؟ امیب تونمیم: کرد کیرا به در نزد سرش

 .تو ایب: سرش انداخت یشالش را رو عیلبش را گاز گرفت و سر حنانه

 یصورت یواریاتاق خواب، کاغذ د واریتخت و دراور بنفش بود و د. انداخت یاتاق شد و به دور و برش نگاه وارد

. بود زانیآو واریتخت به د یرو به رو یتابلو هم از عکس حنانه در لباس عروس کی. بنفش داشت زیر یبا کل ها

 . شده بود یدر دلش اقرار کرد آنشب واقعا معرکه و خواستن

تخت نشسته  یرو ریحنانه سر به ز. شود دهیباعث شد چشمش به آن سمت کش یاطلس یخش رو تخت خش

 !بکشد لپش را خواستیدلش م شدیموش م نطوریا یوقت. بود

 .یاومدن از اتاق و ندار رونیقصد ب: زد هیتک واریفرو کرد و به د نشیشلوار ج بیرا در ج شیها دست

انداخته بود  رونیرا ب شیتا خرده بود و ساعد عضله ا شیها نیکه آست دیو سف یمشک یچهار خانه  راهنیپ به

 کنم؟ کاریچ رونیب امیب: نگاه کرد

 ...نبود یاز ناهارم که خبر ؟یشام به ما بد هی یخواینم: - 

 شام درست کنم؟ : دیشالش را جلو کش یکم
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 .نه بودند کینزد شیبه سمت ساعت رفت که عقربه ها نگاهش

 نیا امدیم شیکم پ. لذت را ببرد تینها ابیلحظات نا نیکرد از یاش جمع کرد و سع نهیس یرا تو شیها دست

 ...و ساکت شود یخجالت نطوریدختر چموش ا

 .حاضر شو پاشو: - 

ازش سر بزند و  ییخطا دیترسیم. کند رونیاو را از خانه اش ب دیترسیم! ختیدلش ر یچرا ول دانستینم. دیترس

 !او را طالق دهد

 چرا؟: اش را به او دوخت دهیترس یها چشم

 .یفهمیتو حاضر شو بعدا م: گفت گفت رفتیم رونیتکان داد و همانطور که ب شیبرا یسر

کند؟ مگر  خشیتوب دنشیبخاطر آنطور د خواستیم یعنی. دیچه پوش دیاسترس داشت که اصال نفهم آنقدر

 او بود؟ ریتقص

 .بود ستادهیدم در ا لیآمد سه رونیاتاق که ب از

 .ایروشن کنم تو هم زودتر ب نویماش رمیمن م: 

 .ن شامبود و خورد ییایتالیرستوران ا کیکه اصال فکرش را هم نکرده بود  ییجا تنها

 ؟یخوریم یچ: - 

حجاب ممکن دو رو برش  نیشکل و کم تر نیرنگ و وارنگ با آراسته تر یدختر ها. به دو رو برش انداخت ینگاه

عرضه  یسر و شکل حت نیآنوقت او با ا. دوست پسرشان نشسته بودند ایبا همسر  یکتیات یلینشسته بودند و خ

 . خواندن منو را هم نداشت چه برسد به سفارش دادن ی

 ؟یخوریم یچ گمیحنا حواست کجاست؟ م: داده بود هیچانه اش را با کف دست گرفته بود و به آن تک لیسه

 .سفارش بده زیچ هیخودت . نخوردم ییغذاها نیتا حاال همچ. دونمینم: را دوباره به منو داد نگاهش

متوجه نگاه ! خوشبحال آن دختر ها! چقدر با کالس! ییچه پسر ها. ها چشم دوختدختر  یبار به همراه ها نیا

 یلیاولش خ. فوکوس کرده بود لیسه یکه تمام مدت رو دیرسیبه نظر م یکیزن ش. شد زهایاز م یکیاز  یا رهیخ

انداخت که اصال  لیبه سه ینگاه. به زن رفت و رو برگرداند یادامه دار شد علنا چشم غره ا یوقت یتوجه نکرد ول

 ییخودنما انشانیدر م دیانداخت که چند تار سف ششیبه ته ر ینگاه. رفتیور م لشیدر باغ نبود و با موبا

واقعا مرد  لیسه! نه کم کردندیمردانه اش اضافه م یها تیها فقط به جذاب نیهر چند که تمام ا. کردیم

اش  یدر زندگ یامکان داشت زن یعنیکرده بود؟ موضوع توجه ن نیبه ا نیاز شیچرا ب. بود یو جذاب پیخوشت

 ! بوده باشد؟

چقدر فداکار بود که حاضر شده بود از او با تمام اخالق . موضوع فکر نکرده بود نیخر بود که تا به حال به ا چقدر

 در کنار پدرش ییآمد؟ مطمئنن االن جا یبه سرش م یینبود چه بال لیواقعا اگر سه. کند یگندش نگه دار یها

 ....دادندیپدرش اهل بهشت بود؛ او را که آنجا راه نم! نه! نشسته بود
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 .اسکالپ گوشت خانوم: حنانه گذاشت و گفت یجلو یرا که آوردند گارسون بشقاب غذا

 ست؟ین یامر. آقا یهم برا ستکایب ید لتویف: گذاشت و گفت شیرا هم جلو لیسه بشقاب

 .نه ممنون: - 

 یاول کم. نگاه کرد بایز نیزایو د ییبا آن اسم فضا شیجلو بیغر بیعج یبه غذا. بود دهیباال پر شیابروها

سسش  یو بعد با چنگال تو دیبریاول با چاقو گوشت را م. نگاه کرد لیخوردن سه یمکث کرد و به نحوه 

 . گذاشتیو بعد به دهانش م غلتاندیم

 ....بود راحت تر یلیخ ینطوریا. بردیم یچلو کباب کیاو را به  کاش

سفارش دسر داد و دست  لیسالن خرده شد سه یزنده  یانویپ یکه در سکوت کامل و صدا شانیاز غذا بعد

 .شده بود قالب کرد یکه حاال خال زیم یرا رو شیها

 ؟یشد ریس: - 

فقط مانده . را دست نخورده بگذارد شیاز غذا یمیمثل معصومه ناز و ادا نداشت که ن. را خرده بود شیته غذا تا

 !بود حاال دسر را چطور جا کند؟

 م؟یخرده حرف بزن هی: - 

 .میبزن: استرسش زد باال دوباره

 .میباهم صحبت کن کمیامروز  انیدر مورد جر دیبا کنمیحنا فکر م: - 

 .اصال دوست نداشت به آن صحنه فکر کند چه برسد به صحبت کردن. دیدلش نال در

البته منظورمم . میاز هم حجاب کن میوجود نداره که بخوا یلیدل میاالن بهم محرم. میو باهم ازدواج کردمنو ت: - 

و فرار  دنیزدن و ترس غیاومد ج شیوقت پ هیاگه  ینه، ول چرخمیتو خونه م ینطوریا شهیکه من هم ستین نیا

کالست  کنمیکه البته فکر م یتا پنج کالس کردمیمفکر . یتو خونه ا دونستمیمن اصال امروز نم. نداره یکردن معن

 ... نشده باشه لیتشک

االن . یبپوش دهیپوش یلباسا ای یشال بزار. یمن حجاب کن ینداره جلو یلیدل. نظر و دارم نیمورد خودتم هم در

 ؟یو حجاب کن یزیتو خونتم شر شر عرق بر یخوایهوا که گرم شد م ؟یچ گهیزمستونه و هوا سرد؛ دو روز د

 ! ت و برا نامحرما نگه دارحجاب

و  یاز وجود من به نفع خودت استفاده کن ادیکه اصال خوشم نم نهیا کنهیم تمیهم که داره اذ یا گهید زیچ هی

 شیآرا یول! داشته باش. عمل نداشته باش یآزاد گمیمن نم. یکن یزندگ یاونجور که خودت دوست دار یبخوا

 ؟یمتوجه شد ره؟یرفتن تو کت من نم یو چادر نزاشتن و هر مهمان ادیز

دانشگاهش رفته بود که کم از  یها یاز همکالس یکی یبود به مهمان فتیقبل که ش یهفته ! شدینم باورش

دست . اوردیکم ن! رفته است یمهمان نیبفهمد که به همچ دادیدرصد هم احتمال نم کی یحت. نداشت یپارت

 .فتدیرا گرفت که پس ن شیپ
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 !؟یبرا من بپا گذاشت: - 

 ؟یاز کجات دراورد گهید نویا: کرد و گفت یخنده ا تک

! امیم یچه جور رمیم یچه جور! امیم یبا ک رمیم یبا ک! امیکجا م رمیکجا م! یکنیچکم م یهمش دار: شد یعصب

 ...مییپایم یدار یچهار چشم

 ...نییپا اریصداتو ب: شد یجد

 .دادیتاوان م دیاشتباه تا ابد با کیبخاطر . گرفت بغضش

 .میپاشو بر: - 

 لینشسته و ننشسته سه نیماش یتو. شد یراه لیجوجه اردک به دنبال سه نیاو هم ع. جلوتر راه افتاد خودش

 ؟یرفتار کن یچطور دیبا یتو مکان عموم یدونیهنوز نم: گفت یکنترل شده ا تیبا عصبان

حنا ... کارو بکن اون کارو نکن نیا یه... اصال من خنگم. دونمینم یچیمن ه. دونمینه نم: اش درامد هیگر

دوس دارم هر  یبرم مهمون خوامیم رونیاصال من دوس دارم بدون چادر برم ب... باش یباش حنا اونجور ینجوریا

 ....بکنم خوادیکه دلم م یکار

 مین یتو... یخستم کرد گهید ؟یمگه کم گند زد ؟یمگه تا حاال نکرد: اوج گرفت تشیو عصبان دیحرفش پر وسط

حاال شدم شوهرت که رو گندات  یپدرتم ول یجا یو پنج سال اختالف سن ستیمن با ب... یخستم کرد یوجب

آقا من از دست تو ... دمیبر گهید... یکنینمک به حروم بدتر م یتو زارمیبه الالت م یل یل یهر چ. سرپوش بزارم

... خورهیسرش به سنگ م گهید ندفعهیا گمیبه خودم م یهرچ... گمینم یچیه یبگم؟ هر چ یبرم به ک... دمیبر

بد  یدار نطوریکه تو هم نمیبیم.... نه یول... شهیعاقل م گهید ندفعهیا... کنهیاستفاده م اتشیاز تجرب گهید ندفعهیا

چوب اشتباهاتمو  حاالم دارم. کردمیو کمکت م دادمیدل به دل تو م دیمن نبا. از من بود اهاشتب... یشیو بدتر م

 ...خورمیم

 .گفت و استارت زد یدر دلش استغفرالله. نفس نفس افتاده بود به

بار  نیا. بود دهیترس. هق هقش را گرفته بود یصدا یچسبانده بود و با دست جلو شهیخودش را به ش حنانه

 . سال ها از گل نازک تر بهش نگفته بود نیبود که در تمام ا دهیداد شن یاز کس. بود دهیترس یحساب

 !را نداشت لیسه ینیهر چه که بود طاقت سرسنگ یول. قابل تحمل شده بود ریواقعا غ دیشا. حق داشت دیشا

حاال او مانده بود و اشک . به اتاقش رفته بود و در را هم محکم پشت سرش بسته بود لیسه. دندیخانه که رس به

 .شکسته بود لیبلند سه یهزار بار از صداکه  یوقفه اش و دل یب یها

اش  هیگر کردیکه نگاه م رشیبه تصو. نشست نهیآ یرا دراورد و جلو شیاتاقش را روشن و کرد و لباس ها برق

چقدر دلش . ختیر شیشانه ها یبورش رو یرا برداشت و موها پسشیکل. کردیسرش درد م. شدیم شتریب

محدودش  دیبا شهیچرا هم. خواستیممنوعه م یدخترانه  یزهایچقدر دلش چ. رنگشان کند خواستیم

 !شد؟یم یمگر بهشت هم زور کردند؟یم
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ازش نداشت  یخاص یخاطره . بود یچه روز مزخرف. و به خودش در لباس عروس نگاه کرد دیتخت دراز کش یرو

 . بود لیسه یخانه  یتو دیایگذشت که تا به خودش ب عیآن روز چطور آنقدر سر امدینم ادشیو 

و  طنتیش یتخت با کل یو از دم در تا رو کندیازدواج کرد شب اول دامادش او را بغل م یوقت کردیفکر م شهیهم

که سال ها بعد هم فکر کردن به آن  زیو خاطره انگ قیعم یمعاشقه  کیو بعد هم  شودیحرف عاشقانه رو به رو م

مگر او . کردیسر کوب م دیبا یرا به نوع همختلف که هم یبود پر از احساس ها یدختر. شب از درون داغش کند

 کردند؟یآنقدر سخت م شیرا برا زیچرا همه چ خواست؟یچه م شیاز زندگ

و بعد  ییدر دستشو یصدا. رونیب یشد و گوش سپرد به صدا ها زیخ مین شیدر جا. آمد لیدر اتاق سه یصدا

 ...فونیهم س

 ونیزیوز وز آرام تلو یگذشته بود و صدا یساعت کی. ت فرستادلعن خودشیو به شانس ب دیکش یکالفه ا پوف

به خودش  یبلند شد و نگاه شیاز جا. بود دهیهمچنان نخواب لیدوازده بود و سه کیساعت نزد. امدیهمچنان م

شلوار . دخترانه نداشت تظراف یلیداشت مثل معصومه خ یپر کلیقدش متوسط بود و ه. انداخت نهیدر آ

 کی. هم تنش بود ییو رو ریبلوز ز. گذاشته بود شیبه نما یرا به خوب شیبود و تمام پا یگریچسبان خانه اش ج

. به هال رفت نیپاورچ نیعطر به کنار گردنش زد و پاورچ یکم. بود یصورت شیرو یتنه  میکه ن یتاپ مشک

 .بود شیشانیپ یرو دشبود و ساع دهیمبل سه نفره دراز کش یرو لیسه

تر متوجه  رید شدیباعث م نیبرق ها خاموش بودند و ا. معذب بود لیسه یجلو شیحجاب یب نیبخاطر اول یکم

 ....احمقانه باز هم کارش را خراب کرد میتصم کی یآن میتصم کیدر . او بشود ی

در کنارش  یزیبسته بود با احساس چ شیکه چشم ها لیسه. جلو رفت و خودش را کنارش پهن کرد شیکنار پا از

 . کرد بغلش کند یشد و سع کشیحنانه دوباره نزد. نشست شیدر جا خیس

 یو چشم ها نهیمو و لب و س یمدام رو. چشمش را نداشت یکنترل مردمک ها. شدیم وانهیداشت د لیسه

 ؟یخوریم یچه گه یدار: دیوجودش داد کش یناگهان با هر دو دست پسش زد و با همه . گشتیحنانه م

 .قلبش گذاشت عقب رفت یدستش را رو حنانه

 ؟یکردن من به کجا برس کیبا تحر یخوایم: - 

او فقط آمده بود بغلش کند و بخاطر خراب کردن امشب عذر  ک؟یتحر. صدا خورد یب یتکان ها یمثل ماه لبش

 بزند؟ یکار نیکه دست به همچ دیرسیبه نظر م حیحد پست و وق نیاو تا ا لیدر نگاه سه یعنی... کند یخواه

پتو  ریز. دستگاه پرس جا مانده بود انیدلش انگار م. به اتاقش رفت عیبلند شد و سر شیاز جا. دش آمدخو به

 .ستیو صورتش را در بالش فرو کرد و تا توانست به هال و روزش گر دیخز

که  ییو روز ها ماندیبود را خانه م فتیکه ش ییروز ها. ظاهر نشد شیچشم ها یجلو گریآن شب به بعد د از

 . بردیو به آنجا پناه م ترسدیدر خانه م ییاست و تنها فتیکه ش گفتیه بود به دروغ به مادرش مخان
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. خوردیتخت خوابش م یرا تو شییغذا یملکه ها تمام وعده ها نیو ع بردیبه سر م شیدر ماه سوم باردار نبیز

 ... کند یخودش را قربان شیابوالفضل؟ تا ابوالفضل همانجا جلو دیبود بگو یفقط کاف

کردن همسرش کمک  زیسوپرا یو چپ و راست از او برا دیدیروز ها تدارک تولد معصومه را م نیهم که ا ایارم

 . گرفتیم

 .ناجور بود یوسط وصله  نیاش همه شان خوشبخت بودند انگار فقط او ا خانواده

کردن معصومه آنجا انتخاب  زیبرگذار شد و صرفا جهت سوپرا انیمنصور یآقا یتولد معصومه که در خانه  شب

عسل  نیریبودند که مطمئن بود از ش یدیرش یآقا یدعوت نشده بودند و فقط خانواده  یادیشده بود مهمان ز

معنا دارش  یو نگاه ها نیامتآمدن ر. همسرش یخانواده  یلوس کردن خودش جلو یبرا داستیپارم یها یباز

 .دیرسیبه نظر م یکوفت کردن تمام مراسم کاف یبرا

 رانهیگذاشت و همه را مجبور به دست زدن کرد و خودش هم به طور کامال غافلگ یآهنگ شاد دایاز شام پارم بعد

 .کرد دنیآمد و شروع به رقص رونیاز اشپزخانه ب کیبا ک یا

نگاه کرد و همه  تیقرار گرفت گنگ به جمع شیجلو کیک یوقت. بردیکه همچنان در هپروت به سر م معصومه

 .لدت مبارک خواندندتو شیبرا

 . نشست شانیشانیپ یکه همه عرق شرم رو. دیبعد از فوت کردن شمع ها به آغوشش کش نیهمچ ایارم

درسته خواهرمو قورت داد تو . ذره هم از عشقش کم نشده هیهرکول بعد پنج سال  ی کهیمرت" دلش غر زد در

 !"واال! جمع

 .زنگ دوباره درامد یوسط مشغول قر دادن بودند که صدا ایو هل دایپارم. نازک کرد و رو برگرداند یچشم پشت

سر حال  یلیاو هم به نظر خ. اصال نداشت نجایرا آن هم ا دنشیانتظار د. درهم رفت شیاخم ها لیسه دنید از

 !گفته امشب دعوت است؟ لیبه سه یک دانستیاصال نم. بود دهیفهم نیرا از نگاه خاصش به رامت نیا دیرسینم

دست مردانه . گفت کیبه سمت معصومه گرفت و تولدش را تبر چیکادو پ یرا همراه با جعبه ا یچکگل کو دسته

را با مهر  شیشانیپ نیمادرش همچ. دیبود چرخ ستادهیخانوم که پشت سرش ا دیداد و به سمت ناه ایبه ارم یا

به لباسش  ینگاه میفقط ن دیکه رس اوبه همه دست داد و به  لیسه. دهیرا ند لیکه انگار سال هاست سه دیبوس

 .نبود ریتأث یعذاب ب نیالبته آن نگاه هم کم در ا. معذب شده بود یکم یکینزد نیاز. انداخت و کنارش نشست

 کی یکه حت یدوخته شده بود و شال ییطال یکه با لمه ها یمشک ریحر کیروشن به همراه تون یآب نیج شلوار

 .چه بود ینگاه خصمانه از پ نیا دینفهم. نبود رونیتار مو هم از آن ب

معصومه طال  یبرا دیبا لیچرا سه! بود دهیخر کادیطال و پالک ون ریزنج کی شیبرا لیسه. کادوها شد نوبت

 د؟یخریم

 نیاول یمعصومه آنقدر خوشحال شده بود که برا. بود نینوبتش هم چهاردهم فرورد. بود دهیمکه خر طیبل ایارم

 .بود و آب به چشم شده بود دهیرا بوس ایبار در جمع ارم
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هم  کیبعد از خوردن ک. کادو بود ی دهیو تشکر از ا ریبه حنانه زد که احتماال بخاطر تقد یاز دور چشمک ایارم

 . رفتن را سر داد و او مجبور به اطاعت شد یقبل از همه ندا لیسه

 یحت. بند بود شیپاها یود تا االن روب دهیها را د طیکه بل یاز وقت! خدا یسفر به خانه ! شدیهم باورش نم هنوز

 ! تشکر کند ایاز ارم یبا چه زبان دیبا دانستینم

 .صورتش جا خوش کرده بود یرو یجهت لبخند گل و گشاد یاو هم ب. به خواب رفته بود شیپا یرو ایعرش

 .پدرش را محکم گرفته بود یسوار شده بود و گوش ها ایگردن ارم یرو ایهل

 ...تند تر برو ییبابا: - 

: داد هیو به تاجش تک دیباال کش یتخت کم یخودش را رو. خورد یفیتکان خف ایبلند هل یاز صدا ایعرش

 وقته شب؟ نیچه خبره ا! ـــــــــسیه

را با  ایبا پا در اتاق را بست و هل ایارم. فرو کرد ایذوقش خورده بود چانه اش را وسط سر ارم یکه انگار تو ایهل

بدبخت  یایعرش گریبار د نیا. دیکش یبلند تر غیشد و ج جانشیه بغلش پرت کرد که دوباره باعث هحرکت ب کی

 .دیاز خواب پر هیزهر ترک شد و با گر

 .نثار دخترش کرد و خم شد تا پسرک نق نقو و لج بازش را ساکت کند یجانانه ا یغره  چشم

 ...بود ییبابا ریبه من چه؟ تقص: - 

 !آره؟ ییبابا ریحاال شد تقص. آدم فروش یا: و باعث شد تخت فرو برود دیکنارش دراز کش ایارم

مورد  نیخوب بود که در ا! خوب بلد چم و خم مرد ها را. کرد دنشیاز سرو کولش باال رفت و شروع به بوس ایهل

 ...!هم به او نرفته بود

 لیاش را ذا یمام خوشآن ت کیچطور در  نیبب. بردیو داشت سرش را م کردیهمچنان ونگ ونگ م ایعرش

 ! کردندیم

سرش گذاشته  ریدستش را ز کی ایارم. باز پسرش گذاشت شهیدهان هم یسمت راستش را درآورد و تو ی نهیس

 . کردیبود و با لذت به او نگاه م

 جونم؟ ییبابا: با کف هر دو دستش صورت پدرش را گرفت ایهل

 جون دلم؟: رفتیدلش قنج م کردیم شیبا ناز صدا نطوریا یوقت

 بخوابم؟ نجایمن ا شهیم: - 

 خانوم کوچولو را داشت؟ نیجرأت نه گفتن به ا یک یول! زدیرا بهم بر شیتمام برنامه ها خواستیسوخته م پدر

 .بخواب بابا: و با حسرت به معصومه نگاه کرد دیکش یجان سوز آه

 فیذوقش کور شده ک نطوریبرده بود و حاال که ا ثشیبه هدف خب یکه پ دادیمعصومه نشان م ی انهیموز لبخند

 !کندیم
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به  خواستیکه م ایهل یرا برا شیرا زمزمه کرد و بازو!" یکور خوند" لب  ریآمد و ز شیبرا ییچشم و ابرو ایارم

 .بالشت ازش استفاده کند دراز کرد یجا

و دوست داشت با هم تنها  خواستیمحبت ها م نیبود که خودش هم دلش از هم ییاز همان شب ها امشب

 ....وروجک ها نیامان از دست ا یول! باشند

......... 

عادت نداشت . کردیم یبگیغر شدیتخس م نطوریا یوقت. رد و بدل نشده بود نشانیب یتمام طول راه حرف در

 یتنگ است ولدل یقلبش کم یبود آن ته مه ها دهیبود فهم دهیتازه امشب که او را د. ندیرا بدون لبخند بب لیسه

 . و سرکوب کند ردیبگ دهیو نو پا را ناد دیحس جد نیبود که بتواند ا ادیآنقدر ز شیدلخور

. شدیآن م یرو لیسه گاهیگاه و ب ینگاه ها یکرده بود و متوجه  یبود باز شیزانوها یچادرش که تا زده رو با

زده بود و گفته بود  شیصدا لیبه اتاق برود و لباسش را عوض کند سه نکهیقبل ا دندیهم که به خانه رس یوقت

به اتاقش  لیتوجه به حرف سه یب نیهم ینبود برا عیمثل معصومه حرف گوش کن و مط. صحبت کنند دیبا

ظاهر  شیجلو لیباز شد و سه یآورد که در اتاق به طرز وحشتناک یکامل در م یرا با خونسرد شیلباس ها. رفت

را  فشیتکل لیبه سرش کند که سه یمانده بود بدون لباس در وسط اتاق چه خاک. خودش را بغل کرد عیسر. شد

 ؟یهست یمعطل چ! گهیبپوش د: روشن کرد

 ؟یرینم رونیب: افتاده گفت نییزده با سر پا خجالت

 .برم؟ مگه من نامحرمم؟ بپوش لباستو رونیچرا ب: باال رفت شیابرو یتا کی

مردد به دور و برش نگاه کرد و متوجه ! شلوارش را کجا دراورده و بلوزش را کجا گذاشته ستدانیشده بود نم جیگ

 شهیهم لیسه... درآمده بود هیواقعا گند قض. را بست شیلبش را گاز گرفت و چشم ها. شد نیزم یتاپش رو ی

بود واقعا زجر  تیعمو یجا روزیکه تا د یمرد یجلو ریخم شدن با لباس ز. کردیم هیراه ها او را تنب نیاز بدتر

 واریجمع کرد و به د نهیرا در س شیدست ها لیسه. حرکت خم شد کیکرد و در  نیخودش را نفر... بود یبزرگ

 گرید یحواسش جا یرا برانداز کرد ول شیخوب همه جا. بدن لختش در نوسان بود ینگاهش به رو. داد هیتک

 از کف داده؟  اریو اخت دهید زیبدن هوس برانگ نیختر را با اد نیچند بار ا دهآن آرش حرام زا نکهیا... بود

 خواست؟یجسمش م یهم او را فقط برا نیرامت یعنیبه او چشم داشتند؟  یچه کسان گریبه جز آرش د اصال

چند نفر  گذاشتیم شیو باسنش را به نما شدیکوتاه و تنگ مدام خم و راست م کیامشب با آن تون یوقت

  شدند؟یمبهوتش م

 .حرفتو بزن: - 

به  نقدریدختر ا نیچرا ا. تاپ بنفش کیتنگ با  یشلوار آب کی. دیتازه او را د. حنانه به خودش آمد یصدا با

گل و گشاد و  یلباس ها ادی کرد؟یمدل ها را انتخاب م نیجلب توجه ا یبرا یعنیتنگ عالقه داشت؟  یلباس ها

 !کردند؟یباهم فرق م رنقدیدو خواهر ا نیچرا ا. معومه افتاد یبچه گانه 
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 نیا یبه بعد فقط تو نیاز. کنم نییبرات تع یحد و مرز هی دیبا: زد شیدر موها یو چنگ دیکش یکالفه ا پوف

 .یدیمانور م گمیکه من م یچهارچوب

 ؟یچ یعنی: تخت نشست و اخم کرد یرو

چه  ابونیچه تو خ یزاریچادر م یریهر جا که م. یبزار رونیپاتو از تو خونه ب یحق ندار گهیبدون اطالع من د: - 

 ...یعروس یچه حت یتو مهمون

 ! آمد یداشت بر سرش م امدیاز هر چه که بدش م یعنی

 ؟یکن فیتکل نییبرا من تع یتونیتو نم: - 

 ؟یمطمئن: - 

 شیپاها خواستیدلش م... خواستیقبل را م لیکرده بود؟ او همان سه رییتغ نقدریا لیچرا سه. دیلحنش ترس از

 ....یشو که قبال بود یهمان دیبکوبد و بگو نیرا به زم

 .میترسونیم یدار: به سمت پر آب شدن رفتیم شیها چشم

 ...آدم بترسه ییوقتا هیخوبه که : - 

 !یبهم دستور بد یحق ندار ؟یکنیم ینجوریچرا با من ا: دیلرز شیصدا

 .ام یهم که گفتم کامال جد ییزاید چدر مور. دنیحقو هم قانون هم شرع جفتشون بهم م نیا. حق دارم: - 

 ؟ینکنه خودتم باورت شده که شوهرم ه؟یچ: باال رفت شیصدا

 ؟یمگه تو باور ندار: را باز کرد راهنشیپ یدکمه ها. کردیم یخفگ حس

 .رمیگیاصال من طالق م: - 

 وبیطالق چون تحمل کردنت واقعا صبر ا یمشتاق ترم برا یلیاتفاقا من خ: زد و گفت یپوزخند یخونسرد با

 .خوادیم

در . شودیو هزاران تکه م فتدیم نیزم یکه رو ستالیظرف کر کی نیع. دیاش از هم فرو پاش نهیس انیم یزیچ

 کیکاش همان ! رنج و عذاب ی هیبود و ما یهمه جا اضاف! خواستیکس او را نم چیه یبزرگ نیبه ا یایدن نیا

 ...کردیکرده بود مرده بود و همه را از شر خودش راحت م یکه جرأت خودکش یبار

 

 اوردیکرده بود با لحن آرام دخترک را سر عقل ب یهر چه سع. نشست نیزم یو رو دیکوب وارید یرا تو راهنشیپ

 ریت گرید نیا. بود ییواقعا کنترل کردنش کار طاقت فرسا. بود دهیکارد به استخوانش رس گرید. شدیکه نم شدینم

مهم اسمش . نبود یهم طالق راه حل بد دیشا کردیم یفکر اساس کی دیبا دادیهم جواب نم نیاگر ا. آخرش بود

چون اختالف  دیشا. داشته باشد توانستیم یبعد از او ازدواج بهتر دیشا. شناسنامه اش آمده بود یبود که تو

 ...!دیشا. بود قادر به درک متقابل نبود ادیز نشانیب یسن
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 یتانک از رو. کردیمدام درخواست کمک م یچ میس یب دیرسیبمب و گلوله از تمام منطقه به گوش م یصدا

خاک در هوا . کردیگوشش را کر م شانیخرد شدن استخوان ها یو صدا شدیمرده و زنده رد م یجنازه ها

خس خس  یچ میس یو ب دیدر بغل گوشش شن یریت یلحظه صدا کیدر . گرفتیرا م دید یو جلو دیرقصیم

 ...!افتاد شیپا یکنان رو

 !ـــــلیسه! لیسه! لیسه: - 

خوابش برده  نیزم یهمانجا رو. به دور و برش انداخت ینگاه. دیچنگ زد و هوا را بلع شیبه گلو. دیخواب پر از

 . بود و باال تنه اش لخت بود شیپا یهنوز هم همان شلوار کتان مشک. بود

 . دینفس نوش کیدرنگ آن را برداشت و  یب. آب را به سمتش گرفت وانیل حنانه

 حالت خوبه؟: - 

 !دیایکند تا به حال و روزش ب ریچگونه تفس دیخوب را با دانستینم! بود؟ خوب

پوست  یرو شیموها یقطرات آب از رو. آن قرار داد ریرفت و سرش را ز ییبلند شد و به سمت دستشو شیجا از

 .ردیلرزش بگ شدیو باعث م فتادیتنش م

 .کاناپه بلند شد یقرمز از رو ینیپف کرده و ب یو با چشم ها دهیکه آمد حنانه ترس نرویب

 ؟یبهتر: - 

زد و سر تکان داد  یرمق یلبخند ب. کنارت باشد و نگرانت شود یکس ییلحظه ها نیخوب بود که در همچ چقدر

 .که خوب است

 .کنمیبرات شربت بهار نارنج درست م رمیم. نیبش ایب: - 

حنانه . داد هیکاناپه تک یدست بازش کرد و سرش را به پشت کیبا . کمربند درد گرفته بود یاز سفت شکمش

 . بخور ایب: به سمتش آمد زدیرا هم م وانیهمانطور که ل

منقطعش  یرا از نفس ها نیا زدیهنوز قلبش نامنظم م. سرشان را روشن کرد و کنارش نشست یباال برق

 .را بست شیگذاشت و دوباره چشم ها شیجلو زیم یرورا  یخال وانیل. داد صیتشخ

 ؟یدیخواب بد د: - 

 .سرش را تکان داد فقط

 خت؟یبهمت ر نطوریبود که ا یچ یدرباره : - 

 ...بپوشم؟ سردم شده یاریبرام ب زیچ هی شهیم. جبهه یدرباره : گفت یدو رگه ا یصدا با

از . به ان ها انداخت یرا باز کرد و نگاه اجمال شیلباس ها یکشو. برق را زد دیبه سمت اتاقش رفت و کل عیسر

شلوار  فیدستش به رد اوردیخواست درش ب یو وقت دیکش رونیرا ب شانیکیبلند  نیآست یشرت ها یت نیب

 نشانیپاکت در ب کی ی وجهسرع شروع به مرتب کردن کرد که مت ختیبهم ر بشانیخورد و تت شیها یخانگ
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 یتوده ا. دیکش رونیدرش را باز کرد و چند عکس را ب یفور. به هال انداخت یو نگاه دیکش رونیآن را ب. شد

 ....تنفسش را گرفت یجلو میعظ

دست  نیهر دو در آغوش هم بودند و معلوم بود دورب یدوم.... لیکنار سه دیاول معصومه با چادر سف عکس

 ....بود دهیکه حاال مال او بود خواب یتخت نیهم یمعصومه رو یسوم... است لیسه

 ؟یدیباالخره تو هم فهم: - 

 لیاز کنار سه. کرد خودش را دور کند یسع یهنوز مات بود ول. شرت هم کنارشان یافتاد و ت نیزم یها رو عکس

 .تنه شان بهم خورد شدیکه رد م

 .بدم حیبزار برات توض: - 

 .توجه به اتاقش رفت و در را از داخل قفل کرد یب

جز خاکستر از  یزیتا چ ستادیانقدر ا. هر سه تا را برداشت و به سمت گاز رفتنگاه کردن به عکس ها  بدون

 .نماند یعکس ها باق

 !بود امشب یشب گوه چه

... دیتخت چک یاشکش رو... دیخوابیکه او هر شب م نجایدرست هم. دیخواب خواهرش دست کش یبه جا حنانه

 یرا محکم تر از اول ت تیو واقع دندیپازل بهم چسب یبود؟ تمام صحنه ها مثل تکه ها دهیچرا زودتر نفهم

 ...صورتش تف کردند

 حنانه؟: به در خورد یا تقه

 . فرض کرده بود سهیآدم ها را قد نیاحمق بود که تمام ا چقدر

 حنا خانوم؟: - 

هم وجود  یگریاو به جز معصومه خانوم د یخانوم؟ مگر برا گفتیچه به او م یشده بود حنا خانوم؟ برا حاال

 داشت؟ 

 ..درو باز کن زمیعز: - 

 ! یدیگردنبند خر شینرفته بود و برا ادتیبود که تولدش را  یتو همان زمیعز! زمیعز! هه

 ...حنا جان؟ لطفا: - 

را گرفت و  شیدست ها. ستادیا شیوارد اتاق شد و جلو یبا لباس راحت لیسه. و در باز شد دیدر قفل چرخ دیکل

دل  کردیم هیو مو زدیزار م نطوریا یوقت. نداشتند یدختر تمام نیا یانگار اشک ها. سبانداش چ نهیسرش را به س

 ...شدیآب م شیسنگ برا

گفت و گفت از اول تا آخرش را گفت . کند فیرا تعر هیقض ازیتا پ ریس شیسبک شود تا بعد برا یداد تا کم اجازه

 ....کاردیدختر م نیدر دل ا یچه حسرت شیبا حرف ها دیو نفهم

 ؟یهنوزم دوسش دار: - 
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مگه من . شوهر داره دو تا بچه داره گهیمعصومه د. معلومه که نه: شد و جواب داد رهیحس حنانه خ ینگاه ب به

 ...که بخوام وونمید

 ؟یپس چرا عکساشو نگه داشت: دیحرفش پر انیم

 . بردمشونیم نیازب نایاز کجا گذاشتمشون و اال زود تر دونستمینم: بود دهیند یشکل نیبه حال او را ا تا

 .رونیبرو ب. بخوابم خوامیم: دوخت شیروحش را به چشم ها یب نگاه

 

 . کمکش بلند شد یاز او برا تیحنانه هم به تبع. جمع کرد زیم یرا از رو فیکث یظرف ها وشاین

 !نینکنه قهر! نیزنیچقدر تو و خانومت مشکوک م ه؟یچ هیقض! لیسه: جا به جا کرد شیپا یرا رو ایپارس مسعود

! است انیاست چه حاجت به ب انیآنچه که ع. خود بود یکردن ب یمخف. دیبه پس سرش کش یحوصله دست یب

 !کند شنهادیپ یراهکار خوب شهیمثل هم توانستیمسعود م دیبود شا دهیاو که بر

 ...میستیهم ن یآشت یخب؛ آشت یقهر که نه ول: - 

 ه؟یچ انیجر: را تنگ کرد شیها چشم

 ...دهیمعصومه رو فهم یماجرا: - 

 .زمزمه کرد یو ال اله هللا ا دیکش ششیبه ته ر یدست مسعود

 .هر چه اصرار کرد حنانه قبول نکرد که ظرف ها را نشورد وشاین

 .ادیمسعود تو آشپزخونه نم. اریحداقل چادرت رو در ب: - 

 !خدا شانس بدهد... آنوقت او کردینم ها چادر سر یشده بود در مهمان خیکه با زن ش وشاین! نیرا بب ایدن

دل براش نمونده  گهیکه د چارهیب نی؟ بابا ا...یو ببر لیدل سه یزاریبال چادر م هیچ: دوباره گل کرد وشاین طنتیش

 ... کلک تتویبه ما هم بگو رمز موفق. کنهینگات م نیا یخوریتو تکون م

 یبهش از سر ب لیکه شش دنگ بودن حواس سه دیبگو توانستیکاش م! وشاین نیداشت ا یدل خجسته ا چه

تا خوب  کندیقرض م گرید یدو تا چشم دارد هشت تا خوردیاز سر شک است که تا جم م... است شیاعتماد

 ...دیبگو یزیچ توانستیکه نم فیاما ح... نکرده دست از پا خطا نکند یکه خدا ندیبب

 ...گهیخب دختر دو تا کلمه حرف بزن د... ورهخینم سیحرف تو دهنت خ. ایمرموز شد یشوهر کرد! حنا: - 

 .بگو من همونو بگم یبشنو یخوایم یتو چ: اش گرفت خنده

 .زشیانگ جانیبه قسمت ه میدیتازه رس. حاال شد! آهان: - 

 .کوفــــــــت: و بخاطر لحن چندشش گفت دیکوب شیبه پهلو یا سقلمه

 .جووون: - 

سال  یکه چهل و خورد یحنا؟ مرد استیچه جور لیسه: را از سر گرفت شیو دوباره سوال ها دیغش خند غش

 !اسیچه جور دهیزن ند
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 .چرخهیمحور م نیکه کال فکرت تو هم وشین یریبم: - 

کال در حال نماز و عبادت  ؟یکنیفکر نم زایچ نیحاال مثال تو اصال به ا! ـــــــــشیا: رفت یمصنوع یغره  چشم

 نه؟ یو پرستش

با خواهرش رابطه هم  یعنیبود؟  یدر رابطه اش چه جور مرد لیواقعا سه. شیزندگ تیبه واقع زد یتلخ لبخند

 .زدیبر رونیداشت؟ سرش را تکان داد تا افکار مسموم ب

 تواندیمعصومه سپرده بود تا م. شد دیاز او نا ام گرید. رفت وهیو سمت ظرف م دیظرف را آب کش نیآخر وشاین

 نیا یول. نه ایگفته بود بفهمد خوشبخت است . ستیآن ها نرمال ن نیب یزیچ کیگفته بود . زبانش را بکشد ریز

 . دادیبال گرفته الم تا کام نم پس نم یحنانه 

با  یمشغول باز لیسه. وارد هال شد وشایبه دنبال ن یخور وهیم یرا مرتب کرد و با بشقاب و چاقو ها چادرش

 . بود رهیفرش خ یبه گل هابود و مسعود  ایپارس

بهش . بهت گفتم ینره چ ادتی: گفت یدرگوش یکرد و با صدا کینزد لیرفتن مسعود خودش را به سه وقت

مرد  ایبه خودت ب! نیکه نخوند یخواهر و برادر غهیص. نیشما ازدواج کرد. نوع رابطه گناهه نیا. شو کینزد

به تو زنت داره؟  یربط هبرادرت بود چ نیپدرش ع کنم؟یکه احساس گناه م یچ یعنی. شو کیبهش نزد. مومن

اون . روحش در عذاب شتریکه ب ینطوریا چارهیاون ب ؟یکنیم انتیخ یکار به مرتض نیبا ا یمثال فکر کرد

 شه؟یدو روز پ طونیهمون دختر شاد و ش نیا. بچه بنداز نینگاه به ا هی. خوادیدخترشو م یخوشبخت

. کردندیدرمورد طبخ غذا صحبت م وشایفرو برد و به حنانه نگاه کرد که با ن کاپشنش بیج یرا تو شیها دست

 ...اشتباه کرده بود ییجورا کیاو . انگار حق با مسعود بود

 .به در زد و منتظر شد یتقه ا. در اتاق حنانه بسته بود. را عوض کرد شیها لباس

 بله؟: - 

 شده؟ یزیچ: دیشد و پرس زیخ میپتو ن ریحنانه ز. در را باز کرد یال آرام

 ! مسعود را تکرار کند یحرف ها خواستیاتاقش و م یکاره آمده بود تو کی گفت؟یم دیبا چه

 .شمیمزاحمت نم ادیانگار تو خوابت م میحرف بزن کمی نجایا امیگفتم ب ومدیخوابم نم: - 

با ترس  یشدن ها کینزد نیود ااو شده ب گاهیگاه و ب یتوجه ها یخودش را از او دور کرده بود متوجه  یوقت از

 ... سوختیم لیسه ییتنها یدلش برا. و لرز

 .ادیخوابم نم ادیمنم ز: - 

 نجا؟یا نمیبش: رفته را برگشت راه

 .تخت اشاره کرد به

 .را دراز کرد شیتخت نشست و پاها یرو. دیرا ان طرف کش خودش

 .دیایتر ب کینزد یکم خواستیدلش م! کردیبدنش را حس م یگرما یبود ول ادیآنکه فاصله شان نسبتا ز با
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 .خب بگو: - 

 و؟یچ: درشتش در نور شب خواب نگاه کرد یبا تعجب به چشم ها لیسه

 .یحرف بزن یخواستیمگه نم: - 

 .گفتم که سر بحث باز بشه ینطوریهم. مد نظرم نبود یخاص زیچ: دیخند

 .قبل یدوست داشتن لیشده بود همان سه دوباره

 ؟یخوابیم نجایهم: دیدهانش پر از

 بخوابم؟: جمله راحت کرد کی نیچقدر کارش را با ا. تعجب نگاهش کرد پر

 ...بخوابم نخوابم نجایکه ا رمیاز تو اجازه بگ دیمن با. اول اتاق تو بود نجایا ؟یریگیاز من اجازه م: زد پوزخند

 !ستین یزیخت که چت نیا. خونه مال توإ نیا یهمه  ه؟یحرفا چ نیا: دیراحت دراز کش الیخ با

 . دیهم کش لیسه یاز پتو را رو ینا خوداگاه کم. در دلش آب شد قند

 ...یراهمون داد متمیتو حر! یمارو شرمنده کرد یحساب! بابا یا: - 

 .سخاوت مندم گهیکنم د کاریچ: دیخند

 نه بابا؟: دیچپش چرخ یپهلو به

 ...مگه؟ از بس دل رحمم یشک دار: و با خنده گفت دیراستش چرخ یهم به پهلو او

 ....دلت یفدا: - 

دست . کرد یرو شیپ یکم لیسه. کردندینسبت بهم حس م یقیکشش عم... دو لبخندشان خشک شد هر

 دانستینم. خودش را ببازد ینطوریا یدختر ایزن  چیبود در مقابل ه امدهین شیتا به حال پ. خودش نبود انگار

 ....حنانه یزنانه  یاه تیجذاب ایمسعود است  یاز اثرات حرفا

نگاه . حنانه لبش را با دندان گاز گرفت. او را به خودش چسباند یرا پشت کمرش انداخت و به آرام دستش

به خودش داد  یحنانه جرأت. تاپش در حرکت بود ی قهیافتاده از  رونیب ی نهیلب ها و چشم ها و س نیب لیسه

 ...دنشانیبه اتش کش یبود برا یجرقه کاف کی. دیو لبش را بوس

به  ایبد دن یناگهان تمام حس ها. به خودش آمد که کار از کار گذشته بود یوقت یول!!! چه شد و چه کرد دینفهم

 . حنانه را در همان حال رها کرد و به حمام رفت. قلبش هجوم آوردند

که به  یدوش نشست و به آب ریهمانجا ز... که دستش درد گرفت دیمشت کوب واریو آنقدر به د ستادیدوش ا ریز

 "کردم؟ کاریمن چ ایکردم؟ خدا کاریمن چ" دیپرسیسوال را مدام از خودش م کی. زل زد رفتیکف شور م

 دهیپشت به در دراز کش. به اتاق انداخت ینگاه کوتاه. دیشنیفس فس حنانه را م یآمد صدا رونیحمام که ب از

 دیلرزیلختش م یبود و شانه ها

 ...!کردیالتهاب کم م نیاز ا یکم دیچند رکعت نماز شا. اتاقش رفت و سجاده اش را پهن کرد به
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 :هفتم فصل

وارد روضه  تیجمع لیکنند با س یدانستند کدامش را اول باز م یکه نم ییمعطل شدن پشت درها یاز کل بعد

. منبر و ستون توبه روبه رو  سمت چپش بود و محراب و) ص(و قبر رسول خدا ) س(حضرت زهرا یخانه . شدند 

باغ بهشت است که خدا گذاشته  دخو... ستین هیاستعاره و تشب! شک نکن. بهشت است  یاز باغ ها یباغ نجایا

 ...الجنه  اضیروض من ر یو منبر یتیب نیب: هم خبرش را داده ) ص(امبریپ! نیزم یرو

آنقدر که حرکات و جلو و . شود  یشلوغ م یلیخ کنند یخانم ها باز م یرا برا یکه روضه النب ییساعت ها نیا

و در رکوع و  یو در حال فشار بخوان ستادهیطور ا نیهم دیبا ایرا  تینمازها. ستیعقب رفتنت دست خودت ن

دو رکعت نماز  یهل ندهد بتوان یتا کس ندکه دورت را گرفته ا یاگر به برکت کسان ای یسجده به اشاره اکتفا کن

فکر کن . ماند ینمازت نم یهم برا ی، رکن درست چیه یفهم یاز نمازت که نم یزیچ یهم بخوان یدرست و حساب

 یکس تیجلو پا ینیب یکه م یبه سجده برو یخواه یو حاال م یرکوع را به هزار زحمت و فشار انجام داده ا

را  صالیاست یواقع یمعن! یسجده ات را انجام بده یتوان یدارد و نه تو م حرکت یبرا یینه او جا. نشسته است

 .یفهم یم نجایا

 ییچه دعا ای دیبگو ینه تمرکز داشت که چه ذکر. حس و حال دعا را ازش گرفته بود یروضه حساب یشلوغ

و دلش  رفتیطرف و آن طرف م نیا تیناچار با ازدحام جمع. کرد یم داینماز خواندن پ یبرا یبخواند نه امکان

گفت و با  یبلند ذکر م لندکه داشت ب دیاز پشت به گوشش رس یرزنیپ یوسط صدا نیا. آمد خارج شود ینم

ذکر در  نیمانده بود مناسبت ا...  وبیستارالع ای... وبیستارالع ای: در حال خودش بود  تیجمع یوجود فشارها

مارا به  ایخدا! وبیستار الع ای:  دیگو یهم م یگرید یذکرش جمله  یالبه ال دیکه دقت کرد و د ستیچ نجایا

 ...آدم نشان بده ) س(حضرت فاطمه

 .حال بود در روضه یاو که ب یبود برا یقشنگ یروضه . اش گرفت  هیگر. دیگو یچه م دیفهم تازه

ساختمان  یاتوبوس گنبد خضرا را البه ال یها شهیاز پشت ش. عصر  ی قهیشش و پانزده دق: را ثبت کرد ساعتش

رها کرده  شیمشغله ها یشان را با همه  یخانه و زندگ! شان شروع شد نیریو خواب ش دیکوتاه و بلند د یها

 ینیدلش خوش بود به شر. زائرانش را نگرد یحتما با نگاه رحمت م امبریپ. رسول خدا ارتیبودند و آمده بودند ز

ق هللا ، السالم خل ریخ ای کیرسول هللا ، السالم عل ای کیالسالم عل: سالم داد یمسجد النب ینگاه و در آستانه  نیا

 داریکه به د یدختر یاشک ها. صورتش یخورد رو یکه ناخودآگاه سر م ییو اشک ها... الرحمه  ینب ای کیعل

 !ابوا هذه االمه؟ یانا و عل: مگر خودش نگفته بود .... پدرش آمده بود

 دیسف یسنگ ها یشب رو یکیدر تار. بود یزیقرار وسوسه انگ! کسا ثیگنبد خضرا، حد یروبه رو ،یالنب مسجد

 ییدور در جا ییمعصومه شروع کرد به خواندن خاطرات روزها. صحن مسجد چهارزانو نشستند و زل زدند به گنبد

نخل  ایکند  یرا که دارد چاه م) ع( یعلدوند و  یم نهیمد یکه در کوچه ها دیدیرا م نیانگار حسن. یحوال نیهم

 .کند یم یف با کودکان گردوبازاطرا نیرا که هم) ص(کارد و رسول خدا یم
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خدا و رسولش بود باعث  ی هیهد نیکه بهتر یکسا و بودن در کنار همسفر ثیگنبد، عطر حد یشب، سبز یاهیس

 .خاطرات سفرش نیاز قشنگ تر یکیشد آن لحظات بشود 

......... 

 . خواندندیسال ها رو به آن نماز م نیکه تمام ا یهمان قبله ا. بود نجایا

سر از  یخواه ینم. یکن یخدا را شکر م تیها هیو وسط گر یافت یمرمر به سجده م یسنگ ها یآسمانش رو ریز

خدا روشن شود و تو دلش را  یخانه  دنیترس به سراغت آمده قرار است چشمت به د کی! یسجده بردار

که چقدر  ییو خدا یانده ام وت. شنود یرا م تیو نه حرف ها ندیب یتو را م ینه کس گریانگار آنجا د... یندار

. یگذشته را پاک کن یسال ها یحساب همه  یخواه یم....! بوده است در دل تو بیو چقدر غر یدلتنگش هست

حاجتت را . یدار یو باالخره سر برم یکن یتوبه م تیغفلت ها یاز همه . یکن یاستغفار م تیها یبد یاز همه 

 یلینه خ. است ستادهیآرام و باوقار وسط صحن مسجد ا شهیهم ثلکعبه م. یکن یو چشم باز م یریگ یمدنظر م

 ییخدا. خدا یخانه . کعبه کعبه است. خاص یلیپر زرق و برق است و نه خ یلینه خ. بزرگ یلیاست نه خ بیعج

 نهایا یو با همه .... و با عظمت یساده، معمول. خداست یخانواده  هیو کعبه چقدر شب ندیاو یکه مردم خانواده 

به معصومه انداخت  یرا پاک کرد و نگاه شیاشک ها. مهربان یساده  یچهار ضلع نیبه ا یبند یهم دل م وت

 شیمات شده بود که انگار خود خدا جلو بایآنقدر ز. که در حال خودش نبود و مبهوت عظمت خدا مانده بود

 ...بود ستادهیا

اش به بطالت گذشته  یاز زندگ یمیسوخته بود و ن شیانگار تمام فرصت ها! داشت یاحساس عقب ماندگ چقدر

 پس تا به . بود

 یزیغره شده بود که تمام گذشته اش چ نهمهیا زشیبود؟ آخر به چه چ شیزندگ یمبعودش در کجا گاهیجا حال

خدا آنقدر مهمان نواز بود که دست  یعنی کرد؟یآرام م یبا چه مسکن دیهمه وجدان درد را با نیا! جز لجن نبود؟

 د به توبه اش نزند؟ ر

........ 

به خاطر صدها  ایسبزش است  ینخل ها دویسپ یبه خاطر ساختمان ها شتریمسجد شجره ب یدانست صفا ینم

مخصوصا که بارها . مکان نیهرچه بود دل او بدجور گره خورد به ا. شوند  یکه هر روز از آنجا محرم م یانسان

 یاحرام حالت یلباس ها یدیسپ رهمه غرق د. محرم شده اند نجایائمه هم از ا ریو سا) ع( یو عل) ص(امبریپ

رها ! یشو یانگار فرشته م دنشیاست که با پوش یلباس چه اعجاز نیدانست در ا ینم. کرده بودند دایپ یملکوت

انگار آب سرد  کیبا هر لب. شود و زالل و روشن یدلت پاک م. هایو ما ف ایفارغ از دن. ناتیتعلقات و تع یاز همه 

و دلت پر .... یکن یبه گذشته ات نگاه م.... ییآ یبه خودت م. یشو یتر م داریو ب داریبدنت ب یباشند رو ختهیر

بود  یدیقشنگ و سپ یساعت ها. یو مسافر خانه اش هست یکن یاجابتش م یشود که دار یم ییاز شوق خدا

 . او نبود گریکه د یی"او"و ... احرام یساعت ها
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محفوظ بود که حق نگاه  یجسمت امانت... یبزن بیبه آن آس ایاش  ییارایب ینه اجازه داشت. یدیدیخودت را م نه

. او تیصاحب امانت است و کسب رضا یکه تمام حواسش پ یامانت دار یشده بود. یکردن به آن را هم نداشت

 ... نیاو در زم ی فهیخل. خواهد یکه خدا م یشده بود همان انسان

.... 

 یلیبا طواف خ یخداحافظ. لحظه ها را داشت نیاز همان اول سفر ترس ا. دیزمان طواف وداع هم رس باالخره

به عکس کعبه نگاه کرد اما  یشود نماز خواند، قرآن خواند، حت یم ایدن یهمه جا. سخت یلیخ یلیخ. سخت بود

و  یباشد و لحظه ا ییجا ایاگر در دن آورد مانیدر مسجدالحرام بود که ا... شود طواف کرد یکجا نم چیه گرید

هنگام  ،یبکن یگریو نه کار د ،یباش یگرینه در زمان د یباش یگرید یکه تو در آن لحظه نه دلت بخواهد جا یکار

 ...یانگار به معراج رفته ا... بیحال خوب غر کی. ماند یمعجزه م کیمثل . طواف است

. است فیگفت که من حافظه ام ضع. گفت یتمام لحظات خداحافظ. قسمت را انتخاب کرده بود نیکنج تر ایارم

گفت از  شانیبرا. دعا کند شیبرا امبریگفت که خدا به حالش رحم کند، که پ یجور! نگذار دوباره فراموشت کنم

 یگفت از هوا شهرش، یستاره  یب یدهد، گفت از شب ها یم گرید یبو کیاست،  گریرنگ د کیکه  ییایدن

. است فیمن حافظه ام ضع. مرا زود برگردان ایگفت خدا. شانیخانه ها یکیگفت از تار ش،یها ابانیخ یگرفته 

 ...رود یم ادمیبهشت را زود 

 نیدوازده روز ع نیا. بود ییهر کس در حال و هوا. هتل جمع شدند یکاروان در الب یاهال ی هیصبح کنار بق شش

او  هیکرد اغلب شب یاحساس م. خواب آلود بودند یشب قبل حساب یداریبه خاطر ب. برق و باد گذشته بود

 یآماده . د؟ لباس ها اغلب مرتب بودید یکعبه را نم گریتمام شده بود؟ د یعی! و مبهوت جیگرفته و گ. هستند

 گریانگار د. کرد یحس م شتریب ند،یبب نکهینه ا .ییایدن یشده بود و آدم ها، آدم ها ایدن ا،یدن. استقبال در فرودگاه

 گرید یهتل به مسجدالحرام برو یاز الب ستیقرار ن یوقت. شده بود رانیا. مسجدالحرام نبود یآنجا مکه و حوال

انتظار و پاسپورت و چرت و  یفضا. فضا را دوست نداشت. استیدن ا،یدن... خواهد باشد یمقصدت هرجا که م

و چقدر دلش . ینیپوچ زم یو دغدغه ها یکار و زندگ یداد، بو یشهر م یبو زیهمه چ. برگشت یفضا.  طیبل

که نه، بعد  ،یباش دهش داریانگار بعد از دوازده روز از خواب ب. دانست یداشت که فقط خدا م یگرفته بود و حال

 !یبه خواب برو یدوباره بخواه یداریدوازده روز ب

 دنید. فرودگاه باالخره به آغوش خانواده شان برگشتند یخسته کننده  یها یلو معط یطوالن یاز صف ها بعد

. را گذاشت ی هیگر یخانوم از همان اول بنا دیناه. بود ایدن ی هیهد نیبعد از دوازده روز انگار بزرگتر ایو عرش ایهل

. بود امدهیاش ن ینیبه خاطر سنگ نبیز. باشد دارخود  کردیم یمحکم تر بود و سع شهیافسانه خانوم مثل هم

. نبود لیاز سه یخبر! دوازده روز جا افتاده تر شده است نیبه نظرش آمد در ا. حنانه هم خانوم تر شده بود انگار

 سیرا راست و ر مهیول یابوالفضل و آقا خسرو مانده بودند تا کارها. هم بودند ایبه همراه پارس وشایمسعود و ن

 . دندیتر از همه رس ریه دست ددسته گل ب نیو رام دایپارم. کنند
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 ...! دادیخدا م یانگار هنوز هم بو... در هوا بود یسبک معلق یانگار ذره . خوب یلیخوب بود خ حالش

 دانستینم. زدیو با آن ها حرف م رفتینگاه کرد که هر دو تا بچه شان را در آغوش گرفته و جلو تر م ایارم به

حواسش به . شده جیگ نطوریدنگش به صدا درامده که ا دانستیهمسرش چقدر است فقط م یسفر رو نیا ریتأث

 یو برا دیچسبیانجا م یو ستون ها واریچطور به در و د دیدیم. لبش بود ریز یو زمزمه ها ییپنها یاشک ها

 کی نیهم ای شودیاطرافش غرق م یایدوباره در رنگ و لعاب دن دانستینم. خبر بود یب ندهیاز آ. زدیخودش زار م

 ...! ستیعمرش کاف یهمه  یتلنگر برا

صحبت  مهیدر مورد خوب و بد بودن مراسم ول دیافسانه خانوم و ناه. و پرند بود ایبا عرش یمشغول باز ایهل

 . کردندیبچه ها نگاه م یهم کنار هم نشسته بودند و به باز دایو پارم نیرام. کردندیم

 ریسرش درگ یرو دیبا چادر سف یگرید کردیم یباز شیبود و با چا نییسرش پا یکیرفت به آن دو که  حواسش

 ...بود

 . شانه اش نشست و او فورا برگشت یرو یدست

 رو ببرم؟ وهیم: - 

 .آره ببر: را داد ایاپن فاصله گرفت و جواب ارم از

. لبخند زد نبیرش در کنار زبراد ریبه سمتش رفت و به تصو. دوباره زنگ خورد فونیبه هال برگردد که آ خواستیم

گذاشته بود و آرام آرام قدم بر  نبیابوالفضل دستش را پشت کمر ز. ستادیا وانیا یدر هال را باز کرد و رو

 ...شدیبرادرش داشت پدر م. داشتیم

 . کرد تشانیکرد و به داخل هدا شانیبا هر دو یگرم یروبوس

 . آنها دوباره شلوغ شد و پر سر و صدا دنیاز د جمع

. دیرا نوش شیاز چا یقلپ. رفت کردیکه با لبخند نگاهش م ایبرداشت و به طرف ارم زیم یرا از رو شیچا فنجان

و  نیتر دینگاهش دوباره به سمت جد. اشک در چشمانش جمع شد. اش با هم سوخت یدهان و گلو و مر

 . زوج جمع رفت نیساکت تر

 .کردینگاه م نبیز یبه شکم برامده  یگریبود و د رهیخ شیشده بود و به جوراب ها نهیست به سد یکی حاال

زد و  یلبخند ایارم. ندیرا بب ایباال برد تا صورت ارم یسرش را کم. دور کمرش رفت او را به خودش چسباند یدست

 "عاشقتم" لب زمزمه کرد ریز

 .... چشم در چشم شد یکش آمده رو برگرداند که با نگاه یزمزمه کرد و با لب ها یا"  وونهید"هم در جوابش  او

 م؟یبر: فورا رو بر گرداند و نگاهش را به حنانه داد لیسه

 االن؟: دیو متعجب پرس دیچادرش را جلو کش حنانه

 .واقعا خستم. بودم مارستانیب شیتا دو ساعت پ: را خاراند شیابرو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٢٩٤ 

 ایبلند شد و به سمت ارم شیهم از جا لیسه. باال رفت یلباسش به طبقه  ضیتعو یراتکان داد و ب یسر حنانه

 . قبول باشه ارتتونیز شاللهیا: فشرد یآمد و دستش را به گرم

تازه  یتو هم که نبود! تازه سر شبه که! چه زود ؟یبر یخوایم: هم دستش را گرفت و پر سوال نگاهش کرد او

 ...یاومد

خدا دوباره  شاللهیشمام قبول باشه ا ارتیمعصومه خانوم ز... مقدار خستم هیبودم  مارستانیب. ممنون گهینه د: - 

 .قسمتتون کنه

 شاللهیا. ممنون یلیخ: را حساس کند ایارم دیترسیمردد بود م یشد در جواب دادن کم کینزد ایبه ارم یکم

 ...قسمت شمام بشه

کردند و طبق معمول زود تر از همه  یآمد و به اتفاق هم از همه خداحافظ نییپا شیبا چادر مشک نباریا حنانه

 .را ترک کردند یمهمان

 نیدر ا. ندیاو را بب یحت خواستیدلش نم. نگه داشته بود ابانیحنانه تمام مدت سرش را سمت خ نیماش یتو

 .ش به او نخوردتنه ا کردیم یوقت گذشتن از کنارش سع یکرده بود که حت زیدو ماه آنقدر ازش پره

فقط فکر ... دوباره و عذاب وجدان بعدش یاز رابطه  دیترسیم ینبود ول یراض تیوضع نیهم خودش از لیسه

واقعا کنترل افکارش را از دست . دیپلکیآرش و حنانه هم م یفکرش دور و بر رابطه . دادینبود که آزارش م یمرتض

 .داشتیدست از سرش بر نم ییایخولیمسموم مال یفکر ها نیا. داده بود

 بود؟ نمیتو مراسم رامت: داده بود هیبه پنجره تک یگریدستش به فرمان و د کیبود و  ابانیبه خ نگاهش

 .فکر مزاحم بدون آنکه بخواهد از دهانش در رفت نیا. دهانش در رفت از

 چطور؟: هم گذاشت تا بر اعصابش مسلط شود یرو یلحظه ا یرا برا شیها چشم

 ...ینطوریهم: کرد شتریو سرعتش را ب دیهر دو دست فرمان را چسب با

 ...آره بود: زد پوزخند

. داده شده بود انیمنصور یآقا یخانه  اطیکه در ح مهیفکرش رفت به ظهر و ناهار ول. را برگرداند شیرو دوباره

را کوتاه کرده بود حاال مرد تر به نظر  شیموها. دیدیخودش م یرا رو نیمزاحم رامت ینگاه ها رفتیهر طرف که م

 مانیپش لیاز ازدواجش با سه ایدوباره اش نداشته  داریبه د یمدت عالقه ا نیدر ا گفتیدروغ بود اگر م. دیرسیم

 !باشد نیمثل رامت یهمسر مرد خواهدیو دلش نم ستین

با او همرو شده بود و او هم  یاتفاقکامال  یلحظه  کیدر . سردشده بود یادیآن تب تند قبل انگار تا حدود ز یول

 .ردشیبه حرف بگ یرا سد کرده بود تا کم شیجلو

 ؟یالغر شد: - 

 !که الغر شده است دهیاز کجا فهم یچادر رنگ نیبود از پشت ا مانده

 ...ومدهیاونقدرام به مزاجت خوش ن یمتأهل یانگار زندگ. صورتت آب شده. چشمات گود افتاده ریز: - 
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 !نمانده یازش باق یزیمطمئن شود که آب شده و چ خواستیم دیشا. گونه اش نشست یرو اریاخت یب دستش

 اوردن؟ین فیتشر. نمیبینم زتونویهمسر عز: به دور و برش انداخت ینگاه نیرامت

 .موفق نبود یلیانگار خ یکند ول میقا زشیآم هیاحساساتش را پشت لحن کنا کردیم یچند سع هر

 میمتأهل یبه زندگ یدر ضمن الغر شدنم ربط. سر کار هستن. ومدنینه ن: را در هم برد شیشد و اخم ها یجد

 .نیمن سرک نکش یخصوص یتو زندگ نقدریا دیشمام لطف کن. نداره

 ...ای کنهیم تتیحنا خانوم؟ اگه اذ: دوباره متوقفش کرد نیرامت یبرود که صدا خواستیم

 ...یدیرش یمن عاشق شوهرمم آقا: حرفش رفت انیم

 !سر هم کرده بود نیپراندن رامت یبرا ییچه چرند و پرند ها. را تکان داد سرش

 ؟یخوریکاکائو م ریش: - 

 !ماه نیداغ در اواخر فرورد یکاکائو ریش

 .نه: - 

 . نداشت نشانیب خیباز کردن  یبرا یحرف گرید

او  ایساعتش زنگ نزده  ستدانینم. دیدو ییشد و به سمت دستشو داریاز خواب ب یبا سر و وضع اشفته ا صبح

 . شده بود ریکالسش د. بود و در همان حال قطعش کرده بود نیخوابش سنگ

 .به هال آمد بستیشلوارش را م یهمانطور که دکمه . دیرا پوش شیبه اتاق برگشت و لباس ها یفور

 ر؟یش ای یخوریم ییچا: - 

 ؟یشد داریب یک داریتو ب: دیپر شیمتر از جا دو

 .شهیم یساعت هی: - 

 ؟یپس چرا منو صدا نکرد: اتاق برگشت و مقنعه اش را سر کرد و پر حرص گفت به

 ؟یبخواب شتریگفتم ب: ختیر رشیقاشق عسل در ش کینشست و  زیم پشت

 من امروز کالس دارم؟ یدونیمگه تو نم: شد یوحش شیعسل یها چشم

 !یندار یکالس دار یمن از کجا بدونم تو ک: با لذت نگاهش کرد نهیاز هم زدن برداشت و دست به س دست

 هیبه ثان هیتو آمار ثان... آره ارواح کلت: را بردارد با خودش غر غر کرد فشیبه اتاق برگشته بود تا چادر و ک دوباره

 ...یمنو دار ی

 داشته باشم؟ دینبا: - 

 ؟یدور و بر من نپلک نقدریا شهیم: دیترس دوباره

 .بهش بر خورد که فورا اتاق را ترک کرد انگار

 .رسونمتیم ستایوا: گفت دیپوشیهمانطور که کتش را م لیکه سه رفتیم یسمت در خروج به

............... 
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 . اعصابش بود یظهر که مادرش به خانه شان آمده بود رو از

 ؟یکنینم زیو چرا تم واریتارعنکبوت رو د!! حنا: - 

 ؟یدید یتو اونجا رو چطور!!! مامان: انداخت ینگاه میسقف ن کینزد وار،یحوصله به کنج د یب

 نیا. همه جا رو خاک گرفته! نگاه تو رو خدا. باش زیتم کمی: را برگرداند شیبه دخترش رفت و رو یغره ا چشم

 ...دونمیتو دل خوش کرده من نم هیبه چ لیسه

 ارم؟یب گهید ییچا هی: دیعوض کردن بحث پرس یبلند شد و فنجانش را برداشت و برا شیجا از

 ... نه طعم دارن نه عطر. چسبهیاصال به آدم نم یکنیکه تو دم م ییها ییچا! نه مادر: - 

 .به آشپزخانه رفت و سرش را به شستن ظرف ها گرم کرد. گرفتیم رادیاز او ا رفتیراه م. درامده بود حرصش

خونه رو کاغذ کادو  یواراید گهیم نبیز: نشست زیآمد و پشت مهال سر رفت و به آشپزخانه  یاش تو حوصله

 .میکن

 .یواریمامان؟ کاغذ د هیکاغذ کادو چ: دیبلند خند یصدا با

 م؟یبزن ه؟یخب؟ تو نظرت چ دونمیچه م: هم از اشتباهش خنده اش گرفت خودش

 .نیکنیم یاونجا زندگ نیشما دار! مامان جان دونمیمن چه م: ظرف ها کرد یبه آب کش شروع

 اش چقدره؟ نهیهز: - 

حاال . ادیاز رنگ زدن در م شتریب یلیخ یعنی ادهیز دمیشن یول دونمینم قیدق: را کنار زد شیپشت دست موها با

 ؟یپولشو بد یخوایمگه تو م ؟یدار کاریاش چ نهیتو با هز

 بده؟ یمن ندم پس ک: نگاه کرد خچالی یرو ییآهنربا یعروسک ها به

 بیتنوع گراست البد ج نقدریزنش ا یوقت داره؟یپولشو واسه کجا نگه م کنهیهمه کار م نیا. شوهرش بده: - 

 ...گهید کنهیکه هوس م نهیبیشوهرشو م

 یحاال چهار تا خواسته  کنهیم یور دل مادرشوهرش زندگ یمیقد یخونه  هیپاشده اومده تو  چارهیحقم داره ب: - 

 ...شهیکه نم میما براورده نکن کشمیکوچ

 .کنیچقدرم خواسته هاش کوچ! براش رمیبم: گذاشت نکیاش را دراورد و کنار س یکیپالست یکش ها دست

 ! یاریدر م یتو چقدر خواهر شوهر باز: را تنگ کرد شیها چشم

 . ول کن تو رو خدا مامان: نشست شیبه رو رو

ذره از معصومه  هی. ادینم که اصال خوشم یحرفا نزن نیخودش از شیوقت پ هی. حواست به رفتارات باشه حنا: - 

 ...ریبگ ادی

. نیخستم کرد! کننیمعصومه معصومه م رنیهمه راه م یه. گهیبسه د: نداد جمله اش به فعل برسد اجازه

 هیدوس داشتم ... برابر اصل اون که یمنم بشم فتوکپ شهینم لیدل کنهیواسه خودش م کنهیم یمعصومه هر کار

 ...اس هدردون زیچقدر عز شدیاونوقت معلوم م نیاونم باخبر بود یایخرده از گند کار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا☻yegane  –مرد من 

wWw.98iA.Com ٢٩٧ 

 ا؟یکدوم گند کار: و متعجب نگاهش کرد مشکوک

و دو عدد نان سنگک وارد  یرنیش یبا جعبه  لیسه. تمام گذاشت مهیقفل حرفشان را ن یتو دیکل دنیچرخ یصدا

به احترامش بلند شد و نان و جعبه را از  دیناه. بحث کردنشان شد یمادر و دختر اخمو متوجه  دنیبا د. شد

 .گذاشتیم شیدندان ها نیحنانه اما همچنان پشت به کانتر نشسته بود و ناخنش را ب. دستش گرفت

 .حنا خانوم سالم عرض شد: - 

 رهیحنانه خ یادبانه  یانگشت به دهان به رفتار ب دیناه. داد لشیتحو یا مهیپشت کرده سالم نصفه ن همانطور

 .مانده بود

 ؟یمشکل دار لمیتو چته حنا؟ با سه: - 

 ...مشکل دارم ایدن یمن با همه : را به او دوخت شیبرزخ یها چشم

و  نبیهمه اش همه از ز. کردن کرد هیو شروع به گر دیبالشت خواب یبا صورت رو. اتاقش رفت و در را بست به

. او را قبول نداشتند یکدام از کارها چیبود؟ ه کجا گاهشیجا چارهیب یحنا نیپس ا. کردندیم فیمعصومه تعر

 یهمه فقط نمک رو. زدنش را نداشت ندکس قصد ب چیدلش هزار تکه شده بود و ه. دندیدیاصال انگار او را نم

 ! کس نبود مرحمش باشد چیه. زخم دلش بودند

 دانستینم. برخورد فنجان و بشقاب را یهم صدا یهر از گاه. دیشنیو مادرش را م لیسه فیپچ پچ ضع یصدا

دوباره ! رفته بود شیبا ته تغار یبدون خداحافظ. مادرش رفته بود. چند ساعت گذشت که در هال باز و بسته شد

 ...او باز بود یاآغوشش بر شهیهم یطیپدرش افتاد که تحت هر شرا ادی. روان شد شیاشک ها

 یتخت نشست و موها یکنارش رو. در وارد شد یبود از ال لیکه مختص به سه یخاص یهمراه با بو یفیضع نور

از  دهیمحبت ند یآدم ها نیع. وجودش را در بر گرفت یهمه  بیعج یخلسه ا. تا کمرش را به نوازش گرفت

 .پر بار تر شدند شینوازش اشک ها نیشوق ا

با انگشت اشاره اش  را پشت گوشش زد و شییطال یموها. را به طرف خودش برگرداند شیکرد رو یسع لیسه

 .همچنان به راه بودند شیاشک ها یبسته بود ول شیچشم ها. دیو با مزه اش دست کش زیر یکک ها یرو

 ؟یآخه خانوم یکنیم هیتو گر نقدریچرا ا: - 

و روشن  کیرا باز کرد و در تار شیپلک ها یآرام ال. انداخت انیبود که احساساتش را به قل میآنقدر مال شیصدا

 .شد رهیخ لیاتاق به لبخند سه

 ؟یسبک شد: را خلوت کرد شیشانیرا کنار زد و پ شیها یچتر. تر برد کیرا نزد صورتش

 .ماندیم نطوریهم شهیهم لیاگر سه شدیچقدر خوب م. دیلب برچ دوباره

... هیبق میبق ییتو تو. یکن سهیمقا هیخودتو با بق نقدرینداره ا یلیدل. زمیعز یکنیم تیخودتو اذ نقدریچرا ا: - 

 .خوادیازت نم یشتریب زیچ یخودت باش کس
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چرا مثل  گنیهمش م. من کامل باشم... خوانیهمه م! همه ازم انتظار دارن. خوانیچرا م: دیدوباره ترک بغضش

 ...رنیگیم رادیهمه فقط ا. خودت باش گهیکس نم چیه... هیاونجور دایپارم... هینجوریا نبیز ؟یستیمعصومه ن

 .سکسکه افتاد هب

با . دیدیجواب م انشینحو از اطراف نیو به بدتر کردیم یهر کار یدخترک از سر ساده لوح. کباب شد شیبرا دلش

 .خنگ و سر به هوا یحنا نیهم. برا من فقط خودت باش: دیوجود به آغوشش کش یهمه 

 .یخنگ خودت: دیاش کوب نهیس یبا مشت تو. اوردیتوانسته بود خنده اش را در ب باالخره

. بود یخانومانه ظلم بزرگ یایفشار دادنش در دن. قشنگ بود شیها یدختر با تمام دخترانه ها و بچگ نیا. دیخند

در چهار چوبش تا  زیالبته همه چ. خواهندیرفتار کند نه آنطور که آن ها م خواهدیهر طور که م دادندیاجازه م دیبا

 ... زدینم بیکه به خودش آس ییجا

 

 :خرآ فصل

در خودش حس  یبیعج یدلتنگ. سنگ سر و ته کرد یگالب را رو ی شهیرا با دست پاک کرد و ش شیها اشک

ما انسان ها کوتاه است  یچقدر فرصت زندگ. دندیابیدر م شتریباهم بودنشان را ب یکاش آدم ها وقت ها. کردیم

اگر او هم زودتر به  دیشا. میدهیم هدر هودهیو وقتمان را ب میزنیخودمان را به ندانستن م میدانیو ما با آنکه م

 ! خوردیاز دست رفته را نم ینشست و حسرت لحظه ها یقبر نم نیا یجلو نجایامروز ا دیرسیم جهینت نیا

 ... هنوز هوا سرد بود و زهرش گرفته نشده بود. کرد میچادر قا ریجمع کرد و خودش را ز نهیرا در س شیزانوها

 یو کنار حور ینکند ما را فراموش کرده باش! باال هست؟ نیاصال حواست به ا ست؟ین سردت نییچه؟ تو آن پا تو

 ...یرا گفتم که گفته باشم حواست را جمع کن نیا! ؟یو گل بشنو ییو گل بگو ینیبنش یبهشت یها

 ...را یگل یسنبل و در آخر هم تنگ ماه یقبر گذاشت کنارش دسته ا یربان بسته را رو یسبزه . زد یتلخ لبخند

 ...انگار فقط خدا عالم است و بس! تو بگذرد؟ یقرار است ب گریتو گذشت؟ چند بهار د یبهار ب چند

 . شد رهیخ شیسرش را آرام کج کرد و به پسرک روبه رو. به شانه اش خورد یا ضربه

 داله؟یخلما بل نم یشکیمامان؟ چال ه: - 

 !کوچک شده بود زشیانگار فقط سا. زدیپدرش مو نم با

 .بشه بعدا ببر تعارف کن لیصبر کن سال تحو. ستیمنکه گفتم االن وقتش ن: خرما را از دستش گرفت ی جعبه

 !دالن؟یاون موخه بل م یهنی: کاپشنش فرو برد بیدست در ج متفکر

طرف اون طرف نرو آقا دزده  نیا نقدریا. دارنیآره اون موقع بر م: دختر کش شده بود یحساب. دیژستش خند به

 .شمیاونوقت من بدون سام م برتدیم ادیم

 . شتمیمن پ. نگالن نباش: مادرش گذاشت یشانه  یرا رو دستش

 ...پسر خوشملم بشم یفدا: دیکک و مک دارش را بوس دیکرد و محکم لپ سف بغلش
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 سال تحوله؟ گهیچخد د: - 

 ! لیسال تحو: دیخند

 .دونمیخودم م: به جانب گفت حق

 ...گهیساعت د مین بایتقر: اش انداخت یبه ساعت مچ ینگاه را باال داد و شیابرو یتا کی

*** 

کانتر نشسته بود و روزنامه خواندنش  ریز قایدق لیسه. به طرف اتاقش پا تند کرد. آمد رونیاز حمام ب چیپ حوله

پارکت قدم  یرو سیبرهنه و خ یاتاق جا گذاشته بود و حاال با پاها یرا تو شیها یرو فرش! گرفته بود

 ...شد و خودش هم کله پا هاخورد و حوله از تنش ر زیل شیچطور شد که پا دیاصال نفهم. داشتیبرم

در  یوحشت زده سع لیآن به خودش آمد که همانطور لخت و عور وسط هال دراز به دراز افتاده بود و سه کی

 .بلند کردنش داشت

 مگه؟ یکنیدختر حواست کجاست؟ هوا رو نگاه م هو؟یچت شد : - 

بلند شد و به سمت  شیاز جا عیسر. باز هم کم بود دشیبلعیلحظه م کیو در  کردیدهان وا م نیگر زما یعنی

 .دیاتاقش دو

 !نیزم یخوریندو دوباره م: همانجا نشست و داد زد لیسه

با دست . خورد و حوله اش زیل نطوریا کهویچه وضعش بود؟  گرید نیا... دخترک سر به هوا. اش گرفت خنده

 .رفتن بود سهیاز خنده در حال ر. صورتش را پوشاند

 ...خر یحوله : تخت پرت کرد یحوله اش را رو. کردن کرد هینشست و شروع به گر نهیآ یجلو

هم مونده که  یاتفاق بدتر ایخدا: سرش را رو به سقف باال برد. نشده بود عیضا نطوریوقت در تمام عمرش ا چیه

 ؟یاریسرم ب یبخوا

 یموها دیتخت دراز کش یآرام رو. لگنش از درد در حال انفجار بود. دیرا پوش شیبلند شد و لباس ها شیجا از

 . بالشت رهاکرد یرا رو سشیبلند و خ

 ؟یاینم رونیحنا؟ چرا ب: - 

 .شدیفه ماضا شییبلرزد انوقت لوس بودن هم به سر به هوا شیحرف بزند و صدا دیترسیبغض داشت که م آنقدر

 شده؟  تیزیحنانه؟ چ: به اتاقش رفت دیآ یازش در نم ییصدا دید یوقت

 .سرش را تکان داد مظلومانه

  کنه؟یکجات درد م: رفت کشینزد نگران

 !گرفت؟یبه جز لگن درد م گرشید یجا کی شدیحاال نم! بود؟ یقحط جا

 .نمیباشه؟ پشت کن بزار بب دهید بینکرده آس یکمرت خدا ینکنه مهره ها: - 

 .شمیدراز بکشم خوب م کمی. ستین میزیکه چ نهیمنظورم ا یعنی! نــــــــه: - 
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 مارستان؟ینبرمت ب یعنی ؟یمطمئن: سرش را خواراند وسط

 ؟یبکن یلطف هی شهیفقط م. ستیبد ن نقدرامینه بابا حالم ا: - 

 .جانم؟ شما دستور بده: ستادیا صاف

 ؟یناهارو تو درست کن شهیم: دیکش خجالت

 ...که یخوتو ناکار کن یبزن ینطوریالزم نبود ا. یپز کرد لیسه یهوس غذا یگفتیخب دختر از اول م! به هه: - 

 .واسه خودت نوشابه وا کن کمی: و رو شد ریز لینازک کرد که دل سه یچشم پشت

 گه؟یامر د. اونم به چشم: - 

 .دش ریناهار د. ستین یشیفرما: دیخند انهیموز

 انیم یلزج زیبود که چ یداریدر خواب و ب. ادامه داد دنشیآرام به دراز کش یراحت و دل الیکه رفت با خ لیسه

االن چه . برشانس بدش لعنت فرستاد. شده بود یشلوارش خون. پتو برد ریوحشت زده سرش را ز. راه افتاد شیپا

 !موقع ماهانه بود؟

هم  لیسه. صاف شود توانستینم یبود که حت ادیدلش آنقدر ز ریدرد ز دیرسیبه نظر م یعاد ریغ یکم شیزیخونر

 . کردیو با آن همه تلق و تلوق غذا درست م خواندیخودش در آشپزخانه آواز م یخبر برا یاز همه جا ب

به هر . را گم کرده بود شیدست و پا یحساب دیناه. دیچیپیدردش شروع شده بود و از صبح به خودش م نبیز

 افهیق. همه را خبر کرده بود... خانوم گرفته تا ابوالفضل و معصومه و حنانه حهیاز مل. ته بود زنگ زده بودکه توانس

 . بود یدنید دیرا در خانه د تیآن همه جمع یوقت نبیز ی

نوزاد صورتش جمع شد و در  دنیحنانه با د! اسمش را فاطمه گذاشتند. آمد ایدختر ابوالفضل هم به دن باالخره

 ...رفته نبیبه ز! چقدر زشته: گوش معصومه زمزمه کرد

 زشته؟ نیگفتیاومده بود چقدر م ایبه دن امیهل ستین ادتی! زشته: به صورتش انداخت ینگاه تند معصومه

 .اون موقع ها زشت بود شییخدا یول... خاله قوربونش بره: - 

 .شهیتما فاطمه هم خوشگل مخب ح: برادرش داد یرا به بچه  نگاهش

 ...زشته یپس قبول دار: زد شیبه پهلو یا سقلمه

 !نبود بود،یم دیانکه با فیح یول. بود شیخانواده شان روز به روز در حال افزا تیجمع

را با او تطابق دهد نتوانسته  شیکرده بود برنامه ها یمدت هر کار نیدر ا. ترمش شروع شده بود یها امتحان

 .ترمش دنبالش برود نیامتحان ا نیآخر یکرده بود تا برا لیساعت کارش را تعط نیا یبرا یول امروز. بود

با . خاموش بود گرفتیرا م لشیهر چه موبا. کردیدانشگاه نگاه م ینشسته بود و به اطراف محوطه  نیماش یتو

 !خودش گفت حتما هنوز سر جلسه است

قلبش از  یلحظه ا یبرا. شدیاز دانشگاه خارج م یحنانه شد که در کنار مرد یفکر ها بود که متوجه  نیهم در

 !بود؟ یکدام خر گرید نیا. ستادیحرکت ا
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حنا هم نگاهش به همان سمت . کردیاشاره م یزیبا دست به چ. داد صیرا تشخ نیرامت بتیکه امدند ه جلوتر

شود و حقش  ادهیدر رفت تا پ رهیسمت دستگدستش به  شدیمنفجر م تیداشت از عصبان. دادیبود و سر تکان م

ذهنش  یفرستاد ول رونیب کبارهینفس حبس شده اش را به . را کف دستش بگذارد که در همان لحظه رامتن رفت

و  ستادهیا نجایا دیحنانه را گرفت تا بگو یخودش را حفظ کرد و دوباره شماره  یخونسرد. بود ریهمچنان درگ

 .دیایسوار شدن ب یبرا

 بله؟: - 

 ؟ییسالم حنا کجا: دیپرس ناخواسته

 .خونه رمیاالن تمام شد دارم م نیباشم امتحانم هم یخواستیکجا م: جواب داد طلبکار

 ....من: راحت شد الشیخ

 !جلو نشست یصندل یو او رو ستادیا شیجلو نیرامت نیماش

 ل؟یالو؟ سه: - 

 .دنبالت امیهمونجا باش من دارم م: - 

 .نمتیبیخونه م ؟یندار یفعال کار. امیشدم دارم م یاالن سوار تاکس نیمن هم خوادینم: - 

 شده بود که او خبر نداشت؟ یراننده تاکس نیتا به حال رامت یشده بود؟ از ک یاو سوار تاکس ؟یتاکس

 یآنقدر عجله کرد که به جا. ناچار با تمام سرعت به سمت خانه راند... راه گمشان کرد یتو یراه افتاد ول دنبالشان

در را با هول و وال باز کرد و وارد . آسانسور را نداشت دنیرس یانگار طاقت منتظر شدن برا. آسانسور از پله ها رفت

 ...و منتظر شد مبل خودش را پرت کرد یرو! داز نبو یهمه جا را با وسواس گشت خبر. خانه شد

 .بعد در خانه باز شد و حنانه وارد شد ی قهیو پنج دق چهل

 ؟یکجا بود: دیگذاشت و آرام پرس شیران پا یرا آرنجش را رو شیها دست

 ....من: به دو رو برش انداخت ینگاه. دیترس

 ؟یکجا بود. جمله جواب بده هی یتو دیمختصر و مف... برا من سفسطه نباف: - 

 ...دانشگاه بودم: چادرش را محکم گرفت یها گوشه

 ؟یرفت یبعدش کدوم گور... بعــــــــــــــدش: دیکش ادیفر

 گه؟یخب برگشتم خونه د... خب! ه؟یمنظورت چ: عقب رفت یکم. خورد هول

 حنا؟ یبرگشت یبا چ: دیرمق پرس یداد و ب هیمبل تک یپشت به

 ...یتاکس: - 

 ... یگیدروغ م یهنوزم دار: هر دو دست سرش را گرفت با

 .سکوت کردن بهتر بود انگار. گفتن نداشت یبرا یحرف
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 یریرو هر وقت از آب بگ یماه یازدواج ما از اولشم اشتباه ول: بلند شد و به سمت اتاق خواب رفت شیجا از

 ...تازه اس

 ؟یچ یعنی: به سمتش رفت اطیبا احت. ختیر یهر دلش

 ...یازدواج کن نیراحت با رامت یتونیاونوقت م. دمیقت مطال: - 

 ...دهیرا فهم هیآن قض کردیبود؟ چقدر احمق بود که فکر م نیمدت منظورش به رامت نیتمام ا ن؟یرامت

 ...رسوند ییجا هیاون فقط منو تا  ؟یدیتو ما رو با هم د: - 

 .ستیبرام مهم ن: - 

 ؟یطالقم بد یخوایپس چرا م سیاگه مهم ن: روان شد اشکش

 ....ستین نجایتو دلت ا: - 

 ست؟ین نجایدلم ا یدونیتو از کجا م: را گرفت دستش

 .ولم کن گمیم.... ندارم یبچه باز یاصال حوصله . دستمو ول کن: کرد اخم

 ...یحساس نیگفتم رو رامت...ینگفتم که ناراحت نش. تو رو خدا؟ غلط کردم لیسه: بغلش انداخت یرا تو خودش

 ؟یشد نشیحساسم؟ پس چرا سوار ماش یگیمگه نم: دیفش پرحر انیم

 ...شده بود رمیمنم کار واجب داشتم د... اصرار کرد یلیخ: اش اوج گرفت هیگر

 مگه من مرده بودم؟: زد داد

 ...مزاحمت نشم یمارستانیب دیمن گفتم شا... داد نزن: رفت عقب

 .اشتباه کردم یگیوقت نم چیه... یکنیم دایبرا کارات علت پ شهیهم... ینیهم شهیهم: - 

 بدم؟ شیرفتم آزما: همانطور فس فس کنان گفت. دراورد یرفت و برگه ا فشیسمت ک به

 ؟یچ شیآزما: آورد نییرا پا شیصدا ینگران

 ...یحاملگ: انداخت نییرا پا سرش

 چه؟ یبرا یحاملگ. ضعف رفت شیپاها

 ...من حاملم: و خجالت زده گفت دیبرچ لب

 !!! ه؟یبچه مال ک نیا: را گرفت و تکان داد شیهر دو دستش شانه ها با

دستش مچاله  یبرگه تو! حد به او شک داشت؟ نیتا ا یعنی! زدندیدو دو م شیمردمک ها! نگاهش کرد ناباور

 . شد

 ستم؟یمگه با تو ن: - 

 ...توإ یبچه  نیا: آورد یول اوردیدوست نداشت به زبان ب. دیتنش لرز ادشیفر یصدا از

 ...امکان نداره: گذاشت و دست راست را به کمر زد و زمزمه کرد یشانیپ یدست چپش را رو. داغ کرده بود سرش
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بچه اش در مقابل مرد  تیبود تا از هو ستادهیا یابانیزن خ کی نیع. شده بود ریشکل ممکن تحق نیبدتر به

 !!!شکاکش دفاع کند

 ...یبد یان ا ید شیآزما دیبا: - 

  ؟یگیم یچ یدار یفهمیاصال م. گهیبس کن د: ه در رفتکور از

پسر  نیشده بود ع! بچه دار شد؟ شودیبار را به م کیمگر با . بچه مال او نبود نیا! دیفهمیواقعا نم. دیفهمینم نه

مباحث  نیخوانده بود و بارها و بار ها با ا یاصال انگار نه انگار که پزشک... خبر ندارند یچینابالغ که از ه یبچه ها

 نیسنگ شیپدر شدن برا تیمسئول دیشا... باور کند خواستیبود که نم دهیهم ترس دیشا!!! رو به رو شده بود

 ...!هم جدا به حنانه شک داشت دیشا... بود

دسته  نیا یکدوم احمق ستیمعلوم ن. امیکنار ب یزیچ نیبا همچ ستمیمن حاضر ن: زد و گفت شیبه موها یچنگ

 .بندازه گردن من زویهمه چ خوادیحاال م گل و به آب داده و

 !ــــــــــلیسه: - 

 ...شمیکه به تو ربط داره راحت م یزیاز شر هر چ... دمیطالقت م... لیکوفت و سه: - 

... یتو بگ یاصال من علط کردم هر چ. یپرستیم یتو رو به هر چ. تو رو خدا لیسه: را گرفت شیالتماس بازو با

 ...ندازمشیاصال م ای... ای... ای... میبد یان ا ید میبر

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

 ؟یندار یدانشگاه خبر یاز بچه ها: را دور انگشتش چرخاند شیموها

از بچه ها خبر ... کرده سیهفته اس دهنمو سرو هی... آنفالنزاس یتو روح هر چ یا: کرد یبلند یسرفه  وشاین

 !!!زده شگاهیآرا سایمتوجه شدم پر شیفقط چند وقت پ. ندارم یخاص

 شد؟ یشگریبه آرا یو دبدبه و کبکبه چطور راض ژیاون با اون همه پرست شگاه؟یو آر سایپر: دیباال پر شیابروها

تو هم نفست از ... یشوهر یمادر ب یشوهر یب: بود جواب داد شیکه حاصل سرما خوردگ یزخمخت یصدا با

 ...با کالسه یلیخ گنیم شگاشمیتازه آرا... ارنیده برابر دکترا پول در م شگرایاالن آرا!!! ادایگرم باال م یجا

 به تو آمار داده؟ یحاال ک: شغل بود نیدر ا یحرفش موافق بود واقعا پول خوب با

 .نگار: - 

 ن؟یبا هم در تماس ش؟ینیبینگار؟ مگه هنوزم م: دیپرس جانیه پر

 ؟یمگه خبر ندار: - 

 و؟یچ: - 

دوباره  نجایاالن برگشته ا. طالقشو گرفت شیچند وقت پ. دیکش یسخت یلیخ یطفل: دیکش یپر سوز و نواز آه

ترم با هزار دوز و کلک از دانشگاه آوردش  هیقول و قراراش زد و بعد  ریشوهر آشغالش ز. دهیم لیداره ادامه تحص

ما با هم ازدواج  دیفهم یکردن وقت یسالمت اقباهم چ یکل دتشیاول مسعود د. تو خوابگاست نجایاالنم ا. رونیب
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. میدیو همو د میمنو از مسعود گرفت و بعدم با هم قرار گذاشت یتعجب کرد خالصه همونجا شماره  یکل میکرد

 ...کف کردم گهید نیهم

 ؟.هنوز نامزد بودن ایکرده بودن طالق گرفت  یعروس: شد ناراحت

پدره بچه رو هم ازش . بچه اش یطفل. بودخوشگل  یلیعکسشم بهم نشون داد خ. بچه هم داشت هینه بابا : - 

 ...نداد هیبهش مهر میهزار تومن هی. گرفت

 از فرزندش وجود دارد؟ یبزرگتر از دور یمادر چه درد کی یبرا. افتاد روزشیتلخ د یروز ها ادی. گرفت دلش

 ...اوردیدندون در ن ایبچه ها چطورن؟ عرش: - 

. پسرم سه تا دندون داره. خانوم خانوما یکار یکجا: و چرخ خوردنش نگاه کرد و لبخند زد ایروروئک عرش به

 .نیو بب ایکه ب رهیگیگاز م نیسه تا دندون همچ نیبا هم ارویهل چارهیب

 .فتدیباعث شد دوباره به سرفه ب دنشیغش خند غش

 تو چه خبر؟  یایاز پارس: - 

 ادیدر م واریصدا از د. آرومه معصومه یلیخ. کنهیخاله شادونه نگاه م نشسته داره نجایپسر من آقاست االنم ا: - 

 ...نه نیاز یول

 ...خدا حفظش کنه: - 

سر و صدا کنان  ایهل. پدر و دختر آمده بودند. دیچیپ اطیدر ح ایارم نیماش یرا تازه آبکش کرده بود که صدا برنج

 ...سالم یمامان: برسد در را که باز کرد شروع کرد یتا به ورود دیرا دو اطیکل ح

 .ماه دختر خوشگل خودم یسالم به رو: را از سرش دراورد دشیسف یهال رفت و مقنعه  به

 اردو؟ میپنشمبه با بچه ها بر یزاریمامان م: شرک خودش را مظلوم کرد یگربه  نیع

 ببرن؟ خوانیپنجشنبه؟ کجا م: کرد زیر چشم

 . کرد فیتعر شروع به جانیه با

 !شهیآت رونیب ؟یچرا کولرو روشن نکرد. سالم: را دست به دست کرد و وارد شد فشیک ایارم

 .ستیگرم ن ادیخونه ز یتو. سالم: گرفت و به او داد ایرا از هل نگاهش

 .توجه به حرف او کنترل کولر را گرفت و روشنش کرد یب

 برم مامان؟: - 

 ؟یدیآب سرد به من م هی: - 

 .بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت شیجا از

 گه؟یمامان؟ برم د: - 

را دراورده  راهنشیپ ایارم. دوباره به هال برگشت. ختیر وانیل کی یبرداشت و تو خچالیشربت آلبالو را از  پارچ

 .را به سمتش تعارف کرد وانیل. را به بغل داشت ایلخت رو به کولر نشسته بود و عرش یبود و با باال تنه 
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 .یرسم: - 

 ...تو رو خدا: به پشتش نگاه کرد. شد دهیسبز گل دارش کش ینخ راهنیپ نییپا

  ؟یکنیبه مامانت اصرار م یچرا دوباره اومد. بار نگفتم نه هیمگه من : - 

سر فرستادنش به  یمسائل حساس است حت نجوریا یچقدر رو ایارم دانستیم! موضوع از قبل حل شده بود پس

 .خود داشت یجا گریاردو که د یحاال مسئله . ار رفته بودندبا هم کلنج یمهد هم کل

 .من دوس دارم برم: دیبرچ لب

ببرن من خودم بعدا  خوانیهر جا م!... نکن بابا سوخته: کندیو م گرفتیاش را چنگ م نهیس یموها ایعرش

 .برمتیم

 ...با دوستام برم خوامیمن م.... رمینخ: - 

 ان؟یک گهیدوستات د: اش جدا کرد نهیپسرش را از س یپنجه ها کالفه

 ....فربـــــــــــد: به گردنش داد و آب دهانش را با تمام وجود قورت داد یقر

خب؟ به جز فربد : دیپرس ایسکوت کرد ارم یوقت یگفت فربد که انگار باز هم حرفش ادامه داشت ول یجور کی

 ان؟یک گهید

 ...با فربد دوستم شتریب گهید نیهم: درتش چند پلک پشت هم خورد یها چشم

 .خنده اش را خورد و به اشپزخانه رفت تا ناهار را بکشد ایارم یباال زده  رتیرگ غ دنیاز د معصومه

 ؟یکه بر شهیاصال نم گهیحاال د: - 

 ....ییبابــــــــــا:دیکش غیج

 ...یبر زارمیهوا بره نم نیزم ادیب نییآسمون پا اریدر ن یننه من غربم باز یالک: - 

تازه؛ ناهارم ... اصلنشم من با همتون قهرم: گرفت و به سمت پله ها رفت نیزم یرا با حرص از رو فشیک

 ...خورمینم

 ...خورمیچه بهتر سهم تو رو هم من م: - 

 ... همانجا وسط پله ها نشست و دهانش را به عرض شانه باز کرد. نداشت هیبه جز گر یسالح

 یحت. شده است نطوریا یچند ماه عقب افتادگ نیبخاطر ا کردیفکر مکرده بود  یدیشد یزیکه خون ر یروز آن

 ! داشته باشد انیجر نیبه ا یربط زدیدر صد هم حدس نم کی

همه را به همان . دیدیم ییلکه ها یهر از گاه یول. اش بند آمد یزیخونر. تخت گذراند یرا تو یادیروز مدت ز آن

. نگران شد یهفته لکه ها ادامه دار شدند کم کیبعد از  یاما وقت. از کنارش گذشت یماهانه ربط داد و به سادگ

 . ربط داده بود متحاناتشهرچند خودش علتش را به استرس ا! دارد ستیک دیفکر کرد شا
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بود امکان دارد حامله باشد؟ به  دهیاو هم همان اول پرس. به دکتر زنان مراجعه کرده بود شتریب نانیاطم یبرا

نوشت تا معلوم شود  یشیدکتر هم آزما. نداد یجواب یبار رابطه حامله شود ول کیرش خنده دار آمد که با نظ

 !!اوضاع از چه قرار است

 اطیبه ده هم نداشت به ح یدیهم خراب کرده بود و ام یاش که اتفاقا حساب یاز امتحان زبان عموم بعد

 .و به عقب برگردد ستدیباعث شد با یمرد یصدا. بود نییدر حال خودش بود و سرش پا. دانشگاه آمد

 ...یمیسالم خانوم رح: - 

 "بر خر مگس معرکه لعنت" حرصش درآمد در دلش غر زد طیشرا نیدر ا نیرامت دنید از

خوب به نظر  یلیخ. دمیکه شما رو د رفتمیداشتم م. نجانیا اریاستاد . نجایاز دوستام اومده بودم ا یکیبا : - 

 !!!نیرسینم

 ؟ینشون بد ضیمر یجور هیمنو  یدار یشما چه اصرار: - 

و  دیکش یدر دلش آه جان سوز. کردیکه فقط مخصوص خودش بود و جذاب ترش م ییاز همان مدل ها. دیخند

 ...نداشته ها را خورد یغبطه 

 .برسونمتون ییجاها هیتا  تونمیسمت شرکت م رمیمن م: - 

 .رمینه ممنون خودم م: - 

فقط تا  زدیحدس م یتا چند است ول شگاهیساعت کار آزما دانستینم. بود ازدهی. نگاه کرداش  یساعت مچ به

 .دانشگاه یراه افتاد سمت خروج. داشته باشند رشیدوازده پذ

 ...شده رتونمیانگار د. رسونمتونیم نیخب اجازه بد ن؟یکنیچرا تعارف م: - 

 .مزاحمتون بشم خوامینم: - 

 .ارمیم نویاالن ماش نیچند لحظه صبر کن هیچه حرف نیا: - 

راه هم  یتو. رودیبه خانه م یحساس نشود گفته بود با تاکس نکهیا یزنگ زده بود و برا لیلحظه سه نیهم در

شدن  دهیپر یمتوجه . را داد شگاهیکه ناچار آدرس آزما رساندیم خواهدیآنقدر اصرار کرد که او را هر جا م نیرامت

 ...هست ییخبرها دهیلوم بود که فهمکامال مع. رنگش شد

 دنیاز د. شده بود نینفسش سنگ. ردینشسته بود تا همان موقع جواب را بگ. دیلرزیتمام بدنش م شگاهیازما یتو

قرار باشد در  کردیباور نم. ستادیقلبش از حرکت ا شیآزما یلبخند گل و گشاد پرستار و دادن خبر مثبتش برا

... لیاو وسه یبچه . دیرسیبه نظر م لخوشحا ییجورا کیهم استرس گرفته بود هم ! مادر شود ینوزده سالگ

 ....شدیحتما خوشگل م

 شیچشم ها یساعدش را رو! بود دهیکنارش خواب لیسه. سرش جا به جا کرد ریبه پهلو شد و بالشتش را ز پهلو

 . دیکشیم قیعم یگذاشته بود و نفس ها
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 لیسه یمجبور شد تن به خواسته . فکر کرد یان ا ید شیفرستاد و به ازما رونیتو بپ ریداغش را از ز یپاها

انگار غرورش را ... شیچقدر سخت بود برا. دیایب رونیشکش بر طرف شود و از فکر طالق ب نکهیا یبدهد برا

 ...شدندیرد م شیچرخ و مدام از رو جدهیه کی ریگذاشته بودند ز

 یهنوز جرأت نکرده بود به کس. ذره نامحسوس باال آمده بود کیو شکمش فقط  بردیبه سر م یچهار ماهگ در

 یمنتظر فرو پاش. دیترسیکه درش غرق بود م یحال خوش نیاز. دیترسیم زیاز همه چ. دیترسیم. باردار است دیبگو

 . گذشتیکه م یا هیهر لحظه و هر پان. بود

بلند شد و  شیفورا از جا. معده اش قل قل خورد اتیتپش قلبش باال رفت و محتو. شد رهیبر وجودش چ استرش

 . دیدو ییبه سمت دستشو

 لیشدن و نگران شدن سه داریخبر از ب خوردیکه به در م یمتوال یضربه ها. کردیم یاحساس سبک یکم حاال

دختر  کیاو فقط  لیسه یبرا. نبود نشانیب یعشق چیه. دیدیم مارانشیب ی هیاو را هم مثل بق لیسه. داشت

او هم قائل  یرا برا ستمعصومه قائل ا یکه برا یتیوقت حس نکرد شخص چیه.... ناقص العقل بود یبچه 

طرز نگاه کردنش هم  یحت. کردیرفتار م یگریانگار با معصومه طور د ینکرده بود ول یاحترام یهر چند ب. است

 ...کردیفرق م

 ...بود لیول و آخر سهمعصومه عشق ا یموضوع فکر کند ول نینداشت به ا دوست

  ؟یخوب: دیپرس یرا گرفت و با نگران شیبازو عیسر لیسه. آمد رونیرمق ب یرا آب زد و ب صورتش

 .تکان دادن سر اکتفا کرد به

نوک  یرو... یینرم و طال یموها نیا. بلندش را دوست داشت یموها. دیتخت درازش کرد و کنارش خواب یرو

فقط نوزده سالش بود اما انواع و  چارهیدختر ب. کرده بود تشیاذ یلیمدت خ نیدر ا. دیکرده اش را بوس خی ینیب

بعد از  کردیوقت فکر نم چیه. شدیحاال هم که داشت مادر م. بودند دهیراهش صف کش یاقسام مشکالت جلو

را  شیاارام لب ه. صورتش نشست یرو یقیلبخند عم... پدر هم بشود نکهیمعصومه ازدواج کند چه برسد به ا

 . دیحنانه گذاشت و نرم بوس یخشک شده  یلب ها یرو

هرچند . مدت اصال وقت نشده بود با هم عاشقانه داشته باشند نیدر ا. متعجب نگاهش کند نطوریداشت ا حق

 !کردندیم یریآن ها خودشان کناره گ یبود ول اریوقت بس

روانکاو نشان داده بود تا با مشاوره  کیخودش را به . کردیاحساس عذاب وجدان م یان ا ید انیبعد جر از

 .هم بهتر بود یلیخ. حالش بهتر بود ینگذشته بود ول ادیز. کند دایاو پ یبرا یبتواند درمان شیها

را  شیحنانه چشم ها. دیبدن همسرش لغز یدستش رو! شدندیم داریمردانه اش باز هم داشتند ب یها حس

 ...کردندینوازش ها معجزه م نیا. بست

" گفتیکه م ییگوشش داغ شد از صدا ریز. دیخودش د یزده رو مهیرا خ لینگذشت که چشم باز کرد و سه یزیچ

 ."شکمت یتو یهم خودت هم اون کوچولو ؛ییاز طرف خدا هیهد نیتو بهتر
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از  ینطفه ا. در حال رشد و نمو بود ییگرانبها زیچ نجایا... اش و شکمش نهیتا گردنش، س شیشانیاز پ. دیبوس

 ...جنس خودش و او

داشتن خانواده  یمزه . افتاد و خدا را شکر کرد هیآنقدر که همانجا به گر. دیو بوس دیو بوس دیبوس. دیهم بوس باز

که هنوز  یحنانه و هم طفل ییبایداشت به ز یهم زن... اما حاال. بود که مدت ها بر او حرام بود یلذت بخش زیچ

 . دیکشیرا م دنشیانه انتظار دکامل رشد نکرده بود و او مشتاق

را  شینینوک ب لیسه. دشیو دوباره بوس دیاو را باال کش یکم. سرش نشست یحنانه رو دینرم و سف یها دست

 .... یمن خوش اومد میبه حر: او چسباند و زمزمه کرد ینیبه ب

 *** 

 . رفتیاتاق راه م یفاطمه را کولش سوار کرده بود و تو ابوالفضل

 ؟یحاضر ش یخواینم: دیپوشیرا م شیبود و مانتو ستادهیا نهیآ یجلو نبیز

 .لیمونده تا سال تحو یلیحاال خ. شمیحاضر م: - 

 ...حاضر بشه ییدختر قشنگم بزار بابا نییپا ایب: دیکش نییرا از کولش پا بچه

  نب؟یز یکنیچقد عجله م: تخت نشست و غر زد یرو ابوالفضل

 .میایمادر جون تا ما ب شیبرو پ: کرد تیرا سمت در هدا فاطمه

 میفتیاالنم راه ب نیهم ؟یو کرد کیاصال فکر تراف ؟یچه عجله ا: را سمت ابوالفضل کرد و ادامه داد شیرو دوباره

 ...حاضره گناه داره شیساعت پ هیاز . خونهینشسته قرآن م نینب ینجوریمامان دلش رو آبه ا. رهید

مادرش را  یهوا نبیز شهیبود هم نطوریهم شهیهم. رفت چشیکاور پ یبلند شد و به سمت لباس ها شیجا از

 !از خودش داشت شتریب

 .بود نشسته بودند دهیکه سال قبل خر یسمند دست دوم یساعت بعد هر چهار نفرشان تو مین

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

رفتن  ییربع از دستشو کی. رندیهم را نگ یکه تا بهم نپرند و پاچه  کردیرا کنترل م ایو هل ایبزور عرش ایارم

نو اشتباه محض  زیتر و تم یول کردن بچه ها با آن لباس ها. بود امدهین رونیو او هنوز ب گذشتیمعصومه م

 .بود دهینشن یجواب یکرده بود ول شیچند بار از همان جا صدا. بود

آن هم درست  مستراح یشدن معصومه تو میقا یبچه ها از طرف یطرف شلوغ کار کیاز . ختیبهم ر اعصابش

 .را به بغل گرفت و خودش را پشت در رساند ایعرش. زمان حرکتشان

 ....بندازم ؟ییبابا نیبندازم زم: - 

و باالخره  دادیبرادرش را قلقلک م یکف پا نییهم از پا ایهل! دیایتا حالش جا ب نیبندازتش زم گفتیم طونهیش

 .کردیم یکرمش را خال یطور کی
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اون تو؟  یکرد ریمعصومه؟ گ: چند تقه به در زد. نکشد غیکنار گوشش ج ایعرش نقدریرا با دست عقب زد تا ا ایهل

 .گهید رونیب ایخوب ب

مشت  کی. بود که راه نفسش را بسته بود نیآنقدر بغضش سنگ یول دیشنیبا بچه را م ایجر و بحث ارم یصدا

به محض  یول. آمد رونیب ییو از دستشو دیکش قیچند نفس عم. و با حوله خشکش کرد دیآب به صورتش پاش

 .دیدوباره بغضش ترک ایو پر تعجب ارم یصورت عصب دنید

 ؟یمامان یشد یچ: را گرفت پورشیگ یمانتو نییجلو آمد و پا ایهل

 ؟یمامان ستین یچیه: و فس فس کنان گفت دیدخترش کش یخرگوش یبه موها یدست

 .دست از تقال برداشت و در بغل پدرش آرام گرفت دنشیهم با د ایعرش

کنون راه  هیگر لیهر سال دم سال تحو یعادت دار: گفت یرا جابه جا کرد و حرص نکشیبا دست آزادش ع ایارم

 نه؟ ؟یبنداز

 .دیرا پر صدا باال کش شینیانداخت و ب نییرا پا سرش

 شده؟ یچ: - 

 ! چته؟ همه اونجا منتظر مان گمیبا توأم؟ م: شود کیرتح شتریاعصابش ب شدیباعث م سکوتش

اش  نهیمحکم بغلش کرد و سرش را به س. گذاشت و به سمتش رفت نییرا پا ایعرش. انگار شدینم ینطوریا

 زم؟یشده عز یچ: چسباند

 ....دوباره حاملم... من ایارم.... من... مـ.... ایارم: اش اوج گرفت هیگر یهم متقابال بغلش کرد و صدا او

 !!!گر؟ید یبچه  کی. گرد شد شیو چشم ها ستادیدستش از نوازش ا. کرده بود هنگ

با چشمان و  یکی. چند لحظه هر دو بهم مات شدند. جدا کرد و به واکنشش چشم دوخت ایرا از ارم خودش

 ...با چشمان گرد یکیو  یاشک

 گه؟یبچه د هی: معصومه چسباند یشانیرا به پ شیشانیو پ دیخنده اش ترک یپق ایارم

 شده؟ یچ: برادرش گذاشت و به پدر و مادرش چشم دوخت یشانه  یدست رو ایهل. دیهم خند معصومه

 .ارهیب گهید یبچه  هیقراره مامان : را به سمت او چرخاند شیرو ایارم

 گه؟ید یکی: دیپرس متعجب

شکمش  یو دستش را رو دیبه سمت معصومه دو. درشتش درشت تر شدند یچشم ها. سرش را تکان داد ایارم

 .اریخواهر ب ندفعهیمامان تو رو خدا ا: گذاشت

 دیبا یمامان رمینخ: و گفت ستادیبگذارد آن طرفش ا یناسازگار یبنا نکهیا یاز او فقط برا دیهم به تقل ایعرش

 .ارهیب یداداش

هر  نیدعا کن دیهر دوتون با. که ستیاصال دست ما ن! بابا یا: ه کردمداخل ایکه ارم کردیداشت باال م شانیدعوا

 .که هست سالم باشه یچ
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........... 

حنانه از کنار قبر بلند شد و چند قدم به . و خودش را در بغلش پرت کرد دیمادر بزرگش به سمت دو دنیبا د سام

خانوم پر چادرش را  دیناه. خواندن فاتحه نشستند یکردند و برا یهمه روبوس. خانواده اش جلو رفت شوازیپ

 . صدا هق زد یو ب دیصورتش کش یرو

 ......نایخاله ا یمامان! إ: - 

بچه ها آماده  یجمع چهار نفره . بار فاطمه هم به همراهش رفت نیا. دیتکان داد و سام دوباره دو یسر حنانه

 . آتش سوزاندن بود ی

قبرستان  یساعت از بلند گوها کیت کیت. سال بودند یتوپ و دعا دنیترک یدور قبر نشستند و منتظر صدا همه

 .دادیآخر م یها هیخبر از ثان

که با  دیرا د لیبه عقب برگشت و سه. دوشش نشست یرو یگونه اش دست یبا قل خوردن اشک رو همزمان

 ...مبارک دتیع: کردیلبخند زمزمه م

.......... 

بچه ها . خانوم مثل هر سال به راه بود دیمعروف ناه یها یپلو ماه یسبز .هال پهن بود انیم یدراز ی سفره

آخرش هم از . کردندیم تشیاذ شتریو چون سام از همه کوچکتر بود ب کردندیبا سر و صدا دنبال هم م اطیح یتو

به  ییدو تا. وادار به بلند کردن کرد را لیدم گوشش گفت که سه یزیکوره در رفت و خودش را به پدرش رساند چ

 .رفتند و در را بستند یاتاق آقا مرتض

ابوالفضل بچه ها را صدا . سفره گذاشت و همانجا نشست یرا جمع کرد و پارچ دوغ را رو دشیچادر سف حنانه

 . ندیایخوردن شام به باال ب یتا برا کردیم

و  دندیزنان به باال دو غیکه بچه ها ج دینکش قهیبه دق. رفت اطیفشنگ به ح نیاتاق خواب باز شد و سام ع در

 . شدند میقا شانیپشت پدر مادرها

 .حاال دلم تنک شد. اوهوم: - 

 یسام پا. آمد و کنار حنانه نشست رونیبا عصا ب لیسه. دندیدستش نگاه کردند و خند یتو یمصنوع یبه پا همه

 .پدرش را کنارش گذاشت و خودش در آغوشش نشست

 شام بخولم؟ نمیبش جایمن هم ؟ییبابا: - 

 .نیآره عشق بابا بش: کک دارش گرفت یاز لپ ها یماچ محکم دیبه سر پرش کش یدست لیسه

وقت بود که  یلیخ. کرد یخوشبخت یآرزو شانینگاه کرد و برا شیروبه رو یسه نفره  یبه خانواده  معصومه

 .بود یکار سخت شانیادآوریده بودند که آن خاطره ها هم انقدر کمرنگ ش. فقط شوهر خواهرش بود لیسه

 ...بهره مند هستند یخوب که انسان ها از نعمت فراموش چقدر
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خوشحال بود ... شده بود شیمجبور به قطع پا شیانداخت که بخاطر حرکت ترکش ها لیبه سه ینگاه ابوالفضل

. د تا آن ها با هم ازدواج کنندسکوت کر شیقلب لیخواهرش آمده بود برخالف م یآن روز که به خواستگار نکهیاز

 .داشته باشد توانستینم لیبهتر از سه یکه همسر دیفهمیم دیدیامروز که خواهرش را م

سرش را بلند کرد و به قاب عکس همسرش نگاه کرد، . دادیبهش م یبرخورد قاشق چنگال ها حس خوب یصدا

 ...شدیاش کامل م یکاش او هم بود تا خوشبخت

 انیپا

۲۰/۱۱/۹۳ 

 یاوالد گانهی
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