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 به نام خد

 

 
 

 

 رمان من خانواده داشتم

 

 یزهرا چگن سندهینو

 asal.n.a: راستاریو

 دایجلد:آ طراح

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 تلگرام انجمن یدیا

@romancity 

 

 

  میاهلل الرحمن الرح بسم

 

 گرفتن. یپارت یهمه دوستان برام گودبا شبیکه سرم چقدر درد داره.د یوا

 هم امشب پرواز دارم. حاال

 

 .شهیواسه دوستام تنگ م دلم

 برگردم. کایوقت مجبور نباشم دوباره به امر چی.هکنمیکشور نه.هرگز.آرزو م نیواسه ا یول

 .رمیاقامت بگ یزایو  رانیاز سفارت  ا  یسبحان یو پدرش آقا دای.تا تونستم به کمک شدمیکش یسخت یلیخ

 .تمام مدارکمو فرستادم.میکرد یسال دوندگ کی کینزد

 از طرف سفارت  برام نامه  فرستادن.  شیبالخره دو هفته پ تا

 شکر. ای.خدادیرس جهیبالخره  تالشام به نت یرفتم.ول هیبار تا ترک چند

 کنم.تا به فردوگاه برم. یشمار قهیدق  دیامروز فقط با نیجمع کردم.واسه هم لمویوسا شیهفته پ کی

 ه صبحه.بهتره  دوباره سراغ دفتر خاطرات مادرم .االن هم که تازه ساعت دادیکه ساعت چهار م دایش

 پنجاه هشت. صدویهزار س میمر
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 چادرو سر کن . یایکه م اطیتو ح گهیبابا م ی.بابا مگه دخترا عسل هستن.که ههیواسه چ یریهمه سخت گ نیا دونمیمن نم یوا

 .یسالته.مگه بچه ا پانزده

چادور رو کمرت  یقجر  هیمثل زنا دیبا یظرف بشور یخوایچادرو دورش باشه.م یه اطیسخته بخدا سخته آدم تو خونه و تو ح بابا
 .یگره بد

 تونم. یمن نم بابا

 همه غرزدن تا حاال نی.اصال از ایتا شب تو خسته نشد یزنیغر م یشیفاطمه. بسه دختر چه خبرت .از صبح که بلند م مامان

 و کاروت و بکن.به اون فکت استراحت بده. کمی.نه واال .پس یگرفت جهینت

 .یواسه چ نیخواستیتابوت م ی.زنگوله پانیدیبچه دار ش یسن واسه چ نیشما تو ا دونمی...اخه من نممن

 حرفا. نی.واال قباحت داره اهیچه حرف نی.بسه دختر.امامان

 .نیخونه جفت پدرو مادراتون موند نیهمه سال شما تو ا نیا ی..اصال واسه چهی..چرا .مگه گناه من چمن

 .نجایکاروانسرات ا یانگار

 نترییپا ابونیچند خ نیبگه.خو بر هاییعمه ها و عموها و خاله ها و دا نیبه ا ستین ینداره.اال شما.بابا  کس لیفام یچکیه حاال
 خونه 

 .دیباش دیجفت ننه باباتون با دیاد با نیبخر

 .نیگرفتیخونه م دورتر کمیمنو بگو.الاقل شما  یخواهر و برادرا نیبه کنار ا نایا حاال

 بشه. ی.که چنیمحله جمع شد هیتو  همه

 تونم واسه خودم باشم. ینم قهیدق هیشدم. خسته

 تو زبونم خسته شد. ی.واال من جاریزبون به دهن بگ کمی..بسه دختر مامان

 .واال ظلمه.یباال سرم باشه.نه رو چوب لباس میچادرو و روسر دیزور داره تو اتاق خودم هم با خو

 بگم.آخه. یک به

 

 

 .گمیخو بگو من  دروغ م مامان

 نقدریکه ا خورنیتو.همه حسرت م تی.موندم تو تربیهست ی..آره تو چه جور ادممامان

 .میخوانواده دور هم هست همه

.منکه تو تابستون فقط از اول کوچه تا آخر کوچه یچ یعنی.میتو کوچ خودمون بگرد دیبا ی.مثل مرغ هنیگیشما درست م بله
 رفتم.

 

 .یانگار یدختر.امروز از دنده چپ بلند شد ی..وا مگه قرار بوده کجا برمامان

 .رمیم رونیکوچ  ب نی.من از دنده چپ بلند شدم.سال تا سال  مگه بابا بخواد مارو ببره مشهد از امن

 .گهی.ددیهم ندارم حرف بزنم.بابا واال بال دلم پوس حق

 سر خونه نسترن .بلکه دلم وا بشه. هیبزار برم  الاقل

 نسترن دوستم ال کرد تو مدرسه بل کرد تو مدرسه. یگی.چند ساله میچ گهی..دمامان

 .یدوستت دارم.که بزارم بر نیاز ا ی.اصال مگه من آدرسشتیپ ادیاون م مگه

 بشم. لیمونده  .سوژه دست  فام نمی.واال همیکه بر دهیبه کنار بابات اجازه نم نایهمه ا حاال

 کجا برم. خوامی...وا چرا سوژه بشم مگه ممن

خونه نسترن  رمیم ی.هم من بعد چند سال دوستمیریگیم ادیباهام.هم خونشون  ای.خو بیرفتنم مشکل دار رونیبا ب یلیخ اگه
 جون.

 .یپات و بزار ییاونم با خودم جا لیبجز خونه فام  ی.اصال حرفش و نزن حق ندارنه

 که. یمامان تو که بدتر از بابا شد ی..وامن

 .خوردمیحرص نم نقدریا گهیمنم مامانم جوان بود.د کاش
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 .هیزیخجالت هم خوب چ دی..چشم سفمامان

 چهل سال.مگه کمه. کیمنو شما چقدره .نزد یفاصله سن یدونی.. خو چرا خجالت بکشم.ممن

 خدا برم منکه همسن نوه هات هستم. قربونه

 تو. هیحرف حسابت چ نمی.بب ادی.بزار عطا بنمیبرو تو اتاقت.بب االی.یزنیاز  حد خودت حرف م شتریب یدار هگی.دمی..بسه مرمامان

 .خورهیقباش بر م پیخانم به تر یزنیدو کلوم حرف که م ای..خو بمن

 .یقربون صدقه اونا بر یکارات و انجام بدن.خوب بلد انیکنم.برو به دخترت و عروست بگو ب یکمکت نم گهیمن د اصال

 .زنمیفصل کتکت م هی شمی.بلند میکنیم میعاص یدار گهیو رضا د یساکت شو.به جان مهد گهید می...مرمامان

 

 

 .رونیو از آشپزخونه زدم ب ییو ظرفهارو پرت کردم تو ظرفشو نیزم دمیحرف مامان.پامو کوب با

 تاق.راست رفتم تو اتاقم.و چادرو با حرص پرت کردم.گوشه ا هی

 .نطوریازدواج کرده .دوتا داداشام هم هم هیخوبه خواهرم مرض باز

 .کترهیسال از من کوچ هیفقط  هیمرض یبگم.دختر آبج یبه ک آخه

 .کنهیباور م ی.مگه کسترهیسه سال ازم کوچک یپسر داداش مهد ای

 با دختر عمه صفورا ازدواج کرده. یبابام دختر عمو وپسر عمو هستن.داداش مهد مامانمو

 ازدواج کرده. یهم با پسر عمو عل هیمرض یرضا با دختر عمو عالم.آبج داداش

 با هم ازدواج کردن. لیفام  یبگم.کل دخترا و پسرا یچطور

 .خوانیو م لیتونند بگن.مثال کدوم دختر از فام یپسرا الاقل م ی.دخترا حق انتخاب نداران.ولنهیا شیجالب تازه

 ازدواج کنه. یبا ک ی.کگنیخوابن صبح م ی.شب مدنیفتوا م یکاریحکومت هردو پدر بزرگمه.تو عماراتاشون.از ب نمیا

 .کنندیم یمحله هستن.البته همه با بچه هاشون و عروس  و نوهاشون زندگ هیطبق دستورشون همه تو  بعدهم

 سه طبقه دارن. ایساختمونه دو هی هرکدوم

تا شب در خونه بازه.کال کارونسراست  میکن یصبح که چشم باز م یعنی.میکنیم یما  وسط ساختمونه هردو پدر بزرگ زندگ فقط
 خونه

 .مونهیشبا در کوچه باز م  یکه بعض ادهیرفته امد ز اونقدر

.فقط موقع خواب اجازه دارم جورابامو نطوریسرم باشه.جوراب  هم هم یو چهارساعت چادرو روسر ستیب دیمن با نیهم واسه
 رو ندارم. یکار چیاوردن.که حق ه ریاس  ی.واال انگارارمیاز پام درب

 .کنندیضبح م خیتا ب خیخونه نسترن.سرمو کنار باغچه ب رمی.ممیندار ریدب یکه اگه بفهمن بدونه اجازه وقت یوا

که  پهیمامانش نگو اونقدر خوشت ی.وانمیب ینگو وارنگ مخوشکل و ر ینسترن و با اون لباسا ی.وقتخورمیمن حسرت م چقدر
 .مونندینگو.اصال مادرو دختر باهم رقابت دارن..تازه چه قدر باهم راحتن.مثل دوتا دوست م

 .دهیتهد شنومیکه م یزیچ نیحرف بزنم.اول امیتا م منم

 .رونیم رهیجرات ندارم بلند بخندم.چرا،چون صدام م یتو شونزده سال.ول رمیم گهیدختر پانزده سالم.دو ماه د هیمن  بابا

.چون رنیرژه م اطیراه تو ح مهین یکیبه راه  یکیهمش  هامییپسر دا ایپسر عمه هام  ای،پسر خاله هام ،  ایپسر عموهام  چون
 خونه انیم

 .پدربزگاشون

 مادربزگاشون و انجام بدن. یدستورا انیم چون

 .نیماش شگاهی. نمایش .فرش فروشهم  شغل آزاد دارن.طال فرو همشون

 .کنندی.داداشام هم بغل دستش کار مفروشهیم یخودم.لوازم خانگ یبابا نی.همگهیزهرو ما د هزار

 .گمیم یکو گوش شنوا.وقت یخونه شده زندان واسم.ول نی.امیخونه بر نی.از اشدیم کاش

 .میبزرگ هردو خوانواده هست ی.منو بابات بچه هاهیچه حرف نی.وا اگهیم مامان

 دلم باز بشه. دمیبخند کمینسترن. شیبهونه برم.پ هیبشه به  یک

 برم. یکنم.به چه بهونه ا کاریچ
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 .رفتمی.پارسال که به بهونه کالس زبان منهی.آره هم یاطیبرم خ خوامیم گمی.مافتمیول  یا

 خانم راه فرار از خونه هم امسال تابستون  فراهم شد.برات. می.مرگهیخوبه د یاطیهم خ امسال

 

 

 

 

 .رونیب یایب یخوایتو اتاق نم ی.دختر رفتمیمر

 عمارت همه مهمان هستن.  امشب

 برو کمک .الاقل ظرفارو آماده کن.کمک خان جون. ایب

 تلپ هستن. نجایکه هفت روز هفته رو هشت روزش ا نایخدا ا ی..وامن

 .انیم یاسه چنهارو شام و گهید

 آقا بزرگ و مادرجون ناراحت بشن. یبزن یحرف هیاونجا  ی...باز رفت سر خونه اول.نرمامان

 که اونا گوش بدن. یدیبه حرفام گوش م ی.مگه شما که مادرمنه

 .یوفتی.که از زبون نمیالل بش یا

 حرف مامان با دست زدم رو دهنم. نی..با امن

 .خوبه.شمیخفه م ایب

 .خدا به دور.زنهیشده دختر.خودشو کتک م ونهی.وا دمامان

 .یرفت ورتمهیرو اعصابم  یلیبرو که امروز خ برو

 .زنمیرفتارات با پدرت حرف م نیامروز و امشب بگذره .بعد درباره ا بزار

 نکن با اسم بابا. دیتهد زنمی..مامان منو هردفعه که حرف ممن

 صدامون و بشنوه. ینگفتم.کس یزیچ هیتا  ابرویمن حوصله تورو ندارم.ب می..مرمامان

 برم؟ دیبا یکدوم عمارت پادشاه حاال

 .هیا غهیچه ص گهید ی.وا عمارت پادشاهمامان

 خان. یخونه مصطف ای.. خو خونه محمود خان برم.من

 خونه آقاجون محمود برو. مامان

 .شنی..پس امشب همه اونجا جمع ممن

 ه؟یدوره هفتگ ایداره. یامشب مناسبت حاال

 هست. یمناسبت شنی.نه مگه هر هفته که جمع ممامان

 فتوا بدن. خوانیخواب نما شدن.امشب م شبید ریپ ی.خانزاده ها دیبگم.گفتم شا ی..چمن

 برو.فقط برو. میمر مامان

 .خورمیم یکوفت هی..باشه من رفتم.نهار هم اونجا من

 .دیخلوت کن  کمیخودتو  شوهرت  ظهر

 .واریحرفا.روم به د نیچه به ا خدا مرگم بده دختر رو  ی..وامامان

 شوهرت بدم. دیبا یانگار

 برام. کنندیم یخونواده دارن امرو نه نیچه کنم.به اندازه صدتا مرد تو ا خوامی..شوهر !من شوهر ممن

 دلم بزارم. یکجا شوهرو

 غلط بکنم.شوهر بخوام.توبه توبه. من

 .ارهیشده.از زبون کم نم لی..ال اهلل اهلل.ذلمامان

 .دمیباالتر.چادرو از رو شونم باز کردم.و دوباره رو سرم کش دمیمحکم کردم.و جورابمو کش ومیروسر

 ...فعال مامان رعنا.من
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 .ی.تو هنوز نرفتمامان

 ..چرا رفتم.من

 کردن. یقابلمه رو کم م ری. داشتن  زدیمج ییدا یپسرا دیگذاشتم.پارسا و حم اطیکه تو ح پا

 رد شدم.که باهاشون همکالم نشم. آروم

 رو ندارم. یحوصله حال و احوال پرس چون

 باشن. دهیهم همه خوانوادمو د شیساعت پ هیاگه  حاال

 کنند. یاحوال پرس  خوانیساعت م هی باز

 .ستین یهالو باز کردم.سالم کس در

 من تو آشپزخونه هستم. میمر ای..بمادرجون

 ..سالم مادرجون.من

 .نمتیب یم ریبه د رید نقدریا  یدختر خوبه بغل گوشمون هست یی،کجا یسالم خوب کی..علمادرجون

 باشم. کاریساعت ب هی دهی..چه کنم.مادرجون مگه مامان امون ممن

 .ینکن یکه از مادرت گلگ دمیبار تو رو ند هی..دختر من مادرجون

 .ینشد خسته

 کمک دست مامان هستم. نهی...وا مادرجون منظورم امن

 کنه. ییرایتونه .از عروس و دامادش و پسرا و دخترش و    نوه هاش پذ یکه نم ییتنها

 .ستیحرفات با کنا نیا شناسمیمن تو رو م می...مرمادرجون

 .زنمیحرف نم گهینگفتم. من د یچیبزنم. اصال من ه هیکنا ی.. نه واسه چمن

 انجام بدم. نیبگ نیدار یکمک اگه کار اومدم

  گمی.بعده نهار مادیاالن  حاج بابات م نیبرو سفره رو بچ ای..فعال بمادرجون

 .یانجام بد دیبا چکار

 ..چشم.من

 هست. یحاال نهار چ                                        

 با گوجه درست کردم. یدم کمی

 .خواستیمامانو م یهای.دلم کباب شامخوردمیکاش خونه خودمون نهار م اوف

 هم خوب بود. گوجه مادرجون یدم یول

 هم بکش. یو ترش یماست و سبز می...مرمادرجون

 .چشم

 .زیپونه  هم بر کمی..دوغ هم بزار تو پارچ مادرجون

 .چشم

 واسه شاهزاده هاتون. نیبار گذاشت ی..مادرجون شام چمن

 ..گفتم فسنجون امشب بار بزارن.مادرجون

 .دیدرستش کرده.حتما پارسا و حم ی..کمن

 . هینه.صفورا و مرض مادرجون

 .میهم گردوهاشو منو  مادرت و خانم جونت آماده کرد شبید

 پاک کرده.؟ یک ازشویگفتم.حاال پ یشخندی...با نمن

 رازه. هی..اونش مادرجون

 کم نباشه. یزیسر سفره چ نیبب برو

 گذاشتم سر سفره. نیکه گفت ی..نه همه چمن

 ؟یآب برد مادرجون
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 ..آره.من

 ساعت چنده ؟ نیبب

 .مهیو ن کی ساعت

 رو بکشم. یبده دم سید هی.مادرجون

 بزرگ بدم. سی..دمن

 نهار بخورن. نجایباهاش ا انیکه اومد ب یهم بگو حاج دی..نه نه دوتا متوسط بده.پارسا و حم مادرجون

 با خانم بچه هاشون. گهید انی.شب که شام مانیب ی..اونا واسه چمن

 از صبح عالف  فسنجون بودن.حاال بدونه نهار برن. یچ یعنی. اء مادرجون

 .انیبرو بگو ب نه

 چشم. من

 منو . رنیساعت به حرف نگ هیمنو که  ننی..نگاه تو رو خدا من نخواستم  بب من

 کرد.که خودم برم خدمتشون. یکار هیآخرش  مادرجون

 و شکر خدا. کرمت

 خونه عذاب بکشم. نیتو ا دیمن با یک تا

 .اطی.و  رفتم تو حچوندمیسرو انداختم.و صورتمو دوباره تو چادر پ محکم رو چادرو

 بود.گفتم. هیمرض یپسر  آبج یچپ و راست نگاه کردم.نبودن. مجتب به

 و آقا پارسا کجا رفتن خاله جان. دیپ آقا حم یمجتب

 ..رفتن خونشون.یمجتب

 .یکنیچکار م نجای..پ تو امن

 ..من اومدم برم خونه مامان رعنا.یمجتب

 .زمی.عزینش تیبرو گرم اذ باشه

 ..چشم خاله.یمجتب

 مادرجون. شیبرگشتم  پ دوباره

 رفتن خونه خودشون. یآقا پارسا نبودن.انگار دوی..مادرجون آقا حممن

 خدا مرگم بده..گرسنه رفتن. یآروم زد رو دستش.وا یکی مادرجون

 .ستیهم راه ن قهیدق هینشستن. یبغل دست نی..دور از جون مادر جون.مگه  خونشون کجاست .هممن

 .یرفتن  اونور شهر ر یانگار

 .مادر زشت بود.تعارفشون هم نکردم.مادرجون

 ؟یتعارف نکرد یلی..با خنده گفتم.خدا وکمن

 اومدن رب انار ببرن گفتم بهشون. ی..چرا وقتمادرجون

 بهشون.بعدش  اونا که تعارف ندارن با شما. نیشما گفت گهی..خب دمن

 تو هال. میاج بابا منو مادرجون  از آشپزخونه رفتح یصدا با

 .میمادرجون هر دو باهم سالم کرد منو

 سالم به مادر بزرگ و نوه. کیبابا..عل حاج

 جان چه عجب ما چشممون به جمالت روشن شد.دختر بابا. بابا

 حاج بابا. تونمیسا ری...زمن

 غذا سرد نشه. دیبفرمائ ی.حاجمادرجون

 .امیمنم لباس عوض کنم.ب دینیبابا ..شما بش حاج
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 حال. زمان

 

 کنار تخت خواب گذاشتم. زیم یزنگ آپارتمان دفتر خاطرات مامان و رو یصدا با

 بود. دایبه سمت در رفتم.ش و

 نیلی...سالم آ دایش

 ...سالم.نیلیآ

 .یا آماده

 وقت آمده شد. یلی.من کنیلیآ

 وقته که آماده شدم. یلیمن خ یبگ دیبا نیلی..آدایش

 .یداد فارس ادی.حاال هم خواست رفت تو باز به من  دای..اوه شنیلیآ

 .یباشه.که  حرف زدنتو خوب کن نیکارت ا نی.اولرانیا یرفت دی..اره بادایش

 گرفت. ادی..اونجا نیلی..آ

 .دیتالش کن دیبا ی..اره ولدایش

 خواند. ی..من کوب تونست  فارسنیلیآ

 .ضاتیواسه مر یاز رو کتاب بخون ایدختر. یحرف بزن یمگه قراره اونجا کتاب دایش

 هان. یسرت دکتر ریخ

 کرد. شتریتالش ب دیساعت ول کرد.من را.خودم دانست با نی...خواهش کرد.انیلیآ

 ؟یخورد ی..نهار چدایش

 ...من نخورد نهار.نیلیآ

 .یشبیهنوز سر شام د  یعنی...آاااء ،چرا  دایش

 ...بله.من داشت خاطرات مادر خواند.نیلیآ

 .ینباش کاری.که بیخوندیم مای.بعدش تو هواپیخوردیم یزیچ هیخو  ونهی..ددایش

 خسته بود.نداشت حال که نهار خورد. ی.راست گفت من ولنیلیآ

 برات برنج و کباب مادرشوهر پز نی.واسه همیستیاز استرس رفتن فکر شکمت ن دونستمیم ای...بدایش

 .یبخور که ضعف نکن ای.باوردم

 خورد. زیچ هی..چرا افتاد زحمت.حاال فرودگاه نیلیآ

 .یشناسمت.حاال آب دهنت راه افتاده که برنج کباب و بخور ی.من مزارهیبابا برام مرام م ای..بدایش

 به من کرد. ستیقرار ن نیتوه دای...شنیلیآ

 تا گرمه بخور. نیبش ای...باشه .حاال بدایش

 .یوفتیراه ب دیبا گهید دوساعت

 .....خودت اومد بامن خورد.نیلیآ

 .رمی..من خوردم نهار سدایش

 دنبالت. فرستهینفررو م هیفردوگاه .بابا  یدیرس  نیلی...آدایش

 .یتابلو دستش هست.نوشته سبحان هی

 اون. شیپ برو

 ..من برد.آپارتمان  خودم.نیلیآ

 .دهیکه برات خر یخونه ا یریراست م هیداده. زویهمه چ بهی..اره بابا ترتدایش

 .یزنیسندش و به نامت م یریفرست م نیتو اول بعد

 خواست من. نی.ماشی....اوکنیلیآ
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 .دیانتخاب کن یخودت بر دیبا گهید نی..ماشدایش

 گرفت برام. ی...من گفت پورشه خواست.مستر سبحاننیلیآ

 مناسبتر بخره. نهیماش هیتو چشمه.بهتره خودش باشه. که  یلی...بابا گفت اونجا پورشه خدایش

 .دیمناسب خر نینداشت اونجا کجا رفت ماش ادیمنکه  ی....ولنیلیآ

 .برهیم یتو رو هرجا خواست یچند روز هیدنبالت فردوگاه  ادیکه م ی....همون مرد دایش

 .که گرون نیبخر نیماش هی شگاهینما نی.بعدهم بهش بگو بریریبگ ادیرو  رایمس تا

 بهت. ندازن

 .چرا انداخت به من.من پول داد.نیلیآ

 .یبخر یخوب نیماش یعنی..نه دایش

 حاال. دی.آهان فهمنیلیآ

 هبچ وقت دفتر خاطرات مادرت و  یچند ساله من دوست تو هستم.ول نیلی..آدایش

 بخونم. ینداد

 بود. یمن.گذاشت مادر.خصوص ی.....اون برانیلیآ

 .میهم خبر دار زی..برو بابا ما که از همه چدایش

 دفتر خاطرات خواند. ینخواست کس دیمادر شا ی.ولنی..من دانست انیلیآ

 .یته پشقاب و هم در اورد گهی.بسه دی..اوکدایش

 .یستیگرسنه ن یکه ،گفت تو

 .ستی..من ،فت حال نداشت غذا درست کرد.نگفت گرسنه ننیلیآ

 .یکم کم حاضر بش دی..باشه بابا بلند شو برو لباس بپوش بادایش

 .رانیراست رفت ا کی...اه من دوست داشت نیلیآ

 .ستیپرواز ن رانیبه ا کای.از امرشهی....نمدایش

 .رانیا ی.و از اونجا برهیترک یبود.که بر نیراه هم هم نیبهتر

 کمتر از ده ساعت. یهست هیچقدر ترک مگه

 .دیهتل رفت خواب هیترک دی.....من که رسنیلیآ

 

 .رهیهم در م تی.خستگخوبه

 .یتر هم هست سرحال

 .یتو راه رانیاز استانبول تا ا مایهم تو دوساعت با هواپ بعدش

 .یرسیساعت دوازده م شب

 .یاستانبول بگرد کمی یبر یدی.بعد که رسیبخواب ماینظرم بهتره تو هواپ به

 نخواست رفت . گهی.ددی....من استانبل چند بار که رفت.اونجا دنیلیآ

 منم راحت بشه. الهیحتما خبر بده.که خ یدیرس ی.ولی...باشه.هرطور دوست داردایش

 اول خبر داد به تو. ی..اوکنیلیآ

 .یجا نذار یزیچ نی..خوب نگاه کن.ببدایش

 برداشت. فی.و کدی.فقط من رفت لباس پوشزی...جمع کرد همه چنیلیآ

 کنار تخت خوابت. هی....دفتر ه چدایش

 ...اوه اوه داشت فراموش کرد.نیلیآ

 بزار تو ساکت. ای....بدایش

  ی.مشغول شد.با نوشته هادی.خواست اونجا تا رسمای..نه .گذاشت تو کوله که برد.تو هوا پنیلیآ

 .مادر
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 .یتنت کن رانیا یبر یخواست ی.مانتو بزار سردست که وقتوفتی....خوبه.پس راه بدایش

 ...آره.گذاشت رو لباسا.نیلیآ

 .نیلی.آمی...بردایش

 اومد حاال. .تو رفت منی.....اوکنیلیآ

 منتظرت هستم.فقط طولش نده. نی..باشه تو ماشدایش

 به پونزده سال کیکه نزد یآپارتمان یکه رفت.با چشم همه جا دای...شنیلیآ

 کردم.رو نگاه کردم. یزندگ توش

 آپارتمان تنگ خواهد شد.نه هرگز. نیا یدلم برا یروز ایآ

 

 کمکم کن.که اونجا به آرامش برسم.  خدا

 .رمی.و سرکار مگردمیتو شهر م ی.و با روسرشمیراحت م سیکاله گ نیاز ا گهی.ددایش بقول

 شد.حجاب داشته باشم. ی.نمتمیبخاطر شغلم.و موقع نجایا

 .رفتمیم رونیب ایسرکار  سی.با کاله گارمیبرا خودم.در ن یحرف یجا نکهیواسه ا منم

 هستش. سیاله گک نیکه فکر کنم.اونجا هم کمتر ازش استفاده کنم.هم یزیچ تنها

 وفا. یشهر ب یحافظ ا خدا

 خوبم. یحافظ مامان خداحافظ بابا خدا

 هستم.هرلحظه.و هر روز. ادتونیکه باشم به  هرجا

 

 .مونهیفرودگاه.اونجا منتظر ما م ادیگفت م زدانی  نیلیآ ی...راست دایش

 .ادیتونست ب یکنم.که نم یجون هم گفت از طرفش معذرت خواه نیپرو

 .زانی...من نخواست زحمت افتاد نیلیآ

 .زانینه  زدانی.یدکتر شد ی....با خنده بلند گفت.دختر تو چطوردایش

 .زدانیکوب  لی...کنیلیآ

 .یتو که خرابترش کرد دایش

 خوب. لهی.خ.بگو خیگیم هی..چک

 ...من استرس داشت ،نتونست درست حرف زد.نیلیآ

 .یریکن ،استرس نگ یسع یکه رفت رانیا ییخدا ینبود.ول ادمی.دمیفهم ی....اوکدایش

 .یندازیهمه به خنده م که

 ....چه گفت!مگر من دلقک هست.نیلیآ

 کردم. ی.شوخنیلی.آالیخ یب دایش

 .که استرست کم بشه.کنمیم یکار هی دارم

 ...تو حرف نزد ،من کوب نه خوب شد.نیلیآ

 زنم. یتا مقصد حرف نم گهی.....باشه من د دایش

 رد.ک ی..خوب کارنیلیآ

 .زدانی یسالم کردم.خوب زدانی.با لبخند به میدیرس بالخره

 .شهیم یخال نجای.جات ایشد ی.بالخره رفتننیلیآ یمرس زدانی

 من. ی.برای.تو برادر بودزدانی ی..مرسنیلیآ

 .یمواظب خودت باش رانیا ی.رفتی...تو هم خواهرم بودزدانی

 .یوفتیگوش کن.تا را ب یفرهاد یآقا یبه حرفها حتما

 .ی.اوکنیلیآ
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 پنج. یبه سکو هیپرواز ترک نیکرد.مسافر یاپراتور که اعالم م یصدا با

 کردم. یخداحافظ زدانیو  دایش با

 خواهر و برادر بودن. نیمن ا یدوستان برا نیبهتر

 .. کمربندمو بستم.یصندل یاز نشستن رو بعد

 دادم. هیتک یسرمو به صندل و

 .شهیبهتر م میاونجا  اوضاع روح یعنی

 برد. یم شیلیاز فام یمامان تو اون همه نوشته ها اسم کاش

 که بتونم دنبال یآدرس ای ینشون هیاز  غیهمه نوشته.در اون

 بگردم. میمادر خانواده

 .دمیکش رونیفکر از کوله کنار پام دفترو ب نیا با

 گفت. یزیچ یکه کنارم بود.به زبان ترک یسال انیم زن

 من متوجه نشدم. که

 .شمی،گفتم من زبان شما رو متوجه نم یسیبه انگل و

 و دفتر رو باز کردم.و شروع به خوندن کردم. 

 

 

 .میمر

 گذشته

 استراحت به اتاق رفتن. یاز نهار حاج بابا برا بعد

 بردم. یکرد.و من به آشپزخانه م یسفره رو جمع م مادرجون

 شستن ظرفها شدم.که مادرجون گفت.که به کمک عروس و دخترش مشغول

 تا حوخسشوبه اونها بده که برنج رو شفته نکنند. ودریم 

 رفتن مادرجون منم کارمو که تمام کردم. بعداز

 که مادرجون به من سپرده بود.شدم. ییانجام کارها به

 هال و آشپزخانه  دنیو جارو کش یریتمام گرد گ با

 شد. یکمرم راست نم گهید

 کار کنه. یکنه که با جاروبرق یچرا مادرجون قبول نم دونمینم

 عمه صفورا انجام بده. دیبار اونم با کی یفقط هفته ا یجارو برق گهیم

 به ساعت انداختم. یاتمام کارم.نگاه بعد

 شده. شیساعت ش یوا

 هنوز حمام نرفتم. من

 .شدمیمعطل خشک کردن موهام م دیچقدر با حاال

 .خورهیبه چه درد م هیچادور و روسر ریبلند.که همش ز یمو دونمینم آخه

 بهم. دنیمامان و بابا و برادرام اجازه کوتاه کردن نم که

 راست به سمت ساختمان خودمون کی.اصال به اطراف نگاه نکردم.و  رونینگاه به کل خونه کردم.و اومدم.ب هی

 .رفتم

 اون همه کار خستم کرده بود. ییاتاقم رفتم.اوف خسته شدم.آخه تنها به

 ود برم حمام.ز قهیچرت بزنم.فقط پنج دق هی بهتره

 هم گذاشتم. یپلک رو یخستگ با

 کجا رفتم. دمینفهم  اصال
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 ...می..مرمیمر

 .میمر میمر ی.هدارنیخواب هم دست از سرم برنم تو

 از دستتون راحت بشه. رهیبم میمر

 که با وحشت از خواب دمیلرز یبرق وارد کرده بودن.چنان م کلمیبه کله ه انگار

 .دمیپر

 شده. یچ هان

 .یخوابی.چقدر م گهی....بلند شو دمامان

 یخوای.همه اومدن.تو نمکنمیدارم صدات م یک از

 .یخواب دل بکن از

 ....ساعت مگه چنده؟میمر

 ..ساعت هشت و ربع کم.مامان

 منکه حموم نکردم. یوا ی......امیمر

 وقت حموم رفتنه.بزار فردا برو. گهی....حاال دمامان

 .دمیعرق م ینه.سرتا پام پر خاکه.تازه بو ی...وامیمر

 .یشیبزن.خوب م یزیچ یعطر کمی.لباست و عوض کن.خوادی...نممامان

 برم حموم. خوامی..نه من ممیمر

 ؟یدیحموم چرا خواب یبر یخواستی....تو که ممامان

 تونستم  ی.که نمدی...خو اونقدر مادرجون ازم کار کشمیمر

 باز نگهدارم. چشمامو

 چه کرده. ی...اوه حاال انگارمامان

 آماده کردم. وانیو مواجب شما واسه نود نفر ظرف و قاشق و ل بیج یفقط نوکر ب یچی...همیمر

 گرفتم تو کاسه ها. یماست و پر کردم.ترش یکردم.کاسها یریمثل کوزت جارو کردم.گردگ بعد

 درمونده چکار گرده. ریاس نیبگم.ا هنو

 .ی.اونم ده نفرشورنیظرف م هی.فقط خورنیم انیهمه م االن

 .ستیمن معلوم ن یکارا یول

 .دیکن یبه از اونا تشکر م بعد

 .یتو جمع فقط مواطب حرف زدنت باش یاومد م،یمر نی....ببمامان

 .یدونیخودت م یبنداز کهیت یشاهد بخوا خدا

 دست کتکم بزنه. هیکه  یگیبابا م دونم،بهی....چشم.ممیمر

 دختر حرف گوش کن. نی.....آ آفرمامان

 .امینم رونیمن تا حموم نرم،اصال از خونه ب ی...ولمیمر

 نشست. ی.و حرفم به کرسدیزور من چرب بالخره

 حموم شدم. هیراحت راه الهیخ با

 کدومو نداشتم. چیبهتر اصال حوصله ه اه

 خودمو هم نداشتم. یحوصله خواهر و برادرا یچه مرگم بود.که حت دونمینم

 کردم. یهم توجه نم هیمرض یبه دو بچه داداشم.و با دختر و پسر آبج مکی یحت رمیبم

 شدم. زینه آدم گر ایگرفتم. ی.فکر کنم.افسردگ

 .رنیخونه دورتر نم هیخونه به  نیمامان و باباست که از ا ریچه کنم.همش تقص خو

 بهتر بشه. می.وضع روح کمی دیشا یاطیبشه برم،کالس خ یاگه مامان راض ستیمهم ن اما

 تو حموم موندم.که تمام پوستم چروک شده بود. اونقدر
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 بود. رونیپام از حموم ب رفتیسرم م یتو حالت عاد حاال

 .یاومد یگربه شور کرد یگفت.رفت یکه مامان م یطور

 ،شام.مادرجون. یمهمون یوا

 از دست مامان و بابا ولم کنه. یتو سرم.حاال ک خاک

 .خورهیبر نم ییواهلل به جا یبزرگ بش کمی.میمر یا

 .رونی.چادرو انداختم سرمو از حموم اومدم بدمیتند خودمو خشک کردم.و لباس پوش تند

 راست رفتم تو اتاق.تا جوراب بپوشم. هی و

 .کنمیشب موهامو خشک م اخر

 .رونیبگذره از ساختمون رفتم ب ریآماده شدم.و با ذکر دعا که امشب بخ عیفکر سر نیا با

 جا انداختن. اطیچرا تو ح  نایا وا

 .یایبار به دل من راه ن هیبار هان  هیخدا  یا

 بودنند سالم کردم. کترینزد  یآروم به جمع یلیجلو رفتم.و خ یشرمندگ با

 لب جواب سالمو دادن. ریهم ز هیکه با چشم غره جواب داد.بق بابا

 ونها هم سالم کردم.خوردن بودن رفتم.و دوباره به ا وهیکه مشغول م ییطرف خانمها به

 مثل بابا با اخم جواب سالمو  داد. مامان

 .همه شام خوردن.واسه تو مادرجون گذاشت کناریچرا حاال اومد می...مردیهم پرس هیمرض یآج

 شامت و بخور.  برو

 کرده بودن واسه حرف زدن. دایسوژه پ هیکه همه  یانگار

 فقط گوش بدم. رینتونستم ساکت باشم.و سر به ز گهی.ددیپرس یم یسوال هیکدوم  هر

 .نیکرد یموقع که شما تو خونه هاتون خواب بعداز نهارتون و م اون

 .کردمیهمه آماده م یرو برا ییرایپذ لهیداشتم وسا من

 .نیشدم رفتم حموم تا آماده شدم.شما شامتون و خورد داریشدم .خوابم برد.بعدهم که ب خسته

 کنم. ییرایازتون پذ ایکمک ظرف بشورم. امیکه نشد ب دیببخش

 زدن. شیحرف مامان و آت نیبا ا یانگار

 سرخ به طرفم برگشت. یقرمز و صورت ییبا چشمها که

 .برو تا مهمونا برن.یبرو خونه.الل بش می...مرمامان

 نبود. زیموندن جا گهید

 دختر چقدر حساسه. یمامان به زبون دراز یدونی.تو نممیمر یالل بش واقعا

 .یگفت الل یم ی،کسیموند یساکت م حاال

 بهم. رفتنیطرف رگبار م هیهر کدوم از  یچ یعنیخوب کردم. اصال

 چه مربوطه. ی.آقا اصال حاال اومدم.به کسدیحمومم طول کش بابا

 بابا.حاال چکار کنم. یوا

 به جمع کردم. یراه برگشتم.و نگاه مهین

 .رهیم سهیخان جون داره از خنده ر آخه

 رفته رو برگشتم. راه

 کنار خان جون نشستم. و

 ن؟یخوای...خان جون امشب مهمون نممیمر

 .قدمت سر چشم. ای.بعد فردا بچونهیگوشتو بپ کمیتا رعنا  یریجون...نه اول م خان

 .بارهیم شی.از چشاش آتدیبره.نگاش کن یم ساموی...آء خان جون.عروست االن گمیمر

 .دمیخم شدم و صورت خان جون و بوس بعد
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 .گهیبکن.د یسفارش هی:الاقل گفتم

 .شهیجون.....که از خنده قرمز شده بود.گفت:نه نم خان

 .یندازی.حاال که کارمو راه نمادی...اصال بوسمو رد کن بمیمر

 کیبه  کی.نوه زبون درازم بعداز نزدهی.مگه الکدمیجون...نچ نم خان

 .بعد بوسش و پس بدم.دهیمنو بوس سال

 .شهیشما پرو تر م یدختر با خندها نی...زن عمو  امامان

 روشن کنه. نیزبون درازه ا فیعطا تکل دیبا امشب

 .شهینم یزی.چیزبون نوه من بش الیخ یامشب و  ب هیجون...حاال عروسه گلم. خان

 نکن. تیاد بچمو

 خودم. شهیپ برشمیم

 سوت وکوره. میالتماس که دخترمون بده.خونمون بدون مر انیب یوقت ،تو و عطا ه اون

 بشه. یشما.فقط عطا راز شیپ ادی..من که از خدامه بمی...مرمامان

 بار منو هی ی.که سالزنمیم گهیشهر د هی.باشه.بزار واسه دانشگاه یخوایمنو نم گهی...مامان خانم حاال دمیمر

 .دینیبب

 هران....حاال کو تا دانشگاه.بعدش فقط تمامان

 دو کلوم دیبرو خونه تا بعدا من با شما با اریهم حرف تو حرف ن حاال

 حساب بزنم. حرف

 کرد. یمامان از خطام چشم پوش انیو اطراف هیمرض یابج یهایهردو مادر بزرگ و  شوخ یانیبا پا درم بالخره

 گفتم.و به خونه برگشتم. یاز اقوام نشسته بودن.که با اجازه ا یچند نفر هنوز

 .ستین زیجا نیاز ا شتریب گهیموندنم اونجا د دونستمیم خوب

 .کنهیم یشو عمل دیمامان باشم باز تهد یاگه جلو و

 اصل به اتاقم رفتم.و رختخوابمو پهن کردم. نیا رو

 اتاقمو خاموش کردم. وچراغ

 .دمیتشک دراز کش یرو

 خدا فردا جمعست. یا

 .دادمی.غسل جمعه انجام مدیاشتم.باشدم.اجازه خواب ند یم دارینماز صبح که ب یبرا

 .دمیخونیتوسل م ی.و دعامیشد یهم همه خونه آقا بزرگ جمع م بعد

 .دیپر یخواب بکل از سرم م گهید

 کردم.که نهار درست کنه. یبه مامان کمک م دیبا تازه

 روز جمعه هر کس متعلق به خوانوادش بود. چون

 رفتن. یما بودن.و شب خواهرم خونه  مادرشوهرش و برادرا خونه پدرزنشون م شیو خواهرم نهار پ برادرا

 خونه ما قانون داشت. خالصه

 به بزرگترو نداشت. یاحترام یاجازه ب کتریکوچ 

 

 نداشت.حسادت که اصال تو کار نبود. ییتو خونه ما جا بتیغ

 کردن. یمعامله همه جوان ها  با بزرگترا مشورت م ایفروش  ای دویخر واسه

 من بودم. ومدییکه بقول خودشون زبون داشت.و از پسه همه برم یکس تنها

 .شدیم یچیخدا از طرف مامان ق شهیاونم هم که

  دهیچیمواج و فر که همه به هم پ یتوسل ،به اتاق برگشتم که موها یواجب و دعا  یبعداز کاراها صبح

 رو شونه بزنم. بودن
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 موهام شونه بشن. نکهیاز ا غیدر یول

 به آشپزخونه رفتم. هیدراومده بود.از سر درد با گر اشکم

 نشستم و کمرمو به در آشپزخونه زدم. هی.با گرخوردنیمامان و بابا داشتن صبحونه م که

 .میشده مر یبا تعجب گفت:چ مامان

 حرف مامان بابا هم به طرفم برگشت.وبا تعجب نگام کرد. نیا با

 و چادوره. یروسر ریبلند که همش ز یمو دهی.همش عذابه.چه فاخوامیموهارو نم نیا گهی......من دمیمر

 زن به موهاشه دختر. هی....قشنگبابا

 از شرشون راحت بشم. نیقشنگ باشم.اجازه بد خوامی.....بابا من نممیمر

 و مامان باهم گفتن:اصال حرفشو نزن. بابا

 ت.و رو به مامان گفت....رعنابابا بلند شد اومد طرفم.و برسه مو رو گرف بعد

 بزنم به موهاش.تا دب موهاش بره. اریب لیروغن نارگ کمی

 .زنمیهم خودم واسه دخترم موهاشو شونه م بعد

 حرف بابا...با تعجب به طرفش رفتم.درست نیا با

 .!دمیشن

 بابا؟ نیگفت ی...چمیمر

 از زبونت هم بعدا کوتاه کنم. کمی.بلکه زنمی......گفتم موهاتو شونه م بابا

 خاتون. میچطوره مر هان

 یچ یعنی....وا میمر

 .هی.و دوباره شروع کردم به گرخوامینم اصال

 بابا گذاشت. یبود.رو جلو ختهیر لیکه روغن نارگ کیمامان  کاسه کوچ که

 .شهیزبونش کوتاه م یبا اخم گفت:آقا شما تو روش نخند بعد

 که بخواد تو روم بخنده. نهیب ینو م....مامان بابا اصال ممیمر

 به دخترم. یزنی.چرا بهتون م یگیمتره م شیزبونش ش گمیم ای....بمامان

 .یریبگ لیتحو بفرما

 با  با چشم و ابرو به مامان اشاره کرد.که ادامه نده. بابا

 .زهیتو هال که مو تو آشپزخونه نر میگفت:بر بعد

 اخم بلند شدم.وبه دنبال بابا رفتم. با

 شد. یکوتاه کردن موهام داده نم ینداشت.اجازه برا دهیفا

 مبل .بابا شروع کرد نیمبل نشست و من پائ یبابا رو یوقت

 شونه زدن. به

 .رهیتو خونه حوصلم سر م یاطیبرم کالس خ خوامیهوا خوبه.گفتم:بابا من م  دمید

 .یاطیکالس خ یو گفت:الزم نکرده بر رونیاز تو آشپزخونه اومد ب مامان

 .یزود ردش کرد رونیب ی.هنوز حرفم تموم نشد.که اومدیدیصدامو شن ی....کمیمر

 .هنوز من درست متوجه حرفش نشدم.رعنا خانم.میمر گهیراست م شیبلند شروع به خنده کرد.خدائ ی...با صدا بابا

 ...آقا عطا!از شما توقع نداشتم بخدا.مامان

 شد. نیتمام حرفها ا جهینت خالصه

 من استعداد ندارم.همون بهتر که به کالس زبان برم. که

 

 تابستان1359
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 زدن. ورویشهر یها جهینت امروز

 من قبول شدم. و

 هفته خانهء آقا بزرگ بود. نیهم طبق  همه سالها شام ا امشب

 چند سال به کمک خان جون رفتم. نیمن هم طبق روال ا و

 برگشتم خونه.کاراها رو به دستور خان جون انجام دادمو  همه

 آماده بشم. تا

 شدم یمن حاضر نم یدستمو خونده بود.و تا وقت گهید مامان

 .رفتینم رونیخونه ب از

 که شهیکمک اقوام سفره پهن شد.و برعکس هم با

 .شدیتو سکوت خورده م شام

 زدنیمردا همه دو به دو حرف م امشب

 شروع کننده بود.حرف نیکه صدام حس یاز جنگ و

 بود. .بحث داغزدنیم

 گفت:که خرمشهر رو گرفتن. یم یکی

 

 هاست. یگفت:آبادان درمحاصره عراق یم یکی

 .زدیم یهر کس  حرف خالصه

 خواستنیهم همه با هم م لیفام یوسط جوانها نیا

 رفتن  به جنگ از هردو پدربزرگ اجازه یبرا

 .رنیبگ

  یشتریپسر کوچکتر عمه صفورا تعصب ب دیوح

 .دادیرفتن به خرج م یبرا

 با حرف آقا بزرگ هم لقمه به  که

 .دیپر دیوح هیمن و هم به گلو هیگلو

 .دیکن یازدواج م  میبزرگ.....اول تو و مر آقا

 .یرویبه جبهه م بعد

 آقا بزرگا با خبر بودن. میو مامان انگار که از تصم بابا

 .کردنیو من نگاه م دیسکوت کردن.عمه صفورا و  شوهرش هم با لبخند به وح چون

 بهتر از یکم دیوح یکردم.ول یهنوز سرفه م من

 بود. من

 یسرفه لعنت نیچند بار آب خوردن بالخره ا بعداز

 از سرم برداشت. دست

 که از پهلوم گرفت. یشگونیحرف بزنم که مامان با ن اومدم

 تو گلوم خفه شد نطقم

 ی.که بخوان برادادمیبودم.اجازه نم میمن مر یول

 .رهیبگ میخودم تصم رازیغ یام کس ندهیآ

 ....آقا بزرگ میمر

 می...جانم مرآقابزرگ

 که ،گول جانم ،گفتن شما رو بخورم. عمرا

 حاال ازدواج کنم. خوامیمن نم ی...ولمیمر
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 که یالبته اگه روز خوامینم یلیمن ازدواج فام یعنی

 ازدواج کنم. خواستم

 .یرو حرف آقاجون حرف زد یتو به چه حق می....مر بابا

 من ندهیو آ یواسه زندگ شونیا نکهی..به حقه امیمر

 .رنیگ یم میتصم

 منو گرفت و به طرف خونه برد. یبازو تیبا اعصبان مامان

 تعجب همه بلند شده بود.  یراه صدا یتو

 .دونستنیم یحساب هیهمه منو مستحق تنب و

 هال. ی.مامان منو پرت کرد.تومیدیبه خونه رس یوقت

 خوردم. نیبه پام و به ضرب به زم دیچیچادر پ که

 .تو جمع یدیسر.تو خجالت نکش رهی...دختره خمامان

 .یکرد یاحترام یآقا بزرگ و پدرت ب به

 شروع به زدن من کرد. وبعد

 تمام بدنم درد  خوردمیبار از دست مامان کتک م نیاول یبرا

 بود. گرفته

 ی.که مامان درو باز کنه.ولزدیبه در م یه هیمرض یآبج

 که یزده بودم.مثل کس شیمامانو با حرفام آت انگار

 .زدینفس انجام داده باشه کتکم م قتل

 وسط هال زیموهامو تو مشت گرفت و پرتم کرد طرف م یوقت

 شد. اهیسرم حس کردم. وبعد همه جا س یگرم رو یزیچ فقط

 بودم. مارستانیکه باز کردم.تو ب چشم

 داداش رضا باال سرم بود. و

 تونستم درست باز کنم. یمو نمدرد چشما از

 کرد. یم دادیهم اخم داداش ب مهیهمون نصفه ن یول

 کتک بودم. نیگفتم.که مستحق ا یمن چ مگه

 زحمت فقط تونستم.بگم آب . با

 شد. دهیبه لبهام کش سیخ یدستمال دمید که

 به اتاق اومد. یبعد پرستار قهیدق چند

 .یخوابی....سالم خانم خوشکله.چقدر مپرستار

 .دمی....مگه چقده خوابمیمر

 .زمیتا حاال که ساعت پنج ظهره  عز شبید از

 کنهیچرا سرم درد م ی....وامیمر

 ...ضربه به سرت خورده.پرستار

 برام افتاده. یافتاد که  چه اتفاق ادمی تازه

 منو کتک یاونطور شبیکه د یکس یعنی.شدینم باورم

 .مامان بود. زدیم

 زور سرمو به طرف داداش برگردوندم. به

 ......داداش  میمر

 هیرضا...چ داداش

 کردم. کاریزد.مگه چ ینطوریمنو ا ی....مامانم واسه چمیمر
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 نجایترسم منم ا ینزن.م ی.فعال حرفمی....مرداداش

 دست خودم و خودت یکار هیخودمو کنترل کنم.و  نتونم

 .بدم

 حرف داداش رسما خفه شدم. با

 چشمامو بستم. و

 حرف آقا بزرگ فکر کردم. به

 یپسره قد بلند و چهارشونه ا دیوح میاز حق نگذر خب

 .بود

 .ادیمن از اون  اصال خوشم نم یول

 نمیب یکوتاهش و که م یو موها ششیصورت پر از ر چون

 خوشکلتر بود. شی.قبال بدونه رشهیم چندشم

 بشم. دیکه من دوست ندارم که زن وح یهرچ حاال

 .زدیمامان منو نم اشک

 که به آقا بزرگ دادم یمنو از جواب رد حتیبا نص کاش

 .کردیم منصرف

 فکر فرار  به سرم زد. ی.چطوردونمینم واقعا

 با مادر و برادرش  به صورت  خوانینسترن گفته بود.م روزید نکهیا

 .کایبرن .امر هیاز مرز ترک قاچاق

 یای.توهم با ما بشدیموقع که گفت:کاش م اون

 همون روز به فکر یکه فردا دیگنج ینم لمیتو مخ اصال

 .وفتمیب رفتن

 باز گو نکنم. یحرفا رو واسه کس نینسترن ،گفته بود.ا هرچند

 که گذشت نسترن به خاطر مرگ پدرش یلیسال تحص کال

 بود. امدهیمدرسه ن به

 بودم.که اونم اومده بود. دهینسترن و د روزید یمن اتفاق و

 .رهیبگ رستانیاز دب شویلیتحص مدارک

 .ادینم رستانینسترن دب گهیکه د دونستیهم م مامان

 .انیبود.که دنبالم خونه نسترن ن ازیامت هیخودش  نیا

 رفتن داشتم.پول یبرا یمشکل هی یول

رفتن  ی.برادانیکه پدر و داداش هام هر هفته به من م یکه از پول یادیکه داشتم.و مقدار ز ییچند با فروختن طالها هر
 دایپ یمشکل

 کردم. ینم

 بزرگترها سکوت کنم. یبود.که فعال دربرابر کارها نیراه ا نیبهتر

 کنم. دایپ شیخانه و آدمها نیفرار از ا یبرا یبتونم راه تا

 مارستانیاومدن ب هیمرض یبودم.مادرجون و خان جون و آبج مارستانیروز تا غروب ب اون

 به خونه برگشتم. بیعج ی.و با سر درددمیلباس پوش میجیکه دکتر مرخصم کرد.و با کمک آ بعدهم

 

 .دنیو بابا که اصال حالمو نپرس مامان

 اومدن. ادتمیشب همه به ع یول

 که تمام صورتشو پوشونده بود. یجمله آقا بزرگ با اخم از
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 دست رعنا درد نکنه.که ادبت کرد. میبزرگ.....مر آقا

 .یتو گوشت  که رو حرفه بزرگترت حرف نزن مونهیم نیا

 حلقه. دهیواسه خر نیری.بعد جواب هم مشگاهیآزما نیریم دیتو و وح فردا

 .و گفت:دیکش دشیبه محاسن سف یکلمه حرف    اضافه بشنوم .بعد دست هی خوامینم

 وقتش بود.رعنا زبونتو کوتاه کنه. گهید

 دختر. نیواسه ا نهدی....حاج آقا حاال وقت خط و نشون کشمادرجون

 .ستهیتو جمع تو صورتم به ا نطوریاز سرش در اومدن  باعث شده که ا نیبزرگ...بسه خانم.هم آقا

 .ستنین ریتقص یعطا و رعنا هم ب البته

 

 رفته بود.تو جلدم. یبدجور طونیش بی.عجدمیکش یآقا بزرگ خط نشون م ی....تو دلم برامیمر

 .دیسرتون بلند کن یبلکه تو  کل تهران نتون لیازت ببرم.که نه فقط تو فام ییآبرو هی

 

  مارستانیکه از ب یشب نیآقابزرگ هم کاشیبشه.ا کمینزد ذاشتیاون موقع آقا برزگ  نم یکیکاش  یا

 امد. ینم دنمیبودم.به ظاهر به د اومده

 .وفتادمینه با خودم بلکه با همه لج نم نطوریشدم.که ا یالل م شبیمن د کاشیا اصال

 

 کرد. ینم یبه ظاهر  با هام همدرد یکی چرا

 .دنیکش یامشب همه باهم برام خط و نشون م نیهم دی.باشدیمرحمه دردام نم یکس چرا

 .مامان رعنا هم که خوب خوردمیازش م یجانانه ا یلیگرفت .حمتا س ینم هیمرض یعطا رو اگه آبج بابا

 کرد.کفاف همه یکه م یمحل یسکوت و ب نیکرده بود.هم یعروس خوب را باز هی فهیوظ

 شد. یم عمرم

 

 دنبالم اومدن. هیمرض یصبح  به همراه عمه صفورا  و آبج دیطبق قرار وح بالخره

 .میکرد  یراه در سکوت ط هیمرض یهمراه عمه و آبج شگاهی.تا آزمامیبه هم داد یلب ریکه ز یبجز سالم و

 

 بود. نیگفتم هم میتنها بود دیمنو وح یکه وقت ی.تنها حرفوفتهین گهی.که خون ما به هم دکردمیدعا م همش

 .وفتهیکن.که خونه مون به هم ن دعا

 .یتو حسرت داشتنت سوختم.و دعا کردم.که تو همسرم باش ی.من عمرمیمر ادینامرد گفت:دلت م دیوح یول

 م.کرد شیچقدر با آقا بزرگ حرف زدم تا راض یدونینم

 

 معلوم بود. یکرد یکه م یدرپ یپ ی....اره از سرفه هامیمر

 آقا بزرگ موضع رو باز گو کرد.من تو فکر رفتن به جبهه بودم. دفعهی...خب دیوح

 .منم دروغتو باور کردم.یگی...تو که راست ممیمر

 که آقابزرگ تو جمع گفت. دمی.خب خجالت کشمی...باورکن مردیوح

 گرفتن رفتم. یکه خون م یگرفتم.و به اتاق دیاخم صورتمو از وح با

 .رهیبگ وهیمن و خودش آب م یبرا دیخون گرفتن عمه گفت که بهتره وح بعد

 .خورمینم نیمن کوفت هم با ا ی....آبجمیمر 

 خونه. میبر اریبهونه ب هی

 حرف بزن.اگه باد به گوش بابا برسونه واشی.دختر ی!هنوز ادب نشدمی...مریآبج

 .زارتیسالم نم دفعه بابا نیا
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 .میبر یجونه مجتب یآج نیخونه.افر میکن بر یکار هی...باشه.پس میمر

 .شهیبخوره حالش بد م وهیصبحونه نخورده، اگه آب م میخونه  مر میبهتره بر گمی...عمه  میآبج

 جان.قربونت برم. می...اره مرعمه

 .یبر دی... تو دلم گفتم قربونم که بامیمر

 .زمیبر میتو معده خال وهیتونم آب م یعمه نم اره

 .بگو بخورم.هیچ زمی...با آرنج به پهلوم زد.و آروم گفت:بریآبج

 ...ولم کن.تو رو خدا.میمر

 مامان درد داره. یکه خستم.بدنم هنوز از کتک ها میبر فقط

 کشه. ینم یزیبه چ لمیگفت:که به خونه بره.چون من م دیبه وح عمه

 ن گفت کهبه ماما  یبه خونه آبج دنیرس بعداز

 نخورده. رونیب یزیچ میمر

 مامان گفت.به درک .حتما ناز کرده. یول

 به خونه بره و نهار درست کنه. دی.و گفت:با دیصورتم بوس  یآبج

 از غیدر یمن به اتاقم رفتم.ول یرفتن آبج بعداز

 .ارهیب یزیمامان برام چ نکهیا

 با خودم. ایلج کردم.با شکمه گرسنم. یبا ک دونمینم

 .ومدمین رونیاز اتاق ب منم

 واسه نهار هم صدام نکردن. یحت

 واقعا براشون مرده بودم. یانگار

 .کنهیبراشون م ی.مگه فرقرمیبزار بم اصال

 .رمیبا خودم گفتم:چرا بم دوباره

 عمر دنبالم بگردنند. هی.تا کنمیم فرار

 .دیکردم.با وح یحساب شده رفتار م دیبا

 کردم.فکر  یلیبه موقع فرار کنم.خ که

 مثبت بود. شهایبود.اگه جواب آزما قرار

 روز عقد.هوم نهیو تائ هیواسه مهر انیب شبش

 نندیو بب نیا دی.تو خواب بانمی.که من سرسفره عقد بشنندیبش

 به ساعت کردم یفکر نگاه نیا با

 یآبج یو بچه ها یداداش مهد  یبود.امروز از  بچه ها بیعج

 نبود یخبر

 ن؟یاین نجایهم مامان گفته بود.ا دیشا

 نبود. دیبع یچیادما ه نیاز ا واال

 دلم واسه خودم تو اون  لحظه سوخت. چقدر

 کنم. ریخندق بال رو س نیبرم ا دی.باشهینم ینطوریا

 فکرم درست کار کنه. تا

 .رونیفکر آروم از اتاق اومدم ب نیا با

 گرد مرگ تو خونه پاشونده بودن. یانگار

 و کور بود.خونمون. سوت

 صدا رفتم تو آشپزخونه یب

 مامان غذا درست نکرده. یعنینبود. یچیه
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 سرخ کردن و که تا اتاقم ازیپ یامکان نداره خودم بو نه

 بود ،به مشام خورده بود اومده

 نبود. خچالیاز قابلمه تو  یباز گردم.نه خبر خچالوی در

 .میمر الیخ یب

 تخم مرغ درست کن. هی

 از  ی.و روختمیروغن ر تابهیاوردم.و تو ماه رونیمرغ ب تخم

 گذاشتم. گاز

 همون جا مشغول خوردن شدم. مرویآماده شدنه ن بعداز

 

 یشستن ظرف به هال رفتم.نه انگار بعداز

 .ستیخونه ن یکس

 به کفشا انداختم. یباز کردم.و نگاه درهالو

 مامان هردو جفت در هال بودند. یهاییبابا و دمپا یکفاشا

 تو اتاقن.حتما خوابه بعداز نهار رفتن. پس

  

 صدا دوباره به اتاق برگشتم.در کمد و باز کردم. یب

 بودم توش ختهیکه چند سال بود.خرد خرد پول ر یاز صندوق و

 باز کردم. دیبا کل رو

 کردم. یکاغذ یشروع به شمارش پولها و

 کردم. یجمع م  هامویعادت داشتم که پول کاغد من

 خوشحال شدم.باورم یلیشمارش پوال خ بعداز

 چند سال جمع کرده باشم. نیشد.صد هزار تومان تو ا ینم

 باطله رو خودم به بانک برده بودم. یاسکناسها شیچند ماه پ هی

 همه رو با هم شمارش نکرده بودم. یول

 یبهانه ا هیبه  دیفروختم.البته با یم  دیحاال طالها رو با 

 تونستم یکه اونم با زبون خوش م.رفتمیم رونیخونه ب از

 نرم کنم.که اونم شرط داشت.که خودم راهشو بلدم. دویوح

 نداشت.و از فروش طال هم مامان یکار نمیا البته

 شد. یخبر نم با

 ای یعادت به بستن طال تو خونه نداشتم.مگر واسه عروس چون

 جمع بود . یهم تو بهیکه غر ییهایمهمان

 

 

 

 خبرو عمه نیمثبت شد.ا شهایجواب آزما بالخره

 داد.و گفت:امشب ساعت ده ینیریجعبه ش هیبا   صفورا

 .شنیما جمع م یخونه  همه

 کرد.که اونم یآبرو دار کمیفقط  کمیجلو عمه  مامان

 نداشتم.از یمحل یکه عادت به ب یمن واسه

 فحش هم بدتر بود. صدتا
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 .تذاشیغذا هم واسم نم هی یدو روز حت نیبود.تو ا نجایا جالب

 رفتن هیبق شیپ رونیب ایخوابن  یمجبور بودم.وقت و

 درست کنم مرویخودم ن واسه

 داره حالم بهم گهیخوردم .د مرویدو روز  از بس ن نیا تو

 .خورهیم

 .گذرهیروزا هم م نینداره.ا یبیع

 یو بزرگترا هامییهردو پدر بزرگ و  عمو و برادرام و دا شب

 جمع شدن.  لیفام

 که همه که یخونمون به هم وصل بود.طور ییو پذرا هال

 سوزن انداختن نبود یجا گهید نشستن

 فاصله داشت با هال و من که اونجا بودم کمیآشپزخونه  یول

 .ینداشتم به کس دید

 رو آماده کرده بود. یچا یآبج

 .دادمیگفت رو انجام م یم یآبج یبچه آدم هرچ مثل

 بارم کنه. یدوباره حرف یکس خواستمینم

 شدم یحرف گوش کن م دیهدف داشتم.پس با هیمن  چون

 یلیمامان که خ یدسته نقره ا یرو تو استکان ها یچا

 .ختمیداشت ر دوستشون

 که برام سخت بود.جمع کردنش با اون همه استکان یبا چادر و

 رفتم . اول از همه به آقا بزرگ و بعد به پدرجون ییرایپذ به

 کردم. تعارف

 .هیبعد به بق و

 متفرقه تمام شدن. یخورده شدن.و حرفها هاییاچ یوقت

 از طرف عمه و عمو صادق شروع به حرف زدن ابتیبزرگ به ن آقا

 .کرد

 که تو جمع خواستنیبود.چون فقط م تهیهمه حرفا فرمال البته

 خودشون  نیبشه.وگرنه که تمام حرفارو قبال ب گفته

 کرده بودن. ردوبدل

 جمعه گذاشته شد. یعقد برا قرار

 سفرحج. هیهم چهارده سکه طال.و  هیمهر

 چهاروه معصوم. تیچهارده گل رز به ن و

 دیخر یبرا دیقرار شد .که فردا منو وح و

 .میبه بازار بر باهم

 

 صلوات بفرستن. خواستنیم همه

 کنه. یمنو ادم حساب نم یکس دمید 

 .رفتیتمام نقشه هام بر باد م یعنی.زدمیحرف نم اگه

 آقا بزرگ شروع به صلوات فرستادن بکنه. نکهیاز ا قبل

 .ستادمیشدم.ا بلند

 بلند که همه جمع بشنوند یکم یبا صدا و
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 : آقا بزرگ با اجازه من چند کلمه حرف دارم.گفتم

 ی.ولدمیچشم.من انجام م نیگفت یبگم هرچ البته

 شرط دارم. هی من

 .نیبگم.اگه اجازه بد دیبه آقا وح خوامیاونو م که

 رفتن. بیاخم و مامان با تشر نه عطا با بابا

 .ستی.حاال وقت شرط  گذاشتن نمیمر نی....بش

  یکه کس ی.و آروم طوردیکش یچادرو م یه هیمرض یآبج

 .نیقربونت برم بش می،گفت .مر ینشه.م متوجه

 بدنت خوب نشده. یهایکبود یجا  هنوز

 پا داشت. هیمرغ من  اما

 تو جمع بگو. یبزرگ....چه شرط آقا

 .گمیم دی....نه فقط به آقا وحمیمر

 نداره. یرادیصادق.....آقابزرگ ا عمو

 دوتا هم سنگاشون وباهم باز کنند. نیا نیبزار

 .زنندیبا هم حرف م قهیکه قب از نشون کردن چند دق ه،یبق مثل

 کنه. یزندگ دیبا وح خوادیمربم هم م بالخره

 

 خوامیدلم گفتم:پس چرا اون روز که من گفتم نم تو

 .ی.مرد حسابینبود یمنطق نقدریازدواج کنم.ا دیوح با

 مادر جون و خان جون. آقا بزرگ یانیبا پادر م بالخره

 کتک از بابا رو هم هیپ دیامشب با گهید دونستمیداد.م اجازه

 هم داداشام. دیتنم به مالم.و شا به

 با اشاره سر آقا بزرگ بلند شد.که  دیوح

 .دیبا هم حرف بزن قهیتو آشپزجونه  پنج دق نیگفت: بر مادرجون

 نشه. شتریب قهیدخترم پنج دق میمر البته

 ......چشم.میمر

 وارد آشپزخونه شد.و منم پشت سرش. دیوح اول

 .دیوح ی.روبروستادمی.منم سرپا اواریبغله د نتیداد،به کاب هیتک دیوح

 خانم من  گوشم با شماست. می....خب مردیوح

 نبود. دنیخجالت کش یکردم.نه جا یبا انگشتام باز کمی

 برم درسمو نیاجازه بد خوامیمن فقط م دیآقا وح دینی....ببمیمر

 .رمیبگ  پلمی.الاقل دبخونم

 فردا روز اول مهره .و من هنوز ثبت نام نکردم.  البته

 ازدواج ندارم. نیبا ا ی.منم مخالفتنیاجازه بد اگه

 .واسه درس خوندنم بود که گفتم نه میاصل لیدل چون

 .یتو منو دوست دار یعنی....دیوح  

 .(ینی)زپرشک.مگه تو خواب بب

 کشمیخجالت م یعنیانداختم.که  نییسرمو پا بعد

 آره. بگم

 .زارمیسرکار م دویوح نطوریبود.که دارم ا بیخودم عج واسه
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 نداشتم. یهم دلم براش سوخت.اما چاره ا کمیفقط  کمی

 

 به من اجازه انتخاب نداده بود. یمنو دوست داشت.ول اون

 حقش بود.که باهاش رو راست نباشم. پس

 منکه نگفتم دوستش دارم.فقط سکوت کردم. تازه

 !زنهیچرا حرف نم آه

 سکوتشو شکست. بالخره

 درستو ادامه یندارم که بر ی.من حرفمیمر نی.....ببدیوح

 .ستیه رفتن ناز دانشگا یخبر گهی.البته فقط امسال.دیبد

 .یشد متوجه

 ...؟باشه.میمر

 یبرا یحرف یجا گهیخودت االن تو جمع بگو.که د پس

 نمونه. هیو بابام  و بق مامان

 .یندار یشرط گهی....باشه.ددیوح

 ....نه.میمر

 .می.که همه رو منتظر ،گذاشترونیب می....پس بردیوح

 .دیی...اول شما بفرمامیمر

 گهید زهیچ هینسبتت  گهیالبته تا جمعه که د یی...ممنون دختر دادیوح

 .شهیم

 .رونیرفت.و بعدش من رفتم.ب رونیب دیوح

 که از خشم بابا و مامان و برادرام کبود شده بودن. یوا

 .مگه خودشون قبل از نشون کردنه زناشون باهاشون حرف نزدن.چرا

 ساعت هیبه  کی.اونا که نزدمیحرف زد قهیفقط پنج دق ما

 واس با نارویتو گوشه هال با هم حرف زده بودن.ا ای اطیح تو

 با

 مادرجون برام ،گفته بود.واسه داداش رضا هم یداداش مهد و

 بود ادمیخودم  که

 بود. یچ یبرا یباز رتیهمه غ نیا پس

 منصرف دویبزنم که وح یحرف خوامیم دیفکر کردن شا آهان

 رو از دست بدم. ییفرصت طال نی.عمرا که من اکنم

 .نی.به ظاهر متدفهیطا نینقشه ها داشتم.واسه ا من

 شد. ییرایوارد پذ دیوح یوقت

 آقا بزرگ و پدرجون نیگفت ،وما ب یاجازه ا با

 با هردو حرف زد. یا قهی.و دو سه دقنشست

 شو صاف کرد. نهیس یکم دیوح بعد

 من فردا سپاه جلسه دارم نکهیگفت:راستش اول ا و

 دیبرنامه خر نیه همممکنه تا غروب طول بکشه.واس و

 .وفتهیم ندهیچند روز آ واسه

 که میگرفت میخانم تصم میمنو مر  نکهیا بعد

 امسال درسشو بخونه،و بعد هم  نکهیا اول
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 کجایرو  یعقدو عروس گهیهفته د دو

 .میکن برگزار

 .مینزد یاز عقدو عروس یبود.اصال ما حرف یک گهید نی)ا

 نیبهتر دیحرف وح نیگرفت.ا یحال اگه نقشم نم نیبا ا یول

 خانواده با من یحل واسه  راحت شدن از رفتار ها راه

 داشتم .که با نسترن یشتریمن فرصت ب نکهی.و ابود

 کنم.( هماهنگ

 جان همه صلوات میمر یدیبزرگ.... گفت:حاال اجازه م آقا

 بفرستن؟

 .دیی.....اجازه منم دست شماست بفرمامیمر

 با هم صلوات فرستادن. همه

 به  انگشتم کرد. ینیعمه انگشتر بزرگ و پر نگ بعد

 .دیعروس وح ی.و گفت:آرزوم بود.که بشدیصورتمو بوس و

 .زمیعز یخوشبخت بش شااهللیا

 .دنیمجلس صورتمو بوس یاز عمه همه خانمها بعد

 .ومدیطرفم ن یمامان حت یول

 خودشو با صحبت کردن با مادرجون و خان جون  مشغول کرده بود. و

 برو دست آقا بزرگ و پدرجون و بابا رو ببوس. می.....مرهیمرض یآبج

 دست مامان و ببوس. ایب بعد

 .رمیبشه.نم ی..... که چمیمر

 برو،زشته.دوباره بهونه دستشون نده. می....مریآبج

 کرد.برو خواهرم. نکارویا دیوح نیبب

 نندازم. نی.که روت و زمرمی......فقط بخاطر تو ممیمر

 .ممنون  مهربون خواهر. نی.....آفریآبج

 لج باز رفتم.و دستشون یرمردایشدم و به طرف اون پ بلند

 .دمیبوس

 طرف بابا که دستشو ببوسم.که با دست اشاره اومدم

 طرفش نرم. کرد،که

 انگار که خونه رو با تمام آدماش رو سرم خراب دونهیم خدا

 و خجالت از کار بابا جلو همه یبودن.از ناراحت کرده

 دهن باز کنه، نیکه زم خواستیدلم م فقط

 .نیفرو برم تو زم و

 افراد خانوادت. نیداره پس زدن اونم از طرف بهتر یکه چه درد آخ

 گرفت. شیآت گرمیج

 برام مهم نبود گهیرفتم.د یمنگ به طرف آبج یحالت با

 شدن. ریاشکام سراز اریاخ ینه.و ب ایهستم  هیجلو بق که

 مطمعن شتریب  ممیهر رفتار اونا من از تصم با

 .شدمیم

 مامان یکرد.ول ی.عمه سرمو بوس مدادیم میدلدار یآبج

  شهیپررو م دیصفورا از حاال لوسش نکن یبه عمه کردو گفت:ابج رو
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 محبت و نداره. تیدختر ظرف نیا

 شد ساکت باشم.مگه چقدر طاقت داشتم. ینم گهیکه د یوا

 عمه و گفتم:عمه جان مامان درست برگشتم طرف نیهم واسه

 هستم. یتی.من آدمه کم ظرفگنیم

 رعنا خانم.من فقط دو هفته مهمان شما هستم.  یول

 رمی.مدیمنو تحمل کن دیتون یدوهفته رو اگه نم نیا

 بشبن. تیآقا بزرگ.که شما و شوهرتون کمتر اذ خونه

 به اتاقم رفتم. هیبا گر و

 ومدیمادرجون و خان جون م یراه رفتن صدا تو

 کردن. یبا مامان بحث م که

 دیو سبا  خواهر وح میدرو نبسته بودم.که آبج هنوز

 باهام تو اتاق.و درو پشت سرشون بستن اومدن

 .ختمیریرو از دست داده باشه اشک م یزیکه عز یمثل کس من

 تونستن. یکردند .که منو آروم کنند.نم یم یو سبا هرکار یآبج

 نفسم تنگ شده بود یو فشار عصب ادیز هیگر از

 دست و پاهام به لز افتاده بودن. و

 یرفت.که طبق ،گفته آبج رونیبا عجله ب سبا

 .ارهیآب قند ب برام

 حالم بهتر بشه. کمی.تا دادیهم شونه هامو ماساژ م یآبج و

 

 کردم یسع میآب قند خاطر دله آبج بعدازخوردن

 .گرفتمیم شیاشتم آتاز درون د یخوب نشون بدم.ول خودمو

 رو بالشت گذاشتم. سرمو

 که مامان یدونیمهمونا .م شهینکن.برو پ تیمن خوبم.خودت و اذ یآبج

 .حساسه

 .شتیپس سبا بمونه پ باشه

 .شمی......نه بخوابم خوب ممیمر

 .شمیسبا نم مزاحم

 جون.منم مثل خواهرت. میمر هیچه حرف نی.....اسبا

 .ی...ممنون سبا جون تو زحمت افتادمیمر

 گرفت. یزور گو رو م رمردهیدو پ نیحاله ا  دیبا یکی میخوشم اومد.مر ی.ولی...نه بابا چه زحمتسبا

 از ما بود. شتریجراتت ب تو

 هستم. یو شوهرم راض می.هرچند االن از زندگمیزدن ،نه نگفت یمثل عروسک هر ساز ماکه

 .شیشده،از سالها پ داتیعاشق و ش دی.چون وحنیداشته باش یخوب یهم زندگ دیتو وح  شااهللیا

 گهیجوره د هی دیوح دیفهم ینگو.از همون اولش وقت گهیبره.مامان که د یاون زبونت که دل م مخصوصا

 .کردیم فیتعر یو ه رفتیراه م یکنه.ه یم نگات

 حرف زد.اون حرف زد. نیاا میمر امروز

 خنده. کرد،بهیم شروع وفتادیحرفات که م ادهی بعد

   ینش ریدوباره جو گ نکهیهم مطمعن باش .مامانت بخاطر ا حاال

 .نطوری.بابات هم همنهیسرسنگ باهات
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 .میشناسیعمره که همه همو م هی.میشناسیتو رو م روزیو پر روزیمگه ما از د تازه

 خودت و ناراحت نکن. پس

 .ی....سبا ممنون که با حرفات آرومم کردمیمر

 و گفتم. قتینکردم.حق ی.کارزمیعز  کنمی.....خواهش م سبا

 هم بخواب ،خودت و ناراحت نکن. حاال

 تو زحمت. ی.....خوب خدارو شکر حالت بهتر شد.سبا جون افتادهیمرض یآبج

 بود. فمیوظ هیچه حرف نی...ا سبا

 صدام بزن. یخواست یزی.اگه چنمیشیاتاقت م کی...مربم من تو هال نزدیآبج

 باشه.....میمر

 .کردیعمه بخودم اومدم.که از پشت در اتاق صدام م یچقدر گذاشت .که با صدا دونمینم

 .زمیعز میمر

 ...بله عمه جان.میمر

 برم،آقا بزرگ کارت داره. قربونت

 عمه. امی...االن ممیمر

 .رونیسرم کردم.و محکم گره زدم.چادور رو هم سر کردم.و با حجابه کامل رفتم ب مویروسر

 ....جانم  عمه جان.میمر

 .نیبش شمیپ ایدخترم ب ایب

 سمت راستش نشسته بود. دیدست اشاره به سم چپ خودش کرد.آخه وح با

 اقا بزرگ نشسته بودن. ی گهیما بود.پدر جون و بابا با اخم  هم سمت د یهم روبرو آقابزرگ

 دیخر نیریدوهفته که م نیتو ا خوانیم دیبابا جان، صفورا و وح می....مرآقابزرگ

 شما نیب تیمحرم غهیص هیقرار شد  نی.واسه همنیتنها باش خودتون

 جوان خوننده بشه. دوتا

 ؟یموافق تو

 و بابا عطا بگن.من موافقم. نیشما بگ ی...هرچمیمر

 به بابا عطا کردم. ینگاه یچشم ریز و

 کمرنگتر شد تو صورتش. یحرفم اخم کم نیا با

 اومد. ینم رونیدومرد به ظاهر مرد هم صدا ب نی.از اومدیصدا م واریبودن.از د زیکه مترسک سر جال برادرام

 بشه. دهیشد.که از پسراش شن دهیپدر دختره  شن نکهیدال برا یمگه پدرشون حرف هرچند

 غیبه خودش بده.اما در یتکون هیبا نظر بابا عطا باشه بلکه  دیباشه با یبگم که اگه قراره حرف یطور هی  نکهیواسه ا منم

 زنم. ینم یبهتربگم پدرزنش حرف ایخوشش هم اومده بود.که من رو حرف پدرش و عموش  تازه

 .خونمیبزرگ.پس با اجازه پسرم عطا و مربم جون خطبه رو م آقا

 تو بگو.قبلتم. اخرش

 ...چشممیمر

 به من بده. دیدو سکه.که سرسفره عقد اون دو سکه رو نقدا وح هیخونده شد.با مهر غهیص

 .محرم شدن بعداز

 کردن. نیریهمه دهنشون و ش گهیباره د هیهمه صلوات فرستادن.و  دوباره

 .دیاخم به طرفم اومد.و صورتمو بوس یبا کم مامان

 گرفته بود. یحساب ششیساعت پ کیمن بوسهامو رو هوا زدم.دلم از دست رفتار  اما

 مجلسو داداش عطا یخوردن بودن.که عمه گفت:با اجازه بزرگا وهیمشغول م همه

 باهم اخطالت کنند. کمی اطیها برن تو ح چهب
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 هم دست خودتونه. ارشیعروسه خودته اخت گهیگفت:د بابا

 هم خودت و هم دختر گلت. نیداداش شما تاج سر یدار اری...اختعمه

 .میرفت اطیخجالت البته از طرف من به ح یبا کل دیوح منو

 .میشروع به قدم زدن کرد و

 که به سکوت گذشت.  کمی

 .یو درس بخون یقدم بزن یدرختا ه ریز اطیتو ح یایب دمیمن چند ساله ند یدونیبانو م می...مردیوح

 گذشته افتاد. ادی.منم دلم زنهیحرف از گذشته م دیوح حاال

 !هیخونه چه شکل اطیکه ح رفتیم ادمی.داشت دیآقا وح یدونی.مریبخ ادشی....اره میمر

 ...واقعا!دیوح

 ...اره.میمر

 نزنم. دیو هم د اطیپنجره ها رو هم رنگ کردن.که من ح شهیش یحت یدیند مگه

  ی.اتفاقا وقتکنهیهاشون  واقعا آدمو کالفه م یریسختگ ی...اره بعضدیوح

 خودم گفتم شهی.پکنهیها رو رنگ م شهیداره ش ییکه دا دمیسال د اون

 کردن تو خونه. یزندان مویمر مگه

 روحش از خودش بزدگتره. میمر گنیم عطا ییمامان که گفتم.گفت:آقا بزرگ و دا به

 که پسرا که تو رفت و امد هستن  باهاشون هم کالم نشه. میکارو کرد نیا

 ؟یآدما رو دار نی...توهم نظر ادیوح

 کنه. تیدختر رعا ایحساس هستم که زن و  یلیبه محرمو نامحرم خ ی...نه  اصال ولدیوح

 کردم.که  رفتارم و پوششم جلو نامحرم حفظ بشه. یسع شهی...اونکه آره.خودم هم هممربم

 کرده بودن. یبا رفتارشون منو عاص گهید نایا  یول

 چندتا گل داره.دونه بدونه یهر درخت دونستمیم یمن اون موقع ها حت دیوح یدونی،م نایاز ا می...بگذرمیمر

 حوض رو یتو یها یماه یوقت ای

 نه. ایکردن  تیو اذر های.امروز بچه ها ماه دمیفهمیم دمیدیم 

 !یگیم ی...جددیوح

 ...آرهمیمر

 ؟یدیفهم یم ی..چطوردیوح

 .زدنی...از پولکهاشون که کف حوض که برق ممیمر

 .یاالتیبودم.اونا تو چه خ یالتیتو چه خ من

 سوزه. یدلم برا خودم م واقعا

 .یدرختا و گلها رو دونه بدونه بشمار  اطیتو ح یایب یتون ی...حاال خودتو ناراحت نکن.از فردا دوباره مدیوح

 .یغذا بد هارویماه

 ثبت نام کن. رستانیاز فردا خودت برو دب اصال

 کنه. یمن امرو نه یبانو میحق نداره به مر یکس گهید

 د،یوح یگی..واقعا راست ممیمر

 و جدول ضرب و  اطیدور ح  یرفتیکه تند تند راه م یوقته که دوست دارم.از وقت یلیمن خ می...آره .مردیوح

 .یکردیم حفظ

 تا حفظم شد. دمی.که چقدر  زجر کشارین ادمی...آخ میمر

 .یدیدیمنو م یتو چطور بعد

 .از رو پشت بوم خونمون.یواشکی...دیوح
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 خونه آقا بزرگ. امیاجازه نداشتم ب چون

 ...چرا؟میمر

 .زدمیم دیتو رو از پشت پنجره د یبود.و  مچ منو گرفته بود.تو خونشون وقت زیت یلی...چون آقا بزرگ خدیوح

 .یکرد یم ی.عجب  کارمیمر

 ،که آقا بزرگ نفهمه. یکرد یرفتار م یجوری.حداقل یدر اورد یباز عیچرا ضا خب

 کار  ی.ولدهیکردم.که  فکر کنه اشتباه د یکار هی...حاال آقا بزرگ و که دیوح

 رام ندادن تو خونشون. گهی.ددیکرد.که پدر جون هم فهم دایپ  خیب ییجا

 که درسم تمام بشه.و سرکار برم. یماله منه.تا زمان میمنم از هر دوشون قول گرفتم.که مر و

 از تو کرده بودم شیکه از چند سال پ یخواستگار دنیکش شیبرم جبهه .گفتن با پ خوامیهم چون گفتم،م االن

 باشن.زنم بدن.بعد بزارن برم جبهه. که به قولشون عمل کرده  اول

 عاشق شدن شما قصه ش درازه . نی...عجب،پس امیمر

 بود. رازیحافظ ش یحاج دونستیکه نم ی.....اره واال کسدیوح

 .دونستمیمنم نم ی......اااا پس من چمیمر

 .دونستنیدونفر نم پس

 دورخودت . یچوندیتو بانو سردت شده.دستهاتو پ می...بردیوح

 فصل. نی.و انجایا یراحت قدم بزنم.دلم تنگ شده بود.واسه قدم زدن .اونم شبا الیبا خ گهید کمیبزار  دی...نه وحمیمر

 فصل. نی.هرشب.مخصوصا تو امی.باهم قدم بزنمی.که اگه شبا زود اومدم خونه بردمیقول م می...مردیوح

 برامون. ارنیدرن یحرف هی.حاال می..ممنون.برمیمر

 زنم یرو دیدستشو به تهد یحت ایبزنه  یمن حرف یبانو میکس از امشب حق نداره به مر چی...هدیوح

 .ادیمرده باشه.که اون روز ب دیکنه.مگه وح بلند

 مو از سرت کم بشه.آقا. هیکه تو  ارهی.....خدا اونروز  و نمیمر

 هم کالم شدم. دیراحت با وح نقدری. چرا ادونمینم

 از چند جمله اجازه نداشتم. شتریب یکه حت یمن

 زنم.حرف ب میبرادرها با

 یکالم یجز سالم.و احوالپرس لیجوان فام یبا تمام  پسرها یحت ای

 کردم. یآنها ردوبدل نم با

 آن هم از دور یهفتگ یها یکه فقط در دوره هم دیبا وح حال

 بودم.چه راحت حرف زده بودم. دهیرا د او

 داده بود. ییبه من جرات خودنما کمیفقط  کمیکلمه دوست دارمش  انگار

 همه به حرفم احترام گذاشته بود یچون جلو دی.شادانمینم

 از خانه درست کنم. رونیبه ب یخودم پل یبرا دیرفتار کردن ،با وح  متیتوانم  با مال یرا داشتم که م یبود.فقط حس کس هرچه

 عمل داشته باشم. هیآزاد یکم و

 کرده بودم. دایاحساس عذاب وجدان پ  بیعج

 دود شد دیصبح و تکرار رفتار مامان و بابا همون اندک عذاب وجدان در مورد وح یول

 هم خواهر زاده پدر .اوهم   هم خونه آنهاست. دیبه هوا رفت.دوباره به خودم گفتم وح و

 چند روز شدم. نیا میچه بود.دوباره مر هر

 به خوانواده ام نداشتم. یحس چیه گرید

 راحت از آنها دل بکند. نقدریکه جانش به جان مادر و پدرش و برادرانش بود.ا یمیراحت مر نقدری.اشدیم چطور

 که درونم سر باز کرده بود. یدیجد میهم تعجب کرده بودم.از مر خودم

 .دمیپدرجون صبحانه خوردم.و لباس پوش  یاز رفتن مامان به خانه  بعد
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 حساب وارد عمل بشم. یب یشد.اول کار ینم

 پدر جون رفتم. یفکر به دنبال مامان به خانه  نیا با

 رو باز کردم. یباز در ورود مهیاز زدن در ساختمان در ن بعد

 .....مادرجون،،،مادرجونمیمر

 مادر. میتو آشپزخونه ا ایب می....مرمادرجون

  ری.....سالم صبح بخمیمر

 .ری.....سالم صبح توهم بخ مادرجون

 ؟ یبسالمت کجا

 ثبت نام. یبرا رستانیدب رمی......دارم ممیمر

 کرد.( ینگاهم نم ی)جالب بود!که مامان حت

 یلیکار ثبت نامم طول بکشه.چون دو روز از سال تحص کمی..اومدم اطالع بدم.ممکنه مادرجون

 اجازمو گرفتم. دیاز آقا وح شبینرم.هر چند د رونیاطالع از خونه ب یب نکهی..و اگذشته

 .رونیب رمیکه دارم م  دیگفتم  بدون  یول

 با  مامان چشم تو چشم شدن.بعد گفت : یکم

 .یکن  کاراتو زودتر انجام بد یسع یبسالمت ول برو

 خونه. یزودتر برگرد و

 نکنند.که مجبور بشم.به آموزش و پرورش برم. یری.که سختگدی...چشم فقط دعا کنمیمر

 .رمینامه بگ تا

 .یسر گردون نش هگی.و دیدردسر ثبت نام کن یکه ب شاهللی...امادرجون

 .با اجازه.شاهللی.امیمر

 خونه که خارج شدم. از

 برم. یدوم ابونیبه سر خ دیاول با دونستمیم

 .دهیبرنامه رفتنشون به کجا رس نمیزنگ بزنم به نسترن.بب و

 برسم. تریعی.که سرداشتمیعجله قدم بر م با

 سه نفر جلوم بودنند. اوف

 نوبتم شد. بالخره

 .....الومیمر

 .دییبفرما بله

 ..نسترن خونه ست.ممی...سالم خاله .مرمیمر

 .کنمیدستت باشه االن صداش م ی.چند لحظه گوشزمیجون .اره عز می...سالم مر خاله

 .سالم.می....الو مرنسترن

 چه خبر ؟ ی...سالم نسترن .خوبمیمر

 .ی.....سالمتنسترن

 شد؟بالخره. یچه خبر منظورم رفتن تون چ گمی...کوفت.ممیمر

 .یصبح زنگ زد یدار یدرد هی....هان گفتم.ترننس

 .گهی...خوب حاال بگو دمیمر

 .میکن یساعت ده صبح حرکت م یکایدوشنبه نزد گهید یچی...هنسترن

 ؟یپرس یم چرا

 .امیباهتون ب خوامی...منم ممیمر

 آره؟ گهید یکن یم ی.شوخ ی.....چنسترن
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 .وونهی.دهیوقت شوخ ی...نه مگه االن سر صبحمیمر

 ؟یای!خانوادت قبول کردن ب ی...چطورنسترن

 .امیبدونه اجازه شون.ب خوامی....نه .ممیمر

 ؟یفرار کن یخوایم یعنی...نسترن

 ...ارهمیمر

 ه؟یبنظرت فرار کاره درست ی.ولیای.بشمیمنکه خوشحال م  میمر ی...وانسترن

 .کنمیم فیبرات تعر زوی.همه چمیدی...فقط بگم مجبورم.بعدا که همو دمیمر

 به راهنما که ببرتمون. میعبور پول بد یبرا دیبا ی.ولگمیشرمنده که م زهیچ می...مرنسترن

 .هم واسه رفتن،و هم واسه اونجا.یپول جور کن یتون یم

 .ابونمیتونم حرف بزنم.تو خ ی...حاال نممیمر

 طرفت. امیم فردا

 بسمه. میمستقر بش ییجا هیباشه  فعال تا  یچقدر  فقط

 .خوانیپول م صدتومنیس ما،حدوهی....واال  واسه منو مامانمو ننسترن

 .گهید میجور بشه.بالخره خرج دار زاهامونیهم تا و هیترک حاال

 ،یاونقدر واسه اومدن داشته باش دیم،بایکالم مر کی

 شتریب ی.ولمیریبگ زایو م،تایجا و مکان واسه موندن دار هیترک البته

 .یپول داشته باش دیاونجا با یو زندگ طیبل  واسه

 .رمیمدرسه که مدارکمو بگ رمی...باشه.نسترن من دارم ممیمر

 اونجا اگه جور شد،درسمو ادامه بدم. که

 .کالس.میری.چه بهتر اونجا باهام منسترن

 .ی...فعال برم.کار ندارمیمر

 به مامانت بگو. یراست نسترن

 باهامون. یایم  یبدونه اجازه دار یدار نکهیکنه.اونم  ا ی...فعال نه.چون اگه بفهمه قبول نمنسترن

 .بهش.میدوساعت قبل رفتن بگ هی بزار

 ..خوبه.پس فعال .میمر

 ...خداحافظ نسترن

 .(هیقدم واسه رفتن افتادم جلو.خدارو شکر که رفتنشون خوب موقعه ا هی...)اوف بالخره میمر

 

 نکهیگفتم.هم ا مونرستانیدب رهیکه به مد ییکردم.هم واسه دروغها یاحساس گناه م بیعج

 کردم. یم انتیخ دیبه اعتماد وح داشتم

 با خودت. ،باشیزنگ هیزنگ ای یروم هیروم ایدلم به خودم گفتم، تو

   دیبه خودت.با یدیعذاب م  یبهترته.از حاال دار ی.نریخودت و مواخذه کن یقرار باشه ه اگه

 .ی.اگه واقعا قصد رفتن داریکلفت کن دلتو

 .قصد رفتن دارم.اونم صد درصد. دارم

 نکن. شک

 .مگه اون موقعه که نشستن دوختن و تنت کردن هیفقط فکر خودت باشه.نه بق گهید  پس

هوش  یرفت از کتک مامان  ب ادتیکردن. گرتیبود.که مامانت و بابات چند روزه خون به ج یتو بدون.اصال گناهت چ بفکر
 .یشد

 .کنهیم ادیو ز ششیحسه گناهمو آت یوجدانه زبون نفهمم بگو.ه نیو به  ا نیهم واال،،،

.. 
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 .دمیاذان ظهر سر کوچه رس کینزد

 ستادن؟یدر خونه چه خبره.دوتا وانت ا اهو

 به توچه. الیخ یب

 ما. یتو خونه  رفتنیو رضا  کارتون به دست داشتن م یوارده خونه شدم.داداش مهد ریبه ز سر

 اومد جلوم. هیمرض ی.مهال دختر آبجدمیساختمون که رس کینزد

 .می....سالم  خاله مرمهال

 سال که  هیچند سال ازش بزرگترم. ی...سالم.آه نگو خاله.انگارمیمر

 .ستیبه خاله گفتن ن الزم

 .میمر یخالته .زشته بگ میمر گهی.خو مامان م مهال

 نجا؟ی.حاال ول کن.چه خبره امیمر

 وردن.ا هیزی....واسه عروس خانم جه مهال

 !هی....عروس خانم کمیمر

 .نیکه خالمو نامزد کردن.مگه شما خبر ندار شبی...واال د مهال

 گرفتن. هیزی...اهان واسه من جهمیمر

 اوردن واسم.خنده داره. زهی.اونوقت رفتن جهدنیجالب به خودم محل نم چه

 تو عمه هات و خاله هات دختراشون همه جمع شدن خونتون. میبر ای.ول کن.حاال بمی...اه مرمهال

 .ی...واسه چمیمر

 هم باشه. زایچ هیاتاقت فعال بزارن ،که جا واسه بق هیتو  لوی.که وساگهی...واسه کمک.دمهال

 .گهید ایب

 چه خبره. مینیبب می..برمیمر

 

 .اسفند وارد هال شد هینیوارد شدنم. عمه صفورا هم از آشپزخونه با س با

 ...سالم عمه جون.میمر

  یصفورا...سالم عروس گلم.خوب عمه

 .ی...ممنون.خسته نباشمیمر

 اول اسفندو رو سر عروسم بگردونم. ای.بزمی...ممنون.عزعمه

 .یهم ندارم.که شما خودتون تو زحمت بنداز یا افهیق  نیدستد درد نکنه عمه.واال همچ میمر

 .لهیجا کروه.عروسم گل سر سبده فام یب یلیزده.خ یحرف چنیهم ی....واه ک عمه

 

 نداشتم. دیشن کیکه تو خونمون بودن.حوصله تبر ییبلند سالم کردم.به همه زناها یصدا با

 .میدست مهال رو گرفتم.و به اتاقم رفت نیهم واسه

 بودن.بابا عطا هم بود؟ ایو رضا ک ی.بجز مهدنمیب ای...بمیمر

 جون که زنا راحت باشن. رفت خونه خان ی....بابا عطا بود.ولمهال

 یبا عمه حرف م یکارتونها رو اوردن ،بعد هم که تو داشت نیآخر یدیرس یو رضا هم که وقت یمهد ییدا

  یزد

 .رفتن

 ؟یهمشون قهر گم،بایم

 .زارنی.خودشون محلم نمستمی...من که قهر نمیمر
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 رو زهر  یاون زبونه سرختو  تو دهنت نگهدار.اون از پنج شنبه شبت.که شام به اون خوشمزهگ کمی..خب مهال

 جلو جمع. شبتیتو دهنمون.اونم از شاهکار د یکرد

 .میتو راه دار گهیشر د هیباز  الیکه بلند شده،گفتم واو میگفت.مر یم مامان

 .دهیدیاب بد مهمش خو شبیگفت د یشده بود.هنو حال نداشت.م داریهم که ب صبح

 (دنی)بعد از حرفش شروع کرد به خند

 ده،یدم بر یخندیم ی..کوفت به آبجمیمر

 خندم. یکه اززبونت  دارن م ینه به ترس مهال

 .ی..نکه تو زبون ندارمیمر

 من دارم خوبشو هم دارم.وال جرات تو رو ندارم. مهال

 کولت. به پرن خوانی.مشنیپررو م یرو بد کمی رونی...خب خب برو بمیمر

 نصف توام. یول کترمیسال ازت کوچ کی نکهی...وا خاله منکه سبکم.با امهال

 پام. ری..چشه حسودم زمیمر

 .شااهللیا مهال

 .رونیصورتم،از اتاق رفت ب دنیاز بوس  بعد

 و چادرو نمازمو سر کردم. ی.و روسردمیمانتوم لباس خونه پوش  ضهیتعو بعداز

 رفته بودن. لیفام یهال رفتم که اکثرا  زنا به

 مونده بودن. ضهیمر یزن داداشام و آبج فقط

 .ادین شیپ یحرف  نکهیچند روز اونم واسه ا بعداز

 تو آشپزخونه کمک چون  بابا و داداشام هم اومده بودند. رفتم

 نفربودم که پارچ آب و سر سفره گذاشتم. نی.من آخردنیقت نهار بود.کمک کردم و  تو سفره چ و

 .رمیگفتم:نه فعال من س عی.که با نچ بابا  سرنهیا باز کن،خالت بشگفت:مهال ج یآبج

 خودرم. چیمدرسه ساندو تو

 .دیی.شما بفرماخورمیگشنم شد.بعدا م اگه

 .ومدنیبود.که بابا و مامان کوتاه نم یا نهیچه ک نیا

 خون کرده بودم. مگه

 رفتم. ییآب دهنم بغضمو قورت دادم.و به طرف روشو با

 نماز گرفتم.و به اتاقم برگشتم. دست

 .دمیسالم هم نم گهی.اصال دزنمیباهاشون حرف نم گهینداره.د دهیفا امیکوتاه م یهرچ

 .دمینماز  بالشت گذاشتم و خواب بعداز

 بس بغض داشتم،گلوم درد گرفته بود. از

 .با حرص پاکش کردم.ختیکه از گوشه چشمم ر یاشک با

 .یکن ینم هیگر میمر نه

 .یچند وقت و تا از دست همه راحت بش نیا یمل کنتح دیبا

 چشم باز کردم. دیسبا خواهر وح یغروب با صدا دمه

 سبا جون. بفرما

 .یبش داریچقدره منتظر نشستم تا ب یدونی.....سالم ساعت خواب م سبا

 .شرمنده تو رو خدا. ینکرد دارمیچرا ب یوا ی...امیمر

 . گهی،دی.اشکال نداره.خب خسته بودزمی...نه عزسبا

 بپوش. رونی.لباس برونیب نیبر نیخوایبا خودم ببرمت خونمو ن.البته م امیگفت ب  دیوح

 برن. رونیامشب با نامزده خوشکلش شام ب خوانیگمونم م به
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 افتاد که چقدر گرسنه هستم.( ادمی)اسم   غذا که اومد. 

 آماده شدم. عیسر.خورمیغذا م ریدل س هیشام  نکهیفکر ا  با

 همراه سبا به خونه عمه رفتم. و

 .خوردنیم ییداشتن چا دیکه شدم.سالم کردم.عمو صادق و عمه وح وارد

  نیرو به منو سبا کرد و گفت:چقدر طولش داد دیاومدن من وح با

 کنه. دارمیب ومدهیمن خواب بودم.سبا دلش ن خوامی...معذرت  ممیمر

 کردن. یبانو.سبا کار درست مینداره  مر یرادی...ادیوح

 .دنی،عمه و سبا و عمو خند دیحرف وح نیا با

 .زهیعز یلیبرام خ می.مریعروسمو داشته باش یخان  هوا دی...وحعمه

 ....چشم.من نوکر عروستون هم هستم.دیوح

 انداختم. نیی.و سرمو پادمیخجالت کش دیحرف وح از

 جان. میمر یکش ی.....چرا خجالت معمه

 .یعادت کن دیحرف زدن وح نجوریبه ا دیبا

 به اتاقش رفت. دیحرف زدن عمه،وح نیح تو

 بانو میاومد.مر دیوح یبود.خوردم.که صدا ختهیرو که عمه برام ر ییمنم چا و

 لحظه. هی ایب

 شوهرت چکارت داره. نینرم.که عمه گفت:مادر برو بب ایچه کنم،برم  دونستمینم

 به در زدم. یم،و ضربه ارفت دیکه گفتم به طرف اتاق وح یچشم با

 ...بفرما بانودیوح

 .دیآقا وح ی.کارم داشتمیمر

 تو درو ببند. ایب یستادی...چرا اونجا ادیوح

 مرد نامحرم نبودم. هیاتاق با  هیمن تا حاال تنها تو  یوا

 کردم. یانداختم و با انگشتام شروع به باز نییپا سرمو

 از من؟ یکشیخجالت م می...مردیوح

 .گهیباهم د رونیب میسبا جون گفتن قراره بر  یعنی زهی...اممم نه چمیمر

 .میری...اونکه مدیوح

 ؟یایو درست داخل نم یکه درو باز گذاشت یترسیاز من م یول

 زهیچ یعنی زهیچ ه،خبی.....نه نه ترس چمیمر

 بست. و به داخل اتاق برد.و درو دیچادرو بود،کش ریو بلند شد و دستم که ز می...آه مردیوح

 دلم برات تنگ شده.دختر تو نمتیبب کمی نیبش

 . ی.پس اون زبون و کجا جا گذاشتیهست یخجالت چقدر

 باشه. یهمه خجالت نیاون دختر حاضر جواب ا کردمیفکر نم  اصال

 .ستین نجایکه ا ینامحرم یچوندیخودت و تو چادر پ ینطوریچرا ا حاال

 .نمیبب ی،دوست دارم زنمو بدونه چادرو روسر اریدر ب ویبزار کنار اون روسر چادرو

 .ستیحرفتون درست ن نینه.ا ی...وامیمر

 .میکه هنوز ازدواج نکرد ما

 .میخوند یو واسه چ تیمحرم غهیاون ص م،پسی...مردیوح

 .گهید یهردومون مخصوصا تو  معذب نباش که

 به وقتش. میکنیازدواج هم م  بعدش

 .شمارویاون ابر نمیبب اریدرب حاال
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 .خودش دست به کار شد.خورمیمن مثل مجسمه تکون نم دید یوقت

 باز کنه. مویگره روسر که

 ...نه میمر

 ...چرا.دیوح

 من  من میجلو بر کمی کمی....بزار میمر

 آب بشه. ختی کمی کمی خوامیکارو بکنم.م نیهم خوامیمنم م میمر ی...وادیوح

 اجازه بده من کارمو انجام بدم.  پس

 .دیرو از سرم کش یروسر حرف نیبا ا و

 .می...سرت و بلند کن مردیوح

 .خورمیکه من تکون نم دید باز

 چونم گذاشت و سرمو باال گرفت. ریدست ز خودش

 من چشمامو بسته بودم. یول

 خجالت نکش.خب.چشماتو باز کن. کنمیخواهش م  می...مردیوح

 .میچشم تو چشم شد دیلحظه منو وح هیباز کردم.و  چشمامو

 .زدیچشماش برق م هیصورتم بود.  عسل کهینزد نقدریا دیصورت وح چرا

 کرد. یبا لبخند نگام م و

 اورد.چشمامو بستم کتریکه نزد سرشو

 لحظه تمام بدنم گر گرفت از هی و

 .نفسم رفت.میشونیپ یش رو-ا-ب-ل تماس

 بودن. دهی-س-و-سرمو ب دیتا ع دیتو عمرم فقط پدرجون  و داداشام اونم  ع من

 بار بود.که به نیاول

 برده بودم. نییم پا قهی یس کرده بود.از خجالت سرمو تا تو-و-منو ب یاونا مرد رازیغ

 خانمم  قربونه خجالتت برم. سرتو بلند کن. ممی...مردیوح

 ت.-م-س-و-ب-ی-دوباره م وگرنه

 س باعث شده بود.حرارته بدنم باال بره.-و-ب هی نینه هم یوا

 شد. یاز خجالت دود ازم بلند م گهیم کنه.که د-س-و-دوباره بخواد ب اگه

 ...زود سرمو بلند کردم.و نگاش کردم.میمر

  خوامیکه م میکرفتم.بر یبارکال دختر خوب.حاال  که انرژ ی...ادیوح

 .میتا خونه برگرد ادهیمهمونت کنم.بعد پ یشامه حساب هی

 بانو. میمر چطوره

 . ...خ خ خوبه.میمر

 بلند به قهقه افتاد. یزبونم به لکنت افتاده،با صدا دید یوقت دیوح

 ؟یخند ی...چ چرا ممیمر

 کنه. یس م-و-بابا و برادرام  منو ب رهیغ یباره اولم بود.که  کس خب

 کنم. یات نم-ب-از ل یه ا-س-و-واسه ب ینیتضم چیبانو که اگه بمونم ه می...بردیوح

 .رونیت کردم ببلند شدم.و از اتاق خودمو پر عیحرفش سر نیا با

 .زدمیدرو بستم.با هردو دستم صورتمو باد م و

 .رونیدرو باز کرد اومد ب دیوح

 بود.در بخوره تو صورتم خانمم. کیمن پشت سرت بودم.نزد  یبانو در بست می...مردیوح

 نبود. د،حواسمی...ببخشمیمر
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 گرمته؟ یزنی...حاال چرا خودت و باد مدیوح

 شد. ری.دمی...نه نه برمیمر

 ازش نبود یتو آشپزخونه بود.عمو صادق هم خبر عمه

 

 

 

 و عمه تو آشپزخونه نشسته بودن.  نی.سبا و پسرش مبمیبه آشپزخونه رفت دیوح همراه

 .نیندار ی.کارمیریم میدار میزد.مامان  منو مر هیجلوتر از من  به در آشپزخونه تک دیوح

 ..... نه مادر خدا به همراهتون.عمه

 ....عمه   جون سبا جون با اجازه.میمر

 به سالمت. نیعمه هم زمان گفتن:بر سباو

 .دنیمنو ند یلبو نهیع افهیبودم.و ق دیشکر من پشت وح خدارو

 .زدیبه صورت قرمزم م یکرد.لبخند یهر دفعه که نگام م دیراه وح یتو نکهیاز ا میبگدر

  یکه بخوا ستمین یدارم.من دختر نهینکن.من ک ییدلمو هوا دی)وح

 .(یعنوان همسرت و مادر بچه هاتت به خونت ببر به

 بعد از جنگ. یگفت،و از آرزوها یرفتن به جبه م یبرا مشیاز تصم دیراه وح یتو

 کردم. یم هیدر دل گر  دمیشد.و به حال وح یهر آرزوش دلم آشوب م با

 مهربون. دیمحبت و چه به وح دهیمحبتاش نشم.من ند ریمحبتم نکنه.کاش نمک گ کاش

 .دیرو عقب کش یمرده متعهد  برام صندل کی.مثل میدیبه رستوران رس یوقت

 .نمیش یم د،خودمی....ممنون زحمت نکشمیمر

 چکارم .بانو نجای...نه پس من ادیوح

 عمرم شد. یشبا نیاز بهتر یکیشب  اون

 از خاطرم نرفت. دیوح یهایوقت اون شب و مهربان چیچرا ه دونمینم

 کردم. یکم م میاز لج باز  یکم کاشیا

 .خوردمیگذاشتم که بعدها  افسوس  جمع خوانواده بزرگمو م ییمن با خودم با  پدر و مادرم لج کردم.و پا به جا اما

 .زدیپر م  دیوح دنهید یدلم برا شتریاز همه ب و

 همه  اون لحظه ها برام حسرت شد. گهیو صد افسوس که د فی،ح  فیح اما

 .گذاشتنیهم م یاز پ روزها

 فروخته بودم. طالهامو

 تدارکات به آبادان رفته بود. ویپشتبان یبرا دیروز بود.که وح دو

 تماس نگرفته بود. هنوز

 .دیجوش یسرکه م رویمثل س دلم

 بشه. دیبشه.نکنه.زبونم الل شه شیزیچ دیوح نکنه

 .میمر ریزبونت و گاز بگ یوا یا

 کمکش کنه .زود برگرده. خدا

 

 رفت. یم دیکاش بعداز ازدواجشون وح یبابا به عمه گفت:آبج یوقت

 و عروسشو شاهللی.اگردهیچهاروزه برم تهیرفته مامور دیگفت:وح عمه

 .برهیخونش م به

 .نمیب یم دمویوح گهیباره د هی یعنی خدا
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 بارو  هی نیباشه.خدا  فقط هم نجایا کشنبهیکن  یکار هی خدا

 .ایراه ب میدل مر با

 عمه رفتم خونشون دنهیکه به بهونه د ادمهی خوب

 دیقرارم داشت.منو به اتاق وح یعمه که خبر از دل ب و

 دیاز وح ی.منم از فرصت استفاده کردم.و عکسفرستاد

 برداشتم. میدل تنگ یروزها یبرا

 بود. ستادهیبه سردر دانشگاه تمام قد ا پشت

 به لب یکوتاه و لبخند یو موها دهیصورت تراش و

 کرد. ینگاه م نیدورب به

 و  یجوان شدیم یبود.ول دیسف اهیعکس س نکهیا با

 .دید باشیرو تو صورت ز یخوشحال

 خواستیقصد رفتن نداشتم.حتما بعداز ازدواج ازش م اگه

 .یایکاش ب دیصورتشو اصالح کنه.آخ وح شهیهم

 .یببر یبا حرفات منو به اوج خوشبخت گهیباره د هی واسه

 زن هستم به خودم ببالم.و خدا رو شکر کنم. کیدختر و  کی نکهیاز ا و

 .کنندیسه روز  دور از چشم تو دارن منو خرد م نیکه تو ا ییکجا

 دونمی.و همش گوشم به در بود.نمدمیچهارم تا صبح نخواب روز

 از اومدنش یطوری اد،حتمایب دیگفتم اگه وح یم دلم

 .کنهیخبر م منو

 استراحت دادم.به خودم  یخواب یروز چهارم  از زور ب صبح

 بعداز ظهر خسته شده بودم. کیتا  یگرد ابونیاز خ گهید

 .نندیب یترکه.چشام تار م یخدا سرم داره م یکه مامان بفهمه.گفتم:وا یطور زدمینماز بلند شدم ،با خودم حرف م یکه برا صبح

 وضو گرفتم و به اتاقم برگشتم. بعد

 بود.خسته بودم چیساندو یاز هرچ گهیگرسنه بودم.د چقدر

 یعنی.زاشتیواسم نهارو شام مامان نم هنوز

  نقدریمدت ا نی،باهم.تو ا میخودش  قهر بود شیپ

 ممیبودم.که هر روز از تصم دهیاز مامان و بابا د ینامهربان

 رفتن. ی.براشدمیتر م مطمعن

 کرد. یدست و پامو سست م دیوح ادیوسط   نیفقط ا فقط

 که بخواد وابسته من بشه. افتادهیاتفاق ن نمونیب یزیتونه منو فراموش کنه.چ یون مگفتم.ا یخودم م شیاونم پ که

 تونه دوباره  یاون م  خورمیوسط منم که ضربه م نیا

 بشه.و ازدواج کنه. عاشق

 کردم. یهزار روش خودمو آروم م با

 عمه یساعت ده بود.که بلند شدم و دوباره به خونه  یکاینزد

 .عمه هنوز سفره صبحانشون پهن بود.چون دختر رفتم

 شده بود. داریبود.و تازه ب ششیپ دیبرادر وح دیسع

 اصراره عمه منم مشغول خوردن شدم. با

 ....عمه جونمیمر

 زیچ  گمیم یعنیخب   زهیچ گمیم عمه

 مادر. یزنیچرا حرفتو نم می..مرعمه
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 .ادیامروز م گهید دی...خب آقا وحمیمر

 دم غروب که زنگ زد روزید ...آره مادرعمه

 دزفول و صبح ساعت ده پرواز دارن ییهوا گاهی:اومدن پاگفت

 خونه باشه. کنهیم یستاد و واسه نهار سع رهی.بعد گفت م

 .دهی.حتما خبر مادیو نشد ب دیطول کش اگه

 دیآقا وح یعنیعمه  نیگیراست م ی...وامیمر

 خونست. نهار

 مادر. شاهللی...اعمه

 که دوست داره واسش درست ییغذا نیای..پس بمیمر

 .میکن

 مادر می...با لبخند نگام کرد.و گفت:مرعمه

 چرا  اون شب جلو همه یدوست داشت دویکه وح تو

 ؟یکرد مخالفت

 گفتم. یم یچ نییانداختم پا سرمو

 گفتم چون منو ادم حساب نکردن. یم

 خودش ونهیتو چهار روز پسرش منو د دونستمیمن اصال نم چون

 .کنهیم

 داشتم که بگم. یچ واقعا

 خبر نداشتم. دیوح ی...عمه من از خواستگارمیمر

 دفعه جلو همه گفت.من ناراحت شدم. هیشب آقاجون  اون

 .بعد تودلم گفتم:نیگفت یخودتون جلوتر بهم م کاش

  دیگرفت.شا یمامان جلو جمع منو به باد کتک نم دی)شا

 کرد. یدار نم حهیجر غرورمو

 .(ستادمیا یر رفتنم نمراسخ س نطوریا دیشا

 گرده؟یدنبالم هم م یکس یعنیاگه برم  یوا

 که حتما. دیوح

 دامیپ یوقت نکهیهم اگه بگردن فقط واسه ا هیبق یول

 ،سرمو ببرن. کردن

 

 که شده. هی...مادر صبحونتو بخور.حاال هم کارعمه

 بود،که تو دیوح یآرزو نیوا یخوایم دمویاالنه که تو وح اصل

 .که خدا رو شکر بچم به یاون دوست داشته باش هم

 .دیکه داشتن تو بود.رس آرزوش

 سقف هی ریو شما ز گذرهیچند روز هم م هی نیزودتر ا شاهللیآ

 .نیشیو خوشبخت م نیریم

 .دیکن یها و نوه هاتون و بزرگ م بچه

 

 

 

 .کشهیکارش طول م کمیزنگ زد.و گفت: دیوح
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 حتما تا ساعته سه خونه باشه. کنهیم یسع یول

 با عمه حرف زده بود. البته

 در منتطرش بودم. یساعته سه اومد.و من جلو بالخره

 باشم. دیمونده رو  با وح یدو رزو باق نیا خواستمیم

 .ستیمهم ن شنیاگه مامان و بابا  ناراحت م حاال

 تو ذهنم دنشینبودنم.و ند یروزها یبرا دویوح یهمه  رفتارها خوامیخودمم که م مهم

 کنم. هک

 .ی.....سالم خسته نباشمیمر

 بانو.ممنون  می.....سالم مردیوح

 چهاروز نبودم. نیبانو که ا میمر  دیببخش

 چشم انتظارم  گذاشتمت. و

 .یستادیسرت.مهم االن که سالم و سالمت روبروم ا ی...فدامیمر

 بانو. تی...قربونه مهربوندیوح

 .دی-س-و-.سرشو جلو اورد.و اروم صوتمو بدیرو ند یکس یف کرد.وقتبه اطرا ینگاه بعد

 در اومد. میخستگ شیآخ

 .یدیزشته اگه عمه م دی....اقا وحمیمر

 .ینفسم ی.گلمی...چرا زشته زنمدیوح

 .گهید نیایب دیجان  مادر کجا موند میمر  دی...وح عمه

 .من نهار بکشم.دی...بفرما .تا شما با عمه حالو احوال کنمیمر

 سرپا بمونم. یتونم از گرسنگ ینم گهید

 .میکه با هم نهار بخور یدیکش یگرسنگ یعنی تیمهربون یو هم زمان گفت:فدا میو به کمرم زد.و باهم وارد شد دستش

 ....با اجازتون بله.میمر

 .یخوری.تو غذاتو می.هرموقع گرسنه بودیکنیکارو نم نیا گهی...ددیوح

 .می...اما من دوست داشتم با هم بخورمیمر

 .یمنتظرم بمون  یحق ندار گهیگفتم.د نکهی...همدیوح

 چشم. گنیبانو هم فقط م میمر

خواب  ی.و برن برانندیبودند.که اون بب دی.چون عمه و عمو صادق نهار خورده بودند.و فقط منتظر وحمیهم وارد هال شد با
 عصرشون.

 زد. یه ا-س-و-ب دوی.و عمه هم سر و صورت وحدی-س-و-دست عمه رو ب دیوح

 .دی-س-و-هم دستشو ب دی.و وحدی-س-و-ب دوی.و شونه وحدیو به آغوشه خودش کش دیعمو هم دست داد.که عمو وح با

 .من برم بخوابم.یصادق ....خب خدا رو شکر که سالم برگشت عمو

 .امی...برو منم نهار بکشم معمه

 .کشمی.خودم نهارو مدیاستراحت کن دی...عمه شما برمیمر

 ...باشه پس واسه خودت هم بکش.عمه

 هم نهار نخورده منتظر شما بودن. میمادر مر دیوح

 ...چشم حواسم هست.دیوح

 .دییبفرما شما

 .امیبه دستام بزنم ب ی.من برم  لباسمو عوض کنم.آب ی...بانو تا شما نهارو بکشدیوح

 .دیی....چشم شما بفرمامیمر

 شد. یبانو تو دلم قند آب م میه هر بار گفتنه مرب چقدر
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 با دیوح یکه تو دلم از خوانواده تو دلم افتاده.که با حرفا هیچ نهیتخم ک نیا

 هنوز  عزم رفتنم.کم نشده. ی.ولکنمیتو دلم  ذوق م نکهیا

 افتاد. یاتفاقات نم نیا کاش

 .میدینرمش از طرف پدرو مادرم م کمی کاش

 

 

 

 کردنه آشپزخونه زیو تم دینهار وح بعداز

 دستمو گرفت و به اتاق خودش برد. دیوح

 .یخواهش کنم.کنارم بخواب شهیزم،میعز می...مردیوح

 تونم. ی...نه من نممیمر

 .یتو بغلم بخواب خوامیباهات ندارم.فقط م ی.....باور کن کاردیوح

 خوامی.مدمیچند روزه نخواب منم

 رمیگیکه ازت م یچند روز با آرمش بعد

 .وابمبخ

 .امیبا دلش راه ب خوادیکنم خدا .هم دلم م چه

 .کشمیخجالت م هم

 که  تو بغلش بخوابم. ادیهم بدم نم خودم

 نداشتم. یچند شب خواب درست نیا

 .رمیآرامش بگ دیمن از آغوش وح دیشا

 بانو؟ میشد.مر ی...چدیوح

  دونمیخب نم یعنیامممم من  زهی....خب چمیمر

 .یباهام ندار یکار یبگم.فقط  گفت یچ

 جوجه. ایگفت ب د،وی...با لبخند دستمو گشدیوح

 بعداز ازدواجمونه. یاره  همچ یزنم شرعا ول تو

 !دیشده وح ایح یخاک بسرم .چه ب یوا

 ...خب برو گوشه تخت تا منم لبه تخت بخوابم..میمر

 .شهی...نچ نمدیوح

 .کشمیمن خجالت م  دی...اااا وحمیمر

 بانو. میبخاطر مر نمی..باشه ادیوح

 جا برام باز کرد. د،ویخودشو گوشه تخت کش بعد

 .و پتو رو رو پاهام انداختم.دمیلبه تخت خواب منم

 ...دختر هنوز  کو تا سرما.پتو رو وردار.دیوح

 ..نه خوبه.میمر

 .گهینکنه د تی.اذزمیعز می.آه مردیوح

 .دیو منو تو بغلش کش دیدستم کش بعد

 اهاش پاهامو قفل کرد.و دستشو رو کمرم انداخت.تقال کردم.که با پ کمی

 ..و پتو رو با پاش پرت کرد ینطوریا شهیهردو گرممون م بخواب

 .خواستمینبود.خودم م یا چاره

 بدنشو هم تو خاطرم نگه دارم. یگرما خواستیدلم م یعنی
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 دلم قلقلکش شد. دنشی.با د دمیکه امروز بعداز چند روز د دویوح  کی.کنمیم احساس

 شدم. ایح یمن چه ب یاو

 فکر سرمو تکون دادم. نیا با

 .یدی.که سرتو تکون میفکر کرد یبه چ می...مردیوح

 یچیه یچی...همیمر

 .ایح یبگم که به خودم گفتم،ب خوادیم یعنی وا

 ..باشه پس تکون نخور بخواب.دیوح

 .ومدمیم دیآروم وح ینفسها یبعد صدا قهیدق چند

 .دمیراحت خواب الیبا خ منم

 

 

 

 تونم تکون بدم. یکردم.آه چرا دست و پاهام و نم یم یکه باز کردم.احساسه خفگ چشم

 کردم. یتقال م یچشمه بسته ه با

 بخواب. می...مردیوح

 .دمیخواب دیافتاد که تو بغل وح ادمی د،تازهیوح یصدا با

 بلند بشم. دیلطفا بزار دی...آقا وحمیمر 

 !دی...آقا وحدیوح

 .مید،مریآقا وح یگیبه من م تو

 کلمه آقا رو  از زبونت نشنوم. گهید

 .ی.متوجه شددمیفقط وح من

 برام سخته آخه. کمی.....خب میمر

 گفتم. نکهی...همدیوح

 .شمیبلند شم.دارم خفه م دی...چشم.حاال بزارمیمر

 .میشیبلند م  گهید کمی......دیوح

 رو موهام زد. یه ا-س-و-ب  بعد

 .دیکش یدستشو تو موهام به نرم و

 حس قشنگ بود.تا تو رگهام  رفت و برگشت. هی دونمینم

 سهم من بود. کمیکه فقط  یمحبت نیچه چقدر لذت داشت ا 

 تونستم از رفتن منصرف بشم. یکردم.نم یم یافسوس خوردم.هر کار بازهم

 هنطق نی،االن به ا دیشا ذاشتنیم یخواستگار انیمامان زودتر منو تو جر یحت ایسبا   ایفقط  عمه  اگه

 .دمیرسینم

 دواند یم شهیکه تازه داشت تو دلم ر یحس نیا  گهید نه

 شدم. یدور م دیبا

 .خوردمیلطمه م دی،خودم بدتر از وح دادمیرو ادامه م یباز  نیا اگه

 بکشم. رونیب دیفکر دوباره به  تقال افتادم.تا خودمو از بغل وح نیا با

 .شهی...نچ ،نمدیوح

 .نجامیبرم خونه.از صبح ا دی.منم باگهیکه بلند شو.د یداری....بمیمر

 .حاال.کنهیدعوام م مامان

 منو دعوا کنه. میمر یکس خوامیگفتم :نم ییی...من به دادیوح
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 اجازه ندارم سر سفره باهاشون غذا بخورم. یکه حت یکار یخان کجا دیدلم گفتم:وح تو

 مونه. ی.زنت .ده روزه تو خونه پدرش گرسنه مزارنیکنار نم یزیواسم چ یحت

 کنم. یدرست م یتخم مرغ هی.و کنمیو باز م خچالیپوستم کلفته که در  یلیخ

 

 ؟یسابیچرا دندوناتو رو هم م می...مردیوح

 .یکه تو بغلم یناراحت نقدریا

 بخواب. ادیاگه تو هنوز خوابت م گهی...نه خسته شدم،دمیمر

 .کنمیبزار من برم.خواهش م یول

 

 

 

 کنم. یخدا حافظ شهیخونه و آدماش واسه هم نیبا ا دیروز حرکته.با فردا

 ستیخونه ن نیتو ا یمیمر گهیکه اگه بدونند.فردا شب د البته

 هم بدونم. خوامی.نمکنندیچکار م دونمینم

 سوزه. یم دیوسط دلم واسه وح نیا فقط

 که دوباره خونه عمه بودم یبعداز شام دیقرار  منو وح امشب

 .میقدم بزن میبر باهم

 . روزی.البته بجز خواب ددهیساعت هم نکش کیبه  دیشا دیوح دنیدو روز سهم من از د نیتو ا هرچند

 .زدیداشت با بابا حرف م دیرفتم.وح اطیمانتو و چادرو به ح با

 .دیکش یفقط کالفه دستشو تو موهاش م دیگفت،که وح یم  یبابا چ  دونمینم

 بالخره  حرفاشون تمام شد.  قهیده دق بعداز

 به طرفش رفتم. دیبا اشاره وح و

 کرد. یلبخند نگام م با

 خانمم. می...بردیوح

 .ومدیخوشم م بردیکه واسم بکار م یتیمالک میم از

 .مثل خوانوادم.کنهیم یداره نقش باز دینه اونم شا یول

 کردن. یم  یشانزده سال حاال رو باز بعداز

 کردن خسته بشه. یهم فردا از نقش باز دیکجا معلوم وح از

 .دونهیم یک

 کرد. یم ریفکرم همه جا س یراه افتادم.ول دیوح با

 ؟یمشکل دار ییو زن دا یی،تو با دا می...مردیوح

 ...من نه چطور.میمر

 .یکن یم یخونه ناسازگار یگفت تو تو   یی...آخه دادیوح

 کرده. دیکاره نکردمو به  وح تیپس بابا  شکا عجب

 و گرفته. شیدست پ دهمیشا

 تونه باشه. یم یچ دیحرفا به وح نیمنظورش از ا دونهیم خدا

 یمیمر گهیکمتر از   ده ساعته د گهیحرف بزنند و فکر کنند.د خوانیم ی.بزار هرطورستیمهم ن اصال

 هم باهام چپ بندازنند. دوی.که بخوان وحستین

 .نهیسنگ نقدرینه گفتن تو خوانواده ا هیگناه  واقعا
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 .خونهیبا هم نم یزیچ هیوسط  نیا 

 .ستمیمن دخترشون ن دیشا آره

 .وفتادمیفکر ن نیچند روز به ا نیمن تو  ا   چرا

 هنوز  مشکلتون حل نشده.  می...مردیوح

 .زنندیباهام حرف نم یخون به دلم کردن.بگم حت تییو زن دا تییبگم.بگم دا یچ ایخدا

 کردن. می.. برادرام  همسراشون  هم منو  تحرمیبه جز  آبج  بگم

 .ستیهست .از طرف من ن  یهرچ یبگم.ول یچ دونمی.. نمدیوح

 .نیباش نایوسط فکر کنم.تو و عمه ا نیناراحت باشه ا  یقراره کس اگه

 .گمیخوانواده من.درست م  نه

 .می...نه من نه مادرم و نه پدرم اصال ناراحت نشددیوح

 منو  از تو جلو هم یآقا برزگ ،حرف خواستگار یکه خودم هم وقت یدید بعدش

 همه هول شدم. گفت،خودم

 تمام شده. نیواسه من سنگ یلیکه من گفتم جزاش خ ینه نیا یانگار ی.....ولمیمر

 ....چطور؟دیوح

 .زنندیحرف نم چکدومیباهام تو خونه ه نکهی.....خب اول امیمر

 و رضا یاز اون شب که مامان منو به باد کتک گرفته.نه خودش نه بابا و نه مهد دیوح شهیم باورت

 زناشون. یحرف نزدن.حت باهام

 .شهی.باورم نممیمر یگیم ی....چدیوح

 اجازه ندارم سر سفره باهاشون غذا بخورم. یبکنار.من حت نای....حاال همه امیمر

 دیکنم.شا یکردن.که فکر م تمیمدت اونقدر اذ نیا تو

 .ستمین نایبچه ا من

 سنگ دل باشن؟ نقدریپدر و مادر ا شهیم یچطور

 بکنم. یصحبت هی.الزم شد حتما باهاشون می...من متاسفم مردیوح

 باشه. اریخودت ن یسه روز بگذره.اصال به رو  نی...نه نه اصال.بزار امیمر

 .تهی.کارشون دور از انسانمی....آخه مردیوح

 .رنیگ یاز آقا بزرگ خط م دی.شاستی....مهم نمیمر

 ....فکر نکنم.دیوح

 تو رو هم با حرفام ناراحت کردم. میقدم بزن کمی مید،اومدی...شرمنده وحمیمر

 .ی.اتفاقا خوشحال شدم،که منو محرم دونستهیچه حرف نی...نه ادیوح

 .زدمیباهاشون حرف م شدیکاش م یول

 کنند. یسه روزو بدتر م نیطرف هم حق با توئه اگه بگم.ا هی از

 سوال بپرسم. هید،ی......وحمیمر

 .ممی...بپرس مردیوح

 .یکن یمن نباشم تو چکار م یروز هی....اگه میمر

 .مبرهیم دتیبانو.وح هیچه سوال نی...ادیوح

 .رهیبم می.....ا خدا نکنه.مرمیمر

 !یپرس  یهم سواله که م نی....آخه ادیوح

 .دمیپرس ینطوری.هم دی...ببخشمیمر
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 .میاون شب حرف زد یلیخ دیوح منو

 به جبهه بره. یقرار بود. دو هفته بعداز عروس و

 . خونمیگفتم درس م منم

 .شهیبالخره جنگ تمام م یروز هی

 میدوساعت  قدم زدن به خونه برگشت بعداز

 خودم. شیپ یایامشب ب یخوایم می...مردیوح

 .نه فردا کالس دارم.میمر

  یکه بجا میهست یما چه عروس داماد نی...ببدیوح

 .میزنیشب قدم م مهیمراسم ازدواجمون  تا ن یکارا

 .ارمی...بهتر تو که سرت شلوغه.منم که سر در نممیمر

 بهتر که بزرگترا کارا رو انجام بدن. همون

 برگزار کنه. یمراسمو چطور خوادیآقا بزرگ م مینیبب بزار

 .شهی....مراسممون که ساده برگزار مدیوح

 شلوغ باشه ادیخوبه.بدم م ینطوری...آره امربم

 ...منم به  خاطر تو به مامان گفتم شلوغش نکنند.دیوح

 دیهمه شه نیماه از جنگ نگذشته ا کیهنوز    یوقت

 .اصال خودم هم دل و دماغ ندارم.ارنیم

 ....دی...وحمیمر

 ....جانم .دیوح

 وفتهیکه ب یهر اتفاق دی...وحمیمر

 وست دارم.د یلیخ یلیخ من

 نره خب. ادتی یطیتو هر شرا نویا

 .وفتهیب ی.مگه قراره اتفاقمیمر هی...منظورت چدیوح

 ...نه فقط دوست داشتم حرف دلمو بگم.میمر

 بانو. می...منم دوست دارم.مردیوح

 همه خوابن. یما.انگار یخونه  میبر ایب  می...مردیوح

 با چشم اشاره به خونمون کرد.و بعد دستمو  و

 .دیکش

 خونه. ی.که برکنمیم دارتیگفت:صبح زود خودم ب و

 آماده نکردم. لموی.بزار برم.من  هنوز وسادی...نه وحمیمر

 کنم. ی....باشه اصرار نمدیوح

 به اطراف کردم. ینگاه

 .میبود ستادهیچون هنوز پشت پرده که وصل بود. به داخل  ا و

 .قدم شدم شیبار خودم.پ نیاول یخودم جرات دادمو برا به

 گذاشتم. دیوح ی-ا-ب-ل یمو رو-ا-ب-ل و

 کرد. یشوک نگام کرد.و بعد اونم منو همراه کمی اول

 اشو بچشم.-ب-طمع ل خواستیبود.و دلم م یه خداحافظ-س-و-ه ،ب-س-و-ب نیا

 شده بودم. ایح یب

 س کرده بود.-و-و صورتمو ب میشونیمدت فقط پ نیتو ا دیوح
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 کردم.و پا جلو گذاشتم. یمن سنت شکن اما

  یدفعه از جلد دختر خجالت هی میخودش بگه مر شهیپ دیشا

 دربارم بکنه. یچه فکر دیوح  ستیمهم ن یاومد.ول رونیب

  یادگاریهم تو ذهنم  دویوح یه -س-و-دلم خواست که ب فقط

 باشم. داشته

 کرد. یلم نمباشه و دهیکه به آب رس یمثل تشنه ا دیوح یشروعش با من بود.ول  هرچند

 کرد. یم دیکه وح یه ا-س-و-ام کبود شده باشن.با ب-ب-کنم.ل فکر

 دیتو نور چراغ لبامو د یام دل کند.و  وقت-ب-از ل بالخره

 شب و برام  نی:امشب بهترگفت

 زمی.عزیساخت

 .میهردو بخواب یجا از خستگ نیترسم  امشب هم یم ی،اگه نر دی...برو وحمیمر

 .دونمی.و گفت:تو رو نمدیبه چشماش کش ی..دستدیوح

 .می.کاش االن تو اتاقم بودیات مست کرد-ب-امشب منو با ل یول

 گفتم. یچ ی.فراموش نکنزمی.برو عز دی....ا وحمیمر

 ؟یگفت ی...من فراموش کار شدم چدیوح

 که یکه بشه هرچ یدوست دارم.از ته ته قلبم.هرچ نکهی...امیمر

 .دربارم زود قضاوت نکن.ادیب شیپ

 نفسش به نفست بند شده . می.  بدون مرخب

 داره. انیجر یکن.چون زندگ یزندگ شهیهم یول

 .دهیم ییبو هیشده؟همش حرفات  تیزیامشب چ می...مردیوح

 .یی...چه بومیمر

 از ابراز عالقت هم  ادی.هم خوشم مدونمی....نم دیوح

 .یکن یم یباهام خدا حافظ ی.دارکنمیم حس

 کردم.( یرو ادهیتو حرف زدن ز یانگار ی)وا

 عالقمو ابراز کنم.فکر کنم یچطور ستمی....خب  من بلد نمیمر

 کردم.نه؟ خراب

 امشب حساس شدم. کمی...نه گلم .من دیوح

 بوده. ییدا یبه خاطر حرفا دیشا

 ه آروم-س-و-ب هی.دوباره اومد طرفم و دیهستم.وح یمن ناش دی...شامیمر

 م گذاشت.-ب-ل  رو

 .ی.نگرانم نباشگردمیمن فردا غروب از ستاد برم می...مردیوح

 ...نه فقط مواظب خودت باش.میمر

 داخل. یتا بر مونمی.....باشه برو م دیوح

 زمیعز ری...باشه شب بخمیمر

 .ری...شب توهم بخ دیوح

 

 

 

 .شهیداغون م دیچه کنم.اگه برم وح ایصبح  توجا غلت خوردم.خدا تا

 .ستمیگذاشته ن  میاون مر گهیبمونم.خودم .د اگه
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 کرد. یم قیلجبازم منو به رفتن تشو یاون رو اما

 دوست نداشتم. گهیشده بودم.از خانوادم.د نیدل چرک بیعج

 کنم. یخونه زندگ نیا یخونه و با ادما نیا تو

 داشت به جنگ برود.پس اونجا سرش گرم میهم  تصم دیوح ی.ولمیدیدیضربه م دیوسط  فقط منو وح نیا

 !یچ من یشد.ول یم

 شد. یکم کم آروم م منم

 صبح دنده به اون دنده شدم. یدم دما تا

 اذان  دست نماز گرفتم.ونماز خوندم. وقت

 بشم. داریو کوک کردم.ساعت هشت ب ساعت

 بود.چون مامان اطیخ ی.انگارزدیمامان که داشت با تلفن حرف م یبا صدا صبح

 .مهیمر ی.عروسخوامیم گهیگفت:من لباسا رو واسه دو روز د یم داشت

 دختر فرزانه  آره

 اصال نپرس  نه

 رو برد. یگفت،که مامان اسم فرزانه نام یم یچ اطیخ دونمینم

 .دادیکه جواب سر باال م یکالفه بود.موقع نقدریچرا ا ای

 باال انداختم. یشونه ا یالیخ یب با

 به دست نسترن نبود.که با خودم ببرم.قبال همه رو  برده بودم.و یادیز زهی.چدیپوش ولباس

 بودم. سپرده

 با دست  شیکه چند روز پ یپارچه ا فیشناسنامه و پولها رو  تو  ک فقط

 کرده بودم. یپوالها رو جا ساز شبیبودمو د دوخته

 .دمی.بعد مانتو  و شلوارمو پوشچوندمیدور کمر پ رو

 ینگاه ئنهی.تو آدمیبعد مغنه رو سرم کردم.و چادرو  سرم کش و

 اومدم. رونیخودم کردم.خوب بودم.وقت رفتن بود.از اتاق ب به

 داشتم.گوشه گوشه خونه رو از نظر گذروندم. نجایا یادیبه خونه انداختم.خاطرات ز ینگاه

 .رونی.و از خونه اومدم بدمیکش یبلند بازدمه

 وقت بود.که اجازه نداشتم یلیانداختم.خ اطیبه ح ینگاه

 قدم بزنم.درختها  ریز ایبگردم. اطیح تو

 چشم گردوندم.به خونه آقا بزرگ و پدرجون کردم. دوباره

 شد؟یاونا تنگ م یبرا دلم

 .وفتمیآقا بزرگ ب ادیعمرا که  یکردم.ول یم ادیپدرجونه و مادرجون و خان جون و  دیشا

 نگاهم رد کردم. ری.دوباره به اول کوچه تا آخر کوچه رو ز رونیاومدم ب اطیدر ح از

 .بچه ها عروسها و دامادها همه و همه ییعمو و دا ییخاطره داشتم ،عمه خاله دا یهر خونه کم تو

 خاطره داشتم. ازشون

 .حس پرواز داشتم.خواستیدلم رفتن م بیعج یول

 رفتم رونیتند کردم.و از کوچه ب قدم

 

 

 

 گرفتم. یتاکس ابونیتند کردم.و سر خ پا

 با  دی.کاش وحاومد ادمینوشته بودم و   دیوح یرو که برا یا نامه
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 دونمینشه.م نیکه نوشتم ازم دل چرک یا نامه

 باهاش تا کردم. بد

 .نطوریجماعتو هم هم نیشناختم.ا یمن خودمو م اما

 نشم. مونیپش بیکمکم کنه که تو کشور قر خدا

 .یخودمو به دستت سپردم.منو تنها نزار ایخدا

 .میدی...خانم رسراننده

 ...ممنون میمر

 لب بسم اهلل گفتم.و زنگ خونه رو زدم. ریرو دادم.و ز هیکرا

 ه؟ی...کنسترن

 ..نسترن منم درو باز کن.میمر

 تو. ای...بنسترن

 شدم. اطیدادم،و وارد ح رونیبا شدت ب نفسمو

 یداشتن.تاب آهن یقشنگ اطیح

 که دور تا دور حوض یشعمدان  یحوضه وسط که گلدونها اطیح گوشه

 بودن. گذاشته

 ،که نسترن درو  باز کرد. دمیدر ساختمون رس به

 ساعته درو باز کردم. هی ی....کجا موندنسترن

 .کردمیو نگاه م اطی...داشتم حمیمر

 و . اطمونیح یدی...نکه تا حاال ندنسترن

 .شهیتو دلم واسه خونتون تنگ م یمن به جا یول دمی..دمیمر

 برگ جارو بزنم. دیبا یهمش ه اطیح نیداره ا ی..برو بابا چنسترن

 .یی...نسترن کجادیناه خاله

 .ومدیبود.که از اتاق م دیخاله ناه یصدا

 اومده. می..مامان مرنسترن

 . ی....جدخاله

 رونیب اومد

 ...سالم خاله.میمر

 از نسترن ی،بدونه خدا حافظ ومدیجان.دلت ن می...سالم مرخاله

 .یبش جدا

  نیهم تو ا لشوی.همه وساادیباهامون ب خوادیم می...مامان مرنسترن

 گذاشته. نجایروز اورده.ا چند

 .دختر مردمو با خودمون همراهشهی.مگه مادیکجا ب میمر ی....چخاله

 .میکن

 هم می....مامان تورو خدا .من دوست دارم مرنسترن

 .ادیب باهامون

 مشیدختر،   بدونه اجازه ببر شهی....مگه مخاله

 خودمون ، با

 کنمینم ی.بخدا کارامیب نی.بزارکنمی...خاله خواهش ممیمر

 شما رو تو زحمت بندازم که

 جان میمر ستیتو ن ومدنین ای...مساله اومدن خاله
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 داره،دخترم. تیتو مسول بردن

 که از مرز ی.فقط تا وقتامیب نی...خاله  بزارمیمر

 .باهاتون هستم.میبش رد

 دخترم.من هنر کنم.مواظبه شهیجان نم می.....مرخاله

 خودم باشم. یها بچه

 .امی.منم نمادین می..مامان اگه مرنسترن

 رو  تنها باخودت ببر. ماین

 ...نسترن باهام بحث نکن.خاله

 وفتهیبراش ب یاگه  موقع رد شدن از مرز اتفاق فردا

 بدم. یجواب خانواده شو چ من

 من  با شما هستم. دونهینم ی...خاله کسمیمر

 شناسه. یشمارو نم یکس یحت

 ه مشکل نداشتمخاله.بخدا اگ امیب نیبد اجازه

 شدم. یشما نم مزاحم

 به زور شوهرش بدن. خوانی.گناه داره.خانوادش مادیب نی...مامان بزارنسترن

 بدنه کبودتو نشونه مامان بده. میمر

 مامانت چکارت کرده. نهیبب که

 .و گفت:دیکالفه دستشو به صورتش کش خاله

 .رمیگ یبه عهده نم یتیمسول چیمن ه یول باشه

 .یایفقط تا رد شدن از مرز باما م نکهیا و

 .ادیب دیبا می...نه تا هرجا که رفتنسترن

 .دهیخودش پول داره.خرجشو  خودش م میمر تازه

 که تا از مرز یدونی...نسترن خودت مخاله

 خرج کنه. یپول میمر ستیالزم ن میبش رد

 میمر یقربونت برم من.وا ی...آخ جون.وانسترن

 نم.ماما یقبول کرد.مرس مامانم

 که براتون دردسر درست نکنم. دمی.....خاله ممنون .قول ممیمر

 

 جان. میمر یخانوادت چ یول ای...باشه بخاله

 .کنهینم ی...خاله بودو نبودم براشون فرقمیمر

 .کنهیچکار م نیرو صدا کن.بب مای...نسترن برو نخاله

 .ادیدر نم صداش

 هات و برو تو اتاق نسترن جمع کن. لهیجان  وس میمر

 .میوفتیراه ب دیدوازده با ساعت

 

 

 

 زمان حال نیلیآ

 

 که تو خانوادش بوده خاطراتشو  یشد.مامان تا زمان فیح آه
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 که اون زمان داشت ادمهیخب  ی.ول نوشته

  یاجل مهلت نداد .که باق دیشا دونمینوشت.نم یم

 .سهیبنو خاطراتشو

 دهیکش یچقدر سخت نکهیگفت،ا یم ییزاهایچ هی یزبون یول

 رسونده کایخودشو به امر یبا چه مشقت و

 دیرسیتو حرفاش به نسترن که م شهیهم

  خوادیاومد.دلم م شیتو زندگ ی:نسترن مرد خوبگفتیم

 حاال کجاست. بدونم

 وقته که ازش خبر ندارم. یلیخ

 دختر داره. هیاونم  دونمیمنو نسترن و از هم جدا کرد.،فقط م سرنوشت

 

 رو صدا کردم. مهماندار

 آب ازش خواستم وانیل هی و

 دمیخوردن آب پرس بعداز

 .میمونده تا برس چقدر

 .گهیساعت د کی:حدوه گفت

 مشغول خوندنه سرگذشت مامان بودم.که  اونقدر

 که تو فرودگاه دو کشور  نشست هم منو  یدوبار

 دفتر خاطرات جدا نکرده بود. از

 ادیچشمام درب یبستم.تا خستگ یچشمامو م یبود.کم بهتر

 

 .میدیرس هیبه فرودگاه  ترک بالخره

 شدن. یچشمام باز نم یخواب یاز ب اوف

  دنیفرودگاه شدم.آدرس هتل و دادم.بعد رس یسوار تاکس یوقت فقط

 لباس عوض کردم. یحال یاتاق فقط با ب به

 رو تخت افتادم. و

 خوابم برد. دهیسرم به متکا نرس هنوز

 

 

 

 در اتاق چشم باز کردم.  یصدا با

 بلند شدم رو باز کردم. یسست با

 ....بله.نیلیآ

 و  یکار فتیش میدار دیاز پشت در اومد.مرد...خانم ببخش یمرد یصدا

 ملحفه ها. ضیتعو ی.اومدم برامیکنیم عوض

 .دیصبر کن قهی....بله چند دقنیلیآ

 به صورتم زدم. یرفتم و آب ییعجله به دستشو با

 به سر زدم. ی.و شالدمیکردم.و به موهام کش سیدستمو با آب خ و

 درو باز کردم. و

 .دیی.....بفرمانیلیآ
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 خانم. دیخدمتکار....ببخش مرد

 شدم. یبلند م دینداره با یرادی...انیلیآ

 ساعت چنده آقا؟ نیلیآ

 ....خانم ساعت هفته بعداز ظهره.مرد

 .یمرس نیآل

 پرواز دارم. گهیسه ساعته د یوا یا

 ....رستوران  االن غذا داره.نیلیآ

 ....بله خانممرد

 رفت. رونیخدمتکار ب یصبر کردم.وقت یکم

 .دمیداده بود.پوش دایرو که ش یمردانه بلنده چهار خانه ا راهنیپ  عیسر

 شی.و دوباره آرادمیچروک به سر کش یو شال یآب نیشلوار ج با

 کردم..و ساکهامو  پشت  در گذاشتم. یمیمال

 خودمو رسوندم به اطالعات هتل. و

 رستوران هتل کجاست؟ دی.ببخشنیلیآ

 که مخاطب قرار داده بودم. یخانم

 تابلو روش نوشته نی....سمت راست برخانم

 .ی...مرسنیلیآ

 رستوران رفتم. به

 نشتم. زیپشت م و

 به طرفم اومد. گارسون

 .خانم؟دیدار لیم ی.....چ گارسون

 آب  پرتغال. هی. با مخلفات.و نیاریپرس کباب ترک  برام ب هیرو بستم.و گفتم.... منو

 .چشم.گارسون

 .زیرفتن گارسون سرمو گذاشتم.رو م بعداز

 به جونم افتاد. یاسترس رانیپروازم به ا  ادی به

 با مردم یشناخت چیکه ه یرفتن.به کشور ایآ

 فرهنگشون نداشتم درست بود. و

 که چند سال بود بعداز مرگ مادر و پدرم از یبه آرامش  ایآ

 .اوردمیداده بودم.اونجا به دست م دست

 .دونمینم یچی.هدونمینم

 کرده بود. یمادرم آنجا زندگ یکه روز یی.به جاخواستیدلم رفتن م فقط

 درباره  مردم و فرهنگ اونها برام گفته بودن. زدانیو  دایچند ش هر

 خودم تجربه کنم. دیکه با هست ییزهایچ هی  یول

 گذاشت. زیساالد و  ماست و آب پرتقال و رو م  گارسون

 فقط کباب ترک خورده بودم. هیکه اومده بودم.ترک یبار چند

 خودم لیبعد به م یخورده بودم.و بارها دایبار اول به سفارش ش  البته

 .که  زودتر  خودمو به فرودگاه برسونم.خوردمیبا عجله م یکبابشون حرف نداشت.کم الحق

 .به طرف آسانسور رفتم.و دکمه طبقه سه رو زدم. دیشام که واقعا چسب بعد

 یکرد.و منم با انعام یهتل ساکهامو  سوار تاکس شخدمتیحساب با هتل  پ هیتسو بعداز

 به طرف  فردوگاه رفتم. خوب
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 خدا. یمنو تنها نزار ایشد.خدا یم شتری.طپش قلبم بمیدیرسیم رانیلحظه که به  آسمان ا هر

 .یمنو رها نکن تیتنهام مثل خودت.به بزرگ من

 .میدیرس ینیبه فرودگاه امام خم بالخره

 گذاشتم. رانیا نیدلهره پا به زم با

 لب نام خدا رو بردم. ریز و

 خوردیکه بصورتم م ی میو باد مال  یزییپا  یهوا چقدر

 .دادیبهم م یخوب حس

 

 گرفتم.و  لی.اول ساکهامو تحودمیسالن که رس به

 باربر گذاشتم.سر به اطراف گردوندم. یرو

مشتاق که به استقبال مسافران خود آمده  تیجمع نیبه دست داشو تو ا یسبحان یبه نام آقا یکتیرو که ات یفرهاد یآقا دیبا
 بودن

 کروم. یم دایپ

 و کم م یکوتاه قد و کم یکردم.مرد داشیبالخره پ اوف

 

 .یفرهاد یطرفش رفتم.سالم. آقا به

 .انی...بله خانم دایفرهاد

 بله من .خوشبختم. نیلیآ

 .انیخانم دا نیبه همچن یفرهاد

 .ارمیبراتون ب نیباربرو بد لطفا

 راه افتادم. یبه دستش دادم.و به دنبال فرهاد باربرو

 هتل. نیبریم فیبا تشر نیامشب به آپارتمانه خودتون بر نیخوای،م انیخانم دا یاد6فر

 ...اوه نه من خواست رفت آپارتمان من.نیلیآ

 ...چشم. یفرهاد

 ما ردوبدل نشد. نیب یحرف گهید یفرهاد نیسالن تا ماش از

 زود با رانیگفت مردم ا دایبود.برام.ش جالب

 بود. یآدم یفرهاد یانگار یکنند.ول یها صحبت م بهیقر

 زدندینم ی،حرف دمیپرس ینم یسوال تا

 .درو برام باز کرد. دمیکه رس یفرهاد نییماش به

 .دیی.....بفرما یفرهاد

 .....من خواست عقب نشست. نیلیآ

 ...بله حتما. یفرهاد

 سکوت گذشت.  یاز راه تو یمقدار

 برنامه فردا رو بدونم. خواستیمن دلم م یول

 

 هست. یبرنامه فردا چ دیمن خواست فهم یفرهاد ی...آقانیلیآ

 .دیاستراحت کن نی.....خب فردا صبح اگه دوست داریفرهاد
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 .من در خدمت شما هستم. نیببر فیتشر  نیکه شما هرجا خواست  امیم عصر

 .دیرو د تخیپا یا....فردا صبح امد .من اول خواست کم نیلیآ

 خدمت برسم. ی...چشم.چه ساعتیفرهاد

 ....... ساعت ده امد .من حاضر بود.نیلیآ

 .نیبریم فیهم تشر ییشهر جا نهدی....بجز دیفرهاد

 فردا وقت گرفت که رفت وزارت. ی...من ندانست که شما برانیلیآ

 پس فردا  ساعت  نه صبح هست. یرفتن به وزارتخونه برا ی....نه  وقت برایفرهاد

 .دید نیپس من فقط فردا  رفت گردش،و البته من برد،ماش نیلیآ

 کرد. دیهم خر یکم و

 .نیرو مد نظر دار ینی...چشم.چه ماش یفرهاد

 من  فکر کرد که خوب هست. یبرا نی...من ندانست.شما چه ماشنیلیآ

 .نیفعال بخر  یساده ا نیبهتره که شما ماش  یسبحان ی....به نظره آقا یفرهاد

 .دیعادت کن تختیتو پا یبه رانندگ کمی تا

 کرد. دی.بعد من برد خردیپس فردا رفت ماشبن د ی...اوکنیلیآ

 پرسم. ی.مدی......ببخشیفرهاد

 .نیدار یخاص دیخر

 کرد. دیخواست خر نجایکار و ا  ی....خاص که نه.من لباس   برانیلیآ

 .نیمانتو بخر نیخوای......بله ،شما میفرهاد

 که شما گفت. نی...بله بله .همنیلیآ

 برم. یشما رو م دی...من چند مرکز خریفرهاد

 کوب هست. یلی......کنیلیآ

 سترس گرفتم. چه بد.باز من ا یوا

 اون لبخندش واسه حرف من باشه. یفرهاد نکنه

 با حرف من. دی...شما خندنیلیآ

 .دیزنیحرف  م ی.... شما جالب فارسیفرهاد

 مردم. یحرف زدن.فردا جلو نی....من که مسخره نشد.با انیلیآ

 .شنی.همه متوجه حرفتون مدیزنیحرف م ی.شما   وقتانی...نه نه خانم دایفرهاد

 .دیناراحت نک خودتونو

 نیوفتیکم راه م کم

 .خدا کنند.زود راه افتاد.چون من دوست نداشت نیلیآ

 حرف زد. ی.وقتدیمن خند به

 به شما نبود. نی...من متاسفم.خانم،قصدم توه یفرهاد

 .یکرد.فارس تیبد صح یلی. کدی....من ناراحت نشد.خواست فهمنیلیآ

 خوبه. یلیحرف زدنتون خ یفارس گفتم که شما انی....نه خانم دایفرهاد

 .دمیکه من د گهید یها یلینسبته خ به

 .که دل گرم کرد منو. ی.....مرسنیلیآ

 .میدیرس بالخره

 .نیشد ینگفتم.چون شبه و درست متوجه نم رهارویامشب براتون مس ان،منیگفت:خانم دا یفرهاد و

 .دمیم حی.براتون توضمیریرو که م رهایفردا  تما مس از

 .نیریبگ ادیکم کم  که
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 شما هستم.تا کامال یماه راهنما کیمن  البته

 .نیریبگ ادیرو   سرهایم 

 کردن. ییتا طبقه دوم منو راهنما یفرهاد یشدم.آقا ادهیکردم.و پ یسر تشکر با

 رو به دستم دادن. دهای.و کلستادنیا یرنگ یدر قهوه ا یروبرو  و

 .هیدرب ورود یبزرگ برا دیکل نی...ایفرهاد

 انداخت .و در و باز کرد. دیکل بعد

 خانم. دییبا دست  اشاره کردن. به داخله آپارتمان.بفرما و

 وقت شب. نیشما زحمت افتاد ا ی...مرسنیلیآ

 .دمیانجام م فمویمن وظ انی...نه خانم دا یفرهاد

 فقط  یداخل بردم.البته فرهاد لمویوسا یکمک فرهاد با

 ورود بود.اورد.و بعد به یکه بر ییراه رو کیها رو تا نزد لهیوس 

 رفت. رونیب

 به طرفم گرفت. یکارت میس  و

 .دیبزن تونیکارتو تو گوش میس نیا

 .نیکه همراه دار ی.گوشدیببخش

 .بله.همراه داشت.نیلیآ

 .دیکن وی...پس شمارمو سفرهاد

 به طرفم گرفت. یکارت بعد

 هم شماره  بنده  هست.  نی.ادیی...بفرمایفرهاد

 .دیبهم زنگ بزن دیتون یم نیباهام داشت یساعت از شبانه روز که  کار هر

 کار کرد. نی......حتما ،انیلیآ

 ن؟یندار ی...فعال با بنده امریفرهاد

 ...  من کار نداشت فعال با شما.نیلیآ

 باشد. ریخ شبتون

 به داخل رفتم. یاز فرهاد یخداحافظ با

 فرهاد یسالون و انگار چراغه

 

 

 

 قبال روشن کرده بود. ی

 به خونه انداختم. ینگاه

 شده بودن دهیبود.چ یکه فکر کنم.نه متر یقال کیدور  کیش یلیخ یبزرگ.که مبلها بایتقر یسالن

 طرح از کرم و سبز کمرنگ. یکرم رنگ بودنند.و قال مبلها

 هم گوشه بود. یا بوفه

 بود.. یدست یپر از  کارها که

 انداخت. یبودم.م دهید دایه شکه خون یبوفه ا ادیمنو  که

 هستن. زدیگفت،تمام کار هنرمندان اصفهان و  یم دایش البته

 قرار داشت. یا شهیش یزیم رشیبزرگ که ز بایتقر  ید یسالن ال س گرید گوشه

 .یزیزرد پائ یکه پر بود.از برگها یسفال  یگلدون و

 شده بود. دهیبلند دور اپن چ هیپا یهم اپن بود.و چهار صندل آشپزخانه
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 بود. یآب یکه طرح گلها ینیرو که از چوب بود .رو باز کردم.پر از ظرف چ نهایکاب در

 آشپزخونه بود.درو شو باز کردم. یهم گوشه  یدو دره ا دیسا یبا دیسا

 .وهی.کاهو و انواع سس و ماریگوجه .خ وهیشکالت صبحانه.م ریبود.پن ییمواد غذا پراز

 هم بود. گویمرغ.کالباس .اوه م یپر از گوشت.ماه و هم باز کردم.اونم زیفر در

 بود. یسبز یبسته ها هی

 .یخورشت یهم روش بود.اونو خوندم.سبز ینوشته ا که

 کو کو. یبود.سبز یچ گهی.دکردیدرست م دای.و بعدها شمیکه مامان مر یامد.همون خورشت ادمی آهان

 چند هفته دایکه ش ی.حتما دستور پخته  خورشتهیچ دونمیو نم نیا

 که  یسبز نیا نطوریبپرسم.و هم دیدرست کرده بود و با شیپ 

 کو کو.. یسبز نوشته

 رو دروش و باز کردم. یشدن رفتم.اتاق اول یاز سالن جدا م ییطرف اتاقها که با راه رو به

 بود. زیسه دره که بعله م ی.و کمدیشیآر زهیم کینفره بزرگ و  کیتخت  هی

 کمدو باز کروم. در

 بود. یخال

 بود. ییاتاق بود.رو هم باز کردم.حمام و دستشو یتو  یدر

 خواب باشه. یبرا نجایا یاک

 گفت کرم رنگ. شهیم بایکلفتر که تقر یو ساتن و پرده ا دیسف یدو هم که پردها پنجره

 کنار زدم. ی.سه پرده رو کمداشت

 .شدیباز م ابونیرو به خ پنجره

 اومدم. رونیپرده ها رو درست بستم.و از اتاق ب دوباره

 رفتم. ییاتاق روبرو وبه

 و روشن کردم. چراغ

 کوچکتر. ینسبت به تخت قبل ینفره بود.ول کیتخته  هیهم  نجای.چقدر قشنگ بود.اواو

 سبز کم رنگ .با دو تابلو از مناظر سر سبز  جنگل. میبا رنگه مال وارید

 باز کردم.چند پتو و تشک و متکا.خوب هم کمد.بود.در کمدو هم نجایا

 بخوابن. شمیشب پ انیندارم.که بخون ب نجایرو ا یکه کس من

 کردم. دایپ یخوب  یبعدها دوستها دیشا حاال

 تخت یاوردم.و خودمو رو رونیخسته فقط لباسهامو از تنم ب یتن با

 .دمیخواب

 

 

 

 .دمیشدم.همش سه ساعت خواب داریزود ب صبح

 بهم خورده بود. خوابم

 رفتم. یحمامه حساب هیشدم.اول  بلند

 بعد  تخم مرغ آپز کردم.قهوه جوشو هم زد. و

 شبیکه د یصبحانه دوباره به دو در بعداز

 نگاه کرده بودمو باز کردم. یسطح  فقط

 .یفرنگ ییبا وان و دستشو حمام

 انواع شامپو و نرم کننده مو و بدن . که
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 .ردندانیصابون و خم و

 حوله تن پوش هیشده تا سقف بود.پشت در هم  یکاش متما

 بود.  زانیکاور آو تو

 بود. یانبار هیشب بایدومو باز کردم.تقر در

 کرده بودن. یآشپزخونه رو جا ساز لیوسا یدر سه متر.که کارتونها دو

 بود. یخونه قشنگ کال

 شده بود. نیزایخوب د یلیخ و

 و به سمت  پنجره رفتم. رونیاومدم ب یانبار از

 بود. یخلوت ابونهیخ

 شد. یرد نم ابونیخ نیاز ا یعابر چیه

 بود.دره تراس رو باز کردم. ی.منظره جالبکردیدرختها رو جا بجا م باد

 . یقشنگ یچه گلدونها یوا

 تراس و گرفته بودند.و  یها لهیوار دوره م چکیپ

 ا چوب که ب یزیو م یدو صندل یرو یکاریتونستم وقت ب یم

 و  یصبگاه یاز هوا یبخورم.و کم یو قهوه ا نمیشده بود.بش ساخته

 استشمام کنم. هم

 دره تراس بود.انداختم. یبه ساعت که روبه رو ینگاه

 .شدمیآماده م دیکم کم با گهید

 اتاقم رفتم.و ساکها رو باز کردم. به

 .دمیگرفته بودم پوش دایکه از ش ییمانتو

 بپوشم. ی.خب حاال چدمیکتانه کرم رنگمو هم پوش  شلوار

 بپوشم. یروسر تونمیم دیگشتن و خر یگفته بود.برا دایش

  رمیکه  به وزارتخونه م  هیاول یکارها یبرا یوقت یول

 میهست زی.مغنه استفاده کنم.و چون ماه  سوم پائ

 هم  بپوشم.  یپالتو نازک هیکه  بهتره

 که رفته بودم تا از تراس یا قهیگفت.چون چند دق یم درست

 و نگاه کنم.هوا سرد بود. رونیب

 خونه با شوفازها گرم گرم بود.  هرچند

  یتا اول کار داشتمیخودم گرم نگه م دیحتما با رونیب یول

 نخورم. سرما

 کرده بودم. نیکه چند ماه تمر یبستم.کار یسرم کردم.و لبنان  مویروسر

 شده بودم. خب

 .یو گوشت کیکوچ ییفر.و لبها یو موژه ها یعسل یچشماها

 .یکدام دکتر عمل کرد شهیگفت.کجا و پ یم یدیکه هر کس م ینیوب

 گرد بود. بایعمل نکرده بودم.صورتم هم تقر موینیکه من ب یحال در

 نسبتا بلند. ییموها با

 مادر و پدرمو   گرفته بودم. ییبایمن  ز دایش بقول

 نداره. یلزوم شین به نظرم آراهم به لبام برق لب زدم.چو یکم

 هم کرم به دست و صورتم زدم یکم

 .یکار یهایمهمان ای.اونم واسه جشن کردمیم شیکم آرا یلیمن خ چون
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 جواب دادم. ویکنار رفتم.و گوش نهیآ یاز جلو میزنگ گوش یبا صدا بالخره

 ....آلونیلیآ

 منتظرتون هستم. رونیمن ب نیاگه آماده هست انی....سالم خانم دایفرهاد

 آمدم. گرید کمی..... من   نیلیآ

 رفتم.و  میدست فی.به طرف ک یقطع گوش بعداز

 ضیتعو رانیرو که با خودم اورده بودم.به پول ا ییبود.دالرها نیکار ا نیاول

 رفتمیم دیبرام حساب باز کرده بود.که اونم با یسبحان ی.هرچند آقاکنم

 .رمیبگ یبتونم کارت اعتبار تا

  یهمه چ یگذاشتم.اوک میدست فیاوردم.و درون ک رونیفکر مدارکمو از ساک ب نیا با

 هست. همراهم

 اومدم.و درو قفل کردم.و سوار آسانسور شدم. رونیکمک از خدا از خونه ب با

 دکمه همکف و زدم. و

 فرها یمنو آقا ی...سالم بخشنیلیآ

 .دیی.خانم بفرماکنمی...خواهش میفرهاد

 رام باز کرد.و سوارشدم.درب عقب و ب بعد

 فرهاد شما  خواست من برد کجا اول. ی...خب آقا نیلیآ

 لباس. ی.برامی....اول بهتره بریفرهاد

 ضیبانک .من خواست دالر تعو ی...نه اول رفت برانیلیآ

 لباس. ی.و بعد رفتم برادیکارت خر می.بعد رفت سکرد

 ...چشم.یفرهاد

 .دیرس یاصل ابونیبه خ نیماش یبعد از رانندگ قهیدق چند

 هست. نجای....واو چقدر شلوغ انیلیآ

 ......بله خانم ،مردم از صبح زود دنبال کسب و کارن. یفرهاد

 برام رهاروی.تمام مسابونهایهم شروع کرد.به گفتن نام خ بعد

 .بردیم اسم

 ماند. ادمی ابونیمن فقط دو خ البته

 .میدالرهارو عوض کن شهیهم م ی.صرافمیروکه به بانک ب ستین یاجیگفت که احت یروز فرهاد اون

 یفرهاد یبود.ول یچ دونمیکارت گرفتم.نم میرفتبم.که س ییبه جا بعد

 .شهیفروخته م  نترنتیا یکارت و  دستگاه برا میفقط س  نجای:اگفت

 دارم. اجیبه نت احت یپزشک یکارها ی.من گفتم.که من برا نترنتیگفت ا یوقت که

 گفت .که تلفون خونه به نت وصله. یفرهاد که

 .دمیکارم خر ی.و چند دست مانتو و شلوار و کت شلوار برامیرفت دیهم به مرکز خر بعد

 بودند. کیش یلیگرفتم.چون هم کت بلند بود.و هم خ رونیب یدودست از کت شلوارهارو برا البته

 بودند. یفرهاد یجفت کفش هم گرفتم.که تمام دست  آقا بعدچند

 عقب جا داد. یهایصندل یرو   داهاروی.و تمام خرمیرفت نیبه طرف ماش باهم

 .نمیجلو بش دیمن با یعنی نیا

 

 

 

 رفتیدلم مالش م یبود.حساب کی کینزد ساعت
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 .یگرسنگ از

 ...آقا فراد.نیلیآ

 گرسنه هستم. یلیرفت غذا خورد رستوران.من خ شهیم

 انی...بله خانم دایفرهاد یآقا

 .نیبر یخوایم یسنت رستودان

 ..... فرق نکرد.هرجا دانست بهتر من برد اونجا.نیلیآ

 یمنو برد رستوران سنت یفرهاد

 نیسفارش بد یزید نیگفت که اگه دوست دار و

 .و نونه سنگک. یدوغ و سبز با

  ستیفرهاد من بلد ن ی...آقانیلیآ

 غذا خورد. نیا

 گرفت. ادیشما نشست خوردمن از شما  لطفا

 من مزاحم ستیخانم  درست ن ی... ولیفرهاد

 بشم شما

 فراد من خواست که شما نشست ی...... آقانیلیآ

 گرفت. ادیکه من  یزیمن خورد د با

 یمخلفات دنینشست و اول او شروع به کوب یفرهاد

 بود کرد. یدر کوزه سفال که

 منم انجام دادم. دادیاو انجام م یهرکار

 لقمه رو به دهن گذاشتم. نیاول و

 .یزی..واو خوشمزه هست د...نیلیآ

 .....نوشه جان .یفرهاد

 هم سفارش دادم. گهید یزید هیبود.من  یواقعا عال اوم

 فرهاد؟ ی...شما هم خواست آقانیلیآ

 .نمیشیتخت روبرو م ی.من رودیی.....نه خانم شما بفرمایفرهاد

 .نیشما نهارتون و بخور تا

 

 

 

 .میرفت نیماش شگاهیبه طرف نما یفرهاد ینهار همراه آقا بعداز

 بودم. دهید  نیمن پورشه.بود.چون امروز چند ماش یانتخاب نهیماش و

 بود.که من فعال پروشه نخرم. نیا یسبحان یو آقا زدانیو  دایبود.که نظر ش بیعج

 بد بود. اریدر تهران بس یوضع رانندگ البته

 .کردنینم تیرو راعا یرانندگ نیقوان و

 .نیبخر شیش ستیدو یسبحان یآقا شنهادیبه نظرم و البته به پ انیگفت...خانم دا یفرهاد

 .نیریبگ ادی رهاروی.و هم مسدیشهر عادت کن نیتو ا   یتا رانندگ هم

 خواست فعال.  شیش ستیپس همون دو ی....اوکنیلیآ

 تا بنا گوش باز بود. ششی.نزدمیکه مرده فروشنده باهر کلمه که من حرف م میبگذر

 .نمی.که کلماتو درست کنارهم بچرمیگیم ادیبالخره  یول

 کردم. یمن فقط فعل و فاعل رو درست استفاده نم دایش بقول
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 .شدیاون هم به مرور خوب م که

 و درخونه بفرستن. نیشد  فردا ماش قرار

 و نامه شروع بکارم بروم. هیدییتا یاول به دو وزارت خانه برا دیفردا که با یگفتم:که برا یراه به فرهاد یتو

 به ثبت بروم.تا خانه رو به نام خودم بزنم. دیروز بعد اول  با  یول

 بعد به بانک که حساب ها رو بنام خودم باز کنم. و

 .رمیبگ یبتونم  کارت عتبار تا

 روز پر مشغله به خانه برگشتم. کی بعداز

دستش بهم  دایده بودم.اگر شدا دنمویخبر رس لیمیا قی.فقط از طررمیتماس بگ دایبا ش یفرصت نکرده بودم.تلفن هنوز
 گرف یاز  دستم م یحساب شگونین هیحتما  دیرسیم

 لباس و شستنه دست و صورتم.به آشپزخانه رفتم. ضیتعو بعداز

 بخورم. یگرفتم.شام سبک میتصم

 کرده بودم. یرو ادهیموقع خوردنه نهار ز  چون

 قهوه خوردم.  رویش یوانیو ل کیک شام

 .دمیتخت  دراز کش یتلفن به دست رو و

 رو گرفتم. دایشماره ش و

 .....آلو  دایش

 .گذرهیخانم بدونه ما خوش م دای...سالم.شنیلیآ

 تازه  یدیدختر دوروزه  رس نیلیآ ی....وادایش

 به من افتاده. ادتی تازه

 شلوغ بود.امروز. یلیسرم خ دای.....شرمنده شنیلیآ

 .دمیهم که خسته رس شبید

 ؟یو نخوند لمیمیا مگه

 خبر دادم. دنمویرس منکه

 صداتو بشنوم. خواستیو من دلم م ی....بله خبر داددایش

 .میایب رانیبه ا دیو شهاب قراره  ع زدانی منو

 هم من زودتر اومدم. دیشا

 دلم برات  تنگ شده. آخه

 خانم  دی....اوه منکه همش چهار روزه تو رو ندنیلیآ

 .دمیچهارساله تو رو ند کنمیمن فکر م ی....اره،ولدایش

 .یزاریمنتشو سر من م رانیا یایب یخوای...آه چرا منیلیآ

 .یبگو دل تنگ مادرو پدرت هست خوب

 ؟یدیبابامو د نیلی....آدایش

 ....نه هنوز وقت نشده.نیلیآ

 .رمیخوانوادت م دنهیحتما به د سرفرصت

  ی.برو تنها نمونیکنیم ی...خوب کاردایش

 .رهیخونه حوصلت سر م تو

 .کنمیم نکاروی...حتما انیلیآ

 و شهاب حرف زدم. زدانیهم با  ی.کم دایصحبت با ش بعداز

 بود. امدهیمادرش و خودش به فرودگاه ن  نکهیاز ا شهاب

 کرد. یخواه معذرت
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 .دمی.چشمامو بستم و خواب هیو بق دایبا  ش یاز خداحافظ بعد

 زود بخواب رفتم. دمیدرست نخواب شبیچون خسته بودم.و د دی.شادونمینم

 

 

 

 شدم. داریکه ب صبح

 استرس گرفتم. باز

 شده. فیکه همه کارا رد دونستمیم

 .زدیباز  دلم شور م یول

 .دادیبهم م هیدییوزارت کشور نامه تا  دیبا آخه

 استرس نداشتم.چون  ادیوزارت بهداشت ز واسه

 .کنندیبخاطر کارم منو رد نم دونستمیم

 تماس گرفت. یفرهاد یآقا

 .نییپا امیم گهید قهیگفتم  چند دق که

 بالخره از خان هفتم یداشت.ول یکشو ر رفتنم سه ساعت معطل وزرات

 .رفتمیهر سه ماه به وزرات م دیرو گرفتم.هرچند  با  دهیی.و تاگذشتم

 باز خوب بود. یول

 وزرات بهداشت هم نامه  شروع بکارمو گرفتم. از

 شد.که سه روز درهفته نیقرار بر ا و

 کنم.و عمل  انجام بدم.البته اولش با نظرت تیزیو ماریقلب باشم.و ب یدولت مارستانیب

 رو عمل کنم. یقلب یمارایخودم ب گهیقلب.بعد چند عمل د پرفسور

 برم. یخصوص مارستانیبه ب تونمیسه روز هم م و

 بود.که بخواد مارستانیب سیبا رئ اریاخت گهیاونجا د که

 نه. ایعمل کنم، ماریبده ب اجازه

 گفتم.منو برسونه یروز خسته کننده .فقط به فرهاد هی بعداز

 چهارروز .خوب بود.به کارهام یعنیوقت داشتم . ندهی.تا اول هفته آخونه

 سفارش دادم.  رونیسر سامان بدم.و نهار هم از ب تونستمیم

 بعداز ظهر بود. مهیساعت چهار رو ن باینهار که تقر بعداز

 رختخواب رفتم. به

 کردم. میواسه هفت تنظ مویت گوشساع و

 شام. یمنو دعوت کرده بود.برا یسبحان یآقا

 رستوران. ای.خونشون میریبود.که معلوم نبود.شام کجا م نیاز ا تعجبم

 .میدیدوبار م یکی یسال بایرو تقر دایپدر ش یسبحان یآقا من

 بود. یتیمحترم و با شخص اریبس مرد

  یبچه هاش.چرا ول شهیپ ادیچند سال.نکه ن نیتو ا دمیرو دوبار د یخانم سبحان یول

 بود. کایکه امر یچرا تو مدت دونمینم

 پنج سال  بای.برخورد رودر رو هم  تقرمیبا هم برخورد نداشت اصال

 وشهاب بود. دایش ی.و بار دوم هم عروسگذاشتیمرگ خانوادم م از

 به من یخانم سبحان ییاونم در حد سالم کردن،خوشامدگو که

 .نیتاالر بود.هم تو
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 بگم.که چرا مادرت  دایکه به ش خواستمیم یچندبار

 خودش یبه رو دایش دمیخب د ینداره.ول دنمیبه د لیتما ادیز

 شدم. یشد.که منم منصرف م نیو  ا ارهینم

 نه. ایهست  ی.برا شام با حضور خانم سبحان دونمیهم نم حاال

 فکرا  بخواب رفتم. نیا با

 

 

 

 شدم.و حمام کردم. داریهفت ب ساعت

 پوست گرفتم.و خوردم. وهیم یو کم رفتم

 شدم یآماده م عیسر دیبود.با هشت

 امد یخودش به دنبالم م یسبحان یآقا چون

 رفتن رونیب یرو که برا یو قرمز یو شلور مشک کت

 دمیبودم.پوش دهیخر

 سرم کردم. مویقرمز و مشک یروسر و

 شدم یسبحان یلبمو زدم.و منتطر تماس آقا برق

 بود. یزنگ خورد.سبحان میگوش

 .و از خونه زدمدمیکفشامو پوش عیسر

 .رونیب

 یسبحان یآقا دم،یکه رس رونیب

 زده بود. هیتک نیدر ماش به

 .یسبحان ی.....سالم آقانیلیآ

 ......سالم دخترم.یسبحان

 جلو رو برام باز کرد.  دره

 دخترم. بفرما

 زحمت شد. ی...مرسنیلیآ

 سوار شد.و حرکت کرد. یسبحان

 جان؟ نیلی....چه خبر آیسبحان

 ،گفتم که خبرتون کنه یبه فرهاد ی....سالمت نیلیآ

 شد. فیامروز کارا همه رد که

 و سند خونه یبانک یحسابها یبرا یسبحان یآقا فقط

 .یدو روز کار نیوقتش با شما.البته تو ا 

 روز بعد یبرا ی.....آره فردا که کار دارم.ولیسبحان یآقا

 دنبالت. ادیم یآماده باش فرهاد گهیده د  ساعت

 و فرستادن برات؟ نی....ماشیسبحان

 گرفتن. لیتحو یفرهاد ی.....آره .آقانیلیآ

 قرار گذاشتن؟ یواسه سند  ک یسبحان

 صبح. ازدهی یکای.....فردا.نزدنیلیآ

 .نی..... خب پس فردا شما هم کار داریسبحان

 .یریبگ ادیرو خوب  رهایرفت و آمد کن.تا مس یفعال با فرهاد یول
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 نظرو دارم. نیهم نجایا کیباشه.خودم هم با وضع تراف نیلیآ

 صحبت شد. زدانیو  دایراه درباره اومدنه ش هیباق

 دخترم نییتوقف کرد.بفرما پا نیماش کیش یرستوران یجلو

 میدیرس

 

 .می.قراره به خونشون برکردمیشد،فکر م ینم باورم

 شدم. ریدلگ یفقط کم یکم نیهم واسه

 از من وجود یکردنه خانم سبحان یدور یبرا یلیدل  چه

 .ادیب دایحاال نه بمونه تا ش ی.ولدمیفهم یم دی.حتما باداشت

 نبود شما افتاد تو زحمت.  یراض یسبحان ی....آقانیلیآ

 .ی....نه دخترم چه زحمتیسبحان

 و من تشکر دیکش رونیرو برام ب یهم زمان صندل و

 .و نشستم.کردم

 رو به دستم داد. یکیبود. زیم یکه رو ییمنوها

 هم خودش گرفت. یکی و

 .خورمیم دهیو کوب کیشلی.....خب من شیسبحان

 نیکه شما گفت نی...من هنیلیآ

 که اومد.و سفارشات و گرفت گارسون

 شروع به صحبت کرد. یسبحان دوباره

 ییرایخونه از شما پذ دیدخترم من با نیلی...آیسبحان

 کسالت داشتن یحاج خانم کم یکردم ول یم

 .میاومد نجایشد.که ا نیا

 شما.واقعا من معذرت ی...من زحمت شد برانیلیآ

 نشد که شما افتاد به زحمت یاجی.احتخواست

 ،بابا جان. ستی...نه زحمت نیسبحان

 و حساب نکن. نیخونه .ا یایب دیسر فرصت با حاال

 کوب هست. یلیهم ک نی... همنیلیآ

 .نجایداره .من خوشم اومد از ا یکوب یفصا

 بود.مطمعنم یهرچ یچرا .ول دونمیشده بودم.نم یعصب باز

 از دعوت من به خونشون سر یخانم سبحان که

 زده. باز

 

 سوال.تونست کی دی..من خواست پرسنیلیآ

 د؟یپرس

 ....البته بپرس دخترم.یسبحان

 ... حاج کانم با من مشکل داشت.نیلیآ

 شم دخترم. یتوجه نم....میسبحان

 با یکردم دوباره کلمه به کلمه و کم شروع

 پرسشم. دنهیپرس آرامش

 ؟یسبحان ی....حاج خانم با من داشت مشکل آقانیلیآ
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 با شما نداره. ی...نه مشکلیسبحان

 تونه باشه؟ یم یکردن از من چ یدور لی...پس دلنیلیآ

 بگم ی.....چ یسبحان

 ادامه حرفشو نداد. گهید یاومدنه ،گارسون سبحان با

 دنبالشو نگرفتم. گهید منم

 خورده شد.و بعد  نمونیتو سکوت ب شام

 منو به خونه رسوند. یسبحان

 یسبحان دمید یبار خواستم دوباره بپرسم.ول چند

 تو فکر هستن. یبدجور

  نهایسرمو به پنجره برگردوندم و وبه  مغازه ها و ماش  منم

 کردم. نگاه

 

 

 

 .مگر چند روز بود.که اومده بودم.کردیم تمیاذ یبدجور  ییاحساس تنها دمیخانه که رس به

 آمدم. یم گهی.و چند ماه ددادمیگوش م دایبه حرف ش کاش

 و بنام خودم زدم. نیبه ثبت رفتم.و سند ماش یآن روز دوباره با فرهاد یفردا

 بود.بنامم زده شد. یکه به نام سبحان یتمام اموال یسبحان یروز بعد با آقا و

 کردم. یرانندگ نیشهر و چند بار  با ماش دنهیآخره هفته رو به گردش  و د دوروزه

 منحرف بشم ریاز مس خواستمیم یکنارم بود.و هر جا که اشتباه یکه فرهاد البته

 کرد. یم مییراهنما

 قدم یدولت مارستانیبه ب یرسم یپی.و آماده با تدیروز شنبه رس بالخره

 دو نفر ای کیدرمان آمده بودند.و  یکه هر کدام برا یقلب مارانیشلوغ و ب  یمارستانیب.گذاشتم

 داشتن. همراه

 در درمانگاه شروع کردم. مارانیب تیزیهماهنگ کردم.و کارمو با و مارستانیب سیرو با  رئ برنامه

 

 باشه.تا هرکجا نتوانستم حرفمو درست به ارمیدست ی.  پرستاروقرارشد

 بدهد.  حیتوض ماریمنتقل کنم.پرستار به ب  ماریب

 .دادنیانجام م یگراف یآنژ  دیبا ماری.و چهار بشدنیعمل م دیبا ماریب دو

 .نطوریهم هم گهید ماریبشن.و دو ب یبستر ماریشنبه شب چهار ب کیقرار شد.    که

 وقت عمل داده شد. ماریدو ب یجراح بخش  برا یتماس  با دکتر  خادم بعداز

 به بخش رفتم. یمیتمام شد.و همراه پرستار کر مارانیب تیزیو  هبالخر

 کرد. یخودشو معرف ییبخش با خوش رو زریسوپروا

 خوش برخورد و آروم.  اریبس ی.خانمیاحد خانم

 آشنا شدم فتیش یبا پرستارا یخانم احد با

 پرستار  یکاظم 

 پرستار یسیو

 و نجار. یدیحم

 یمنو خانم احد یبا همه آشنا شدم.و  معرف خالصه

 کردم.و تذکر دادم یبا آنها اظهار خوشبخت ییعهده گرفتن.من  هم از آشنا به
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 باشد. یخودمان نمانیجو ب یمن دوست دارم که با من راحت باشن.و کم که

 .کنمیو اصال گذشت نم ماریب یبرا یکوتاه یول

 خود. یخود.و کارهم بجا یبجا هایدوست پس

 نشست. یکارگر م یو حت اریتم لبخند بر لبانه پرستار و بهگف یبا هر کلمه که م میبگذر

 ییمارهایب تیزیو یبرا شونیدادن که ا شنهادیاز جراحان بخش بود.پ یکیاز  آن دکتر موحد که  بعد

 .میعمل کرده بود. سر بزن ایکرده بود.و  یاو بستر که

 

 

 

 گذشت. یبه خوب زیچ همه

 حاذق وارد بودند. یرانیکه پزشکان ا الحق

 از اونا نداشتم. یکه منم دسته کم البته

 انجام ندادم. ادیکار ز نکهیجدا از ا امروز

 خسته شده بودم. یول

 رفتم. یخصوص م مارستانیبه  ب دیهم با فردا

 .نجایا یباشه.البته نه بشلوغ نجایکنه که مثل  ا خدا

 و با همه همکاران و پرسنل بخش گذروندم.ر یبودم.و  جمع دوستانه خوب مارستانیساعت چهار ب تا

 قلب گفتم. یچند بار به پرسنل بخش داخل و

 .رمیبگ ادیآروم حرف بزنند.تا منم کلماتو  که

 .زدنندیشمرده حرف م یلیهم خ اونها

 .یهمراه با خستگ یبود.و کم یروز خوب  کال

 کردم. یکنارم نسشت و من رانندگ یبه خونه برگشتم.که باز فرهاد یفرهاد با

 مالحظه. یب یاز دست راننده ها اوف

 فردا بخواب رفتم. یبرا یفکر یریدرگ یشب با کم بالخره

 

 .دمیرو پوش یادار یست از لباسها هیصبح باز  فردا

 رفتم. مارستانیبه ب یبا فرهاد و

 وارد شدم. یوقت

 روبرو شدم. زیآروم و تم یمارستانیب با

 بود. شتریاونجا ب  یسرو صدا ی.نه ولشلوغ باشه یدولت مارستانیب نکهیا نه

 به انتظار  مارستانیاز ب رونیدر ب یرفتم.فرهاد  تیریمسئول حراست به بخش مد ییراهنما با

 .که اگر امروز شروع بکار نکردم.منو برگردونه خونه.ماند

* 

 کردم. یمعرف مارستانیب سییر  یبه منش خودمو

 نامه رو به دستش دادم. و

 یمورد آروژانس هیامروز بخاطر   مارستانیب سییگفتن شانس اوردم که ر ییبایبا لبخند ز که

 هستن. مارستانیشب ب مهیساعت سه ن از

 خدارو شکر که معطل نشدم. خب

 اومدن. رونیبعد ب قهینامه رو به داخل برد.و چند دق یمنش

 کردن. تیهدا مارستانیب سییبا احترام منو به اتاق ر و
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 شدم. مارستانیب استیوارد  اتاق ر  سییر دییزدم.و با بفرمابه در اتاق  یضربه ا به

 به احترامم بلند شدن. پیخوش ت یمسن  ول  یمرد

 خوشامد گفتن. و

 به دستشون دادم. مویاز تشکر پرونده  ادرا بعد

 هستم. یکردن.دکتر شجاع یآروم خودشون معرف ییخواندن .با صدا یاز کم بعد

 .دیخواند لمی...منم که اسمو فام نیلیآ

 هستم. انیدا نیلیآ

 خانم. رانیبه کشور ا نیخوش اومد یلی....خیشجاع دکتر

 ....ممنون دکتر. نیلیآ

 .میباش گهیهمد یبرا یخوب یهمکارها میتونیب  دوارمی.....امیشجاع دکتر

 .رنیبگ لیو تحو فی. شما  رو به قهوه دعوت کنم.تا پرسنل  صبح شنیاگه اجازه بد و

 .نیهست یزیشما دکتر سحر خ البته

 .که  همراه شما باشم.شمی.البته خوشحال منی....لطف دارنیلیآ

 بودند رمونیکه تو مس یقسمتها  هیراه دکترمشغول معرف نیاومدم.ب رونیهمراه دکتراز اتاق ب  بعد

 .میشد مارستانی.وارد رستوران بشدن

 دیمختصر و مف یلی.که من خدنیپرس یم مویصرف قهوه دکتر روزومه کار همراه

 دادم. حیتوض

 هستم نجایا یماه کیمن متاسفانه بعلت کسالت  انی...دکتر دایشجاع دکتر

 و به مارستانیب استیو دارن  ر مارستانیمن پسرم که نصف سهام ب بعداز

 .رنیگیم عهده

 هم  ساعت نه عمل دارن. امروز

 هستن یتخصص تو چه رشته ا شونی....انیلیآ

 هم جراح قلب هستن. شونی...ادکتر

 .نیتو اتاق عمل باهم همکار باش  یماه کیبه نظرم  البته

 نداره. ی....بله.مانعنیلیآ

 نداشت. یهم مانع واقعا

 داشتم.پس  یدولت مارستانیبرنامه رو هم تو ب نیهم

 .یدکتر شجاع شنهادیجا افتاده بود.پ برام

 پسرشون نطوریبه پرسنل و همرفته.و منو  یدکتر به بخش جراح یقرار شد  با همراه و

 به اسم  شونیصحبتاشون  اسم پسرشون نگفتن.فقط ا یکنند.خب  دکتر تو یمعرف

 از دکتر نگفتن. یادیز زهیکردن.چ یمعرف یشجاع دکتر

 و تحول کادر بخش تمام شده بود. لی.تحومیدکتر وارد بخش شد با

 من بعنوان جراح قلب. یمعرف نطوریهم و

 یخانم ساجد شونیبعد منو   به سر پرستار بخش سپردن.تا ا و

 آماده شدن   یاتاق کارمو نشون بدن.و هم منو به اتاق عمل برا هم

 پسر  بود .آماده بشم. هیکه با دکتر شجاع یعمل یبرا

 

 

 

 با لباس  یکه دکتر خواندمیداشتم م مارویب پرونده
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 عمل وارد. اتاق

 سبزه. بایقد بلند و تقر یمرد

 که داشت زیت ییچشمها با

 پسر باشه. یدکتر شجاع دی.حدس زدم که باکردیبرنداز م منو

 یقهوه ا ییسبزه.و چشمها یبلند و پوست یقد

 د؟یباش انیدا نیلیدکتر آ دی.....سالم خانم شما بادکتر

 پسر.درست گفت. هی....سالم.بله و شما هست دکتر شجاعنیلیآ

 به لب   یبا لبخند یدکترشجاع

 .می:درسته.فکر کنم.از امروز همکار هستگفت

 با هم. میباش یخوب یدارم که همکار دی....بله امنیلیآ

 باشه  تو اتاق عمل همراه با کار به شما ادمی...بله یدکترشجاع

 باهتون کار کنم.  یفارس زبان

 گرفت. ادیمن بلد هست کم کم  ماری...نه شما حواست داد به بنیلیآ

 ...بله اون که حتما حواسم هست.یعشجا دکتر

 .میرو منتظر نزار ماریکه ب میبهتر آماده بش انیدکتر    دا خب

 ...شما رفت من هم آمد.آماده شد.نیلیآ

   ی.....اوکیشجاع دکتر

 رفت و مشغوله شستنه دستهاش شد. ییبه طرف دستشو وبعد

 دکتر جوان و شوخ طبع روبرو هستم. کیمعلومه که با  اوف

 رو حرف زدنم تمرکز کنم.تا کمتر باعث مزاح دکتر باشم. شتریباشه ب حواسم

 دمی.دستهامو شستم و  با کمک پرستار دستکش پوشدمیکه پوش یهم بعداز لباس گان من

 وارد اتاق عمل شدم. و

 داره. یتو جراح یادیاونم سرعت عمل ز اوه

 شکافته بود. مارویب هی نهیزود س چه

 من باز شود. یبرا ییتا جا ستدیعقبتر به ا یکه کم دادیکه لوازم عمل رو به دستش م یگفتن پرستار با

 داشت ادیدادن.که گفتم:دکتر من عمل ز حیمشغول شد.و شروع کرد به توض دوباره

 که وارد هست من. دیدکتر خواست که من و شما عمل انجام داد.تا شما فهم فقط

 .نیچقدر تو کارتون وارد هست نمیبب نیستیمن به ا یجا نیاینبود.دکتر پس ب ادمی..... اوه دکتر

 داد حیتوض کمیرو نخواند شما  ماروی....بله حتما.فقط من تمام پرونده بنیلیآ

 هست. یچ ماریمشکل ب که

 ....بله حتما.یدکترشجاع

  دیبسته شده.که با  بایقلبشون  تقر چهیدر  شونیا

 .میو چاقو اونو درستش کن زریل با

 .کردیداشت  منو مسخره م اون

 .زدیباهام حرف م یآدمه ناش کی مثل

 واردتر هست.دکتر مغرور. ی.آخر عمل که کدمیم نشونت

 .میسه ساعت تو اتاق عمل بود بایمشغول شدم.و  با کمال صبر و  حوصله کارمو انجام دادم.تقر بعد

 تذکر به من نداشتگفتن و  یبرا یکه کارمو بلد هستم.چون دکتر حرف ومدینظر م انگاربه

 .کردیحرف داشت به کارم نظارت م یاروم و ب یلیخ و

 .میرفت رونیکه گفت از اتاق عمل ب یدیکه به لب داشت ،خسته نباش یبا لبخند  یاتمام جراح بعداز



RomanCity 
 من خانواده داشتمرمان  

 

https://telegram.me/romancity 67 

 

 ....خب من خوب وارد هست تو عمل؟نیلیآ

 نقصه خانم دکتر. ی....بله بله واقعا کارتون بدکتر

 کرد از من. فیتعر ی...مرسنیلیآ

 انینهار دکتر دا یبرا میبر نی...اگه اجازه بددکتر

 .دید ماریب کینی... من خواست رفت .کلنیلیآ

 گرسنه هست رفت من بعد اومد. شما

 دکتر. دیکنی...پس دعوتم رد مدکتر

 ...اوه نه نه من هنوز کار داشت.نیلیآ

 .ماریب دیرفت و انتظار نکش دیهست .با ادیز ماریب

 شما. نیشناس هست فهیچه  وظ ماراتونیبله خوشبحال ب.....دکتر

 ...شما که با رفتن من مشکل نداشت دکتر؟نیلیآ

 .کنمیم  یسرکش مارامی.منم بعداز نهار به بدی...نه ابدا شما به کارتون برسدکتر

 مرد. نیجواب پس داد به ا دیمرد هم غذا شد.با نینخواست با ا من

 شد. یباز حرف زدنم قاط یوا

 .یستیتو مجبور به قبول درخواست  اون ن نیلیآ الیخ یب

 وجدان که منو آروم کرد. یمرس

 .رونیشستنه دستام و لباس عوض کردن.از اتاق  اومدم ب بعداز

 رفتم. کینیبه طرف کل و

 

 

 

 .دمیاونو ند گهید یجدا شدن از دکتر شجاع بعداز

 هست که  ییمن.معلومه از اون مردها یبود،برا بهتر

 فکر رو در بارش دارم. نیچرا ا دونمیدله هست. نم یش و کمخو یادیز

 ندارم. یهست من احساس خوب یهرچ یول

 .کنمیکه اشتباه م دیشا

 ندارم. یبا کس یمشکل خاص یدولت مارستانی.در بگذرندیهم م  یاز پ روزها

 کند. یدر کارش اهمال م یکم یمواقع که پرستار یبعض مگر

 و بس. نیهم

 خودشو بازنشسته کرده و کار به دست پسرش یکه دکتر شجاع یاز وقت یول

 .میشویروبرو  م بایافتاده هروز باهم تقر یسپهر شجاع دکتر

 .ردیگیمنو به سخره م یقیهربار به طر و

 .کنمیقهوه خوردن رد م ایبرا نهار  یاون و مبن شنهادیهست که من پ یوقت البته

 شود. یوقت هست که زبانش شروع به کار م آن

 

 سشیکه دلم از رئ یمارستانیهستم.اونم تو ب فتیبخش اورژانس ش امروز

 هروزه اش عادت کردم. دنهیام.انگار که خودم هم به د دهیاز صبح او را ند بیخون است.عج یکم

 امروزش که  دنهیبودم.و ند یفکر دکتر سپهر شجاع تو

 اومدم. رونیکردن اسمم  از اتاق کارم ب جیپ با

 دارد..  یکه از  مشکل تنفس  ارنیرودارن م یدکتر مرد...پرستار
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 ....کجاست.نیلیآ

 ارنشی........دارن م پرستار

 یمرد ادیفر ی.با صدادیرو آماده کن ایاح اتاق

  نطوریو هم ماریرفتم.و هم زمان  از حال ب یطرف در ورود به

 .دمیپرس یانجام شده م یکارا

 به ما بود.کردم. رهیفقط خ سیخ یکه با چشماها یجوان  مرد

 .دیبرس ماریبه پرستار گفتم.به همراه ب و

 .میمنتقل کرد مارویب ایبعد به اتاق اح و

 و حتما  انسالیمرد م نیا اوردنیم رترید قهیکه اگر فقط چند دق یوا

 .کردیم تمام

 آمده بود. ماری.با لباس خانه همراه بسوختیمرد و همراهش م نیا یبرا دلم

 برگشت. ماریش من و دو پرستار همراه ببا تمام تال باالخره

 .ایاز اتاق اح رونیاومدم.ب تیساعت فعال کیبه  کیکه نزد یبا خستگ و

 . نمیتونستم چهراش رو بب ی، حاال م دمید ماربود،رویکه همراه ب یهم زمان مرد جوان که

 بور بایتقر ییو موها یقهوه ا یو پر و ابروان دهیکش یچهارشانه و قد بلند ،با صورت یمرد

 .یتونیز ییچشماها و

 آمد. یم یا افهی..به نظرم مرد خوش قیگوشت ییلباها

 ...دکتر دکترمردجوان

 هستم. باشما

 میمرد بودم که متوجه نشدم ،چند باره که صدا کلیکردنه صورت و ه زیغرق آنال آنقدر

 .کندیم

 .دیی....بله بفرمانیلیآ

 جوان....حال پدر  چطوره. مرد

 پدر شما. یبه.خدارو شکر رفع شد خطر برا...خونیلیآ

 نگاهم کرد. ی...کم مردجوان

 .نیدیزحمت کش یلیگفت:ممنون.خ بعد

 .نیانجام داد.هم  فهی...نه من فقط وظنیلیآ

 .مارستانیتوانست مرخص شد،از ب گریشما رفت بخش.و تا دو سه روز د پدر

 .نمیبرم  پدرمو بب شهی....ممردجوان

 بعد فردا اگر کوب بود.آمد بخش شما رفت وی یس ی...نه پدر شما رفت سنیلیآ

 .پدر را.دید

 استراحت کرد. یشما رفت خانه.و کم یول

 با لبخند ادامه دادم. و

 لباس هم کرد عوض. البته

 کرد. یلبهاشو باز م یکه کم یجوان...با لبخند مرد

 : حتما.گفت

 هستم. یموسو یرعلیمن ام یراست

 تم..خوشبخنیلیآ

 که به اتاق کارم برگردم. دمیراهمو کش بعد

 بلند شد. یرعلیام یصدا که
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 د؟یکن یخودتونو معرف نیخوای....و شما  خانم دکتر نمیموسو یرعلیام

 .من فکر نکرد الزم باشد.نیلیآ

 هستن. یکه پدرمو دوباره به کمک خدا برگردوند بدونم ک ی...چرا الزم که هست،با کسیرعلیام

 هست اسمم. ی.من کدی....فعال رفت شما خانه .فردا که آمد فهمنیلیآ

 سخت باشه. ادیاسم گفتن فکر نکنم ز کی یبرگردم خونه.خانم دکتر.ول دی....حتما که بایرعلیام

 هست  لجباز. یلی....اوه شما خنیلیآ

 شد. یهستم.راض انیدا نیلی.من آباشه

 باشما خوشبختم. ییاز آشنا انی.... بله خانم دایرعلیام

 کرد ،و رفت. یخداحافظ  بایز یبعد با  لبخند و

 قدم از کی دیدنده بود.تا اسم منو نفهم کیبود.چقدر  یآدم عجب

 اش عقب نرفت. خواسته

 سرمو بلند کردم.  یرعلیام هیبه تخس یلبخند با

 .کندیمنو نگاه م یخون یهست که دارد با چشمها یدکتر شجاع نیمن ا یخدا اوه

 باال انداختم یچه شده.شانه ا مگر

 جوان  یسرعت  به اتاق کارم برگشتم.و مشغول شستن دستهام شدم.و هم زمان به فکر مرد با

 شدم. یرعلینام ام به

 گفتم. دییبه در بفرما یضربه ا با

 خورد. یچشمم به دکتر شجاع نهیاز آ و

 .یکنیخوش و بش م نطوریا مارهای...با همه همراهان بیشجاع دکتر

 .اال من؟شهیشامله همه مذکرها م ای

 .دیگو یچه م دمینفهم چیشدم.ه یحرفش نم متوجه

 شما چه گفت. دی...من نفهمنیلیآ

 .یخودت و به کوچه چپ بزن دی...بله بادکتر

 ...منظور چه بود.کوچه چپنیلیآ

 حرف زد.من متوجه نشد.اگر خواست که جواب درست داد به شما. درست

 .میرو بشناس گهی.و دوست دارم بهتر همدادیمن از تو خوشم م نیلیآ نی....ببیشجاع دکتر

 .گمیم یچ یفهم یکه م نجایا تا

 .کردمیگرد شده نگاش م یچشما با

 گفت.منو دوست داره! یم چه

 ...چه گفت.منو داشت دوست.نیلیآ

 من  نخواست دوست داشت من را. یول

 .یکنیبرام ناز م یدار یخوایو م نی...چرا توهم ایدکترشجاع

 .یخواستگار امیبا خانواده ب خوامیروزا م نیآماده کن.چون تو هم خودتو

 (ی....وات !)چنیلیآ

 .یدیکه شن نی.....هم یدکترشجاع

 باش. بهیقر یمواظبه حرف زدنت با مردا یراست

 رونیحرف زد.لطفا رفت ب ادی....شما زنیلیآ
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 خسته هست. من

 !یخواستگار ادیب خوادیگفت،گفت م یچ یرفت.سپهر شجاع رونیحرفم از اتاق ب بعداز

 من. یخواستگار اونم

 هست. ضیمرد  مر نیا

 ازداوج کرد! یشود،بدونه شناخت با مرد یم مگر

 برود. مارستانیحتما به ت دیهست با وانهید او

 

 

 

 گذشت. یسروته سپهرشجاع یب یبا حرفها اونروز

 منطق باشد. ی،ب تواندیدکتر چقدر م کیبود.که  نیاز ا تعجبم

 گذشت. یدولت مارستانیبعدهم ب روز

 نهار ازمن ایبر  قهوه خوردن  یمبن یدرخواست گهیسپهر د  امروز

 .نداشت

 خودش و عوض کرده بود. هیرو

 گفتم. یدییدارم.بفرما ماریب نکهیضربه به اتاق خورد به گمان ا یوقت

 و بعد سر سپهر که وارد دمیبا دو فمجان قهوه  د یکوچک ینیاول س که

 شدم. اتاق

 شناسمون. فهی.....سالم بر  دکتر زحمتکش و وظسپهر

 ...سالم دکترنیلیآ

 به صورتش نگاه کردم. یفیبا اخم ظر بعد

 واال . ترسمی.مدینگام نک ینجوری....خانم دکتر ا سپهر

 .میشما بخور یزبان نیریدوست داشتم دوتا قهوه  با ش فقط

 .نیداگه اجازه ب البته

 امد. ینی....شما که بدونه اجازه با سنیلیآ

 از ی.تا خستگارمی.....من فقط دوست داشتم واسه عشقم قهوه بسپهر

 بدر بشه. تنش

 اونوقت عشقتون شما خواست.البته ی.....جدنیلیآ

 .دیکه  پرس  دیببخش

 خودم و بکنم. یسع خوامیم ی...نه ولسپهر

 .میمقبول افتاد دیشا یدیخدارو چه د حاال

 ن؟یشد ی...چنیلیآ

 تا سرد نشده. نیقهوه بخور دیی.بفرمایچی....اصال هسپهر

 من  قهوه نخواست . ی،ول ی...مرسنیلیآ

 کار خورد. بعداز

 کشوندم نجایرو جلو پرسنل تا ا ینیهمه س نی....پس  من اسپهر

 که نبوده. چیه واسه

 قهوه اش سپهر پزه. نیبخور حاال

 .گهید نیبخور

 نخواست شما  افتاد زحمت  گهیخواهش کرد د ی...من قهوه خورد.ولنیلیآ
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 خواست خودم به  خانم خادم گفت. من

 خانمو به جون بخرم. نیلیآ دنینازکش دی....باشه.چه کنم فعال  باسپهر

 .دارمیاگه من و عشقمو باور کنه.تا آخر عمرم نازشو  خر البته

  یجد یلیخوردم.بعد خ یرو برداشتم.و کم قهوه

 :....دکتر  خواهش کرد.اجازه داد.فقط همکار شد.با هم.فقط همکار.گفتم

 تو نگاه اول عاشقتون شدم.  نیمن از همون روز اول که اومد نیلی.....آسپهر

 عاشق شد. دنیبار د کی...واو مگر شما من شناخت!چطور با نیلیآ

 امکان نداشت. نیا

 .زنهیبودم.حرف مفت م مطمعن

 کدام از  چیمغرور بود.که با ه  یاشتباه بود.اون مرد یاول  از سپهر داشتم.کمکه روز  یحس  البته

 .زدینم کیت پرسنل

 و چند پرستار واسه  یهوشیبودم.که  دکنر خانم ب دهید چون

 که فقط باهاش حرف بزنند. خوانیبهانه م یتوجه سپهر  چطور  به بهانه و ب جلب

 سرد شد. نیقهوه تونو بخور زی....خانم دکتر عزسپهر

 نتونست خورد. گهید  ی.....مرسنیلیآ

 .نیلی....آسپهر

 . انینه .خانم دا نیلی....آنیلیآ

 اصرار نکردم. نقدریخانم ا هیهستم.تا حاال به  یمن مرد مغرور نیلی....آسپهر

 اطال اصرار نکردم. راستش

 رو بزارم کنار. یخودخواه خوامیمثل تو م یداشتن زن یبرا یول

 .لطفا.میمو بشناسمدت ه هی بزار

 .دیاز من دست کش  دینخواست شما با ی.....من فکر کرد.ولنیلیآ

 .کشمیباشه،من کنار م ینخواستن  تو  منطق لیاگه دل ی.ولی...اوکسپهر

 لجباز هست.گفتم که من فرصت خواست. ی....شما مردنیلیآ

 هم نگفت. لیدل

 هم اگه اجازه داد. وقت استراحت تمام شد. حاال

 .دید ضیرفت من مر شما

 با لبخند نگام کرد. سپهر

 ن؟یگیجواب فکرات و بهم م یک یگفت:باشه ول و

 ماه بعد. کی

 ماه که من از عشقتون سر کی.زی....اوه چه خبره خانم عزسپهر

 .زارمیم ابونیب به

 .یکنی.اتم که هوا نمهیهفته.کاف کی

 . دییگفت.اگر نه.من کال  نخواست.بفرما نکهی....همنیلیآ

 .دی.تا شماهم فکر کنمینیهمو بب مارستانیاز ب رونیاجازه بده ب ی.....باشه.ول سپهر

 نه ایآره  نیبگ دیتون یشناخت که نم بدونه

 .....شما بدونه شناخت عاشق شد.پس من هم مثل شما  بدونه شناخت جواب داد..نیلیآ

 رونی.من فرصت نداشت. شما  چرا اصرا داشت که رفت ب

 تا من فکر کرد. نجایا امدین گهیشما د 
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 به بخش رفتم. کیکلن مارانیب تیزیو  و یرفتنه سپهر شجاع  بعداز

 کنم. نهیکرده بودم.معا یرو که  بستر یمارانیب تا

 .البته با حضور سپهر.میکه صبح عمل کرده بود ماریب کی

 گذشته بودند. یشده از روزها یبستر  مارانیهم ب هیبق

 بود. یموسو دیوح یآخر ماریب

 افتادم. ماریهمراه  ب ادی تازه

 از اصراه اون روزش لبخند به لبم اومد. و

 گفتم: یموسو یپرونده به  آقا دنهید بعداز

 اگر درد داشت گفت کجا هست. یشما نداشت مشکل.ول پدرجان

 ندارد. یتشکر کرد.و گفت:که مشکل یموسو

 بود.وارد اتاق شد. یرعلیهمان ام ایهمراهش که پسرش  نیح نیهم یتو

 .دی.خسته نباش انی....سالم دکتر دایرعلیام

 . ستی.من خسته نیموسو یآقا ی....مرسنیلیآ

 ناراحت بود. یلیخوب هست.اونروز که  خل شما

 ....بله ممنون.یرعلیام

 رو کرد به پدرش بعد

 هستن که جان شما رو نجات دادن. یهمون دکتر شونی......آقاجون ،ایرعلیام

  

 .نیدیپدر....ممنون دخترم زحمت کش یموسو

 بازگشت شما. یانجام داد.خدا کمک کرد برا فهی....خواهش کرد.من وظنیلیآ

 نبوده.که دوباره چشمم ریتاث یکمک شما هم ب یصد البته.ول نکهیپدر.....ا یموسو

 باز بشه. ایدن به

 ...خدا شما نگهدار باشد.نیلیآ

 کردم. نهیشروع به معا بعد

 کرد.و سر ساعت هیدارو ته نیپسر ،گفتم:ا یالزم رو نوشتم.وبه موسو یداروها و

 .ماریخورد ب دیبا  حتما

 مطمعن شد.مشکل نداشت.تا فردا صبح مهمان ما هست نکهیا یگفتم:شما برا ماریبه ب بعد

 مرخص شما امضا کرد. برگه

 ندارن؟ یمشکل گهی....دکتر،پدرم حالشون خوبه.دیرعلیام

 قول داد که حتما دارو ها سر ساعت خورد. ی.....پدر خوب هست.ولنیلیآ

 پدر جان. باشه

 

 پدر .....حتما دکتر. یموسو

 وقت. چیاسترس داشت.ه ای یعصبان دی..و شما  نبانیلیآ

 چقدر استرس براتون بده. دینی.....بفرما آقاجون ببیرعلیام

 .دیبه فکر گذشته نباش گهید

  نیخواینم گهید نیبهتون بدن .بگ یخبر ای یهم خواست حرف هرکس

 .دیاز گذشته بدون یزیچ
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 ....پدرجان پسر شما درست گفت.گذاشت گذشته  همون گذشته ماند.نیلیآ

 پرت کرد.و فقط سرشو تکون داد. یرعلیبه طرف ام یپدر.چشم غره ا یموسو

 .نینداشت فیتشر یاومدن که ازتون تشکر کنند.ول روزی....دکتر مادرم دیرعلیام

 .... هستممارستانیهست.و روز بعد ب نجایروز ا کی...بله من نیلیآ

 ن؟یهست نجای...پس امروز تا شب ایرعلیام

 هستم. نجای....تا ساعت  هفت انیلیآ

 .گردندیاستراحت .ساعت چهار برم ی...مادر رفتن برا یرعلیام

 .میرسیمادر حتما  خدمت م با

 داد. انجام فهیچه.من گفت که وظ ی..خدمت برانیلیآ

 مادر زحمت افتاد. نخواست

 .رمیتقص یخواست مادرمه.من ب نی....ایرعلیام

 استراحت .مادر اونجا آمد. یمن وقت مالقات اتاق کار هست.برا ی...اوکنیلیآ

 ....بله حتما.یرعلیام

 .شهیهم دی...خب پدرجان مواظب باشنیلیآ

 اجازه. با

 انیگفتن:دکتر دا ینیاومدم.پرستار حس رونیکه ب ماریاتاق ب از

 .میافتاد یکنم.عروس فکر

  دیخانواده ترس نیهست.ا ی...چرا فکر کرد عروسنیلیآ

 خواست شخصا ماریب نیحتما همسر ا و

 نجات همسرخود. یکرد.برا تشکر

 ....بله حق باشماست.ینیحس پرستار

 .دمیاشتباه فهم من

 

 هیدر حد توص مارهایبه همراهان ب گهیکنم.که د یسع دی.من بااوف

 .دیاین شیپ یحرف زد.تا حرف ماریب یسفارش برا و

 

 

 

 .من به اتاقم رفتم.مارانیمالقات ب وقت

 استراحت کنم. یکم تا

 از آمدنم نه گذشته قهیچند دق هنوز

 به در خورد. ی.که ضربه ابود

 .دیی.....بفرمانیلیآ

  فینسبتا ظر یکلیو محجبه با ه بایز  یزن

 .میدیکه همراه داشت.زودتر د یشد.که دسته گل وارد

 ....سالم دکتر.زن

 ...سالم خانم .نیلیآ

 ....قابله شمارو نداره دخترم.زن

 ....مادر چرا زحمت افتاد .شرمنده شد من.نیلیآ

 هستم. یموسو ی....من خانم آقازن
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 .یخوش آمد خانم موسو یلی....بله خنیلیآ

 نشست خواهش کرد. دییبفرما

 ....ممنون دخترم.یموسو خانم

 .نیکه به همسرم کرد یتشکر کنم.بابت کمک اومدم

 .نیدیزحمت کش  واقعا

 ....مادر من کار خاص نکرد.خدا کمک کرد.نیلیآ

 انجام داد. فهیفقط وظ من

 ریتاث یکار شما هم ب ی.ولنیگیم زم،درستی.... عزیموسو خانم

 .نبوده

 شما لطف داشت به من. ی...مرسنیلیآ

 یازتون دعوت کنم.برا خواستمی.من م..یموسو خانم

 منزل ما. نیاریب فیتشر گهیهفته د آخر

 من نتوانست قبول کرد. یمادر ول ی....مرسنیلیآ

 دعوت و از طرف خودم و همسرم نی.من ادیتون ی....چرا نمیموسو خانم

 .کنمیشما م از

 .نیاریب فیتشر حتما

 درست که من به شما زحمت داد. ستین  ی....ولنیلیآ

 خوامیرو م یمهمون نیدخترم.ا ی....چه زحمتیموسو خانم

 .رمیحاج آقا بگ یمناسبت سالمت به

 .که خانواده رو هم دعوت کنم.نیشماره تلفن خودتون و بد لطفا

 

 چرا با حرفش بغض دونمیرو ندارم.تلفن بدم.نم یمن که کس ی!ول خانواده

 به گلوم وارد شد.با آب دهنم بغضمو قورت دادم یبد

 کرد. یزندگ رانیگفتم:خانواده من همه فوت کرد.من تنها آمد ا و

 .یحرفم بغض کرد نی.قربونت برم که با ازمی...ببخش عزیموسو خانم

 همه کسه بنده هاشه دخترم. خدا

 منو مادر خودت بدون. یدونینخور.اگه قابل م غصه

 تعارف نکن. گهید پس

 م دنبالت .بفرست نیخودت و بده.که هم موقع اومدن ماش شماره

 آدرس داد ،خودم آمد. ی....من شماره داد.ولنیلیآ

 .یکنی...نه آدرس رو گم میموسو خانم

 .شمونیپ یایخودت ب گهیدفعات د ی.برا یکه گرفت ادیفرستم،یم نیماش

 

 شما. شیخوشحال شد،که  امد.پ یلی...چشم .حاال که اصرار کرد.من امد.خنیلیآ

 .زمی.عزشمیمزاحمت نم گهی....پس دیموسو خانم

 شماره هم ممنون. واسه

 خواهش کرد. نیلیآ

 تعارفات معمول کرد. یکم یگرفتن شماره خانم موسو بعداز

 تعارف کرد. یلیخ هایرانیکه ا دمیفهم چون

 سر دردم بهتر شود. یگذاشتم.تا کم زیرو م سرمو
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 در اتاق بلند شد. یباز صدا که

 .دیی...بفرمانیلیآ

 .کندیم لهیمرد بد پ نیباز سپهر.،چرا ا اوف

 ....سالم.سپهر

 استراحت کرد! ی...سالم.شما نخواست من کمنیآل

 مزاحمه استراحتت شدم. یعنی نی....چرا نخواست.اسپهر

 یشجاع یآقا قای...دقنیلیآ

 اسم دارم.سپهر ،منیشجاع یآقا ینگ یه نقدریا شهی...مسپهر

 ....به چه مناسبت من شما به اسم صدا کرد.نیلیآ

 .میمدت همو بشناس هیقراره   نکهیبه مناسبت ا سپهر

 من فقط گفت ،گذاشت من فکر کرد.که یشجاع یآقا دینی.....ببنیلیآل

  چینه.خواهش کرد.ه ایقبول کرد،که با شما آشنا شد، خواست

 نکرد. گرید فکر

 .....باشه منم که قبول کردم.سپهر

 .دیکناسمو صدا  م،گفتمیشروع کن ییجا هیاز  نکهیواسه ا فقط

 ....هر وقت خواست شروع کرد.شما به اسم صدا کرد.نیلیآ

 از حاال شروع کنم. خوامیمن م ی....خوبه.ولسپهر

 .یکنی.شام دعوتمو قبول مزمیعز  نیلیآ

 کرد. تیاذ یلی...نه ...نه...شما من داشت خنیلیآ

 شما  بد است. تیشخص یبرا اصال

 ....من خودم هم موندم تو کار خودم.که چرا واسه ارتباطسپهر

 .کنمیرفتار  بدتونو   تحمل م نقدریشما دارم ا با

 ...من نخواست تحمل کرد.من خواست؟نیلیآ

 .خوادی...نه دل خودم مسپهر

 .خوبه.گهیوقت د هیواسه  میزاریهم استراحت کن قراره شامو م حاال

 باز تکرار کرد.  یولهم گفت، گریبار د کی....شما  نیلیآ

 .دی.تا فکراتونو بکنکنمی.....نه صبر مسپهر

 .ریخانم دکتر.روز بخ فعال

 

 من استراحت کرد. نذاشت

 

 

 

 کردم. ی.تمام روز خودمو خسته مگذشتنیهم م یاز پ روزها

 نکنه. تمیاذ ییتنها گردمیشب به خونه برم که

 .ومدیسپهر کمتر طرفم م گهید

 خروار عسل هیداره که با  یمشکل هیسپهر  یشنوم که انگار یپرسنل م یاز بعض  هایتازگ

 خوردش. شهینم هم

 که زدم.و بالجبار مجبورش کردم که باهام فقط در مورد کار حرف بزنه هستش. ییبخاطر حرفها  دیشا دونمینم
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 هست. یخانواده موسو یامروز روز مهمان بالخره

 نکهیکردن.و ا یاداوریباز   یرفتن  به مهمان یدوباره براگرفتن و  شبید یکه خانم موسو یتماس با

 رو به دنبالم بفرستن. یخونه رو گرفتن تا کس آدرس

 (رهی)سبز ت یبرم.کت و شلوار لجن دمیخر شیکه  هفته پ یبا کت و شلوار  شهیگرفتم.مثل هم میتصم

 بستم. ی.اونم لبنان یسبزو مشک ی.و  روسربپوشم

 .تا پررنگتر بشن.دمیبورم کش  یمداد به ابروها یبه لبام زدم.و کم یبرق لب و

 هم آماده کردم. مویو کفش مشک فیک

 هم مویپزشک فی.بهتره کرمیکردم.حاال که دارم م فکر

 ببرم. همراه

 بکنم. یموسو یهم از آقا یا نهیمعا هی تا

 یا مدرک معتبربفهمند طرف پزشکه اونم ب یخانوادگ یهایتو مهمان هی.کاف دایش بقول

 .کنندیادمو ول نم گهیگرفته.د کایاز امر که

 .زنیریم رهیداشته و نداشتشون و رو دا یهایماریب همه

 .دکمه تماس و زدم. میزنگ گوش  یصدا با

 ....آلو نیلیآ

 به گوشم خورد. بهیغر یمرد هیصدا

 هستم. یموسو یعل ری.من امانی.......سالم خانم دابهیغر مرد

 .نییپا نیاریب فیتشر نیآماده هست اگه

 .امیم گهید قهی. من چند دقنی.واقعا من و شرمنده کرد یموسو ی.....سالم آقانیلیآ

 .باعث افتخاره  بنده هست.که اومدم دنبال شما.انیخانم دا دیی....نفرمایرعلیام

 من  زود اومد. ی...مرسنیلیآ

 .مونمیمنتظر م نیی.من پانی.کارتون انجام بددی....عجله نکنیرعلیام

 ...باشه.نیلیآ

 هلو شدم. دایخودمو برنداز کردم.بقول ش گهیباره د هیقطع تماس. بعداز

 .گفتیبه من م شهیبود.که هم دایحرف ش نیا

 کفشام و قفل کردن در آپارتمان سوار آسانسور شدم. دنیپوش بعداز

 همه نی.منو اکردمیآسانسور دوباره خودمو نگاه م نهیبود.که تو آ بیعج

 تعجب داشت. یجا وسواس

 .به اطرافم نگاه کردم.دمیکه رس رونیب

 سوارش بود.به طرفش رفتم. یرعلیکه ام یمازارات نیبوق ماش یبا صدا که

 شد.و جلو اومد. ادهیهم پ یرعلیهم زمان ام که

 .دیی.بفرمانیسالم.خوش اومد یرعلیام

 همراه با صحبت در بغله راننده رو برام باز کرد و

 

 

 

 ما سکوت برقرار بود. نیب  ریمس تو

 افتادم که چه قدر یروز ادیکرده بودم.به  تعجب

 تخس یپسرا هیبدونه.شده بود شب لمویکرد تا اسم و فام اصرار

 .کردیم یرانندگ نیآروم و مت یلیاالن خ یول
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 .شدیپخش م نیتو ماش میمال یآهنگ و

 ی.و با تک بوقمیدیرس یدرب  بزرگ و قهوه ا به

 ستادیکنار درب به انتظار ا  یرمردیباز شد.و پ در

 کرد. یسالم رمردیوارد خانه شد.و پ نیماش 

 .میشد ادهیپ یرعلیام منو

 و بغل پارک کنه. نیبگو ماش می......آقا صادق به کر یرعلیام

 .میبه طرف ساختمان حرکت کرد یرعلیگفت.و با تعارف ام یصادق چشم آقا

 مختلف یبه رنگها ییشده.و چراغ ها یو  درخت کار یگل کار یییبایبود.به طرز ز یخونه بزرگ عجب

  اطیبوجود اورده بود.اونقدر محو  ح یقشنگ یروشن شده بود.فضا   اطیح نیب که

 بودم. دهیرس یخانم موسو یروبرو ی.که متوجه نشدم کبودم

 شدم. یمن متوجه حضورش نم دادیسالم نم یبه خانم موسو یرعلیام اگر

 .یخوش اومد زمی......سالم عزیموسو خانم

 خانم .باعث زحمت شدم. ی....مرسنیلیآ

 .زمیعز ی....نگو دخترم شما مراحمیموسو خانم

 ...مچکرم. نیلیآ

 .میبه داخل رفت یخانم موسو ییرهنما با

 کردن داخل خونه رونداشتم. زیآنال فرصت

 کردن. یگرم یورود ما چند خانم و آقا جلو آمدن و سالم احوالپرس با

 .گرفتمیگرم نم یراحت هم با کس یلیخ  ینبودم.ول یدمن آدم سر خب

 باهام داشتن که احساس معذب بودن یمیجماعت  چنان رفتار گرم و صم نیا  یول

 .نداشتم

 کرد. یافردا حاضرو بهم معرف  یموسو خانم

 یموسو هیحاج خانم  مرض مادرم

 .یحاج محمد موسو پدرم

 محدث خانم خواهرم

 یمجتب  برادرم

 یموسو دیشوهرم حاج حم پدر

 .یشوهرم حاج صفورا موسو مادر

 و

 کرد. یبرادر شوهر و خواهرشوهر هاشو بهم معرف بعد

 آمدن. یاسمها بگوشم آشنا م نیا چقدر

 آمدم. رونیخانواده بکل از فکر ب نیا یبا  تعارف و احوال پرس یول

 ته شد.که معلوم بود.خدمتکار  هستن  جلوم گرف یرو  خانم جوان وهیم ظرف

 تشکر کردم.  یبیبرداشتن س با

 که تشکر کردن که دعوت اونها رو قبول کردم.  یرعلیپدر ام  یآقا موسو حاج

 تشکر کردن. یموسو ینجات آقا یهرکدام از تالشم برا دوباره

 انجام ندادم. فهیبجز وظ یخسته شده بود.از بس گفته بودم.من کار گهید زبونم

 یرعلیکه ام زدنیهمه مشغول به حرف زدن شدن.دو به دو باهم حرف م بالخره

 بود.نشست. یخال یمن که صندل یامدم.و روبرو نیپله ها پائ از

 هست. زیندارم.که من جواب دادم.نه همه چ اجیاحت یزیکه چ دنیبه لب پرس یبا لبخند و
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 فش برگشتمکه به دستش زد.به طر یو ضربه ا یخفه ا غهیبا صدا ج  یموسو خانم

 .دیلباستون و عوض کن میبر نیخوایگفت:خدا مرگم بده اصال فراموش کردم که  بگم  اگه م که

 .ستین یازی.نی.....من راحتم .اشکال نداشت.خانم موسونیلیآ

 ...واقعا دخترم.یموسو خانم

 .دی....بله مطمعن باشنیلیآ

 که من تو جمع احساس خواستنی. فکر کنم مدادنیبار منو مخاطب قرار م کی قهیچند دق هر

 نکنم. یبیغر

 نه. ایدارد  گرید یبرادر ایخواهر  یرعلیبدونم که ام خواستیدلم م فقط

 کرده بود. تیبه من هم سرا اهایرانیا یحس کنجکاو یانگار

 بود. ادیشام هنوز وقت ز تا

 کنم. نهیو معا شونیخواستم تا اجازه دهند.که  ا یموسو یشمردم.و از آقا متیمنم فرصت و غن پس

 بودم. دهیموقع مرخص شدن ند شونیبودم.،و ا یدولت مارستانیب فتیروز آخر من ش چون

 شدم. یراهنما یبه اتاق یآقا و خانم موسو همراه

 حتما مصرف قرصها رو سر وقت بخورن نکهیوضع قلب و گرفتن فشار خون  و ا  دنیپرس بعداز

 رو هم یپدر و مادر منو حاج موسو  نیشینم تیجان اگه اذ نیلیگفتن:  آ یشدم.که خانم موسو بلند

 .دیبکن نهیمعا هی

 بود. شد،بهتریمهمانها  زده م نیروزمره که ب ینشستن و به حرفها کارینداشت.چون از ب یرادیا خب

 .ستین یاگه  مشکل نجایا ارنیب فیتشر یکی یکینداشت. رادی....انیلیآ

 بهتره. نجایاتفاقا ا ی.چه مشکلزمی......نه عزیموسو خانم

 بود. یکه بگمانم مادر  خود خانم موسو بایز بایمسن تقر یرفت و اول خانم بعد

 شد. داخل

 ندارم. یمسن......شرمنده دخترم.من به مهال گفتم  که مشکل آنچنان خانم

 ....شرمنده چرا حاج خانم.نیلیآ

 .دینیبش لطفا

 .  حاج خانم؟کنهیقلبتون درد م ینشستن گفتم.خب کجا بعداز

 اش  هست. نهیقفسه س یدرد در کجا   نکهیگفتن ا بعداز

 خونشون و هم گرفتم. فشار

 .و مشکل معده داشتن.کردیقلبشون مثل ساعت کار م ماشاهلل

 .سمیبنو نیتدیبراشون قرص ران خواستم

 ن؟یخانم اسمتون  بگ حاج

 هستم. یموسو هیمرض

 اسمها  نی.چقدر انمیب یدارم خواب م ایخدا  دیمهال وح هیمرض

 تکرار شده بود. میدفتر خاطرات مامان مر تو

 باشه. میخواهر مامان مر هیکنم.مرض فکر

 حال سکوت کردم. نیبا ا یول

 نوشت. یخودش هم م یلی.کاش مامان از فامکنمیمن اشتباه م دیشا

 بود. یمامان چ لیندونم فام نکه

 .دونستمیو نم شیرانیا یلیفام نیپدر رو  انتخاب کرده بود.واسه هم لیفام

 

 خانم. هیمرض بعداز
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 اومدن. یموسو یآقا مادر

 هم که  حاج خانم صفورا بودن. شونیا

 نبود. یهم فقط طپش قلب داشتن.که اونم به نسبت سنشون  مشکل حاد شونیا

 هم آقا محمد پدر مهال. یاومدن. و آخر دیحاج حم یموسو یپدر آقا بعد

 اومدم. رونیکامل هر چهار نفر از اتاق ب نهیمعا بعداز

 یرعلیام

 

 

 

 ن؟ینشد تیجوانها که اذ نی......خانم دکتر با ا

 نداشتن. یمشکل خاص چکدامی....نه خدارو شکر هنیلیآ

 .شهیهستن که اونم با مصرف به موقع داروها رفع م تیاذ کمیپدرتون   یموسو یآقا  فقط

 راست و دروغ یمادر از بس فکر گذشته و استرس خبرها یهمان حاج صفورا......گفتن:ا ای یموسو یآقا مادر

 .دنیگوش نم ی.که به حرف کسهستن

 یباشه.که باعث شده که آقا تونهیم یزیگذشته چه چ نیکنجکاو شده بودم.که ا بیعج

 .وفتنیبه سکته ب یموسو

 کرد. ی.من خواست فضولدی....ببخشنیلیآ

 .شهیشدن حاج آقا م تیباعث اذ نقدریبراشون افتاده که ا یگذشته چه اتفاق در

 دور به هم نگاه کردن. کی همه

 .ستین یخاص زهیگفتن ....چ یمادر حاج  که

 .کشنیاز کنکاش گذشت دست نم گهید پسرم

 نیبزنم تا شک خودم هم برطرف بشه.واسه هم یحرف خواستیم دلم

 حاج آقا؟ نی:گمشده دارگفتم

 نگاه کردن. یموسو یورت آقاسوالم همه به ص از

 سکوت کرد. یحاج موسو یول

 شد. یشام چ نیگفت:حاج خانم پس ا و

 بار پا نیاول یکه برا یا بهیدوست ندارن من غر نکهیمثل ا خب

 از گذشته بدانم. یزیخانه اش گذاشته ام چ در

 .دمیفهم زدنیکه م ییدو پهلو یاز حرفها زاهایچ یلیشب خ اون

 مادر هستن دلمو گرم کرد.و کینزد لیافراد فام نیا نکهیا باور

 ی.کالمادین شیپ تشیکه موقع یگرفتم.تا زمان میتصم

 .اورمینسبت به زبان ن نیا از

 برام جالب بود. یرعلیرفتار و منش ام بیوسط عج نیا اما

 .لیفام کیبه عنوان  یتونم بگم که دوستش نداشتم.داشتم.ول ینم

 هم داشت. گریبرادر د کیخواهر و  کیبه جز خودش  یرعلیام

 هنوز ازدواج نکرده. یو دوسالگ یبود.برام که چطور تو سن س جالب

 یرعلی.ام ستیبا یکه مادر در دفتر خاطراتش نوشته بود.م ییفهایتوص با

 کرده باشد. ازدواج

 یکه خود سهام دار بزر گش بود.و پدر یشرکت بزرگ با

 بازنشسته سپاه بود.  که
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 بود. دهیخانواده اش رس هیکالن که به او و  بق یبا ارث و

 .دهیهم به او رس می..که ارث مردمیبعدها فهم یحت

 .دانستنیم دیرو حق مصلم  وح نیهردو پدر  بزرگ ا چون

 که داشت گذشت. یادیز قیحقا دنیشب باهمه شوک و فهم اون

 بود. یشروع رابطه  من با خانواده موسو  نیا و

 .رفتمیآنها م دنهیهفته به د هر

 بود. یرعلیام یرفت و برگشتم به عهده  که

 خوب شده بود. بایسپهر هم  تقر رفتار

 .کردیعالقه خودشو باز گو م یبه طور لفظ دنمیهربار با د  یول

 به شمال بروم. یبود.و من  قرار  بود.با خانواده موسو دیبه ع کینزد بایتقر

 بروم. یدو هفته ا هیبه مرخص واستمخیوقفه  م یماه کار ب شیبه ش کینزد بعداز

 .میعازم شمال به شو  دیبود.که سوم ع نیقرار بر ا نکهیا و

 شوق رفتن رو  مضاعف کرده بود. نیهم ا زدانیو و شهاب و  دایش آمدن

 .کردیم یحال و احوال پرس یسبحان یآقا یدر طول هفته تلفن هنوز

 نبود. یاز همسرش خبر یول

 هم شکسته بشود. یخانم سبحان دنیطلسم د زدانیو  دایآمدن ش دیشا دونمینم

 .دانستمیرا نم یدور نیا لیدارد.اما دل لیدل کی یگرفتن خانم سبحان یدور نیمطمعن شدم ا گهید

 .زدمیحرف م دایهر روز با ش بایتقر یتلفن

 نگفته بودم. دایبه ش یاز  شناختن خانواده مادر حرف یل و

 .کردمیآمدن آماده م یکه به خانه ام م ییمهمانها یخودمو برا دیکم با کم

 موکول کرده بودم. دیحرف آخرمو به سپهر به بعداز ع یاز طرف و

 با اخم و تخم سپهر روبرو شده بودم. هرچند

 .کردیموضع م نیوسط منو وادار به عقب انداختن ا نیا یحس هی یول

 .یرعلینبود.جزء ام یزیحس چ نیا و

 .دیهفته مونده به ع کی

 شناسهیرو م یخواستم که اگه کس یخانم موحد از

 به خونم بکشه. یدست هیتا  بفرست

 بود. یرعلیام ریذهنم درگ یمدت بدجور نیا تو

 داره یاونم  به من حس نکهیداله بر ا یرفتار چیه

 .دمیرفتارش ند تو

 کرده بود. لهیکه بدجور پ یروز اول بجز

 .هیچ لمیبدونه اسم و فام تا

 آخر هفته ها اون مامور رفت و آمدم به خونشون بود.و تا زمان  هرچند

 .ومدیم شیبراش پ ی.مگر کار ضروررفتینم رونیاز خونه ب  خروجم

 .میو بخر نیسفره هفت س لهی.تا وساادیراهنما باهام ب هیهم قرار بود.به عنوان  سپهر

 و هم بهش گفتم. نیکنم.البته ا یبا احساس سپهر باز خوادینم دلم

 شوخ و بذله گو بود.کال همش با خنده  یلیرو تا شب گذروندم.خ یسپهر بعدازظهر خوب همراه

 و برگشتمون گذشت. رفت

 سال گذشتشو برام بفرسته نیعکس از سفره هفت س هیقرار بود. شب

 .نمیمنم  سفره رو بچ تا
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 مادربزرگم تنگ شده. یبعد چند سال امشب دلم برا بیعج

 دمشیکه ند یچند سال نیتو ا دونمینم

 خودش بوده. یکردنم از اون بخاطر رفتارها یشده.البته تمام دور ریپ چقدر

 مادر بزرگ به عمارت رفتم. یخانوادگ لیکه من همراه وک یروز رهینم ادمیوقت  چیه

 کنه. یباهام همدرد یرو سرم بکشه.و کم یدست محبت خواستیم دلم

 نشسته بود. شیتبزرگ و سلطن یصندل یشازده  رو هیاون مثل  یول

 .زدیاز خدمش حرف م یکیانگار با  و

 اجازه حرف زدن هم به من نداده بود. یحت

 که از  یدانشگاه همراه با پرستار کیخونه نزد هیتو  یسالگ جدهیشد.تا سن ه قرار

 کنم. یبود.زندگ جانسارانش

 بود.خودم برگردم.تا اون زمان درب خونه قفل  یدوباره به خانه پدر تونمیبعد م و

 .دونستیساعت آب خودرنمو هم م ینظر داشت که حت ریمنو ز اونقدر

 یزمان هیکه  یینبودم،که از خط قرمزها یمن هم دختر هرچند

 بود عبور کنم. دهیبرام کش مادرم

 بود. زدانیو  دایبا ش ییاتفاق خوب آشنا تنها

 بود. زیشک برانگ یاومدن اونها تو مجتمع ما کم البته

 .دنیواحد منو خر یواحد روبرو ادیبا چقدر پول ز لشونیکه وک ادمهی خوب

 .کردیفقط نگام م یاشک ی.که با چشمهامیدیرو د یاون زمان خانم سبحان من

 یاون ازم دور یبرم تو بغلش ول خواستیدلم م بیبار عج نیاول واسه

 .کردیم

 دوسال کوچکتر زدانیسال از من بزرگتر بود.و  کی دایبرام مهم بودن.چون ش زدانیو  دایمن فقط ش اما

 دمیترسیاز برخورد مادربزگ م ی.البته که من کممیزود باهم دوست بش یلیباعث شده بود.خ نیا و

 .رهیبگ هایبا خواهش و التماس از پرستار خواستم تا اجازه رفت و آمدمو به خونه  سبحان یول

 مادربزگ و جلب کرده بودم. نانیم اطمکه تنها بودم.با رفتار یخب تو مدت سه ماه که

 شد. لیتبد دیشد یزود به وابستگ یلیما سه نفر  خ یبا اجازه مادربزگ و  دوست خالصه

 شهیهم یبرا  یمادر خانم سبحان هیماریبخاطر ب یسبحان یخانم و آقا البته

 که در استخدام اونها بود. یو پرستار زدانیو  دایبرگشته بودن.و فقط ش رانیا به

 .کردیخواهر و بردار مواظبت م از

 دوبار اون  ایبار  کی دیآمد.من شا یم کایماه به امر شیکه هر ش یتا سه سال اول خانم سبحان بایتقر

 .نمیکه  من اونو نب کردیرفت و آمد م یخدا طور شهی.که فقط در حد سالم کردن بود.وگرنه که همدمید

 برام مهم نبود. یول

 ما مهم بود. یو مراقبتاش از هردو دانزیو محبتاش و  دایش فقط

 و مثل برادر دوست داشتم. زدانی من

 بود. نیهم هم زدانیاحساس  و

 بعدها که به خانه خودمان برگشتم. ی. ولگذرهیم یاز اون اقامت اجبار سالها

 کردن. یداریکنار منزل ما خر یمنزل یسبحان یبار با اصرار من  آقا نیا

 بشه. شترهیچند سال رابطه ما سه نفر  ب نیباعث شد.تو ا نکاریا که

 .میدیخوابیهم م شهی.و همچنان هم پمیشب خونه هم بود ونیشب در م هیکه  یطور

 .میدیهمو م طوریمون شهیاز پشت ش زدانیو  دایحاال  بعداز پانزده سال  درست هشت ماه بود.که من و ش و

 .انیب رانیچند روز هم بگذره که بچه ها زودتر به ا نیا کاش
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 .هیموقع ورد شون چه ساعت دونمینم

 .دهیبخاطر مادرش ساعت دقدق اومدنش و بهم اطالع نم دایمطمعنم که ش نویا و

 رهیگیرو م انهیمن و مادرش م نیب  شهی.همگهید داسیش ی.ولشهیدلم ناراحت م کمی خب

 .البته نه از طرف من.از طرف مادرش.ادین شیپ یکدورت تا

 اومدم. رونیاز فکر ب یگوش یصدا با

 خانم نیلی....سالم بر آدایش

 ن؟یاومد یادکی.صدات واضح مزمی.....سالم عزنیلیآ

 .میهست زدانی.منو می. اومدشبی...سالم ددایش

 .ادیب تونهینم  شهاب

 شد. فی....چه حنیلیآ

 ادیقول داده که تابستان حتما ب ی....آره،ولدایش

  یدلم تنگ شده برا نجایا ایب ی....اگه استراحت کردنیلیآ

 گرمت گلم آغوش

 زنگ زدم واسه ی.ولامی....قربونت منم دلم تنگ شده.حاال مدایش

 گرفتن یمهمون هیخونمون .مامان و بابا  یای.برمیبگ یدعوت شب

 .یکن تیخودتو  واسه خاطر من اذ یستی.مجبور ن دای.....شنیلیآ

 ناراحت نشه. ی.خانم سبحانامیب

 .اتفاقا مامان خودش گفتهیه حرفچ نی....نه بابا ادایش

 .یایبهت بگه که ب خوادیخودش م یبزنم.گوش زنگ

 .زمیعز یجان خوب نیلی....سالم آیسبحان خانم

 خوب هستن.چشمتون روشن بچه ها اومدن یسبحان ی.آقا نی.شما خوبیخانم سبحان ی...مرسنیلیآ

 زمی....ممنون عزیسبحان خانم

 از طرف من. یو دعوت کن نیلیگفتم.حتما آ دایش به

 خودم بگم بهتره. دمید یول

 خدمت تون. امی....چشم حتما منیلیآ

 .منتظرت هستم.ای....پس واسه نهار بیسبحان خانم

 .امیبراتون.همون شب م شهی....نه شما زحمت منیلیآ

 تنگ شده. زمیدلم واسه عز ای.....نه بیسبحان خانم

 دارم. زیسوپرا هی واست

 .رسمیخدمت م گهیساعت د هی...چشم.تا نیلیآ

 دخترم. ایزود ب ای....بیسبحان خانم

 .دایش دمیم ویگوش من

 شوک شدم.فکر کنم.بخاطر بچه ها  یحرف خانم سبحان از

 باهام حرف زد. ینطورینشسته بودن.ا ششیپ که

 برام داره؟ یزیچه سوپرا وگرنه

 .نیلی..آنیلی.....آدایش

 دای.....جانم بگو شنیلیآ

 ن؟یلیآ ی....شوکه شددایش

 یلی....اگه بگم نه که دروغ گفتم،آره خنیلیآ

 حالشون خوبه؟ یسبحان خانم
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 نخورده. یی.....آره حالش خوبه،سرش هم به جادایش

 حرف واسه ،گفتن داره. یلیبرات خودش خ ایب زود

 بگذرانم. دیبه خانه و خر یگرفته بودم.که کم یپنج شنبه بود.و من مرخص امروز

 بعد گذاشتم. یو نظافت  اتاقمو برا دی.کال خریسبحان یبا دعوت شدن به خانه آقا یول

 اونجا باشم. کی.که تا ساعت دمیعجله لباس پوش با

 .دادیبهم آرامش م بیعج  دایو به آغوش گرفتن ش  زدانیو  دایش دنید

 بار نیاول یسال برا نیبعداز چند یسبحان خانم

 به آغوش گرفت و صورتمو بوسه باران کرد. منو

 سرم نزده بود. یوسط دوشاخ رو نیا فقط

 داشت. شهیبهتر از هم یهم رفتار یسبحان یبود.که خود آقا بیعج

 شدن یحرفاش تمام م دایالبته اگر ش ی.و کممیحرف بزن ی.تا هم کممیبه اتاق رفت دایش شنهادی.به پ وهینهار و صرف م بعداز

 .میبکن استراحت

 .کردمیفراموش م دیرا با یدوم نیا که

 .اورمیسر درب یخانم سبحان زیاز سوپرا یهم مشتاق بودم.که کم خودم

 ندارد مشکل است. حیبه تو ض یلیم یوقت دایاز ش دنیحرف کش هرچند

 انجام بده؟ یقراره  چکار یخانم سبحان   دای.....شنیلیآ

 انجام بده! یمگه قراره کار ی....کار چدایش

 .گهینکن.بگو د تیاذ دای....شنیلیآ

 بزنم که  ممکنه اشتباه باشه. ی....منو مجبور نکن حرفدایش

 .کنهیم فیبه موقعش مامان برات تعر بزار

 .گهیمادرت بگه د شویتا باق کمشوی.گهی....آه  بگو دنیلیآ

 .شهی...نچ ،نمدایش

 بخوابم. کمیکوفت پس بزار  نیلیآ

 ؟یمدت تور نکرد نیرو تو ا یچه خبر از کارت.کس نمیرو بخوابم.بگو بب یچ ی...چدایش

 حرفا، نیا ادی.به من مهیچ ی.تور نکردنیلیآ

 جانم خنگ. یمورد خنگ نی...نه متاسفانه .از بس سرت تو کتاب بوده.تو ادایش

 ...من خنگم.من قصد ازدواج ندارم.فعال.نیلیآ

 بشکه بخرم. هیبرات  دی....اوه پس بادایش

 ؟ی....بشکه واسه چنیلیآ

 ،یتو  ترش نیلی....واسه انداختن آ دایش

 حرفاشو. یفهمم معن یمن درست نم زنهی.حرف منمیبب نی...بشنیلیآ

 خاله بشم؟ گهیمن د ستیخودت بگو.وقت ن از

 ....نه بابا حاال کو تا خاله شدن تو.دایش

 بخوابم. کمی...پس برو بزار نیلیآ

 .ینخواب ادیز ی...باشه ولدایش

 ....چرا؟نیلیآ

 .می.بزک دوزک کنکمی شگاهیآرا می....نوبت گرفتم بردایش

 .یزاریم بتیو تو ج شگری.بعدهم تو که خودت  صدتا آرامی....من که نمنیلیآ

 !یدیچشم شهاب و دور د ای

 .نندیمنو بب  فهیطا رویبعداز چند سال قراره ت نکهی....اول ادایش
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 شهاب اجازشو داده. بعدش

 ؟یری....ساعت چند منیلیآ

 .یایب دی.توهم بارمی....چهار مدایش

 .گهید کنمیم شیکار هی.خودم امی...گفتم که من نمنیلیآ

 .مامان واسه هر سه تامون نوبت گرفته.شهی...نچ نمدایش

 بشم. یرنگ رنگ خوامینم ادیمن بگم.ز ی....باشه.ولنیلیآ

 ....باز شروع کرد.باشه خودت به خانمه بگو.دایش

 نرفتم. شگاهیبه آر دایشدم.و همراه ش روزیمن پ بالخره

 .اونمرمینم دایکه من همراه ش دید یهم وقت یسبحان خانم

 شد. منصرف

 از شهر بود.وقت بود. رونیب ییالیشب که جشن در و تا

 با دو فنجان قهوه به کنارم نشسته. یخانم سبحان پس

 ؟یستی.خسته که نمیحرف بزن کمی  میوقته که هردو تنها هست نیبهتر االن

 گفته بود. دایکه ش یبود یزیسوپرا ری.اتفاقا همش فکرم درگدیی.....نه بفرمانیلیآ

 ......یسبحان خانم

 نوشته. سهینو یروز م هیدفتر خاطراتشو که گفته بود. میمر  ه؟مطمعنمیاسمم چ یدونیم

 .هینسترن ک یدونیم و

 ن؟یشما نسترن خانم هست یعنی... ی......وانیلیآ

 .زمی......آره عزیسبحان خانم

 .هم کالس و خواهر.میسال دوست بود نیچند میمر منو

 .میرو داشت گهیهمد یجوره هوا همه

 با خانواده من رفت و آمد داشت. میبود.که مر نیتنها مشکل ا یول

 که هر سال دهه ماه محرم میخونه مر کیبود.نزد هینیحس هی..چون  شناختمیمن نه.البته دورا دور همشون و م یول

 .شناختمی.و همه رو مدادیتک به تک خانوادشو نشونم م میاونجا و مر رفتمیم

 .میبر رانیاز ا میخواستیم یکه وقت یخالصه  بگم طور 

 اومد.اونم همراه ما شد. شیبراش پ میکه مر یمشکل بخاطر

 .میرفت هیبه ترک م،ویاز مرز گذشت یقاچاق یکه با چه مشقت میبگذر

 نامزدش شده بود. دیتاب وح یب بیبعد عج یروزها یروز اول خوشحال بود.ول میمر

 .دیوح ی.از دورکردیم هیتا صبح تو بغلم گر شبا

 .یکن یتاب یب نطوریا یاگه بخوا میکه مامان چند بار بهش گفت مر ادمهی خوب

 برگردونه تو رو. گمیاز اقوام دورمان  هاکان م یکی  به

 نداره. یا دهیفا گهید گفت،رفتنمیم میمر یول

 .کشهیبابا عطا منو م حتما

 .میریبگ کایاقامت از سفارت امر زایو میگذشت.تا تونست یبا هزار بدبخت هیسه ماه ترک خالصه

 کنه. هیگر دیوح ادیآروم بشه.و کمتر به  میباعث شد،که مر کمی  کایبه امر دنیرس

 .میعرض دو هفته  مشغول به کار شد نی.واسه هممیمشکل زبان نداشت میمر منو

 .ییتو کتابخانه.و من تو فروشگاه مواد غذا میمر

 با احسان نامزد کردم. کایسه ماه بعداز اومدن به امر بایتقر منکه

 .دادیخوش نشون نم یرو چکسیبه ه میمر  یول

 بود. میمر ونهیبرادرم د ماین
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 .کردیاون و داداش صدا م میمر ی.ولمیدیدیم میمامان  عشق و تو چشماش نسبت به مر منو

 .شدیروزگارش بهتر م دیآمد.شا یهمراه ما نم میوقت مر چیه کاش

 زود حامله شدم. یلی.از شانس من پنج ماه  بعدازازدواج خمیعجله داشت که زودتر ازدواج کن احسان

 داشتم. یبد یلیخ اری و

 .موندیمن م شیوقتش رو خونه ما و پ شتریشد که مامان ب نیا

 هم مایاونجا بود.ن شیکتابخونه و تا ساعت ش  رفتیصبح ساعت هشت م میاونطرف هم مر از

 رفت و اومدشون با هم بود. بای.تقرکردیهتل کار م هیتو  که

 .نهیاون و بب میتا بلکه مر زدیم واریخودشو به درو د میمر یخبریکالفه از  ب ماین

 خوادیم دویدست بکشه.اون نامزدش وح می.که از عشق مرمیحرف زد مایچند بار منو مامان با ن ادمهی خوب

 .کردیقبول نم ماین ی.ولادیبه چشمش نم یمرد چیه و

 نسبت به  یبرادر یرو برا ماین یتمام محبتا می.و مرکردیمحبت م میچپ و راست به مر و

 .دونستیم خواهرش

 

 بمونه. شمیشب پ یکه مامان مجبور شد حت یبد شد.طور یلیماه آخرم بود. و اون روز حالم خ 

 .موندیاون شب نم کاشیا

 رقم خورد. یاون شب بدجور مایو ن میسرنوشت مر چون

 مایکه ن یبد جوابشو داده بود.طور یلیخ میبهش گفته بود.مر یبود.وقت میمر وونهید  ماین خب

 کرده بود. یدست دراز میبه مر تیعصبان از

 به مامان خبر داده بود. مایکه ن یمسله حالش بد شده بود.طور نیهم به خاطر ا میمر

 حرف زده بود. میبگم.مامان هم اونقدر با مر یچ

 بتونه نکهیا یشد.که برا یراض میاونقدر التماس کرده بود.که بالخره مر مایاز اونطرف ن  و

 نامزد هم بمونند. یمدت هیرو قبول کنه  ماین

 .کردیبود.چون اگه قصد رفتن از خونه رو م یاز سر ناچار میبگم قبول مر  البته

 .شدیمدت سرگردون م هی دیبا

 فرصت بخره تا بتونه واسه خودش ینجوریا خواستهیخودش م شهیحتما پ و

 ره،یخونه بگ هیپسنداز کنه تا بتونه  شتریمقدار ب هی

 ممکنه مایکار ن نیهست.و ا یدیدختر مق میمر دونستیچون م  مامان

 براش مشکل ساز بشه. بعدا

 .دهیسه ماه رو م غهیص  شنهادیهردو پ به

 هم که از خدا خواسته. مای.نکنهیزود قبول م یلیخ   میمر

 غهیآخوند که اونجا بوده اونا رو ص هیو  رنیبه مسجد م میدوروزه مر یبعداز  بهبود عیسر

 .کنهیم

 .رهیدستشو بگ یحت مایجازه نداده بود.نا میمر گهیکرده بود.د یدست دراز میبه مر مایاون شب که ن از

  کنهیم ی.سع دهیبهش نم یکیاجازه نزد  میبه خاطر اشتباش مر نکهیا الیهم به خ ماین

 کنه. شتریب میو به مر محبتهاش

 شد نیکردم.و ا مانیوسط زا نیمنم ا میبگذر خالصه

 سر خونه ما  هیهرشب تا   ماین یمن باشه.حت شیدوباره مامان پ که

 .رفتیآومد خونه نم ینم

 .مایو ن میمر یگذشته بود.و دوماه از نامزد مانمیدو ماه از زا بایتقر

 برگشته بود. مایشب که ن ی.ولرنیم رونیباهم از خونه ب مایروز به گفته ن اون
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 صاحبکارش گفته بود. یبه سر کارش رفته بود.ول  مایخونه نبود.ن میمر

 هست که نامزد کرده یماه کیبه  کیبا هم دوست هستن.نزد هیمرد جوان  که چند ماه هیبا  میمر که

 رفته. نجایاز ا  و

 نبود. میاز مر یاثر چیه یزده بود.ول کرد،سریبه هرجا که  فکرشو م ماین

 شد. یبستر یروان مارستانیبه پنج ماه ب کیکه نزد یعصاب گرفت.طور یناراحت  ماین

 گرفته بود. یافسردگ ماین یماریاونطرف  مامان به خاطر ب از

 شده بود. یقاط یچ همه

 نهیب یرو که م مایاومده بود.به بچه هاش سر بزنه.که وضع مامان و ن   مییدا نکهیا تا

 برگردن. رانیکرد،که به ا یو اونا رو راض من

 بودن. شمونیپ مییدا یبچه ها نیو همچن هامییاز دا یکیکه خالم و  درسته

 سرش تو کار خودشو مشکالت خودش بود. یخب هرکس یول

 رو با خودش ببره. مایمامان و ن ییشدم.که دا یراض  نیهم واسه

 معافش کرده بود.  یبود.که دکتر کال از سرباز یبستر ماین مارستانیتو ت یهم دوماه اونجا

 سر دستمون مونده بود. یروان هی. فقط میدینرس ییجا  چیبه ه یو آوارگ یهمه سخت نیا

 نداشتم. میاز مر یچند سال خبر تا

 .دمشیبار تو فروشگاه لباس د هی که

 .دیبودم،شد ریازش دلگ هرچند

 .کنهیکنجکاو بودم.چه م یول

 :،گفتمیسرد یسالم و احوال پرس بعداز

 ؟یکنیچکار م یی کجا

 .نهیلیدختر دارم.اسمش آ هی:ازدواج کردم.گفت

 .مشید گهیاون روز دو سه بار د بعداز

 بود. مارستانیتو ب  دارمونید نیآخر یول

 خودش و شوهرش تصادف کرده بودن. که

 درجا فوت کرده بود. شوهرش

 کرده بود. یداخل یزیخودش خونر یول

 .مارستانیکه مادر شوهرمو اورده بودم ب منم

 اونجا بودم. نیهم بخاطر

 موندم. میسر مر بال

 موقع بردنش به اتاق عمل دستمو گرفت ، میمر

 باشه. نمیلیل بده حواست به آبهم قو نسترن

 شوهرم اونو دوست نداره. مادر

 .ارهیسرش ب ییبال ترسمیم

 چرا بد شدم. دونمینم

 دختر تو رو قبول کنم. تیمسوول تونمی:من نمگفتم

 چشماش پر اشک شد.  میمر

 که یتا زمان ینگهدار شتیقول بهم بده.که حرفام پ هی پس

 که منو درک کنه. یبزرگ بشه.اونقدر نیلیآ

 م؟یمر ی:چه قولگفتم

 . یدار یراز قول
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 و تمام منم که اهل  گفتیم یحرف هینداشت  یکردم.خب کار قبول

 نبودم. یزنک باز خاله

 برادرزاده خودته. نیلیگفت.آ میمر

 .ماستین دختر

 یمجبورم کن ی.آره،که  بتونیگی:دروغ مگفتم

 دخترت مواظبت کنم.آره؟ از

 و بهت گفتم. قتیحق نیخدا ع ی.بخداوندگمیگفت:نسترن باور کن دروغ نم میمر

 من برادرزاده شما هستم! یعنی ی.....چنیلیآ

 ن؟یدیدیهمه سال منو به چشم دشمن م نیچرا ا پس

 می،منو مر یتو هست.اگه تو نبود ریهمش تقص کردمی.....چون فکر منسترن

 .میموندیهم م کنار

 از همه بودم.گناهتر  ی.... من بنیلیآ

 ؟ی.به چدیکنیمنو محکم م شما

 ما؟یتجاوز به نخواستن ن به

 گفتم. میحرفا رو اون روز هم به مر نی.... تمام انسترن

 منو قانع کنه.گفت برو نسترن.  نکهیا یبجا میمر یول

 داره. ییمنم خدا نیلیآ

 تو اتاق عمل تموم کرد. میمر نکهیتا ا رفتمیخودم کلنجار م با

 باور مویمر یدل که اصال حرفا هیمن موندم و  و

 .نداشت

 وجدانم نتونست تورو به حال خودت بزارم. نکهیتا ا گذشت

 آپارتمان اجاره کرده. هیمجتمع برات  هیتو  میمادر شوهر مر دمیدنبالت  ،که فهم افتادم

 .یبرس یبه سن قانون تا

 .میو فکرهامونو رو هم گذشت میاحسان  نشست منو

 .نیتو و با هم دوست بش هیشد.که ،بچه ها  بشن همسا نیا جهیونت

 دونند؟یهم م زدانیو  دای....پس شنیلیآ

 .....نه اصال اونا خبر ندارن.نسترن

 .میدونیمنو احسان م فقط

 باشه؟ تونهیم یسکوت چند ساله و االن شکستن اون چ نی...پس انیلیآ

 و دو سال  ستیو گفت،چون بعداز ب دیکش یقینفس عم  یسبحان خانم

 چند ماهه که برگشته. ماین

 به من داره؟ یچه ربط نی.....خب انیلیآ

 و فرارش باعث شد. می....چون مریسبحان خانم

  دونستمینم یچند سال حت نیبره.و تو ا رانیبعداز خوب شدنش از ا ماین

 .کنهیم یزندگ یکره خاک نیا یکجا

 ران؟یا انیافتخار دادن ب مایاومده که آقا ن شیپ  ی......و حاال چه سعادتنیلیآ

 االن برگشته. نهیبیخواب که چند ساله م هی....به خاطر یسبحان خانم

 مامانم  شیکه رفتم پ شیهفته پ کیبار  نیچند ماه  واسه اول نیتو ا و

 و باهام حرف زد. دمید اونجا

 .رفتین اگه اونجا بود ،مماما شیپ امیب  خوامیمن م دیفهم یچند ماه هر وقت که م نیا تو
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 . رفتیجواب سالممو بده م اینگام کنه  نکهیو اونجا بود.بدونه  ا رفتمیاگه م ای

 گفت ینیاون روز باهام حرف زد.و بدونه  مقدمه چ یول

 دختر هیبه  میمر نهیب یساله  خواب م نیچند که

 بچه بده. نیمنو فراموش کن.حواستو به ا گهی.و مکنهیاشاره  م بچه

 شده و بعداز قهر چند ساله دایپ مایخواب آقا ن هیکه واسه  نینگ یخانم سبحان ی.و گفتم :وا میبلند  خند یصدا با

 سراغتون! اومده

 .نیلیآ یگیکه م نهیهم قایدق یسبحان خانم

 کنم. یمعرف مایمن منتظر اومدن بچه ها بودم،تا همه که جمع شدن.تو رو به ن و

 .نمیبب ماروین خوامی.من نمدی..؟نه اصال حرفشو نزننیلیآ

 ؟ینیپدرت و خواهر و برادرت و بب ی!دوست ندارنیلی....چرا آیسبحان خانم

 خانوادم بودن. می....نه من فقط بابا عطا و مامان مرنیلیآ

 ؟یدیم حیترج تیرو به پدر اصل ی.....اون اجنبیسبحان خانم

 که زنده بود. یکه چشم باز کردم تا زمان ی....آره چون از روز اولنیلیآ

 از لحاظا  محبت نداشتم.که االن بخوام بدونم پدرم  یکمبود چیپدر مواظبم بود.و ه هی مثل

 .هیو چه جور آدم هیک

 .ستیاون پدرت و مطمعن باش که محبتش کمتر از بقول خودت عطا پدرت ن نیلیآ ی....ولیسبحان خانم

 بخوام پدر صداش کنم. نکهی.چه به انمشیبب یمتجاوزه .و دوست ندارم حت هی....هست.اون به چشم من نیلیآ

 داشت. یاورژانس ماریتماس گرفتن.ب مارستانیاز ب  نیاومد،بگ دای.شرمیهم با اجازه من م حاال

 .گمیبرادرتون دروغ م دنیبار دارم بخاطر نموندنم و ند نیاول یبار برا هی

 .میخانواده مر شهیتو رو ببرم پ یاگه بمون دمیو،قول م.نرکنمیخواهش م نیلی....آیسبحان خانم

 

 .اون خبر نداشت که  خدا اونارو سر راهم قرار داده.کردیفکر م یچ اون

 .نمییبب مارویحال من دوست ندارم بخاطر خانواده مامان ،ن نیبا ا ی....ولنیلیآ

 به اتاق مهمان رفتم.تا لباس بپوشم. یبلند شدم.و  از کنار خانم سبحان بعد

 هم به دنبالم . یسبحان خانم

 .نرو.بمون.کنمیخواهش م نیلی.....آیسبحان خانم

 .یکه خودت بخوا ی.تا زمانکنمینم یاصال شمارو بهم معرف باشه

 .شهیناراحت م یلیخ دایش یبر اگه

 .شهیناراحت نم دای....نه شنیلیآ

 .نیبهش بگ نیگفترو که به من  ییتمام حرفا براشون

 .بمون خودت بهش بگو.زنمینم ی....نه من حرفیسبحان خانم

 .نیلی.آکنمیم خواهش

 .و با التماس نگام کرد.دیمانتو رو از دستم کش بعد

 .نیلیباشه آ نرو

 نطفه هیاز   دیبفهم نکهیا دیدونیبود.م نیهمه حرف برام سنگ نیبمونم.ا  تونمیمن نم ی...ولنیلیآ

 داره. یچه حس بد نیاومد ایبدن تجاوزه

 .دیازم واسه موندن خواهش نکن شهیم

 .دمیپرس یروحان هیمن از  نیلی.....آیسبحان خانم

 خوندن. تیمحرم غهیص عیسر مایچون بعداز کار اشتباهه ن یپاک تو

 .یحالل زاده هست تو
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 .کنهینم ی....باز تو اصل مسله فرقنیلیآ

 شده!  ی،مامان ،چ نیلی......وا آدایش

 ؟یزنیبا بغض حرف م یتو چرا دار نیلی.آ یکشیم نویلیچرا مانتو آ مامان

 

 

 

 57 پارت

 برم. دیاومده با شیبرام پ یکار هی.من  دایش ستین یزیچ

 .یبپرس یاز خانم سبحان یتونیم بعدا

 ؟یمهمان یایب یخوای.مگه نمی.....کجا بردایش

 تماس گرفتن. مارستانیگلم گفتم که از ب نه

 .گرفتمیبره.منم داشتم جلو رفتنش و م نیلینزار آ زمیعز دای.....شیخانمسبحان

.. 

 .دمیمانتو پوش عیحرف زدنه مادرو دختر من سر وقت

 .رونیاز در اومدم ب و

 واریسرمو بکوبم به د خواستمیم گهید زدانیسوال  با

 کجا؟ نیلیآ

 .رمیم دارم

 باشه زینگخاطره ا یمهمان هی.....چرا دخترم امشب قراره یسبحان یآقا

 همه. واسه

 .ادیمتاسفانه خوشم نم شیزیاز خاطرانگ نیمن ا یهستم.ول انی....بله در جرنیلیآ

 .رونیهم پشت سرم اومدن ب یو خانم سبحان دایش نیح نیهم تو

 ......احسان نزار بره.یسبحان خانم

 ؟یکنیم هیگر یشده.چرا دار ی....مامان راستش بگو چدایش

 نگام کرد. یاشک یبا چشمها یسبحان خانم

 ؟یخانم سبحان دیزنیحرف نم ؟چرایبدون یخوایم ی.....چنیلیآ

 من بگم؟ نیخوایم

 .نییسرشو انداخت پا یسبحان خانم

 بود،من زدم. یچه حرف نیخدا ا یا

 که. دنیفهم یامروز نه فردا م یبالخره که چ یول

 کرد مساله زنانست داشت یکه فکر م زدانیبا توهم هستم.چون  زدانی، دایش نی.....ببنیلیآ

 بعداز حرفم چند قدمه رفته رو برگشت. نیتو اتاق.واسه هم رفتیم

 .شمیشما م ییدختر دا یبه گفته خانم سبحان من

 .کردنینگاه م یحرفم هردو با تعجب به خانم سبحان نیا با

 بودن. یاز طرف خانم سبحان یدی،منتظر تا نیلیآ یگیم یهم زمان با گفتن :چ و

 .رونیفرصت استفاده کردم.و  از خونه زدم ب نیااز  منم

 اونجا بمونم. گهیتونستم د ینم

 برام سخت بود.که قبول کنم.که آلبرت )عطا(پدرم نبوده. یلیخ

 بودم. ریدلگ میاز مامان مر یکم دیشا و

 تونست باز گو کنه. یبود.که نم یا گهید زهیهرچ ایحاال که  خجالت  کاش
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 نوشت. یتو دفتر خاطراتش م حداقل

 مامان تا زمان فرار از تهران و نوشته بود. یول

 .خواستیم ییتنها یبدجور دلم

 .یمدت  رودر رو بشم با خانواده سبحان هیدوست نداشتم تا  یحت گهید

 که  مدنظرم باشه ییجا یول رفتیم نیماش

 .خوردیزنگ م میگوش نطوریذهنم نبود.هم تو

 .یسبحان ی.خانم و آقا زدانیدا،یش

 دوست نداشتم جواب بدم.مطمعن بودم.پام به خونه برسه من یول

 در خونه منتظرم هستن. زدانیو  دایش

 .یموسو یآقا یو کج کردم به طرف خونه  نیفکر سر ماش نیا با

 بلد نبودن. گهیرو د  اونجا

 .دمیکش یفکر نفس راحت نیا با

 تا حاال بدونه  نکهی.و ا رمیافتاد که بدونه خبر دارم م ادمی تازه

 اونجا نرفتم. رنیدعوت بگ نکهیا 

 و زدم کنار.حاال چکار کنم.برم،نرم. نیماش

 اون خانواده رو کرده. ی.دلم هوارمی.آره مرمیم

 تنگ شده. یرعلیهم دلم واسه ام کمیفقط  کمی راستش

 سپهرو جا بدم خوامی.و بجاش مکنمیحس و تو وجودم سرکوب م نیوقتها ا یلیخ

 .کنهیدل قبول نم نی.نکه دست خودم باشه.نه اشهینم

 قراره باهاشون برم شمال. نکهی.و هم ادی.هم دو روز مونده به عرمیم

 روندم. یموسو یآقا یو روشن کردم.و به سمت  خونه  نیفکر دوباره ماش نیا با

 خونه باشه. یعل ریام کاش

 هم نیبه هم ی.ولهیحرف زدنمون در حد حال و احوال پرس هرچند

 هستم. یراض

 شدم. ادهیپ نیو کنار  خونه پارک کردم.و از ماش نی.ماشدمیرس بالخره

 هفت بود. کینزد ساعت

 خانواده  نیکردم.از ا دایاونطور که شناخت پ الیخ یب

 بازه. شهیمهمان  هم یخونشون به رو در

 اجازه فکر کردن به خودمو ندادم.و زنگ  زدم. گهید

 .دیخونه به گوشم رس یآقا ی.که صدادیطول نکش شتریب هیثان چند

 .هی....کدیوح آقا

 .نمیلیآ یموسو ی...منم آقانیلیآ

 دخترم.بفرما تو بابا جان. ی....به به خوش اومددیوح آقا

 که از لفظ بابا جان دلم مالش رفت. آخ

 خر( دایکردم.)بقول ش فیک یچ مثل

 گرفتم دیکه از کالم آقا وح یلبخند و انرژ با

 م.و به طرف ساختمون رفتم.وارد شد عیسر

 مهال خانم در رو باز کرد. که

 ...سالم حاج خانم.نیلیآ

 زره شده بود. هیچه عجب خانم دلم برات  ی،خوب زمیخانم....سالم عز حاج
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 که بد موقع مزاحم شدم. دی...ببخشنیلیآ

 .ستین یجون خبر نیلیاز آ گفتمیم ی.امروز به حاجزمیعز هیچه حرف نیخانم....ا حاج

 .یخودم زنگ بزنم .حاال که خودت اومد خواستمی.میای.که بکردمیم ادتیزودتر  کاش

 .زمیتو عز ای.بیکرد یخوب کار

 لبخند وارد خونه شدم. با

 کرد. مییجان دست پشت کمرم گذاشت و به سمت هال راهنما مهال

 مبل نشست بود.که جلوم بلند شد. ی.رودیوح آقا

 .....سالم حاج بابا.نیلیآ

 .ی....سالم دخترم خوش اومدیحاج

 .کنمیخواهش م دییبفرما ی...حاجنیلیآ

 که مزاحم شدم. دیببخش

 خونه خودت. نجای....نگو دخترم، ایحاج

 حاج بابا. ی...مرسنیلیآ

 .انیبچه ها هم م یبخور وهیم کمی.تا زمیعز نیخانم....بش حاج

 ...چشم.نیلیآ

 دخترم. شهیدلمون برات تنگ م یمکه.نگفت یحاج یحاج ی....خب بابا رفتیحاج

 .رمیبگ یدو هفته رو مرخص نیبه زحمت تونستم.ا ادهی.کارم زدی....شرمنده باور کننیلیآ

 هم دل تنگ بودم براتون. خودم

 .یاومد یبابا ...خوب کرد حاج

 دلم براش تنگ شده. بی.عجنمیو بب نیلیآ خوادیگفت دلم م یحاج خانم م امروز

 ....حاج خانم لطف دارن به من.نیلیآ

 ....خب چه خبر یحاج

 خونه. امی.همش کار بعد هم خسته و کوفته می...سالمتنیلیآ

 شام بخورم. یشبا حت یبعض کنمیخستم که فرصت نم اونقدر

 .یبش تیجا کار کن.تا کمتر اذ هیاز کارت کم کن.الاقل  کمی....خب بابا یحاج

 ...خودم هم بفکرش هستم.نیلیآ

 کار کنم. یدولت مارستانیفقط تو ب امخویم

 وارد شد. یچا ینیخانم...با س حاج

 .زمی.خودت و از پا ننداز عزیکنیم یخانم....کار خوب حاج

 .رمی.برات پوست بگیخورینم وهیجان چرا م نیلیآ

 چسبه. یهوا م نیتو ا بی.عجخورمیم ییچا یندارم.ول لینه حاج خانم م ی.....وانیلیآ

 جان. نیلیآ یتو حرف زدن مشکل ندار گهیخانم....خدا رو شکر د حاج

 خنده نگاش کردم. با

 گرفتم. ادیهم  یا کهیت هی ی.که فکر کنم از هر زبون و لهجه ازنمیسرو کله م مارای:حاج خانم از بس با بگفتم

 اهلل  اومد. ای یحرف زون.صدا نهیح تو

 . یرعلیجز ام یکس گفتیطپش قلبم   م و

 که به قلبم وارد شده بود.کنترل کنم. یدستمو مشت کردم.تا بتونم لرز  یرعلیوارد شدن ام با

 بودم. دهیو ند یرعلیبه دوماه بود.ام کینزد

 با حاج خانم حرف زده بودم. یچند بار و

 به چشمم الغر شده بود. بیعج
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 داخل شد.  نییبا سر پا نطوریهم

 گرفتم. یشیسالم کردن ازش پ با

 .دیی.بفرمانی.حال شما خوبه. خوش اومد انی...سالم خانم دا. یرعلیام

 .شهیم تریطرز حرف زدنش رسم نمیبیو م یرعلیچرا هر بار که ام دونمینم

 فاصله دمیکه روز اول ازش د یاز حالت کنهیم ی.داره سعکنمیحس م چرا

 افتاده. یچه اتفاق یعنی.رهیبگ

 .ارمیسر در ب شیریکناره گ نیاز ا یجور هی خواستیدلم م یلیخ

 تامل کردن  نینشستم و از ا عی.سرستادمیست که سرپا ا قهیچم شده بود.االن چند دق من

 .دمیخجالت کش خودم

 خودمو لو دادم. یرعلینکنه با نگاهم به ام یوا

 به اطرافم نگاه کردم. یچشم ریز

 رفته بود. یرعلیامبود.حاج خانم هم بعداز  جواب سالم  یو یکه  حواسش به ت یخدا رو شکر حاج خب

 .دمینفس راحت کش هی دنیفکر که منو ند نیا با

 که تو بشقاب که جلوم بود.کردم. یخودمو مشغول پوست گرفتن پرتقال و

 رفته بود.که من متوجه نشده بودم. یرعلیام یک اما

 فرار کرده بود.  ممیاونم از نگاه مستق یانگار

 هنوز پا برجا نباشه. یلی.ازدواج فاممیطبق گفته مامان مر کاش

 ازداوج کنه من چه کنم. یبا کس یعل ریکه اگه ام یوا

 اومد .بهش از عالقم بگم. شیپ تشیاگه موقع کنمیم یسع یعنی.زارمیمن  نم نه

 .کنمیکارو م نیهم آره

  یک یوا یاومدم.ا رونیحرف زدن  از عالم خودم ب یصدا با

 .کردنیم یو همسرش اومده بودن.داشتن با حاج خانم  حال و احوال پرس  نیرحسیام

 بودم. دهیزنگ و نفهم یو احساسم به اون بودم.که صدا یرعلیغرق  ام اونقدر

 خودم حرص خوردم. یهمه حواس پرت نیاز ا  واقعا

 دست دادم. نیرحسیهمسر ام با

 رزا کنارم نشستن. کشیبا دختر کوچ نیرحسیهمسر ام مایفاط

 .زمیعز یجان خوب نیلیآ ی.....چطورمایفاط

 .دختر گلتون خوبن.نی.شما خوب ی...مرسنیلیآ

 خوابن؟ زمیعز

 .کردیم یتاب ی.آره از بس امروز بزمی....ممنون عزمایفاط

 .کنهیم هیگر یلیچشه .خ دونمینم

 گوشش. ای....حتما دلش درد گرفته.نیلیآ

 .شدیآروم م یکم دادمی.... آره دلش درد گرفته بود.چون  شکمشو که ماساژ ممایفاط

 .هیکرد به گر یبعد شروع م قهیچند دق یول

  نهیس دنیبخاطر مک خورنیم ریسن چون از مادر ش نی...معموال بچه ها تو انیلیآ

 .شهیهوا تو معدشون جمع م کمی

 .نیریبگ خوردن حتما آروغ اون و ریهر بار بعداز ش دیکن یسع

 خوردن ری.چون بعداز شرهیم ادمیوقتها  یبعض ی.ولدونمی.....آره ممایفاط

 .خوابهیم عیسر

 .نی.کار خودتون انجام بدنیشما کار به خوابش نداشته باش ی.ولیناز ی....اخنیلیآ
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 کنم. دارشیب ادیدلم نم  خوابهیکه م کمی. دارهیتمام روز ب ی...وامایفاط

 ن؟یمادر شام خورد مایخانم......فاط حاج

 .نجایا می...نه مادر جون از راه دکتر اومدمایفاط

 مادر؟ یخانم...دکتر واسه چ حاج

 نذاشته برامون.از بس هر دفعه به جاش شیوروجک آسا نی.....انیرحسیام

 زود خواستم که پدر بشم. نکهی.از اشمیم مونی.کم کم دارم پشکنهیم درد

 .دیخند مایبعد به چشم غره فاط و

 عروسک و دکتر. نیا  میسرپا نهار بخورم بدو بر دیبا امیبخوابم .خسته از سرکار که م زارهی...خب خانم نمنیرحسیما

 .قلقشون دست شنی.کم کم خوب منینجوریاول هم یخانم.....مادر بچه ها ماها حاج

 .کشنینفس م هی.هم پدر مادر شنیم تیکمتر هم خودشون اذ گهید وفتهیم مادر

 .نجایبرگردم ا رمیرو بگ مای...خدا از زبونتون بشنوه.وگرنه مجبورم دست فاطنیحس ریام

 بچه رو دست  هیکه سر ده ماه  یکه بابا بش ی....پدر سوخته تو که اونقدر هول بودیحاج

 .نجایا دمیراهت نم گهی.بعدش هم من بدونه نوه خوشکلم دیانداخت خودتون

 بچه پنج ماهه! هیبه  یمارو فروخت یعنی....حاج بابا واقعا که.مایفاط

  نقدریبابا جان.حاال هم ا زیگوشواره هم عز زیبابا...خب گوش عز حاج

 .مونهی.فردا رو دستتون منیبد جلوه ند دخترمو

 

 .میحرف حاج بابا همه شروع به خنده کرد نیا با

 بود. دهیرو شن یآخر حاج کهیت یکه وارد شد.انگار یرعلیام

 عروس خودمه.از حاال هم من نشونش کردم واسه پسرم. گفت: عروسک عمو که

 مثل اون آدمه که پدر نداشت دنبال عموش یخانم.....گفت:مادر تو هم شد حاج

 بعد  به یخواستگار ماهیواسه فر  میبده بر تیگشت.شما اول رضا یم

 .وفتیپسر داماد کردن ب فکر

 .دمیشن یم یمن چ یکردن.خدا خیحرف حاج خانم دستام  با

 .کردیم ینی!انگار تمام خونه رو دوشم سنگیهم واسش نشون کردن که برن خواستگار یدختر یحت یعنی

 نیبگه من ا ایکردم.منتظر بودم.بگه نه.من فعال  قصد ازدواج ندارم. یرعلیاخم نگاه به ام با

 .خوامینم نیکه شما نشون کرد یدختر

 ندارم. یگفت:باشه منکه حرف هیکه مطمعن بودم.زور یبا لبخند یرعلیام یول

 .دیکنیدست دست م خودتون

 

 .دنیرو تو سرم کوب ایبا حرفش تمام دن یانگار

 .کنمیو سرکوب م رمیکه چند ماهه دارم باهاش کلنجار م یحس یعنی

 کنه.چه زود به بار ننشسته  رینتونسته بود.حسمو به خودش  درگ یمرد چیکه تا حاال ه یمن

 .کردمیخشک م دیو با حسم

 نیاز ا خواستمی.و من از درون تمام بدنم به لرز افتاده بود.سردم بود.مزدنیحرف م اونا

 

 

 

 هم خونه

 حس شده بودم. ی.از بس بخوردمیم نیشک زم یشدم.ب یتونستم.چون اگه سرپا م یکنم.اما نم فرار
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 بودم. امدهین نجایآمد.کاش امشب ا یحرفم نم گهیبزنم.فقط شنونده بودم.آخه د یحرف  نکهیشام بدونه ا موقع

 بود. دهیته کش یرعلیبا حرف آخر ام تمیظرف گهید امروز

 االن تو خونه خودم بودم.و زار زار به حال خرابم  خواستیدلم م فقط

 .کردمیم هیگر

 اشتباه بود. هی رانی.کال اومدنم به اکردمیکم فکر م کم

 نمیاومدم.ا ایتجاوز بدن هی.از دمیاز امروز که فهم نیا

 کردم. یبا تبر قطعش م دیکه هنو به بار ننشسته با یعشق از

 

 جان. نیلی.آ نیلیخانم....آ حاج

 ...بله . بله حاج خانم.نیلیآ

 .یکنیم یخانم...مادر چرا با غذات باز حاج

 گهید زهیچ هیبرم  یغذا رو دوست ندار نیا اگه

 درست کنم. برات

 مدته کم اشتها هیه.من هم خوب یلی....نه حاج خانم.خنیلیآ

 .شدم

 شهیهم دیبا ادهی....بابا جان شما زحمتتون زیحاج

 چند ساعت تو اتاق عمل ی.که بتوننیبرس تونیتغذ به

 .نی.اگه شده به زور سر وقت غذاتون و بخورنیباش سرپا

 .اگه شده به زورکنمیم ی...بله حق با شماست.چشم سعنیلیآ

 لقمه غذا بخورم. چند

 .ینش خوابیب  یخانم....پس بخور مادر شب  از گرسنگ حاج

 راحت باشن. انیخانم دا نی....مادر من بزاریرعلیام

 گرفتن که اهل تعارف ادیکردن  یکه زندگ ییجا شونیا

 .خانم؟گمی.درست منباشن

 تو حرفتون. دی....بله شک نکننیلیآ

 

 با اخم نگاشون کردم.خدا رو شکر که هم سرشون و

 کردن. یبشاقبشون بود.و نگاه نم تو

  یشنونیتو پ یبا تعجب نگام کرد.و با اخم یرعلیام

 انداخت. نییو پا سرش

 یحاج خانم چند قاشق به زور خوردم.که شب از گرسنگ بقول

 نکنم. ضعف

 فکر خراب خواب به چشمام حرام نیامشب  با ا یباطل الهیچه خ هوم

 و مطمعن بودم. نی.ابود

 اجازه ندادن تو جمع کردن  مایشام حاج خانم و فاط بعداز

 کمک کنم. زیم

 رو جلوم وهیخانم با اصرار بشقاب م حاج

 .گذاشت

 .ی.تو که شام هم درست نخوردزمیعز بخور
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 هم مایمنو فاط یریپوست بگ وهیم کمیتو  تا

 میدیانجام م کارارو

 پوست وهیحرف سرمو به م یهم حوصله کمک نداشتم.ب خودم

 سرگرم کردم کندن

 و حاج خانم هم متوجه شدم. دختر مایفاط یحرفا تو

 .دیرسیبود.هم فردا از راه م میخانم که اسمش مر حاج

 عازم شمال بودن. دیحرفاشون روز دوم ع  طبق

 قرار بود،منم همراهشون برم. یعنی هه

 برام مونده بود. یتوان گهیمگه د یول

 امیعشوه ب کمیخودم متاسف شدم.چطور بلد نبودم. از

 مدت به طرف خودم نیرو تو ا یرعلیام یبا زبون باز ای

 یدختر بودم.که بقول همکارام اونور آب زندگ هی.واقعا من بکشم

 زنانه رو بلد یاز رفتارها چکدامیبودم.پس چرا ه کرده

 .نبودم

 دختر کم سن و سال از من بهتر بلد بود.که با جنس هی دیشا

 داشته باشه.تا اون و به طرف خودش یچه رفتار مخالف

 .یکنه اما من چ جذب

 و تو گذشتش خودمو گم میاونقدر بعداز مرگ مامان مر  من

 یچیبودم.و اونقدر غرق درس شده بودم.که ه کرده

 بلد نبودم. یزنانگ از

 ویعلنا باخته بودم.اونم کس ییدست و پا یب نیحاال با ا و

 از همون روز اول چشممو گرفته بود.و بعد هم که که

 بود. میمامان مر لینامزد و فام پسر

 کرده بودم ریو آسمون گ نیزم نیمن ب حاال

 دیاز حاج خانم پرس مایبود.که .فاط یوقت میدیاوج نا ام تازه

 با خانوادش هم همراهمون به شمال یمجتب ییدا بالخره

 ان؟یم

 .انیم دیروز پنجم ع یلحاج خانم گفته بود.بله.و که

 .شدیحساب آخر هفته م نیا با

 و به خودم جذب یرعلینظر ام تونمیدو روز م نیا یعنیچه کنم. ایخدا

 مشورت کنم. دایبا ش کمی شدیکاش م ی.اکنم

 .دادینشونم م یراه کار هیاون  دیشا

 برم. دایاومده محال بود.که طرف ش شیبا وضع پ یول

 خودمو آروم کنم. کمیکه بتونم  یتا زمان حدااقل

 کنه. یتونست االن برام کار یهم نم دایش پس

 بودم.که اصال متوجه ریباخودم و احساسم درگ اونقدر

 آماده.و دست حاج خانم ییظرفا شسته شدن.و چا ی.کنشدم

 قرار گرفت پشت کمرم تا منو با خودش همراه کنه که

 .زنمیم جیسالن تازه متوجه شدم که چقدر  گ به
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 کرد. یم با تعجب نگام مخان حاج

 جان؟ نیلیشده آ یزیچ

 خستم حاج خانم . کمی نه

 دمنوش درست هیاالن برات  رونیب میبر زمیعز ایب

 .گهیمن برم د نینه حاج خانم اگه  اجازه بد  یایدرب یکسالت و خستگ نی.از اکنمیم

 .زارمیوقت شب مگه من م نیا یخانم....وا مادر کجا بر حاج

 با گرفتن دستم منو به سمت سالن برد. و

 بود.نشوند. یرعلیام کینفره که نزد هیرو مبل  و

 کن .تا براش دمنوش درست کنم. ییرایجون پذ نیلیمادر از آ ریخانم....ام حاج

 شمی.برم خونه استراحت کنم،خوب منیخانم  زحمت نکش حاج

 خودمون شهی.بعدهم بمون پیبر میبزار شهی....کجا دخترم مگه میحاج

 بشه. یخونه تنها که چ یری.میریکه تا دوهفته سرکار هم نم شما

 چند روز مارو تحمل کن بابا جان. هی

 دینکن یچوب کار هایرانیمزاحمتون هستم.بقول ا شهیبابا منکه هم حاج

 .منو

 خنده. ریزدن ز مایو فاط نیرحسیو ام یرعلیحرفم.ام نیا با

 نگاه چه قشنگ مثل خودمون نیرحسی.امشهیباورم نم یگفت:وا مایفاط

 .زنهیم مثال

 دمیخانمو د نیلیاول که آ یروزا ادمهیگفت:آره  نیرحسیام

 .کردیزور سالم م به

 انداختم.و لبمو به دندون گرفتم نییخجالت سرمو پا با

 مثل نجوا بود.به گوشم یکه تو شلوغ یرعلیآروم ام یصدا که

 دیرس

 از سرشب تا حاال از بس ینکن ابن لبو زخم کرد 

 .یدندون فشارش داد با

 حرفش دلمو به رقص انداخت نیا

 اونم تمام مدت حواسش بهم بود! یعنی

 اومده بودم نمیزتریکسو کار به چشم عز یب نیلیمن آ یعنی

 .ایراه ب نیلیآ نیبار با دل ا هیخدا  یا

 رو فراموش کنه. ماهی.و فرنهیکن.منو بب یکار هی خودت

 .شهیم یعنی

 به دندون شتریدوباره لبمو ب رفتیکه قنچ م یحرفش و دل نیا با

 جمع شل بشه.و راز نهفته درونم یجلو شمی.مبادا نگرفتم

 بشه. آشکار

 

 .شدیم لیشب سال تحو فردا

 شب رو اونجا گذروندم. یاصرا خانواده موسو به

 به صبح رسوندم. یرعلیحرف ام الیو با خ شب

  هیداده  به خواستگار تیرضا یرعلیام نکهیبا باز گو کردن دوباره ا یول

 بروند. ماهیفر
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 تو ذوقم زده شد. یحساب

 ازداوج یخانواده موسو یبا دخترا یموسو یپسرا دیبا ی.طبق رسومه خانواده موسوکردمیقبول م دیبا یول

 .کردندیم

 تو دفتر خاطرات مامان خوانده بودم. نویا

 .شدی.خشک مزدیکه تازه داشت تو دلم جوانه م یحس دیابحال من که ب بد

 .خواستیرو نم یدلم به رفتن و همراه شدن .با خانواده موسو گهید

 اونها رو دوست نداشته باشم.ابدا. نکه

 نه. ایتنها ماندن حقم بود. یکم اما

 با ساک لباسم به اونجا برگردم. نکهیبه شرط ا ی.ولرمیاسرار تونستم اجازه رفتن و بگ با

 به زبونه یرعلیرو که اسمش به همراه ام دهیند ی ماهیکه سخت بود.فر بخدا

 .یرعلیکنار ام نمیشده بود.رو بب یجار همه

 خاموش کرده بودم. مویعصر گوش روزید از

 .ستیدر خونم ن زدانیو  دایاز ش یساعت خبر نیبودم.که ا مطمعن

 شدم. درهم وارد خونه یفکر با

 رو نداشتم. یچکاریه حوصله

 .کردیم یدهن کج زیم یبودم.رو دهیکه با ذوق همراه سپهر خر ینیهفت س سفره

 همه دیبعد با ی.ولرفتمیمسافرت م نیداده بودم.به ا یکه به حاج یقول بخاطر

 بود. ییتنها رمی.تقدشدمیخانواده هم  دور م نی.واز اکردمیرو فراموش م زیچ

 داشتم. یسبحان یو خانم و آقا زدانیو دایتماس از ش ستیبه دو کیرو که روشن کردم.نزد ویگوش

 .کندیبرخورد م یبا خانم سبحان یبدجور یدیشبه ع نیا  دایش دونستمیم

 فرستادم. دایش یبرا یامیپ زدانیو  دایبخاطره ش پس

 مدت تنها باشم. هی خوامیحالم خوبه.و م که

 .دمیتخت دراز کش یداغون رو یروح و روان با

 هستم مایمن دختر ن دونستیم نکهیبا ا یبود ،برام که خانم سبحان جالب

 در نقش مادر دوستم به من محبت کنند. یوقت نخواست که حت چیه یول

  خواستیم مایبازخواست نشدن از طرف ن دیو شا مایحاال بخاطر برگشت ن و

 نشان بدهد. یخود

 خواستیآشنا م هیفوت کرده بود.دلم  میکه مامان مر .چقدر اون روزهاخواستمیمن نم یول

 کند. یباهام همدرد یکم تا

 .خواستمینم گهیکسه د چیو ه یمحبت تازه رو از طرف خانم سبحان نیا پس

 .دادمیبه سپهر جواب مثبت م ی.و برگشتنرفتمیسفرهم با همه خوب و بدش م نیا به

  ندهیدر آ دیبدونه عشق داشته باشم.شا یداشت که ازدواج یرادیا

 .شدمیسپهر به اون عالقه مند م یمحبتها با

 .دادمیم لیتشک یخودم خانواده ا یآوردم برا یکه م یادیز یامد مهم نبود.باز با بچه ها یهم بوجود نم یعالقه ا اگر

 داشته باشم.که مثل خودم تنها نباشن. یادیز یبچه ها خواستیم دلم

 .زارمیسپهر م یشرط رو برا نیت اسر فرص حاال

 تلخ زدم. یفکر لبخند نیا با

 .چند ماههستیمعلوم ن یچیکرده.هنوز ه وانهیتورو د یرعلیتو چه مرگت شده!عشق ام نیلیآ

 . ستی.و حاال هم که اصال سپهر برات مهم نیسپهرو سرگردون کرد که

 .یکنیفکر م دهیکه تازه به سن بلوغ رس یکه مثل نوجوان دهیواقعا بع یتو که پزشک هست از
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 باش. الیخ یرو ب یبساط عشق و عاشق نی.ایکودک هست مگر

  یتوش گذاشته بودم،دوباره وارد خانه  مویشخص لیکه وسا یساک با

 شدم. یموسو یآقا

 .شدیم لیسال تحو نیبود.و اول فرورد دیع فردا

 خانم به استقبالم اومد. حاج

 .زمیعز یخانم......خوش اومد حاج

 .دیطول کش نقدریاومدنت ا چرا

 و بفرستم دنبالت. یرعلیام خواستمیم گهید

 شد. ریکار داشتم.تا اونا رو انجام دادم.د کمی...ممنون حاج خانم.نیلیآ

 .زمینداره عز بیخانم......ع حاج

 نشونت بدم. میبر ایاتاق باال رو آماده کردم.ب واست

 برم.خودم  دیکدوم اتاق با نیحاج خانم.بگ نی.....زحمت نکشنیلیآ

 باال. نیپله ها بر نیاز ا دیپله ها رو نبا نیدرد ا ی.شماهم با پارمیم

 .زمیحاج خانم.......باشه عز 

 باال اتاق دوم سمت چپ و برات آماده کردم. یپله ها که رفت از

 امیبزارم .لباس عوض کنم.ب لموی....ممنون.پس من برم وسانیلیآ

 شما. کمک

 شامه که اونم زینمونده.فقط م یخانم......دست درد نکنه.کار حاج

 .کنمیو شوهر رو بچه ش اومدن.آماده م میمر یوقت

 ....باشه.پس با اجازتون.نیلیآ

 ساک از پله ها باال رفتم. با

 دست مبل هیو یهال دوازده متر هیاوپن و  کیآشپزخونه کوچ هیاتاق و  چهار

 تو هال بود. یراحت

 .رونیاز اتاق اومد ب یرعلی.که امکردمیر رو برم نگاه مبه دو داشتم

 .نیخوش اومد ای....سالم خانم دایرعلیام

 که مزاحم شدم. دی.ببخشیموسو ی.....ممنون آقانیلیآ

 خودتونه. یخونه  نجایخانم .ا هی....مزاحم چیرعلیام

 دییبا بفرما د،ویکه حاج خانم نشونه داده بود.کش یدستش و به طرف اتاق بعد

 کنارم گذشت. از

 .ارمیکوه اعتماد کم ن نیکمکم کن.جلو ا  ایخدا

 کنم تا خودش اعتراف کنه. یکار هی دیبا

 بره. شیمنوال پ نی.اگه به همارمیکم م  تونمینم  ینجوریا

 اتاق که شدم. وارد

 یمتر شیفرش ش هیو  یشیآرا زیم هینفره با  هیتخت  هیو  زیاتاق تم هی با

 و چند تابلو که کنارهم یصورت زیر یبا گلها یواریکه  کاغد د ییوارهاید و

 هم یبهداشت سیحمام و سرو دمیکه با باز کردن اون فهم کیدر کوچ هیدسته گل رز بود.و  هی

 اتاقه. تو

 رفتن از اتاق نداشتم. رونیبه ب یاجیاحت گهیچند روز د نیتو ا گهیبود.د خوب

  یواریدو روز الزم داشتم تو کمد د نیا یکه برا یارلباس عوض کردم.و لباس رو هم مقد عیسر

 دادم. جا
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 خوب بود. افمیبه خودم انداختم.ق ینگاه نهیآ تو

  یبلندم و چشمها یقرمزم و مژه ها یلپها ینبودم.ول شیاهل آرا نکهیا با

 به صورتم داده بود. یخاص ییبایرنگم ز یشیم یو چشمها درشتم

 بلندمو دوباره باز کردم  ی.موهادمیپوش یقهوه ا یو صندل یبلند و شلوار گشاد مشک بلوز

 بستم. یلبنان مویکردم.و روسر وجمع

 رفتن بود. نییحاال وقت پا خب

 .رونیاتاق و باز کردم و اومدم ب در

 رفتم. نییاز پله ها پا و

 .ومدیم یرعلیحاج خانم و ام یصدا که

 .یبش کینزد ماهیبه فر مکیکن  یاز من گفتن بود.سع یرعلیام نیخانم....بب حاج

 نیبر ییجا هی دونمیچه م یینمایس یباهاش حرف بزن.دعوتش کن به پارک کمی

 آب بشه. نتونیب  ختونی تا

 .خوامیرو م یمجتب ییگفتم دختر دا ی.من ک نیگی......مادر من چرا زور میرعلیام

 .نیستیاون هنوز بچه ست.چرا متوجه ن بابا

 .دیکن شیبرام خواستگار ینگفت شبیخانم......وا مادر مگه خودت د حاج

 .ی.نگفتم واسه ک یخواستگار نی....من گفتم برام بر یرعلیام

 !دمیمن اشتباه شن یعنی. یچ یعنیخانم...... حاج

 .نیدی.....بله اشتباه شنیرعلیام

 .دیمدت فراموش کن هیحرف زن گرفتن منو تا  گهیکنم د یهم خواهش م حاال

 به وقتش. تا

  خوادی.من دلم میشیم ریپ یبه وقتش.بابا دار یدفعه گفتم گفت ؟هریخانم.....آخه ک حاج

 ازدواج در برو. ریاز ز یتو ه یبود.ازدواج کرد ول کتریکه از تو کوچ نیرحسیتو رو هم بغل کنم.ام بچه

 ..... یرعلیام

 اشتباه بود.و واقعا خجالت آور بود. یلیکارم خ دونمی.مسمیدرست نبود.فال گوش وا گهید

 دست خودم نبود. یول

 به حاج خانم  یچه جواب یرعلی.امدمینفهم گهیچند پله رو باال رفتم و دوباره با صدا زدنه حاج خانم د نیهم واسه

 .داد

 .دمیچ زویم لیآشپزخانه شدم.و کمک حاج خانم وسا وارد

 .دیبار حاج خانم از خانواده نداشته ام پرس نیاول یهم زمان برا و

 .میگفتم.اصال چه داشتم که بگو یم چه

 گفتم. میناچار فقط از مامان مر به

 .زدیصدا م ایاو را مار یهمان ناپدر ایپدرم  یزمان که

 بوده.و  یرانیا نکهیگفتم.از ا ادشیمحبت ز از

 آمده. کایبه امر لیتحص یدوستان برا با

 دروغ هم نگفتم. یرو نگفتم.ول قتیکه حق درسته

 غذاها رو  دیشام آماده بود.و فقط با زیم بایتقر

 خونه ی.حاج خانم با گوشمیگذاشتیم زیم یرو 

 .رسندیدر خونه م گهید قهیگفته بود.تا ده دق میحرف زد.که مر میدخترش مر با

 هم اطالع داد. یحرف به حاج نیا دنیخانم بعداز شن حاج

 تا امدنه بچه ها از حاج خانم خواست تا  یحاج و
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 .نی.شما از صبح سرپا بودارمیکه من به حاج خانم گفتم.من م ارهیب یچا

 به سالن برگشتم. یچا ختنیر بعداز

 خودمو هم به اون تعارف کردم. یچا ینشسته.مجبور یحاج  شیهم پ یرعلیام دمید که

 .زمیبر یاخودم هم چ یدوباهره به آشپزخانه برگشتم تا برا و

 منصرف شدم. یچا ختنیزنگ خونه .از ر یصدا که

 رفتم. یاستقبال به در ورود یبرا هیبه همراه بق و

 داشت. میبه مامان مر یاو.دهانم باز مونده بود.عجب شباهت دنی.و دمیوارد شدن مر با

 همه شباهت تعجب کرده بودم. نیاز ا واقعا

 برگشته بود. یبه سن جوان میربط نبود.انگار که مامان مر یشباهت ب نیکه ا البته

 .با لبخند جلو رفتم.میسالم مر با

 .نیخوش اومد سالم

 .نیخانم باش نیلیآ دیشما با ممنون

 مامان بود. ههیشب یلیکه صداش هم خ یوا

 خوشبختم. دنتونیاز د بله

 وارد شد. نیهم شوهرش ام بعد

 به حاج خانم سالم کرد.سالم عمه جان . و

 هستن. میینوه دا نی.که گفت متدیتعجب منو د یکنم حاج فکر

 .شنیبنده و و حاج خانم م ییپدرشون پسردا و

 گفت  یخودمو متعجب نشون دادم.که حاج یکم

 نکن دخترم. تعجب

 .کنمیم فیسر فرصت نسبت هامون  و برات تعر حاال

 رطاهایکه ام یو پسر بچه ا نیام  ییخوش رو با

 .دست دادم.بود

 .میهمه وارد سالن شد و

 و دوم کیدرجه  یلهایهمه فام بای.تقرشدیداشت جالب م برام

 بودم. دهید مویمر مامان

 کنم. یتونستم خودمو معرف یبد بود.که نم چه

 اونا که خبر نداشتن یشدم.ول یخانواده محسوب م نیاز ا یمن هم جزئ هرچند

 .کردیضوع منو تو جمع شرمنده ممو نیا و

 .کردمیاحساس اضافه بودن م و

 

 گهیگفتن به همد کیو تبر یحاج یبا دعا لیتحو سال

 جالب بود. برام

 بود.که برادر صورتشو بوسه باران کردن. می.بعد نوبت مردنیبرادر و خواهر دست پدر و مادر رو بوس هردو

 .حاال چرا خودم هم تعجب کردم.دیبوس سیخ یبا چشمها مویسر رو صورت مر یبود.که حاج نیاز ا تعجبم

 .کردمینگاه م بایمنظره ز نیاومد که با تعجب به ا یخانم قبل از بچه هاش اول به طرف من حاج

 بودم. دهیند نیسفره هفت س ایو  دیوقت ع چیه میبعداز مرگ مامان مر من

از  دیو من هم به تقل دیبوس یبود.که منو م مینگفته بود.فقط مامان مر کیسال نو رو بهم تبر یکس ییهمه با خوش رو نیا یحت
 گفتم. یم دیع کیاو تبر

سال نو نگذشته  لیساعت از تحو کیگفتن.هنوز  کیتبر ییبا خوش رو هیو حاج خانم  با من بود.بق میکه مر یاز رو بوس بعد
 .میو حاج محمد رفت هیمرض دنهیو بعد به د یمادر حاج دنهیو به د میبود.که همه شال و کاله کرد
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 .میو نهار خورد میهم به خانه برگشت بعد

 .که زنگ خونه به صدا در اومد.میدر حال شستن ظرفا بود هنوز

 امدن. یخانواده که با عروس و داماد و بچه هاشون بودن.به خانه حاج یبه س کیاون دو روز تمام نزد بعداز

 .دونستنینواده مرو بزرگ خا یبود.که همه حاج بیعج برام

 ننوشته بود.که پدرش عطا پسر بزرگ بوده. میمامان مر مگه

 سمت رو بعده گرفته بود. نیا دیبود.پس چرا حاج وح یم یپسر بزرگ عطا بزرگ خانواده موسو دیحاال با پس

 آچار فرانسه یکه حاج دمیفهمیهر خانواده م یحرفا یتو

 .رفتنیم دیبازد یبرا گریامدن.و بعد اقوام د یم یحاج دنیهست.چون با احترام اول به د یموسو خانواده

 .دمیرو هم د یمجتب ییوسط بالخره دختر دا نیا

 اسم برازندش بود. نیالحق که ا ماهیفر

 نسبت به سنش پر بود. بایبلند و تقر یبرف.و قد هیدیبه سف یو پوست یمشک یینوزده ساله با چشم و ابرو بایتقر دختر

 انیدختر در م نیا ییبایبه ز یدختر یوقت بر دل من تا یوا یا

 .شدمیم دهیخانواده بود.من کجا د نیا

 .دیدلم لرز امیب یرعلیبه چشم ام نکهیشوکه شده بودم.و به گل خز ا ییبایهمه ز نیا از

 دل دماغ برام نمونده بود. گهید و

 .زدمیزور لبخند م به

 تو رو ناراحت کرده؟ یزیجان چ نیلیبود.آ دهیچند بار پرس میکه مر یطور

 کرده. دیشما منو از خودم ناام هیی،گفتم دختر دا ی.مگفتمیم چه

 .نیدار ییبایز ییگفتم دختر دا میشد،که به مر یچ دونمینم

 .مینیبب یرو در چ ییبایدر جواب گفت :تا ز میمر

 .شهیم یرعلیام یبرا یگفتم:عروس قشنگ باز

 .ومدهین یرعلیگفت:مبارک صاحبش باشه.فعال که به چشم ام مربم

 به من داده بود. یمثبت هیحرف چه انرژ نیکه با ا دنستینم میمر

 دو روز  نیداشتم که تمام ا ی.اشتهام باز شده بود.و اونقدر انرژکردیحرکت م یرعلیارداه چشمم دنبال ام یب دوباره

 کردم. یکمک م ینوروز یاز مهمانها  نیحسریو حاج خانم و همسر ام میمر  یبه پا پا

 .میبود رانیهمه آماده حرکت به شمال ا د،ویروز سوم رس بالخره

 یباشن.البته منو هم حساب کرده بودن.ول یرعلیام نیو حاج خانم با ماش یبود.که حاج نیبر ا قرار

 خودم همراه و پشت سرشون حرکت کنم. نیکردم.که با ماش شونیاصرار راض با

 درهم شده بود. یرعلیام یاخمها شنهادیپ نیکه با ا البته

 داد. تیمن سر حرفم مونده بودم.که بالجبار  اونم رضا یول

 .کردنیمنو اسکرت م گرید نیبودم.و دو ماش یرعلیام نیجاده  پشت سر ماش یتو

 جان. نیلیآ یهست یخانم موقع سوار شدن با لبخند گفت:دختر لجباز حاج

 .یندازیم یزیعز هی ادی منو

 فقط لبخند زده بودم. هرچند

 .زمیعز میبجز مامان مر ستین یکس زیعز نیا دونستمیخوب م یول

 با دست اشاره کرد که کنار بزنم. یرعلیدو ساعت بعد ام بایتقر

 توقف کردم. یرعلیام نیمن هم پشت سر ماش و

 بردم. رویب نیسرمو از پنجره ماش و

 د؟یتوقف کرد یچ یبرا یموسو یآقا

 .میبخور نجایو هم صبحانه رو ا میبکن یهم استراحت نکهیا واسه
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 .هیقشنگ ی.جا  آهان

 هم برسن. هی.تا بقنیبش ادهیپ آره

 رو پهن کردم. ییپا ریز  یرعلیشدم،و کمک ام ادهیپ

 حاج خانم گذاشتم. یبود رو گرفتم.و جلو یکه دست حاج یسبد  بعد

 هم  هیتا بق زمیبر یجان برات چا نیلیآ نیخانم گفت: بش حاج

 بشن. ادهیپ

 .میهمه دورهم صبحانه رو بخور نی:حاج خانم بزارگفتم

 .یهر طور دوست دار زمیحاج خانم گفت:باشه عز که

 شدم. جکوبیسرجام م یرعلیام ادیفر یجلو رفتم که با صدا یکم

 .خطرناکه،نینش کیاونجا نزد انیدا خانم

 تعجب به پشت سرم برگشتم. با

 :کجا؟گفتم

 نیشدیو پرت م خوردیم زیو حتما پاتون ل زهیل نیزم یبخاطر بارنگ  نیرفتیم گهید کمیدره  ست  اونجا

 .نییپا

 .یموسو یآقا نیداشتینگه م گهید هیجا هیخطرناکه خب  اگه

 .مینیقهوه خانه بش ایاومد بربم تو رستوران  فمیقشنگه.ح یلیچشم اندازش خ نجایا

 بود. یحرف نیا خب

 به عقب یرو پشت سرم حس کردم.ول یرعلی.که عطر تنده امستادمیجا ا همان

 .کردمیروبرو نگاه م یبایبه منظره ز نطوری.و همبرنگشتم

 باعث شد سرمو به عقب برگردونم. یرعلیام یصدا که

 تر باهم یخودمون کمی.بهتره میحاال که قراره چند روز باهم همسفر باش گمی.....میرعلیام

 .میبزن حرف

 ابرو مو باال انداختم.و در سکوت نگاش کردم. یتا هی

 .میبردار لمونیپسوند رو از کنار فام نیا نهیزد.و گفت:منظورم ا یحالتم لبخند نیا از

 ان؟یو دا یموسو میبگ یعنی

 .نیلیو آ یرعلیکرد و گفت:نه ام یخنده ا باز

 .یکن یهم نم یبیاحساس غر ینطوریا

 ؟یگیم یچ

 .قبول.ستیبد ن اومممم

 همه اومدن. میصبحونه بخور میپس بر خوبه

 .میبر

 .نیلیآ ینخور زیباش ل مواظب

 رفتار نیگفت ا یدرونم م یزیچ هی یپوست انداخت .ول یرعلی.چه زود امجانم

 .کنهیم رییزود تغ یلیخ

 حال با خنده گفتم.حواسم هست.شما نگران نباش. نیبا ا یول

 .تو نگران نباش. نیبگ دی.بامیشما هم ندار گهید نه

 .میبقول خودتون دختر خاله پسرخاله بش دفعهی هیبق هی.جلوستیخوب ن نیا یول

 گم؟ینم درست

 .یغلط گفت نه

 گفت! یاالن چ نیا
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 که دور سفره نشسته بودن افتاد. ییبه آدمها چشمم

 .هیرعلینو اممعلوم بود.که خودشون و سرگرم صبحونه خوردن کردن.و گرنه تابلو بود.که چشمشون طرف م خب

 خانواده نیا یجلو بیعج یبرام مهم نبود.ول زایچ نینبودم.و ا یمن دختر خجالت خب

 .اوردمیم کم

  یرعلیبودم.البته قبل از حرف ام چوندهیسرما که پالتو رو دور خودم پ نیا کردم،تویم احساس

 آرومتر قدم برداشتم. یاراده با دست خودمو باد زدم.و کم یاالن گرمم بود.ب یول

 از التهاب صورتم کم بشه. تا

 موضوع نداشتم. نیبه ا یته ته قلبم احساس خو ب  چرا

 .کردمیوقت فکر م ریتا د شبیمهم بود.د یلیسفر برام خ نیا

 وسط  نیا یکس هی یبگم.ول یبه خانواده موسو تمیهو که

 .یرعلینبود،بجز ام یکه دست نگهدارم.اونم کس شدیم باعث

 دختر پروانه  میبه اسم مر یمدت خوب متوجه شده بودم.که همه به جز حاج خانم از کس نیا تو

 بودن. زاریب دایشد

 دیاراده برده بود.با اخم شد یرو ب میاز گذشته افتاد و اسم مر یخاطره ا ادیعاطفه  یخواهر حاج یوقت چون

 روبرو شده بود. یرعلیجمع من جمله ام اون

 .بردنیودو سال هنوز اسم مامان رو م یکه بعداز حدوده س زیبرام جالب بود.و هم تعجب برانگ هم

 .کردنیم فهایتعر شیو لجباز شیاز زبوندراز و

 خواستیبشکنه.اگه واقعا اون نم دویگفتم مامان چطور دلش اومد ،که دل وح یوقتها م یبعض

 و به طرف خودش بکشونه. دیوح.که کردیو مالطفت باهاش رفتار م یبا نرم دینبا یحت

 شده. شیبوده عاشق اون و مهربون دیکه نامزد  وح یگفت که تو مدت یم ییجاها هیکه مامان  البته

 گرفتهیم دهیمامان رعناش اون ند نکهیدست خان بابا بزرگ شده و ا ریهم ز دیوح نکهیترس از ا یول

 لج افتاده. یرو

 .لرزوندیمنو ترد کنه دلمو م یرعلیهستم.و ام میدختر مر نیلیمتوجه بشن من آ یروز نکهیا ترس

 قدم تند کردم.و جفت حاج خانم نشستم. میمر یصدا با

 .کنهیدستم داد.بخور مادر هوا سرده گرمت م ییچا وانیل هیخانم  حاج

 و گردو رو جلوم گذاشت. ریو پن کیظرف ک  میمر بعد

 روبرو شد. ررضایبا اعتراض پسرش ام که

 بخورم. یجلو خاله.پس من چ یرو که گذاشت همه مامان

 تو گلوم و به سرفه افتادم. دیپر یچا ررضایحرف ام نیا با

 .زمیخانم آروم به پشت کمرم زد.نوشه جانت عز حاج

 بگو  واست بزارم تو بشقاب زمیعز یخوریم یجان مادر چ ررضایام

 .خوامیم نیکه جلو خاله گذاشت یکیاز ک من

 .یخوریصبحونه م ی.مادرجون حواسش به شما نبود.که هنوز دارزمیخاله جان همش واسه خودت عز ایب

 .زمیعز بخور

 .یگفت:بابا جان  ناراحت که نشد یحاج

 خالشه.مگه نه گل پسر. زهیخوشکله عز نی.چرا ناراحت بشم.ا یحاج نه

 دوست دارم. نیمن خاله آل آره

 .نیلی،آ نیگفت:آل یرعلیام

 جان. ییدا  بگو

 .نیلیگفت:خاله آ ررضایام
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 با مزه گفت که دلم براش ضعف رفت. اونقدر

 .دمیاونو به آغوش کش و

 بزار صبحونمو بخورم.گرسنمه. خاله

 بخور نوشه جان . زمیعز قربونت

 حاضر بشن.  هی.تا بقمیراه بر کمی میو من گفت بر رحسبنیزنه ام مایرو به فاط میمر

 میوفتیزودتر راه ب دیجان حاال وقت واسه قدم زدن هست.کمک کن میگفت:مر یرعلیام

 .میوفتادین ریگ کیتو تراف تا

 شروع کرد. یرعلیباز ام اوف

 .گهین،دیتکون بخور کمیزودتر  ونی.آقاگمی.مگه دروغ م

 .میکنیم ریشما هم به خانمت  بگو که  تو جاده گ نیام

 .گهیدرست م یرعلیام زمیعز میمر

 .میبرنخورد کیتا به تراف میبر

 ؟یقدم بزن یخوایتو م مایقدم بزنم.فاط خوامیبابا من اصال نم باشه

 هوا. نیتو ا میقدم بزن دهیم یبا خنده گفت:من !نه بابا اصال چه معن مایفاط

 .کنهیخانمت زود رنگ عوض م نیرحسیبا اخم نگاش کرد.گفت:ام میمر

 ناراحت نشه.مگه نه خانمم. یکس شه،تایمهمرنگ جماعت  شهیگفت:خانم من هم نیرحسیام

 دوتا. نیدارن ا یچه تفاهم نیبب نیگفت:ام میابرو باال انداخت.که مر مایفاط

 آدم فروشن. یشناسیدوتا رو ول کن.نم نیا خانمم

 .نیحرف ام نیا با

 گرفتن. یباهم کشت یبا شوخ یبه طرفش حمله کرد.و کم نیرحسیام

 .زدنیقدم م کمی رفتنیدخترام م نیزاشتی.خب منیهمه حرف زد نیگفت:ا یحاج

 هستن.اصال بزار به حال خودشون باشن. لیدوتا زن ذل نیا یبا اخم نگاشون کرد.گفت:حاج یرعلیام

 .نیسرما بخور ترسمی.هوا سرده منیزودتر بربن سوار ش نیخورینم یزیچ گهیو حاج خانم اگه د شما

 دشون شده.سرده پاهام سر نی.زممیبر یخانم گفت:آره حاج حاج

 .میدوباره همه راه افتاد خالصه

 و گرفتم نیگاز ماش میو مر مایواسه فاط یزودتر رفت.و منم با تک بوق یرعلیام البته

 راه افتادم. یرعلیدنبال ام و

 

 خوشم اومد. یلیبود.خ ایدر کینزد نکهیاز ا  میدیکه رس الیو به

 گفتم. دیخسته نباش یرعلیشدم.و با لبخند به ام ادهیپ نیماش از

 داد. دیاونم بهم خسته نباش که

  یکه دوست دار یاتاق ومدنیتا بچه ها ن اریب لتوی.وسازمیعز نیلیخانم گفت:آ حاج

 کن. انتخاب

 بردم. الیبه داخل و لویوسا عیحرف  سر نیا با

 اوپن و بزرگ. یبود.و سالن بزرگ و آشپزخونه ا نییاتاق پا کیدوبلکس بود.و  الیو

 منو به طرف خودش برگردوند. یرعلیام یطبقه باال رفتم.که صدا به

 ینیرو بب ایدر یشیم داریصبح که ب  یدوست دار اگه

 سمت راست رو ببر. اتاق

  ی:جدگفتم

 .هیاتاق دلباز آره
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 .دارمیبر م نیرو که گفت یاتاق نیپس من هم باشه

 .ومدنیبزارم تا بچه ها ن لمویفعال برم وآسا پس

 داده بود رفتم. شنهادیپ یرعلیکه ام یبه اتاق بعد

 با  یدوازده متر یداشت.اتاق ی.چشم انداز قشنگگفتیدرست م واقعا

 شمال. یرنگ و چند تابلو از جنگلها یخردل ییو پرده ها یبهداشت سیسرو

 رنگ. یمبل دونفره شکالت هیو  یشیآر زینفره و م هیتخت  هی و

 کرد که ییراهنما یبدونه دردسر منو به اتاق یرعلیخوشم اومد.چه خوب که ام یلیاز اتاق خ کال

 داشتم. دوست

 رفتم. نییبه پا یا قهیو دوش چند دق لیوسا دنیچ بعداز

 .ومدیبودن م دهیبچه ها که تازه رس یصدا  که

 اومدنتون؟ دیچقدر طول کش سالم

 .تا فردا  میکرد دیخر کمیبازار  میگفت  رفت مایفاط

 .میفرصت همه باهم بر سر

 .خچالیتو  نمیبه من بچ نیبد لویخانم  .وسا حاج

 .زمیبرات عز شهیم زحمت

 .دیاستراحت کن کمی نیبه من.بر نیحاج خانم.بد یزحمت چه

 .نیلیکمک آ رمیمنم م  نیشما بر نیلیبه آ نیگفت:مامان بد میمر

 باهم. میتعارف نکن شهی.اگه مگهید نمیچ یجون خودم م میمر نه

 .کنمیشام امشب و من درست م نیضمن اگه اجازه بد در

 .میکنیسرهم م یزیچ هی ماینه منو فاط یوا

 نیریدوش بگ هیتو اتاق  نیو ببر لتونیشماهم  وسا نی.برکنمینکرده خودم درست م الزم

 .کنمیآماده م زویچ همه

 نه. ایخوبه  مینیبب میو بخور نیلیدست پخت آ نیگفت:بزار یحاج

 هم به اتاق خودشون رفتن. یهمه به طبقه باال رفتن.و حاج خانم و حاج یاجحرف ح بعداز

 بود. زیگشتم.همه چ نتهاروی.و کابدمیچ لویوسا منم

 گرفتم. میکردن.تصم دیکه بچه ها خر یاز مواد نیهم واسه

 تا  دیساعت طول کش مین بایدست به کار شدم.و تقر عیسر یلیمرغ درست کنم.و برنج .خ خوارک

 و بار گذاشتم.و آب برنج و هم گذاشتم.و تا جوش اومدن آب برنج مشغول شستن مرغ

 ها شدم. وهیو گوجه و م کاهو

 از دم گذاشتن برنج.مشغول ساالد درست کردن شدم. بعد

 .ومدیکدوم نم چیه یبود.صدا جالب

 شده بود. می.ساعت هفت ونرونیکردن آشپزخونه اومدم ب زیتم بعد

 .دنیخوابخسته بودن.گرفتن  حتما

 رو روشن کردم.و خودمو مشغول کانال عوض کردن کردم. یو یت منم

 هشت بود.که  اول حاج خانم که معلوم بود.که دوش هم گرفته بایتقر

 .رونیاتاق اومد ب از

 ؟یمادر  خسته شد نیلیآ

 .ارمیب ییبراتون چا  دیینکردم.بفرما یحاج خانم کار نه

 .رونیاومد ب یهم با لباس راحت یافتادم که حاج راه

 .ارمیب یشما هم چا یبرا یحاج



RomanCity 
 من خانواده داشتمرمان  

 

https://telegram.me/romancity 116 

 

 .ستین یبابا اگه زحمت آره

 . دیی.بفرمایچه زحمت یحاج کنمیم خواهش

 هم اومدن. هیوارد آشپزخونه شدم.که بق بعد

 .زمیبر یباعث شد که واسه همه چا نیهم

 بودم.با  دهیچ وهیها رو که تو جا م وهیاز تعارف به همه رفتم و م بعد

 به غذا انداخته بودم. یگذاشتم.البته قبلش نگاه زیکارد بردم و رو م و یدست ریز

 غذا اماده بود. گهید قهیدق ستیب دیشا

 به آشپزخونه رفتن.بعد با لبخند خم شدن رو اوپن و گفتن. یبعداز خوردن چا مایو فاط میمر

 کرده یکه خارج از کشور زندگ یدختر هی شهیداره غذات باورمون نم ییچه بو نیلیآ  یوا

 همه رنگ و لعاب. نیغذا درست کنه با ا هی بتونه

 خوشتون اومده ؟ واقعا

 .هی.عالدمیاز آب خوراک چش کمیشده .منکه  یعال آره

 هم وارد شد.معلومه  خواب بوده.چون چشماش پف داشتن. یرعلیزمان ام هم

 شام؟ میدار یچ

 .میخانم هست نیلی،گفت:شام مهمان آ رحسبنیام

 .هیخوب زهیمعلومه چ ی.ولهیشام چ گنینم خانماکه

 برگشت و با تعجب نگام کرد. یرعلیام

 زن داداش بودن که. مویچرا،مر شما

 نکردم. یبود.کار فهیوظ

 .ادیبخواد همتون خوشتون ب خدا

 .ادیبزجز منو خودش خوشش ب یاز دست پخت کس ادیم شیکم پ یلیخ می. مرزمیخانم گفت:خوبه عز حاج

 غذا خوردن داره. نی،گفتن:پس ا یرعلیو ام یحاج

  مایو فاط میمر دیو تمج فیتعر بعداز

 .چون تعدادمیپهن کرد نیشدم.و به کمک هم  سفره رو زم بلند

 نفره. شیش ینهارخور زیبود.و م ادیز

 غذا همه دور سفره نشستن. دنیکش بعد

 رو سر سفره نداشتم.  یاصال عادت به نگاه کردن به کس نکهیا با

 .نمیهاشون و بب افهیموقع خوردن ق خواستیدلم م بیعج یول

 .خوردنیهمه با اشتها م بایتقر خب

 کردن کردن. فیاز اتمام شام همه  تشکر کردن.و شروع به تعر بعد

 .و همه از غذام خوششون اومده بود.ومدیاضاف ن یزیبودم.که چ خوشحال

 .اجازه ندادن مایو فاط میشدم که سفره رو کمکم کنم.که مر بلند

 .دنیکارا رو انجام م هیدخترا خودشون بق نیشما بش زمیخانم گفت:عز حاج

 .ارمیب یمن فقط براتون چا نی.پس اجازه بدچشم

 شام  ایعادت دارن بعد نهار  هیبق نطوریو حاج خانم و هم یحاج دونستمیم

 بخورن. یچا

 بکنه. یاحساس راحت  نیبه دخترم.بزار نینداشته باش یگفت:حاج خانم کار یحاج

 دوست داره انجام بده. یخونه شده.بزار هر کار نیدختر ا گهید اونم

 نکردم. ی.کاردی.منو شرمنده نکن یحاج ممنمون

 تیماشاهلل انرژ ی.ولیهم کرد ی.تازه رانندگنیبابا جان امروز شما هم با ما بود چرا
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 .یستی.و خسته ن ادهیز

 .هیمعن یبرام ب یخستگ نیسه هم.واادیز تیمن عادت دارم به فعال یکه نه. ول خسته

 .شروع به غر زدن کنهیکار م کمی.خانم ما که تونیگفت:ماشاهلل به انرژ نیحس ریام

 .کنهیم

 ؟یزنیحرف م نی.باز هم هممیشیما که تنها م نیحس ریگفت:ام مایفاط

 .مگه خانم؟یچ یعنی یخستگ دونهی.اصال نمکنهیکار م نیگفت:خانم من مثل ماش رحسبنیام

 .یچشمشو کور کرد یزد یابروش و درست کن یگفت:بسه آقا اومد مایفاط

 نکن از من لطفا. فیتعر شما

 بخدا. یالل گهینم یکس یحرف نزن نیرحسیگفت:ام نیام

 هان! کنهیسرت درد م یانگار

 دهنشون کار کنه.کمتر حرف بزنند. نای.تا ااریب یگفت:بابا برو چا یحاج

 گرفت. شگونیاز دستم ن مایخنده وارد آشپزخونه شدم.که فاط با

 دختر. یراه انداخت یچه آشوب نیبب  نیلیآ

 کردم. کاریدستم مگه چ  مایفاط یوا

 .کنندیم فیحرصش گرفته.دارن ازت تعر نیلیگفت:ولش کن آ میمر

 که. شهینم یزیچ یحرف نزن ادتیز یاگه از انرژ ریگفت.:نخ مایفاط

 ؟یناراحت شد زمیعز مایفاط

 عادتشه.از تو که ناراحت نشدم. نیرحسیام نیبابا ا نه

 .کنمیم یشوخ دارم

 .شدیبود.احتماال فردا دستم کبود م یچه شوخ نیا وا

 کش ندادم. مایبا فاط گهید یدلم ناراحت شد.ول کمی

 گرفتم. یبه سالن رفتم.و اول جلو حاج ینیبا س یچا ختنیبعد از ر و

 تعارف کردم. هیبعد به بق و

 خواست. ییتنها کمیکه نشستم.دلم  کمی

 به همه گفتم.و به اتاقم رفتم. یریگفتم.و شب بخ یبا اجازه ا  نیهم واسه

 انگشتاش قرمز شده بود. یجا یلباسمو باال دادم.وا نهیرو که بستم.آست در

 .زنیبر نییاجازه ندادم.اشکام پا یشده بود.ول سیخ چشمام

 .دمیتخت دراز کش یلباسام رو ضهیتعو بعداز

 خانواده همراه شدم.فقط مصرف کننده باشم. نیحاال که با ا خواستینم دلم

 خودم خواستم که تو کارا مشارکت کنم. نیخودمو مهمان بدونم.واسه هم و

 کمتر مزاحم باشم. ینطوریا تا

 زود بخواب رفتم. یلیخسته بودم.که خ یتو جام غلت زدم.اونقدر یکم

 .دمینخواب گهید شدم.بعد از نماز داریزود طبق عادت وقت نماز ب صبح

 .نیی.و رفتم پادمیبه خودم رس یکم و

 بودن. دهیدوباره خواب یشده بودن.ول داریهم واسه نماز ب الیو یکه اهال انگار

 .رونیرفتم ب الیسر صدا از و یب

 ساحل بود  کیکه نزد یسخره ا یبود.به کنار دربا رفتم.و رو الیو کینزد ایچون در و

 نشتم. دیطلوع خورش ی.و به تماشانشستم

 امروز دل تنگ مامان شده بودم. بیزنده بود.عج میمامان مر کاش

 سرمو رو شونش بزارم. ینداشتم تا کم میمامان مر یرو به جا یکس یول
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 .کردیموهامو شونه م میاون زمان که مامان مر خواستیم موینوجوان دلم

 مامان. یخواند.کاش بود یبرام  شعر م یبه زبان فارس و

 شده بودن. ریاجازه اشکام سراز ی.بدمیبه صورتم کش دستمو

 حالمو گرفته بود. یبدجور مایشب ورد فاط نیاول

 .خواستمیرو م یرعلیو ام یمهم نبود.من محبت حاج خانم و حاج یول

 هم که بجز احترام  هیهم معلوم بود.که منو دوست داره.بق میکه مر البته

 شدم. مایفاط الیخ یبودم.پس ب دهیازشون ند یا گهید رفتار

 طلوع کرده بود. بلند شدم و  شروع به راه رفتن کردم. خورشد

 فاصله گرفتم. الیچقدر از و  دونمیغرق گذشته بودم.که نم اونقدر

 راه اومده رو برگشتم. دوباره

 ؟ یشدم.حاج خانم به طرفم اومد.و گفت:مادر کجا بود الیوارد و و

 .زمیهزار راه رفت عز دلم

 کردم. یرو ادهیپ کمیبودم. ایدر کنار

 . یبه صو رتت بزن.تا منم زنگ بزنم.به بچه ها.بگم اومد یآب هیبرو  زمیعز باشه

 حاج خانم؟ یها واسه چ بچه

 .یتو  تو اتاقت نبود یکنه.ول دارتیصبح اومده بود.ب مایفاط

 .یرو گم کرد الیراه و یرو ادهیپ یگفت نکنه رفت یرعلی.امیومدین میمنتظر موند یکه هرچ بعدهم

 کنند. دایرفتن تا تو رو پ الیاز دو طرف و مایفاط مویو مر  یرعلیو ام نیرحسیو ام یوحاج نیام نیهم واسه

 بد شد.همه رو به زحمت انداختم.. چه

 راه برن. کمیکردن تو رفتن  دای.به بهانه پ یچه زحمت زمیعز نه

 حاج خانم. دیبزن زنگ

 .زنمیاالن زنگ م باشه

 هم گف مایفاط مویزنگ زد .به مر یرعلیو ام یبه حاج دبع

 

 

 

 اومده . نیلیآ نیبرگرد ت

 .دادمیبود که من انجام دادم.کاش خبر م یچه کار یوا

 افتادن دنبال من گشتن. همه

 .کردیبا اخم نگام م کمی یرعلیام ینزد.ول یحرف چکسیبرگشتن همه.ه با

 .وردمیاونم من به رو خودم ن که

 نبود. یشهر گذشت.چند روز بعدهم اتفاق خاص یو گشتن تو دیروز به خر اون

 بودن. دهیرو د یمیاز دوستان قد یکی نیو ام نیرحسیام نکهیا تا

 اون دوست رفتن. یالینهار به و یبرا و

 .میهمراهشون بر یکردن که من و حاج خانم و حاج یادیز اصرار

 باشه. رونیقرار بود.نهار ب یمیهم با دوستان قد یرعلیام چون

 .میتنها شد یهمه رفتن.و منو حاج خانم و حاج بالخره

 انداز نشستم. ریز یکنار شمشادها رو رونیرفتم ب کمینهار من  بعداز

 .رونیاومد ب الیهم از و یچقدر گذشت که حاج دونمینم

 .کردیبه گلها و درختها نگاه م داشت
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 متوجه من نشده بود. یبلند شد.بگمونم حاج شیگوش یصدا که

 .زدیحرف م یبا اون فرد پشت گوش یبدجور چون

 .نیبا اون خانم دار یدوست ایشما چه خصومت  دونمیخانم من نم دینی.که گفت:ببدمیروشن یحاج یصدا فقط

 .من اون و حالل کردم.و اگه به گفته شما فوت کرده هم خدا رحمتش کنه.ستیهم مهم ن برام

 گذاشت. بشیرو تو ج ی.وبعد گوشدیزنگ نزن گهید لطفا

 خارج شد. الی.و  قدم زنان از ودیبه صورتش کش یدست تیبا عصبان و

 خسته شده بودم. ییکه از تنها منم

 استراحت کنم. یبه داخل برم.و کم دمید بهتر

 از حاج خانم نبود. یکه شدم.خبر الیو وارد

 .دمیکش رونیرو از سرم ب یبه طبقه باال رفتم.و روسر منم

 .دمیرو به جلو موهام کش یبلندمو شونه کردم.و هد بند ی.و موهاستادمیا نهییآ یجلو

 .دمیتخت دراز کش ی.بعد روانیموهام تو صورتم ن تا

 برداشتم.و شروع به خواند کردم. مویمامان مر دفتر

 ابوالفضل حاج خانم ای ادیفر یاز اومدنم به اتاق نگذشته بود.که صدا یساعت میکنم هنوز ن فکر

 .کردیشد.و پشت سرهم منو صدا م بلند

 رفتم. رونیبندازم با عجله ب یفرصت کنم.روسر نکهیا بدونه

 افتاده بود ،مواجه شدم. نیکه رو زم یبا صورت کبود حاج که

 رو گرفتم. ینبض حاج عیتند کردم.و سر پا

 .دیکشینفس م یداشت به سخت یحاج

 .کردمیکمک م یبود ،که داشتم به حاج قهیکردم.چند دق یحاج نهیبه ماساژ س شروع

 با وارد شدنش اومد. یرعلیگفتن ام نیحس ای یصدا که

 شد.با مشت کردن دستم. چند ضربه ینفسش خوب نم یو تنگ یهنوز کبود یحاج کردمیم یکار هر

 شکسته نشه. یاز حاج یزدم.و فقط دعا کردم.که دنده ا نشیبه قفسه س محکم

 بر طرف شد. یصورت حاج یخدا رو شکر کم کم کبود که

 رو با  ی.و زنگ بزنند اورژانس تا حاجارنیاز اتاق ب مویپزشک فیبهتر شد.فقط گفتم.ک یحاج دنیکه نفس کش یکم

 منتقل کنند. مارستانیبه ب آمبوالنس

 وصل کردم. یو به دست حاج کتیآنژ عیجلوم گذشت.و درش باز کرد.سر یرعلیو ام فیک

 کردم. یرو بهش زدم.و دو آمپول  تو سرم قاط یرمس و

 .شدیداشت خوب م یرو شکر حال حاج خدا

 که من اجازه ندادم. مارستانیب میببر نیگفت اون با ماش یرعلیام که

 راه برن چون براشون خطرناکه. دینبا نه

 .یرو موهات بزار یروسر هی یبهتر بر نیلیرو به من کرد.و گفت:آ یرعلیام الیزنگ و یصدا با

 .ستادمیا یرعلیام یمن .اصال متوجه نشده بودم.که بدونه حجاب روبرو یوا یا

 اومدم. رونیب فمیزدم.و با ک یو روسر دمیباال رفتم.و مانتو  پوش عیسر

 تونهینفر م هی.که راننده گفت فقط میباش یکه همراه حاج میسه نفر اصرار داشت هر

 باشه. ماریب همرا

 .میرفت.و منو حاج خانم هم دنبال اونا راه افتاد یحاجبا  یرعلیام

 کردم. یبه طرف دکتر رفتم و خودمو معرف عیسر مارستانیوارد شدن به ب بعد

 دکتر باز گو کردم. یرو که انجام دادم برا ییکارها و

 و حاج خانم  یرعلیو منو ام ژهیو یرو منتقل کردن به اتاق مراقبتها  یحاج
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 .میستادیدر ا پشت

 کرد و گفت:اگه بدونم کدوم ریتشکر و رو به ام یحاج خانم تازه به خودش اومد.و بعداز کل که

 شهیم یبار باعث به هم خوردن آرامش حاج هی یچند سال یخبر یخدا ب از

 خوبه. یلیخ

 شده. یگفت:باز چ یرعلیام

 همه بهم ربخته نیا یگفته بود.که حاج یبه حاج یواهلل چ دونمیحاج خانم گفت:نم که

 مرده. میمر گهیگفت که م یو به زبون اورده .چون حاج میباز اسم مر دونمی.فقط مشده

 گشت. یشده بود.که گفت:به درک که مرده.تا بود.دنبالش شهر به شهر م یعصبان یرعلیام

 .حاال هم که خبر مرگش.کنهیولش نم یضیازدواج کرده مر دیکه فهم بعدهم

 .یحاج کنهیزن و ول نم نیچرا ا بابا

 .ماریب کهیکرد.زن یرو ول نم یداشت که حاج اقتیل اگه

 کردن. یرو روسرم خراب م ایانگار دن یرعلیهر حرف ام با

 بار هیبود که بقول حاج خانم هر چند وقت  یک نیا

 .دادیم یو به حاج میمامان مر گزارش

 بود. یکه به ذهنم اومد خانم سبحان یکس تنها

 رو که چند روز بود خاموش کرده بودم.روشن کردم. یگوش نیهم واسه

 تماس گرفتم. دایبا ش و

 .....دایش الو

 ؟یدیبه ما نم تیخبر از سالمت هیتوروخدا.چرا  ییکجا نیلیآ یوا

 پاره کردن و ندارم. کهیمن حوصله تعارف ت دایش

 .دمیزنگ زده دودمانشو به باد م یموسو یبفهمم که به آقا گهیبار د هیاون مادرت بگو فقط  به

 نه؟ ایگفتم  یچ یدیفهم

 به مامان من داره. یتو.اون مرد چه ربط یگیم ی.چهیک یموسو یآقا نیلیآ صبرکن

 و از طرفه من بهش بگو. نی.فقط ادونمیربطشو نم منم

 رو  دوباره خاموش کردم. یبعد گوش و

 حاج خانمو برد که برسونه خونه. یرعلیام

 .شدینداشت.و فردا مرخص م یمشکل یاجشکر ح خدارو

 بودم. خوشحال

 تو سالن نشستم. مکتین یرو یرعلیرفتن ام بعداز

 دادم. هیتک واریبه د وسرمو

 یرو به چه منظور یکار خانم سبحان نیبودم.ا مونده

 کنم. برداشت

 بود. یگزارش ها چ نیقصدش ار ا واقعا

 زنه؟یزنگ م یبار به حاج هیهر چند وقت  یعنی

 رو از کجا داره؟ یشماره حاج اصال

 .رفتمیبعداز برگشتن از شمال دنبال سوالهام م  دیبا

 نیو ام نیرحسیام یساعت بعد با صدا کیبه  کینزد

 چشمامو باز کردم. میمر نطوریهم و

 شدن. یحال حاج یایسالم کردن بچه ها جو بعداز

 نداره یخوبه و مشکل یدادم که حاج نایبهشون اطم که
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 .شهیفردا هم مرخص م و

 تا با دکتر  نیو ام نیرحسی.اممیساعت اونجا بود کی کینزد

 راحت نشد. الشونینزدند خ حرف

 بود.برام اونقدر نگران بودن.که حرف منه دکتر رو جالب

 نکردن. قبول

 رو انجام دادن. یضرور یبود.با تذکر دکتر که خانم دکتر تمام کارها یکه داشتنن بود.هرچ یبه خطر استرس دیشا حاال

 کمک کردن. شونیکه به موقع به ا دیاز خانم تشکر کن دیبا و

 یگفت.که با معذرت خواه یکه دکتر چ دنیفهم تازه

 .کردنیداشتن منو شرمنده م کردنیم که

 مطمعن شدن. یاز حال حاج یوقت

 و  نیرحسی.و امشب و اممیبه خونه بر میشد منو مر قرار

 بمونند. مارستانیب نیام

 به طرف خونه روندم. میمر همراه

 دارن. یبا حاج یخانم چه نسبت نیبپرسم ا شهیجان م میمر

 گفت:کدوم خانم؟ میمر

 از خبر مرگش ناراحت شدن. یکه حاج همون

 

 .ستمین انیدر جر ادیمنم ز اون؟

 .دونندیرو م هیو مامان اصل قض یرعلیام فقط

 .مینزد یحرف خاص الیتا و گهید

 .حاج خانم دوباره ازم تشکر کرد.میدیرس یوقت

 .دیشام کش میمن و مر یبرا و

 زور حاج خانم چند لقمه خوردم و به اتاق رفتم. به

 به دفتر خاطرات مامان ادمیخسته بودم.که  اونقدر

 نبود.کال فراموش کرده بودم. میمر

 .بعد همراهداشتمیهمون وقت اول دفتر رو  برم کاش

 .مارستانیب رفتمیم هیبق

 خبره. یخودش ب یآدم از فردا یول

 .ستیافسوس هم چاره کار ن و

 .میخودمون و بسپار یرودخانه زندگ ریبه مس دیبا فقط

 نبود. یخبر یرعلیشب از ام اون

 کجا یرعلیشکل تعجب کرده بودم.ام نیهم به هم فردا

 شد. صیترخ مارستانیاز ب ی.حاجرفته

 .یرعلیبودن بجز ام همه

 بق قرار خانواده برادر  حاج خانمپنج شنبه بود.و ط امروز

 .از صبح همه خانمها در تدارک بودن.ومدندیم نجایا به

 داشت حاج خانمو یهم با هر زبون مایوسط فاط نیا

 .کردیآماده م ماهیاز فر یخواستگار واسه

 که  ی،گفت.طور یم ماهیاز محسنات فر یه و

 یرعلیو ام ماهیرو فر یکرد دیچرا کل مایگفت:فاط میمر
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 ازدواج کنه. یبا ک خوادیکه م رهیبگ میتصم یرعلیام بزار

 چرا اون و واسه ادیخوشت م ماهیاز فر یلیاگه خ تو

 .نیریگیحسن داداشت نم محمد

 ساکت شد مایفاط گهید

 کرده بود یبا حرفاش منو  عصب یول

 بزنم یبه حاج یگرفتم.اول سر میتصم نیهم واسه

 برم. ایبه کنار در کمی بعد

 الیراحت قدم زنان از و الیخواب بود.با خ یحاج

 بودم. یرعلیشدم.اونقدر تو فکر خودم و ام خارج

 صخره نشستم. یرو یمتوجه نشدم ک که

 یرعلیکه ام ی.با اون اخمشهیم یعاقبتم چ یعنی واقعا

 یکه بدجور دادیداشت.نشون م میاسم مامان مر دنیشن از

 مامان تو دلش نشسته. نهیک

 ودم.فکر کردن ب غرقه

 به خودم اومد. یرعلیام یبا صدا که

 گم؟یدرست م یبا نقشه وارد خانواده ما شد پس

 برگشتم. یرعلیتعجب به طرف ام با

 ن؟یدیرس جهینت نیمن.چطور به ا یک

 اقتهیل ی.دفتر خاطرات اون زن  بشیرنیدفتر.بگ نیا یرو از

 نداشت کنار خانوادش باشه. اقتیل که

 رو برد. یکل خانواده موسو یکرد.و آبرو فرار

 با فرارش چند نفر سکته کردن.و چند ماه بعد مردن؟ یدونیم

 د؟یشما بخاطر کار مادرم قراره منو مجازات کن و

 نجای.هرچه زودتر از اشهی.فقط اگه مستیدر کار ن یمجازات

 نزنم. یحرف یکه درمورد شما به کس دمی.منم قول منیبر

 .یجونه حاج اونم بخاطر دوبار نجات  البنه

 .دیکنیم رونیمنو از خونتون ب نیدار شما

 شماست؟ یرسم مهمان نواز نیا

 رو  نکاریدو روز ا نیکنم تو ا رونتونیب خواستمیم اگه

 .کردمیم

 نیدو روز رو هم اگه سکوت کرد نیا کنمیمن فکر م یول

 بود. یبخاطر حاج نیخودتونو نشون نداد و

 گم؟یم درست

 .دیشا

 .رمیو م کنمیجمع م لمویحاال وسا نیمن هم باشه

 .دیمن بزن یشخص لیدست به وسا نیباشه که شما حق نداشت ادتونی یول

 کار بود. نیتو ا یحکمت دیشا ی.ولنیگیو درست م نیا

 .یا گهی.نه کس دنمیمن دفتر رو بب که

 خونه نیلحن از ا نینبود.که با  ا ینیتضم چیاونموقع  ه چون

 .نیبر
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 دراز کردم و دفتر رو گرفتم. دست

 کرد. دنی.انگار که اون باال هم آسمون دلش به حال زارم سوخت که شروع به بارخواستیم هیدلم ،گر بیعج

 .کردیمدت داشت نگام م نیکه تمام ا یرعلیام

 .یفردا بر ی.بمونکنمیلطف و در حقت م نیا گفت

 به لطف شما ندارم. یازیمن ن نه

 بود.رفتم. ارمیکه در اخت یحرف به اتاق یپا تند کردم.و ب و

 .ستادمیپله ها ا ی.جلوفمیساعت با ساک و ک مین عرض

 .کردنیبا تعجب نگاه م همه

 که دهن باز کرد ،حاج خانم بود. یکس نیاول

 مادر؟ یریم ییجان جا نیلیآ اوا

 برگردم تهران. خوامیحاج خانم با اجازتون م بله

 قاز اتا نیرحسیکه با کمک ام یحاج

 

 

 

 اومده بود. رونیب

 نبود.دخترم. نی.قرارمون ایبر یخوای.کجا م گفت

 ؟یراه شد مهیسفره ن هم

 بر گردم دیاومده برام با شیپ یکار هی یول یحاج شرمنده

 .تهران

 وقت شب. نیا ؟اونمیخانم ،گفت:چه کار حاج

 .میگردیهمه باهم برم گهیدو سه روز د بمون

 گفت:الاقل بمون فردا صبح برو. میحاال برم.مر دیبا شهینم نه

 .موندمی.مشدی.اگه م زمیعز ممنون

 اومده؟ ادتیساعت  نیکه ا هیچه کار نی،گفت.ا رحسبنیام

 و سکوت کردم. نییانداختم پا سرمو

 بابا؟ یزده ؟ناراحت شد یحرف یگفت :کس یحاج

 .دمیند یزی.من بجز احترام چهیچه حرف نیا یحاج نه

 بمون دخترم. پس

 که رو حرفتون دیبرم.منو ببخش دیبا یول یحاج شرمنده

 ندارم. ی.چاره ازنمیم حرف

 وارد شد. یرعلیموقع ام همون

 .کردیخند نگام م شیفقط با ن و

 فردا  بازخواست نشه. نکهیبخاطره ا دیشا بعد

 .نیداشته باش فی:کجا خانم دکتر تشرگفت

 هم سکوت کردم. یرعلیبرابر ام در

 برم. نجایاز اازم خواسته بودکه   اون

 .کنهیم یمعلوم بود.که داره تعارف الک حاال

 طرف حاج خانم رفتم.و صورتشو بوس کردم. به

 مدت زحمت دادم. نیاگه تو ا شرمنده
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 دست دادم. مایو فاط میاون هم با مر بعداز

 نرو بابا. شهیدخترم   اگه م نیلی،گفت .آ یحاج

 چند لحظه هی یگفتم حاج یآن میتصم هیتوو  دونمینم

 تنها باهاتون حرف بزنم؟ تونمیم

 بابا جان. آره

 .یتو اتاق که راحت باش میبر ایب

 رفتم. یبه همراه حاج یرعلیام دیو اخم شد یحاج همراه

 .ادین شیپ یحاج یبرا یبگم که مشکل ی.که چطورکردمیدست م دست

 حرف واسه ،گفتن دارم. یلیمن خ یحاج راستش

  دیمن هست.که اگه بخون شهیپ یزیچ هیفکر کنم  یول

 .رهیگینصف حرفامو م یجا

 بدونم شما نکهیشما گذاشتم.بدونه ا یاول بگم که خدا شاهد من بار اول و دوم به اصرار حاج خانم پا تو خونه  یول

 با شما دارم. یمن چه نسبت ای.نیهست یک

 که معلوم بود..درست متوجه حرفام نشده گفت یحاج

 ن؟یمن گذاشت یگفته که شما با منظور پا تو خونه  یک

 با بغض نگاش کردم. فقط

 انداختم. نییسرمو پا و

 دوباره حرفش و تکرار کرد. یحاج

 دهنمو قورت دادم. آب

 نینزده. خودم دارم ا یحرف یگفتم.کس و

 .زنمیو م حرف

 نگام کرد.و سرشو تکون داد. زیت یحاج

 منو شما. نیبراز باشه . هیدفتر  نی.اشهیم فقط

 نش؟یبعداز خوندنش برام بفرست نکهیا و

 ؟یریپسش بگ یایچرا خودت نم ی.ولباشه

 .نهدینیمنو بب  نیفکر کنم دوست نداشته باش خب

 افردا خانوادتون. هینه بق شما

 د؟یجلو جلو همه رو قضاوت کن نیعادت دار شما

 دور برم متوجه ییزایچ هیمدت  نیتو ا یابدا ول نه

 .گمیم نی.واسه همشدم

 .گهیاجازتون من برم د با

 ؟یچ یمن خواهش کنم.بمون اگه

 حتما برم. دیدارم با یکاری یحاج نه

 حتما اطالع بده. یدیرس یخب.برو ول لهیخ

 .چشم

 نیبعداز خوندن ا نیداشت یهر سوال یحاج یراست

 .لمیشماره موبا نمی.انیاز خودم بپرس دفتر

 تند تند شماره رو نوشتتم.و به دستش دادم. بعد

 الزم شد. دی.شادیقرصاتون و کنار خودتون بزار  یحاج درضمن

 بابا جان. یکنیوسوسه م یخنده نگام کرد.گفت  منو دار با
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 کردم. یاداوریمن به عنوان پزشکتون   نه

 اومدم. رونیگفتم و از اتاق ب یاجازه ا با

 .یرعلیکردم.البته بجز ام یبا همه خدا حافظ دوباره

  ی.ولموندمی.نمگرفتنیهمه جلو رفتنم م اگه

 بخواد که بمونم.اونم نه تعارف بلکه یرعلیبود.ام یکاف فقط

 انجام نداد. یحرکت چیه یرعلیقلبش.که متاسفانه ام میصم از

 زدم.و  راه افتادم. یو که روشن کردم.بوق نیماش

 کوچه که ،گذشتم چی. از پخواستیم هیدلم گر بیعج

 کردم. هیزدم.و گر غیاعماق وجودم  ج از

 هم من دوست داشت. یرعلیام کاشیا

 کردم. یاز حربه زنانم استفاده م کمیچند روز  نیتو ا کاش

 .نهیدختر  سبکسر بب هیکه منو به چشم  خواستیدلم نم یول

 یرفته بود.کم ادمیدرس و کار بودم.که  ریخودم هم اونقدر که درگ خب

 .رمیبگ ادیهمه دخترا ناز و کرشمه از هم جنسام  لمث

 .نداختیموضع منو دست م نیسر ا دایش شهیهم

 .زدمیم یرعلیبا رفتارم حرف دلمو به ام  دی.باگرفتمیم ادی دیبا

 فرصت استفاده نکردم. نیکه از ا فیح یول

 من خوادیبود.که بعداز خوندن دفتر م یبه حاج دمیام فقط

 نه. ایتو خونش بزارم  پا

 دست اشکامو پاک کردم. با

 .وفتمیحال خرابم تو جاده راه ب نیشد با ا ینم

 و به سمت هتل روندم. نیماش  ادهیاز چند عابر پ دنیبا پرس   نیهم واسه

 بود.که بعداز خبر مرگ مامان برام سخت و طاقت فرسا یشب بد نیدوم دیشب شا ااون

 .گذشت

 اده افتادم.از چند نفر تو ج دنیدوباره با پرس صبح

 هنوز خاموشه. میاومد گوش ادمی

 روشن کردم. مویو کنار زدم.و گوش نیماش

 باال اومد. یکردم تا گوش صبر

 طور چند تماس از  نی.و همیداشتم.و دو تماس از خانم سبحان دایپاسخ از ش یتماس ب یبار چند

 .الیو

 کس و نداشتم. چیرو کنارم گذاشتم.االن حس جواب دادن به ه یکردم.و گوش یپوف

 ساعت شیبه ش کیوارد نبودم.راه چهار ساعته رو نزد ادیو خمش و ز چیبه جاده و پ چون

 واسه نهار نموندم.  ی.تو راه حتروندم

 اوردم. رونی.خسته کوفته فقط لباسامو بدمیخونه که رس به

 خودم به دست خواب سپردم. و

 .بودم.از ساعت هشت هم تو راه بودم دهینخواب شبید چون

 

 

 

 کرده بود. میعصب  یحساب ییروز گذشته بود.تنها چند
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 .خواستیمردم رو م دنیو د  ابونیگشتن تو خ  کمی دلم

 و با خودم ببرم.  نیماش  نکهی.و بدونه ادمیمانتو شلوار پوش 

 .رونیاومدم ب یدر نگهبان از

 ده قدم هنوز از مجتمع دور نشده بودم. دیشا

 ،به عقب برگشتم. کردیخانم صدام م نیلیسپهر که آ یبا صدا که

 سپهر چشمام گرد شده بود. دنید از

 ! نجایا شما

 .دمیم کیکش نجایسالم خانم دکتر بعدهم من  دو روزه ا اول

 چرا؟ اونوقت

 چرا؟ یدونینم یعنی

 چرا؟ نینه.شما بگ خب

 .ستنین مارامیهمه آدما ب رمیبگ ادی کمیفرصت بود.که  نیبهتر نیا

 .کردمیزنانه رفتار م کمیمخصوصا مردا   یعاد با مردم دیبا و

 بهتر از سپهر. یچه کس پس

 گفتم؟ یحواست به من هست.چ نیلیآ 

 م؟یبگرد میامروز بر یاینده.م ریحاال گ 

 ؟یقبول کرد واقعا

 گفت. یمن.چرا متوجه نشدم چ یوا یا

 .زاشتمیواسه خودم کالس م کمی الاقل

 حرکت اشتباهم. نیاول نمیا

 .میبر آره

 من خونم. یدونستیراستش و بگو.از کجا م یول

 .دمیبگم.از نگهبان پرس دیبا یشینم یاگه عصبان خب

 بدم.تا اگه لیتیش کمیمجبور شدم  گهیدوبار اومده بودم.د قبال

 خبرم کنه. یاومد 

 کرد. یپس نگهبان هم برات جاسوس هوم

 ساعتها رو گذروندم. نیسپهر بهتر با

 خودمو عذاب بدم. گهید خواستمینم

 چهار روز بود که از شمال برگشته بودم. درست

 داده بودم. دنمویمن خبر رس نه

 گرفته بودن. یحاج خانم  تماس ای یحاج نه

 شده بودم. دیناام گهید

 و از دست دادم! یرعلیام گهید یعنی

 شد. نیچرا وضع من ا ایخدا

 تا بحال عاشق نشده بودم. من

 بود. یعاد هیدوست ایم در حد همکار اطراف یبا مردا ارتباطم

 .خواستیسپهر منو م نکهیا با

 دل بسته بود. رممکنیغ هیدله من  به  نیا یول

 امروز  یانگار یتو فکر نیلیآ دیحرف سپهر که پرس با

 ؟ینگذشت با من بود خوش
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 هم خوب بود. یلیاتفاقا خ نه

 ؟یهست میکه داشت یهنوز سر قرار پس

 قرار سپهر؟ کدوم

 .یرو بد یرفت! قرار بود جواب خواستگار ادتی واقعا

 بودم. دهیند یزیهمکارا نداشت.البته من چ نیب ینبود.خب سپهر پرونده خوب ادمی بله

 جواب رد به سپهر بدم. یسرسر خواستمیحال نم نیا با

 من منتظرم. خب

 شد. یرعلیاز ام یخبر دیچکار کنم.باز ازش فرصت بخوام.شا ایخدا

 کردن  یخواستگار نطوری.خب اومدمین رونیبا تو ب شتریب من  دوبار راستش

 سخته. کمیجواب دادن برام  و

 .میبا هم باش ای.منکه اول گفتم بمیباهم باش شتریکه ب یخودت نخواست نیلیآ

 .خواستمیرو نم یکه تو گفت یسپهر من  اون با هم بودن نیبب

 .میباهم باش یچطور یخواستیم  پس

 بود. یا گهید زهیباهم بودنت  چ شنهادیپ دونمی.سپهر مستمیبچه ن من

 گم؟یم درست

 بود. یا گهید زهی.آره اولش منظورم  چستین یشک یهست یزیتو دختر ت نکهیا از

  یکه تو صالح بدون یهرطور خوامیحاال  االن م نیبا ا یول

 .هم من تو رو بهتر بشناسم.و هم تو منو.میباهم باش شتریب

 ؟یگیم یچ

 .میمثل دو همکار باش یکار طیهنوز سر شرطم هستم.تو مح ی.ولباشه

 اومد  مثل امروز شیپ یتیهم آخر هفته ها اگه موقع مارستانیاز ب رونیب

 .قبوله؟رونی.فقط برونیب میریم

 به ازدواجمون ختم بشه .قبوله. ییآشنا نیا لمیواقعا  ما نکهیبگم بخاطر ا یچ اوممممم

 .یزاریمنو سرکار نم یه ینطوری.امیریرو در نظر بگ یمدت هی یول

 !یهست یزیدختر ت گفتیبود.اونوقت به من م یآدم عجب

 ماه. کی باشه

 .خوبه

 .میدیخانم رس  بفرما

 خوش گذشت. یلیسپهر امروز خ ممنون

 خوش.باز متشکرم. شب

 ؟یتشکر خشک و خال هی فقط

 ه؟یچ منظورت

 قهوه به خونت دعوت کن. هیمنو به  الاقل

 از خونه باشه. رونیب دارهامونی.که دمیاالن توافق کرد نیهم ؟مایگیم یچ

 .همه قرارا بمونه از  فردا هوم ؟نیلیآ یریگیسخت م چقدر

 اصال حرفشو هم نزن. نه

 از یکیتو  یخانواده مذهب هیتو  ای؟یکرد یزندگ کایطرز فکر واقعا امر نیبا ا تو

 ؟یپرت کشور خودمون  بود یکوره ها ده

 کردم. ی.حاال تو فرض کن  ،اصال تو روستا زندگدیعقا نی.با انمیسپهر من هم نیبب

 .میبکن یکار هی  ایحال ب نیا با
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 خانم؟ یچکار

 تو بدم. یحاال جواب خواستگار خوامیفکرامو کردم.و م من

 ،ی،بگو که قبول کرد خب

 .هینه.جوابم منف راستش

 چرا؟ یمنف یچ

 دادم. صیتشخ ینطوریمن ا  چون

 باشه! نینداره جوابت ا امکان

 چرا؟

 هستم. یهر دختر یآرزو یو خانوادگ یاجتماع تیموقع نیمن با ا چون

 .یستیمن ن یآرزو ی.ولدونمیم

 با دکتر و پرستار رو گارگرش  نکهیاز ا مارستانیباشم.که تو ب یتونم با مرد ینم من

 بودم. دهیچشم ندو گفتم.چون خودم با  نیکه ا دی.البته ببخشامیکنار ب رهیم یآب ریز

 تو اونقدر خودخواه دمید یمطمعن بشم.بعدا جواب بدم.ول  خواستمیم

 .ینیب یتو م نییکه فقط از کمر به پا یهست

 ؟یدیچرا منو دنبال خودت کش یهمه اطاعات داشت نیاز من؟اگه ا یدونیم یچ گهید

 نه. یگفت یاول م همون

 ؟یباهام  خوش باش کمی یخواستیم ای

 

 نیکردم.و چند فمیفکر کن.و هم زمان دست تو ک یتو هر دوست دار خب

 شدم. ادهیپ نیگذاشتم و  از ماش یرو صندل یصد تراول

 .یکه کرد یخوش بودن امروزم.و خرج هیکرا نمیگفتم:ا و

 قرمز  خم شد و پولها رو به طرفم ییاز خشم و چشمها یبا صورت سپهر

 کرد. پرت

 خانم دکتر. یکنیم نیبهم توه یدار

 دادم. موی.تازه پول خوشگذرونیخواست خودت

 دور شدم. یاز ماش و

 .کردیم نیداشت تو ه نطوریسپهر بلند شد.که هم یصدا

 بهم بخوره. یسادگ نیمنو سپهر به هم هی.رابطه کردمیبرام مهم نبود.فکر نم یول

 درو زدم و نگهبان درو باز کرد. زنگ

 نیپباده شده و داره  تراولهارو از زم نیماشسپهر از  دمیلحظه برگشتم که د کی

 .کنهیم جمع

 بخوام براش ناز دخترونه یمرد دل خوش کرده بودم.که باهاش  بگردم.و کم نیا هیمن  به چ واقعا

 آورد یناز کنم.سه سوته دخلمو م کمیبود براش  ی.کافدیرقصی.نزده مدمیکه من د یمرد نی.اامیب

 وقت در باره اون شب چیه گهیمنو سپهر بهم خورد.و د نیشب ب اون

 زده نشد. یحرف نمانیب 

 و بس. نیمثل دو همکار ساده.هم میشد

 .گذشتیهفته از برگشتنم  از شمال م کی بایتقر

 بودم. یاز طرف خانواده موسو یتماس منتظر

 گرفت. یسراغ یزنگ زد ،و نه کس ینه کس یچیه یول

 بودم.کالفه  بودم. دهیو ند یرعلیامهفته بود،که  کی نکهیا از
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  دیکه نبا یرفته بودم.و هرچ یبه خانه سبحان تیزور عصبان از

 در آروم کردنم داشتن. یسع زدانیو  دایش ی،گفتم.،گفتم.چند بار یم

 زده بود و انکار نکرد. یکه به حاج ی.نسترن  زنگخواستمیرو م یرعلیمن ام اما

  خواستهیمن با اونها در ارتباط هستم.م دهیگفت که فهم نطوریا لشویدل و

 ربط داره میکه به مر یو هرکس  میخانواده چقدر از مر نیبفهمم که ا من

 هستن. متنفر

 گفت. ینم راهیداغ دلم تازه شده بود.پر ب  لیدل نیا با

 دستم بود. لیموبا ی.گوشزدمیسالن قدم م تو

 .یچ میبه مامان مر کردنیم یزنگ زدن دو دل بودم.اگه درشت یتو

 به مامان یکس نکهینه.طاقت ا میمامان مر یبه خودم بگن ول خوانیم یهرچ  فقط

 رو خراب کنم. یخودم هم چ دمیترسیبزنه رو نداشتم.م یحرف میمر

 رفتم. یریتصو فونیاوپن گذاشتم.و به طرف آ یرو رو یگوش فونیزنگ آ یصدا با

 درو باز کنم. نکهیبدونه ا  الیخ یو هم با خودش اورده بود.ب زدانی نباریاومده بود.ا دایش باز

 مبل نشستم. یرو برگشتم

 دونفر هم بحث کنم. نیبخوام با ا نکهیحوصله خودمو نداشتم.چه به ا اصال

 اتاق رفتم و  چشمام و بستم. به

 .کردمیم یفکر دیبا

 .شدمیم وونهید یرعلیام یبرم حتما از دور شیپ ینجوریا

 بروم. یشد که خودم به خانه موسو نیفکرام ا جهینت بالخره

 خانواده نیمهمان هستم .کمتر مورد هجوم افردا ا نکهیبه حرمت ا دیشا

 .رمیبگ قرار

 خانواده   در چه حال هستن. نیو کال ا ی.که حال حاجدمیفهم یاول م دیبا یول

 زنگ زدم. میمر یبه گوش  نیهم یبرا

 

 .زدیل من هم تندتر مآمد.د یبوق  که م یهر بار صدا با

 .دادیجواب نم میمر

 گرفتم. مویشدم ،دوبار شماره مر کالفه

 .دیچیپ یتو گوش میمر یبعداز چند بوق  صدا بالخره

 .آلو

 .ومدیبه زبونم نم یبگم.اصال حرف یچ دونستمینم

 .مردم آزار. یزنیحرف نم  آلو،چرا

 کرده منو نداشت. ویشماره  س میمن .مر یوا یا

 .میکه شماره ردوبدل کن ومدین شیپ یفرصت یعنیاون روز از حاج خانم گرفتم. من

 رو قطع کرده. ی.که مربم  گوشدمیبوق  فهم  یصدا با

 شماره گرفتم. دوباره

 .دیچیپ یتو گوش نیام یبار هنوز دو بوق نخورده صدا نیا

 آلو

 .نیآقا ام سالم

 شما؟

 .نیلیآ منم
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 خانم. میدیشما رو شن یخانم.چه عجب ما صدا نیلیبه آ به

 که  فرصت نشد زنگ بزنم.  شرمنده

 هفته  کی نیتو ا ی.واهلل از بس حاجکنمیم خواهش

 زنگ زدن و یرعلیکه حاج خانم و ام نیریتماس بگ نیلیگفت با آ یم

 .میبرگرد یرعلیامروز با اخم ام میمجبور شد نیجواب نداد شما

 که باعث زحمت شما شدم. دیببخش

 .نیخوب هست یو حاج خانم خوبه.همگ یحال حاج االن

 صحبت کنند.از من خداحافظ. خوانیم میمر ی.لطفا گوشمیهمه خوب ممنون

 حافظ شما. حدا

 .نیلیآ آلو

 .زمیعز یمربم جان خوب سالم

 تهران. یدیکه رس یزدیزنگ م هیچرا خاموشه.الاقل  تیتو دختر.گوش یی.کجا یتو خوب ممنون

 نبود.که روشن کنم. میبه گوش ادمیباور کن  .کار داشتم.بعد  یدیببخش

 برسه. گهید قهیاومده دنبالت.فکر کنم تا چند دق یرعلی.امزمیعز ی.مرس یخوب  حاال

 .گهیهمد دنیواسه  د میحرفا رو بزار هی.پس منم برم آماده بشم.بقباشه

 

 .پس فعال.خوبه

 زدم. غیچند ج یرو که قطع کردم.از خوشحال یگوش

 .نمیرو بب یرعلیام گهید قهیشد.که قراره تا چند دق ینم باورم

 تو صورتم  انجام بدم. یتنوع هی خواستیآماده شدم.دلم م عیسر

 رو لبم زدم. ییرژ آلبالو هیبرق لب  یکردم.و بجا میمال شیآرا هی. نیهم واسه

 کرده بودم. رییچشممو هم که زدم.واقعا بعداز سالها تغ خط

 آدکلن دوش گرفتم. با

 ذوق کرده بودم. نهیخودم تو آ دنهیجوان  از د یشده بودم.مثل دختر ا ریگیچه ج اوف

 بار حرف دلمو گوش بدم. نیواسه اول خواستمیبه حرف عقلم گوش بدم.م خواستیدلم نم اصال

 لبخند رو لبم نشست.  یرعلیام دنیو د فونیآ یصدا با

 .یبهم برگردوند رو یرعلیممنون که دوباره ام ایخدا

 .نییپا امی.آالن مدی.چند لحظه صبر کنیموسو یآقا سالم

 بود. یرعلیام یکه تو صدا یخشم با

 گفت:منتظرم. یوقت

 حالم گرفته شد. بکل

 اومده بود.دنبالم. یبه اجبار حاج حتما

 .دمی.و  مانتو  که آماده بود و پوشدمیکش یخودش. آه لیبه م نه

 به دست به طرف آسانسور رفتم. فیک و

 که رفتیاون روزش م یرو نداشتم.فکرم همش به حرفها هیشوق اول گهید

 بهتر خودم برم.و پشت سرمو نگاه نکنم. نکهیبود.با نقشه وارد خانوادش شد.و ا گفته

 رو  فراموش کرده بودم. یرعلیاون روز ام یتو چشمام  اومده بود.اصال حرفا اشک

 که تو صداش بود. یبا خشم یرو از بس دل تنگش بودم.ول ییش بود.اون روز کذاکه تو صدا یخشم 

 از جلو چشمام گذشت. لمیف هیدوباره مثل  ییروز کذا اون

 کرده و جراح  لیدختر تحص هیاز  نیلیآ یننشسته بود.)ه کاریوسط وجدانه هم ب نیا 
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 کوه غرور بشکونه( هی یجلو نقدریخودشو ا دهیبع

 آوردم .دست و دلم یاسمش  رو زبونم م یبود.که وقت یزیمرد چه چ نیتو وجود ا دونمینم

 از درون   از دور بودنش  یتونم بگم ظاهرمو حفظ کرده بودم.ول ی.هرچند مدیلرز یم

 .خوردمی.و حرص مشدمیم ذوب

 . با ظاهر خونسردنییرفتم پا یو قت  

 صورتش جواب داد. یاخم چاشن کمیسالم کردم.اونم با  

 بشم. نشی.که با دست اشاره کرد.که سوار ماشکردمینگاش م نطوریهم

 کنم. تیرو اذ یرعلیام کمیچرا  دلم خواست  دونمینم

 .امیخودم م نی،من با ماش دییگفتم.شما  بفرما نیهم واسه

 حرف و زدم. نیا یوقت

 .نیشونه باال انداخت و گفت هر طور راحت یرعلیام

 کرد.  مغرور. یبراش ناز کنم.قشنگ منو قهوه ا کمیاومدم  ایب

 .گردمیخودم برم نیخودم گفتم بهتر  حاال شب با ماش با

 

 .ستادیهم پشت سرم ا یرعلیام دمیرس یوقت

 اون نرفته بود.پشت سر من حرکت کرده بود. پس

 رو لبم اومد. یلبخند نکارشیا با

 من کمبود محبت داشتم. واقعا

 خوشحال شده بودم.  یرعلیام نکاریبا ا که

 .میشد ادهیپ نیزمان از ماش هم

 .بردمیو داخل نم نیمعلوم بود.ماش منکه

 و داخل نبرد! نشیچرا ماش یرعلیام یول

 انداخت و با دست  دیتک زنگ زد.و کل هی

 کرد اول من برم. اشاره

 روزه سکوت گرفته بود. عجب

 به داخل خونه رفتم. الیخ یب

 مونده بود.که حاج خانم یچند قدم یبه در ورود هنوز

 باز کرد. درو

 حتج خانم سالم

 چند روز. نیتو دختر تو ا یقربونت برم.کجا بود یدلم خوب زیعز سالم

 شما بودم. هیسا رینبودم.هر جا بودم ز یخاص یجا

 چند روز کالفمون کرده. نیتو ا ی.بفرما که حاجیباش یعل یمرتض هیسا ریز زمیعز

 تو خونه زد. شهیحرفا رو هم م نیگفت:حاج خانم ا یرعلیام

 .دیببخش زمیعز نیلیآ یوا

 حاج خانم. کنمیم خواهش

 چند قدم جلو اومد. دیتا منو د  ی.حاجمیوارد خونه شد همه

 .یحاج سالم

 مکه. یحاج یحاج ی.رفت یکن یو نم رمردیدخترم. فکر دل منه پ سالم

 شماها تنگ شده بود.  یبخدا  خودم هم دلم برا شرمنده

 اشاره بودم.که با سر خدمت برسم. هیمنتظر  اما
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 .یدخترمو حاج نیلیدخترم.سرپا نگه ندار  آ نیمادر  بش نیلیآ

 با هم. میحرف دار یکه کل نیبش ایبابا ب ایب

 و حاج خانم نشستم. یتعارفات حاج با

 ستن؟ین هیجون کجان.بق میخانم.پس مر حاج

 زیدستش به م کمی.که  پاش به مبل خورد.افتاد کردیم هیگر یرعلیپسرش  دنبال ام  میمر

  هینگاه بندازه که اگه بخ هیدرمانگاه دکتر  نیکرد.زخم شد.بردن هم ریگ

 .زمیعز ادیکنند.حاال م شیبخ خوادیم

 به طبقه باال رفته بود. یرعلیام یمنو حاج یحرفا نیح تو

 خانم به آشپزخونه رفت. حاج

 بابا. یگذاشت یخبر یمارو تو بآروم گفت:توهم مثل مادرت   یحاج که

 لبمو به دندون گرفتم.  کمیانداختم.و  نییسرمو پا شرمنده

 .زدمیم یحرف دیبا

 .دیبا خودتون خلوت کن کمی خواستمیگفتم.راستش  م نیهم واسه

 همه سال با کارش نیرو که شما رو ا یدختر کس دیتون یم دینیبب نکهیا و

 نه. ای نیایکرده کنار ب تیاذ لیفام جلو

 .کنندیمجازات نم گهیکسه د یکس و جا چی.،ههیچه حرف نیا دخترم

 وقت فراموش نکن. چیو ه نیا یمن و مهال هست لیفام  تو

 دوست داره. یلیمهال  خ بعدهم

 هستم. یمن دختر ک دونهیم یعنی

 همه دوست داره.اگه بدونه  نیو ا دونهیهنوز نم نه

 .یشیکردش م زیعز  گهید که

 ؟یحاج واقعا

 .بله

 .ناراحت بشن. میبدوند من ک نکهیفکر کنم بچه هاتون از ا یول

 .شنی.تازه خوشحال مشنیکدومشون ناراحت نم چی.ههیچه حرف نیا

 نباشن. یراض ادیز نجایاز بودن من  ا یرعلیفکر کنم آقا ام یول

  یرعلیهمه ام شترازیچند روز ب نیتو ا یدونی.نمیدیرس جهینت نی!  چطور به ایرعلیام

 .کردیم یتاب یب

 .شناسمی.من پسرمو مارهیبه زبون ن یزیاونقدر مغروره که چ یول

 تو دلم چلچراغ روشن کرده بودن.اونقدر  یکه با حرف حاج دونهیم خدا

 کنم. یآبرودار یحاج یکردم.نتونستم جلو یشدم.که هرکار خوشحال

 رو لبم جا گرفت. یلبخند پهن و

 . رهیکه خ شاهللیابا خنده سرشو تکون داد.و گفت:  یحاج

 وارد شد. یچا ینیموقع حاج خانم هم با س نیهم تو

  یدونیخاموش بود.نم تیجان چرا گوش نیلیآ نمیبگو بب خب

 نگرانت بودم.دلم هزار راه رفت. چقدر

 .کردنیآرومم م یو حاج یرعلیام  همش

 حاج خانم.نظر لطف شماست به من. ممنون

 به دلم نشسته. یبدجور نیلیهم گفتم که مهر  آ یبه حاج واهلل

 .یدختر خودم هست کنمیم احساس
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 جان واقعا دختر خودت بدون. نیلی.خب آیکنیچرا احساس م خانم

 دوست دارم. ممیاون مثل مر گمیخب منم م یحاج وا

 تو رو خدا . دیخانم منو شرمنده نکن حاج

 .یدار که دوست تییبخور با چا هاینیریش نیمادر از ا ایبخور.ب ییچرا.چا شرمنده

  یبود.که منو حاج یساعت کی. دارمیخودم برم یشما زحمت نکش چشم

 اراده چشمم  به پله ها  ینبود.ب یرعلیاز ام یخبر ی.ولمیحاج خانم نشسته بود و

 .گشتیبرم

 از بودن من ناراحته؟ یعنی.نهیبش نییپا ادیچرا نم دونمینم

 رفت. یسر به غذا بزنم.وقت هیخانم گفت من برم  حاج

 رو فعال ولش کن.تا به موقش خودم یبابا اون پدر صلوات نیلیگفت:آ یحاج

 کنم. درستش

 دستم  رو شده بود. یجلو حاج   نکهیا از

 توان انکار هم یپروام نداشتم .حت یواسه نگاه ب یحیتوج  چیخجالت قرمز شدم.و  ه از

 پوست کندن سرگرم کردم. وهیخودمو با م نی.واسه همنداشتم

 .رمیپوست بگ وهیبراتون م یحاج

 خوردن داره وهیم نی.که اونم گفت: آره ادمیکه خجالت کش دیفهم یکنم حاج فکر

 دست  دخترم. از

 تو رو شناخته یرعلیگفت:فکر کنم ام یبودم.که  حاج وهیپوست کندن م مشغول

 .دونمیاز کجا نم حاال

 آره

 

 

 

 رفت بردارم. ادمی مویاون روز که حالتون بد شد.دفتر  مامان مر یحاج

 اون و خونده. یرعلیام بعد

 کردمیفکر م ی.ولدونهیم ییزایچ هیبودم. دهیسکوت کرد،و گفت :منم فهم یکم یحاج

 .دونهیم زویمن برداشته خونده.نگو اون زودتر از من  همه چ زیدفتر رو از رو م ممکنه

 کرد. میو خودشو سرگرم پسر مر نییاومد ،پا  یرعلیشام ام موقع

 من زده بود. دنیخودش و به ند  اونقدر

 برده بود. یکه به احساسم پ ی.دارم جلو حاجکردمیاحساس م که

 .زدیتو گلوم چنگ م ی.بعض بدشمیم ذوب

 از جام بلند شدم. یو چا وهیصرف م بعداز

 زحمت و کم کنم. نیگفتم:اگه اجازه بد و

 .کردیکه با اخم نگام م میلب به اعتراض گشودن.مر  یخانم و حاج حاج

 خونه؟ ی؟مگه قراره بر کجا

 زحمت دادم. یلیبا اجازتون خ بله

 . یمونیم شمونی.امشب پیگفت:محال بزارم بر یحاج

 کردم.اون خودشو سرگرم یرعلیبه ام یچشم نگاه ریز

 .یکه بر ستیواسم مهم ن یعنیپوست کردن کرده بود. وهیم

 بگو. یزیچ هیبابا  توهم  یرعلیبود.که گفت: ام دهیفهم  یکنم حاج فکر
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 اهل تعارف باشن. شونی.فکر نکنم اانهیخونه خانم دا نیبگم.ا یگفت:من چ یرعلیام

 .یخانم گفت: الزم نکرده شما تعارف بزن حاج

 .یمونیم نجایمادر شما هم امشب   ا نیلیآ

 برم. خوامی.من فردا م نیلیآ گهیهم ادامه حرف مادرش گفت:بمون د میمر 

 .میدور هم باش بمون

 .شمی. من مزاحم نمزمیعز  ممنون

 .میکرد یاصرار نم نقدریا ی.اگه مزاحم بودیتا حاال مزاحم شد ی...از ک وا

 .یستیراحت ن دونمیگفت بمون دخترم،هرچند م یحاج

 حرف و. نیا نی. تو رو خدا نگدمهیخونه ام نجای.ا یحاج نه

 خانم گفت پس بمون. حاج

 گرفته بود. یرعلیاز زبون ام یدیدلم از نگفتن بمون نکهیا با

 به رفتن اصرار کنم. گهید دمیدرست ند یول

 گفت و رفت.که بخوابه. ریشب خ  یرعلینشستن ام یشب  بعداز کم اون

 نیام نطوریو هم میو حاج خانم و مر یدوازه شب منو حاج کیتا نزد یول

 .میصحبت کرد یو از هر در مینشست

 ادر اتاقت  م نیلیحاج خانم گفت:آ د،کهیوقت خواب  رس بالخره

 .یخسته شد یکجاست.برو بخواب امشب حساب یدونیم که

 هم  خوش گذشت. یلیحاج خانم اتفاقا خ نه

 بخوابم. یتونستم به سخت الیبا هزار فکر و خ شب

 پرده به چشمام خورد. نیکه زدم  نور از ب یغلت با

 کنار تخت خواب برداشتم. زیم  یاز رو مویبلند کردم.و گوش دستمو

 .دمیساعت مثل فنر از رو تخت پر دنید با

 .نییبرم پا یحاال چطور ایخدا یوا

 صبح بود. ازدهی ساعت

 با دست به  یکیساعت هشت قرار بود بره  میمر نکهیا ادی با

 زدم. میشونیپ

 .دمیبه لباسم کش یدست تو صورتم و شستم.و دست عیبد بود.سر چقدر

 .رونیاز اتاق زدم ب و

 .ومدیم ریقابلمه و کفگ یاومدم فقط صدا نییپله ها که پا از

 تو سکوت  بود. خونه

 .زدمیاومدن صندلهامو محکم  به پله م نییموقع پا  یکم

 هم  یاومدن من  ،حاج نییرو شکر که هم زمان با پا خدا

 اومد. رونیاتاق ب از

 .  سالم

 بابا جان. ی،خوب خواب کمیو العل  سالم

 خواب  رفتم. یادیز یانگار ی.بله ول ممنون

 .میوارد آشپزخونه شد باهم

 .دیحاج خانم.خسته نباش سالم

 دخترم.ساعت خواب مادر.. سالم

 جون رفتن؟ میخانم مر حاج
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 مادر سالم هم رسوندن. آره

 بد شد. یلی.خنیکرد یم دارمیخانم کاش ب حاج

 .نیهم بود شیوقت پ ریتا د شبی.شما که دیمادر چه بد نه

 .که یاونقدر غرق خواب بود یکنه.ول دارتیهم  اومد که ب میگفت:مر یحاج

 کنه. دارتیبود.ب ومدهین دلش

 نداره. یرادیبهش ا یزنیخانم گفت:حاال بعدا زنگ م حاج

 صبحونه بخور..تا نهار آماده بشه. کمی نیبش زمیعز ایب

 خونه. رمی.مدمیحاج خانم من واسه نهار زحمت نم نه

 .میریدرختا آفتاب بگ ریز میبر کمی دخترم.بمون یگفت:کجا بر یحاج

 .وبا  چشم اشاره کرد که قبول کنم.میباهم اختالط کن کمی و

 .دمیزحمت تون م شهیناچار گفتم :چشم من که هم به

 .ی.خونه خودت اومد یمادر چه زحمت وا

 ..میرفت اطیبه ح یاز صبحانه .منو حاج بعد

 قدم اطیتو ح کمی یدوست دار ای مینیبش یخوایگفت م یحاج

 .میبزن

 .نیشما راحت هرجور

 واسه نشستن. یو صندل زی.هم آفتاب هست و هم ممینیاون گوشه بش میبر ایب پس

 .یحاج دییبفرما

 .کردیکه تازه جوانه زده بود.نگاه م ییبه گلها و درختاتها یکم  ینشستن  حاج بعداز

 آماده کنه. دنیخودشو واسه پرس یسکوت کردم.تا حاج منم

 به جواب بر سه. دیداره.که با یادیز یسوالها دونستمیم خوب

 مرده؟ می.واقعا مردیمقدمه پرس ی. بیحاج

 بود.اشک تو چشمام جمع شد. یحاج یکه تو صدا یسوز با

 بدم. یخشک و خال یبله  هیتونستم   فقط

 ؟ید،چطوریکه تو صداش بود.پرس یآب دهنشو قورت داد.و با خش یحاج

 دف فوت کردن.البته  عطا درجا  فوت کرد.و عطا هردو تو تصا مامان

 اونم فوت کرد. یداخل دیشد یزیبخاطر خونر یزنده مونده.ول یچند ساعت هیمامان  یول

 .دیبه صورتش کش یدست یعصب یحاج

 بود؟ یرانیشوهرش ا مگه

 بود. میپدر نمونه واسه دختر مر هیمرد به تمام معنا خوب. و  هیبود. ییکایامر نه

 !میپدر خوب واسه دختر مر هید،یبا تعجب پرس یحاج

 دخترم. هیمنظورت چ شمینم متوجه

 ان ان  انجام داده بودم. ید شیکه البته با آزما ینانیطبق حرفا و  اطم منم

 فیتعر یبودم.رو واسه حاج دهیاز زبون  نسترن شن میکه واسه مامان مر یاتفاقات تمام

 موضع بشه. نیمتوجه ا یحاج خواستیدلم نم چرا دونمی.البته بجز تجاوز رو.نمکردم

 همه رو جواب دادم. بایبه همراه داشت.که منم تقر یادیز یمطلب سوالها نیبازگو نکردن ا هرچند

 گفتم من اطالع ندارم. یدروغ نگفته باشم.م نکهیاز  جاها واسه ا یبعض

 سوال نبرم. ریخودم و  ز تیبدم.و هم شخص حیتوض یحاج یبود.که هم کامل برا سخت

 .که زمان از دستمون رفته بود.میغرق صحبت بود یاونقدر منو حاج 

 شد. اطیوارد ح نیو باز کرد.و  با ماش اطیدر ح موتیبا ر یرعلیکه ام میمتوجه شد یوقت
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 .ومدین یسه ساعت حاج خانم اصال طرف منو حاج نیا یبود.که تو نجایا بیعج نکهیا و

 سوال شده بود برام

 دونند؟یمنو م هیحاج خانم  قض دیخشیبب یحاج دمیپرس نیهم واسه

 .یمینگفتم که تو دختر مر ی.ول باینگام کرد.و گفت تقر یحاج

 .یدونیم ییزایچ هیو دخترش   میگفتم  تو از مر فقط

 گفتم عینه.فقط سر ایدرست بود، یدرخواستم از حاج دونمینم

 هستم. میندونه که من دختر مر میمامان مر لیاز فام یکس  شهیم یحاج

 گوشه لبش یشخندیبا ن یرعلیبزنه که ام یبا تعجب برگشت طرفم که حرف یحاج

 ما شد. کینزد

 بابا. سالم

 .یسالم پسرم.خسته نباش کیعل

 .دیداخل سرما نخور می.هوا سرده برنینشست رونی.چرا بممنون

 .دونستمی.واقعا نمکردمینگاه م یرعلیتعجب به ام با

 اون که تازه وارد شده! ایسالم بدم  دیبا من

 گرفته.سالم ندادم. دهیمنو باز ناد دمید یوقت یول

 .کردیمنو نگاه م یاز طرف من بود.که بعداز صحبت با حاج یمنتظر حرف یرعلیکنم ام فکر

 ه؟یگرفته بود.با سر اشاره زدم.چ لجم

  افشیق نطوریاز چشماش و هم شدیداشت که تعجب و م یرفتار من تازه گ نیاون انگار براش ا که

 .دید

 نگاه کرد. یباال انداخت .و دوباره به حاج یشونه ا اونم

 .دیدیخودش غرق بود.اصال  مارو نم یایتو دن یحاج یول

 گفتم .و به طرف  ساختمون حرکت کردم. یفرصت استفاده کردم.و با اجازه ا از

 .نیلیصدام کرد.آ ینرفته بودم.که حاج یچند قدم هنوز

 حرکت دادم. یو فقط تنمو به طرف حاج ستادمیا سرجام

 ن؟یکارم دار یحاج بله

 دخترم. یایچند لحظه ب شهی.م بله

 .یحاج چشم

 چند قدمه رفته رو برگشتم. یطرف حاج به

 .یحاج دییبفرما

 .یبش یرعلیکنم .که عروس ام یازت خواستگار یرعلیجلو خود ام خوامیم

 بلند شد. یرعلیاعتراض ام یصدا

 و ساکت مونده بودم دمیکش یکه خجالت م یبخاطر حرف حاج شهینم دمید ممن

 .کایدارم برگردم امر میمن  تصم یگفتم:حاج  نیبخواد دور ورداره.واسه هم یرعلیام

 حرف دلمه. یخواستگار نیفکر کنه ا یرعلیرو رد کردم.نه اجازه دادم ام یحرف حاج نه

 ؟یبرگرد یخوایگفت:واقعا م یحاج

 دارم. یشتریکنم اونجا آرامش ب فکر

 آدما دور باشم بهتره. یبعض  از

 همون نسترن هست. ای یطرف صحبتم با خانم سبحان دونستی.مدیخوب منظورم و فهم یحاج

 آرامشتو بهم بزنه. یکس دمیگفت:اجازه نم نیهم واسه

 برداشت کرد. یا گهیفکر کنم منظورمو جوره د یرعلیام
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 اول  شنهادتونیدر مورد پ یول خوامیت:بابا معذرت مرو به پدرش کرد و گف چون

 خانم سلب  نیکه معلومه  ما واسه ا نطوری.انیکردیبا من مشورت م دیبا

 .میکرد شیآسا

 خواهشا  ی.ولیو خوند نیلیدفتر آ  دونمیم یرعلیگفت:ام یحاج

 گذشته و حاله. یانهایجر نیآدمه تو ا  نیرتریتقص یب نیلی.آریدخترم جبه نگ واسه

 نرو. یطرفه به قاض کیلطفا  پس

 ما شده. یاون با نقشه وارد خونه  بابا

 رفته ادتیاونقدر فکرت مشغوله که  یعنی.میرفت نیلیاول ما به طرف آ یرعلیام نه

 .نیبرد مارستانیبه ب منو

 نکن. تیربط اذ یب یدخترمو به بهانه ها  کنمیمادرت اون به خونمون دعوت کردخواهش م نکهیا ای

 .دیخوب  فکر کن شنهادمیشما هستم در مورد پ یضمن با هردو در

 کدومتون بشنوم. چیاز ه خوامیهم نم یجواب منف یراست

 گرسنمه. یلیداخل  که من خ میهم بر حاال

 وقته یلیدخترم.مهال خ میبر ایبا دست  منو به داخل خونه دعوت کرد.ب بعد

 خونه تنهاست. تو

 وارد خونه شدم. ینازک کردم و همراه حاج یرعلیام یبرا یچشم پشت

 خانمم. ییحاج خانمو صدا کرد.حاج خانم. کجا یحاج

 .امیمن تو اتاقم.االن م یحاج

 اومد. رونیلحظه بعد حاج خانم با چادر نماز از اتاق ب چند

 .نیبا دخترمون اختالط کرد یباشه خانم.ممنون حاج قبول

 .ی.اونم چه اختالطبله

 .رهیگیهم داره سروسامان م رمیشکر که ام ی.الهیحاج نیگیم یجد

 و حاج خانم در گردش بود. یحاج نیتعجب   چشمام ب با

 نشست. یرعلیام یرو لبها یتیلحظه احساس کردم.لبخند رضا کیلحظه فقط  هی

 گرفت.و  یدور م  شهیداشت که  هم یلیچه دل یاونم منو دوست داشت..ول پس

 کرد. رونیب الیرحمانه منو از و یبعداز خوندن دفتر اونطور ب تازه

 .گرفتیم دهیهم که منو ناد روزید  از

 رمیگیحالشو م یبدجور ی.ولقهیبه اندازه پنج دق دی.شادمیکش  یرعلیبه زانو در اوردن ام یدلم هزار نقشه برا تو

 رخانیام نیو بب نی.بشنیلیآ گنیمن م به

 آروم  صرف شد. یطیدر مح نهار

 بشقابمو پر کردن یو حاج خانم اونقدر تعارف کردن و ه یحاج

 خونه گذاشتم. نیباره اوله که پا تو ا یفکر کردم برا که

 به سالن رفتم. وهینهار و کمک به حاج خانم با ظرف م بعداز

 .کشهیخط و نشون م یرعلیداره واسه ام ینشسته بود.معلوم بود که حاج یرعلیجفت ام یحاج

 در برابر من برداره. هاشیمحل یدست از ب که

 نداختم. یرعلیهم به ام ینگاه مین یکردم.ول یرو تعارف حاج وهیم ظرف

 ما کرد. یبه هردو ینگاه یچشم ریز یحاج

 .اول خوبنیبد گهیدرباره همد ینظر یبخوا نکهیقبل از ا نیبابا بر نیلیگفت :آ و

 .دیو با هم وا کن سنگهاتون

 پر کن. نیلیرو واسه خودت و آ وهیکرد.و گفت بشقاب م یرعلیرو به ام بعد
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 .نیکه جواب مثبت به هم بد نی.بعد  سه روز وقت داردیرو بشنو گهیهم د یو حرفها دینیگوشه بش هی نیببر

 برگشتم. یتعجب به طرف حاج با

 حاال نظرمو بگم.  نیهم نیندارم.و اگه اجازه بد یموسو یبا آقا یمن حرف یول یحاج

 و از طرف نی.البته ایدوست دارم که عروس خانواده ما بش یلیمن  خ نیلیآ نیگفت: بب یحاج

 .گمیهم دارم م یرعلیام

 رو دادم. یبرگشتم.و جواب حاج یرعلی.به طرف امموندیم شخندیبه ن شتریکه ب یلبخند با

 سرشو بلند کرد. یرعلی.امدیزنیحرف م نیکه از طرف پسرتون هم ا دیمطمعن یحاج

 حرف. هیحرف داشت و  لباش  هیچند لحظه نگام کرد.چشماش  و

 مطمعنم. یرعلینداد.آره  دخترم من از طرف ام یرعلیاجازه حرف زدن به ام یحاج یول

 امیب یرعلیخانواده و البته ام نیبه چشم ا یروز هیکه آرزوم بود. یچرا رو دنده لج افتادم.من دونمینم

 از خواستن یرعلیکه ام یبه خودم قول داده بودم.تا زمان شیساعت پ کیمن  ی.ولزاشتمیکالس م داشتم

 که شده. یمتینگه دارم.حاال به هر ق نمیعشق و تو س نیلب باز نکرده ا من

 از طرف اونه  خودشو از تکاپو ننداخت. یسکوت کرده و منتظر حرکت یحاج دیکه د یرعلیام

 سنگامون یبقول حاج کمیسالن باال. میبر دییماخانم بفر نیلیبه خاطر شما و حاج خانم چشم.آ یحاج

 .میکن وا

  زیبر ییدو چا ینیمادر شما هم تو س نیلیوارد سالن شد.و با لبخند گفت:آ یچا ینیموقع حاج خانم هم با س نیهم تو

 شما بشنوم. یامروز جواب بله رو از هردو نیهم نییپا نیکه اومد شاهللیبا خودت ببر باال.ا و

 گرفتم.  میلحظه تصم هیکنم.تو  یچرا نتونستم  نسبتمو از حاج خانم مخف دونمینم

 عروستون بشه. یقراره چه کس دیبدون دیبا شما حرف بزنم.با دیمن اول با یخانم ول حاج

 

 .کردنیبا دهن باز نگام م یرعلیو ام یحاج

 از طرف من گفتهموضوع  نیکه ا کردیفکر نم یاز حرفم تعجب نکرده بود.ول ادیفکر کنم  ز یحاج

 .بشه

 .دیبا اخم نگام کرد.و با چشمو ابرو برام خط و نشون کش یرعلیام یول

 .شنیکمتر ناراحت م  ینطوریباال انداختم.و گفتم بهتر از زبون خودم بشنوه.ا یا شونه

 .یحاج گمی.درست نمیچه جوابم مثبت باشه چه منف حاال

 .یامرزیبا لبخند نگام کرد.و گفت حقا که دختر اون خدا ب یحاج

 .دیو شماست که اول با هم حرف بزن نیلیحق آ نیتو اتاق فکر کنم.ا نیبر نیلیگفت حاج خانم با آ بعد

 .هیچه حرف نیا یخانم که متوجه حرفامون نشده بود.گفت:وا حاج حاج

 جان عروسم باشه. نیلیکه از خدامه که آ من

 .دمیم حیمن براتون توض نیاریب فیگفتم.حاج خانم حاال شما تشر یوتر از حاجمن جل یول

 هم زمان دستمو پشت کمر حاج خانم گذاشتم و به طرف اتاق راه افتادم. و

 راه متوقفم کرد. مهین یتو یرعلیام یصدا که

 کوتاه نباریوج ا چی.چون اگه حاج خانم ناراحت بشن.به ه نیمواظب حرف زدنتون باش انیدا خانم

 .امینم

 .نیریگیو پس م نیکه نکرد یخواستگار یعنی.شهیم یچ نیایبرگردوندم.خب کوتاه ن سرمو

 .و در و پشت میو حاج خانم رفت ی.با  لبخند همراه حاج خانم به اتاق مشترک حاجستیبرام مهم ن نیریبگ

 بستم. سرم

 بود.مادر. یمنظورش چ یرعلیخانم گفت:ام حاج

 خودخواه و مغررو هستن. یلی.پسرتون خدیرو ولش کن یرعلیخانم ام حاج
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 مادر. یو درست گفت نیخانم گفت:ا حاج

 باهاشون دارم که اون و به اتاق اوردم. یاومده باشه من چه حرف ادشیانگار که  بعد

 ؟یحرف بزن یمادر که جلو پدر و پسر نخواست یبگ یخواستیم یچ نیلیطرفم.و گفت: آ برگشت

 گفتم. یم دیبا یبالخره چ یدست دست کردم.ول یکم

 از خودم. میمامان مر از

 کردم.هر لحظه حاج خانم چشمامش فیشروع به تعر یوقت

 شدن. یم ستریو خ گردتر

 .دیحرفام سوال نپرس نیخانم در حقم لطف داشت که ب حاج

 من باشه. یو تو خونه  رانیتو ا می.که دختر مرشهیدر آخر گفت:باورم نم  یول

 ما قرار داد. یتو رو روبرو ریدست تقد  چطور

 دارن. یا گهینظر د یرعلیام یول

 زم؟یعز ینظر چه

 من با نقشه وارد خانواده شما شدم. نکهیا

 حرف و زده. نیا ینداره،اون بخاطر حال خراب حاج یمنظور یرعلیام

 .ریبه دل نگ تو

 رو یرعلیتو و ام یهم نامزد  رمیبگ یمهمان هیمن دوست دارم  اما

 کنم. یمعرف لیبه همه فام مویمر ادگاریو هم   

 تا نیبگذر یرعلیخواهش کنم فعال از منو ام شهیخانم م حاج

 فکرامو بکنم. منم

 ؟یرو دوست ندار یرعلیام چرا

 .ستین یرعلیمساله دوست داشتن ام نه

 حل نشده هست. یرعلیمنو ام نیب ییزایچ هیهنوز  راستش

 دوست داره. یلیتو رو خ یرعلیو بدون که ام نیا یندارم.ول یمن حرف باشه

 خانم   اون منو دوست نداره. حاج

 حرف و باز گو کنم نیمطمعن نبودم،امکان نداشت ا یرعلیمادر من اگه از ام نگو

 یرو حت یخواستگار نیبه تو نداشت.امکان نداشت اجازه بده ما ا یلیاونو اگه م شناسمیم من

 شده خودشو به یخونمون هرطور یایتو م ی. وقتدمی.من از همون اول فهممیگو کن باز

 .رسهیم شتریچقدر به خودش ب ادیبه چشم تو ب نکهی.و واسه ارسونهیم خونه

 به اخمش نکن.اون دوست داره. نگاه

 شه؟یم یحاج خانم دختر برادرتون چ یول

 رو بشه.که قدم یرعلی.که دست اممیختیر ماهینقشه بود.مادر .که منو فر هی اون

 واسه تو. میبزار جلو

 .میکرد دایپ میکه به مادرم خبر بدم که دختر مر ستیهم پاشو که دل تو دلم ن حاال

 .نهیو دوباره بب میکرده بود.که مر ازیسال چقدر نذر و ن نیچند نیتو ا دونهیم خدا

 از مادرم نداشتم. یهم دست کم خودم

 .شهیم تی.بچم  اذمینذار یرو تو خمار یاون پدر صلوات رونیب میپاشو بر حاال

 حرفا دارم که برات بازگو کنم. یلیجان  منم خ نیلیآ یراست

 .زنمیمن حرف م نباریو ا مینیشیفرصت م هیسر

 کرد.کل خانواده رو  تیبا رفتنش فقط خودشو اذ مینکن مر فکر

 اون زمانها عذاب شتریب دیوسط منو حاج وح نیکرد.و ا سردرگم
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 .میدیکش

 و باهم دیبه من بده. دستمو کش دنیاجازه سوال پرس نکهیا بعدبدونه

 .میاومد رونیاتاق ب از

 ن؟یکرد فیکرد واسه هم تعر نی.قصه حسدیگفت:خسته نباش یحاج

 .میکرد فیتعر انیخانم با خنده گفت:نه قصه شاه و پر حاج

 بعد  م،کهیباهم بخور ارمیب زمیبر ییچا هیبرم  نیجان بش نیلیآ

 .دیبزن یرعلیحرفاتون با ام نیبر

 وارد شد. ییبه دست با چهار فنجان چا ینیس یرعلیام

 اوردم. ییخودم چا دییخانم شما بفرما حاج

 بابا. یگفت:شق القمر کرد یحاج

 .چون نه به باره نه به داره.دیکن تیاز حاال منو اذ  مینداشت یحاج

 خودخواه مغرور حرف زد. نیا باز

 باهم شونیاصال منو ا  مینیبب نی.بزار  یموسو یآقا گنیم درست

 .میایم کنار

 مادر. هیناراحت نشو ،طبل تو خال یرعلیخانم گفت:از حرف ام حاج

 به هشت ماه که باهاشون کیبعداز نزد یحرف حاج خانم ،حاج بعداز

 و با حاج خانم موافق هستم. نیکه چطور قهقه زد.و گفت: ا دمیو امد داشتم د رفت

 .دیبا اخم رو کرد طرف پدرومادرش و گفت: اول شما موضع خودتون و مشخص کن  یرعلیام

 خانم. نیا ای نیمن هست طرف

 ؟یگفت:من که طرف دخترم هستم.حاج خانم شما چ یحاج

 خانم با لبخند گفت: منم که طرف دخترم هستم. حاج

  یمنو جلو یکنم که هوا دایدونفر پ هیگفت:پس برم  یرعلیام

 شه.داشته با شما

 نی.فعال بریکنیم دایگفت:حاال به وقتش چند نفررو پ یحاج

 .دیبزن حرفاتون

 . دینیدخترم کجا راحتره همون جا بش  نیمادر بب یرعلیخانم گفت :ام حاج

 هم خوبه. نجای.اگه به منه که همکنهینم یخانم فرق حاج

 .میشیمنو حاج خانم معذب م ینطوریگفت:نه بابا ا یحاج

 . مینیتو اتاق بش میبر دییگفت:بفرما یرعلیام

 که بهتره. اطیتو ح میبر

 قدم به طرف در سالن برداشت. هینگام کرد.و  یرعلیام

 .نیشیم تیسرده اذ رونیب یحاج خانم گفت:نه مادر االن هوا که

 . میخوریم یییچا هی ی.تا منو حاجدیتو اتاق راحت حرفاتون بزن  نیبر همون

 .مییاز پله ها باال رفت یرعلیام ییراهنما با

 .با دست اشاره کرد که  داخل برم.ستادیدر اتاقشو باز کرد.و عقب ا و

 .ذاشتمیبار بود.که پا تو اتاقش م نیشدم.واسه اول یرعلیوارد اتاق ام یدیببخش هی با

 یدست مبل راحت هیو  لینسبتا بزرگ با تخت  دونفره  است ینگام به دور تادرو اتاق افتاد.اتاق اول

 )ع(یاز حضرت عل ثیحضرت محمد )ص(و چند حد ثیزده شده بود.همه از احاد وارید یچند تابلو که رو و

 کتابخانه نسبتا بزرگ. کی و

 .دمیاتاق کش دنیچشم از د یرعلیام دییبفرما با
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 بود. ومدهین شیتا حاال برام  پ یعنیمراسم نبودم. نگونهیا ایمن کال اهل تعارف کردن  خب

 من. ایشروع به حرف زدن بکنه  یرعلیمثال اول ام که

 .یموسو یآقا نیدار ییبایمبل نشستم و گفتم:اتاق ز یبدونه تعارف رو نیهم واسه

 .میدیچ گهیهمد قهیبا سل می. اتاق و منو مرممنون

 جان درد نکنه. می.دست مرخوبه

 شروع به حرف زدن کرد. یستیرو دربا یب یرعلیبگم.که ام یمونده بودم چ بعد

 خا دونمیچه م ایخانم  نیلیآ دینیبب

 

 

 

 به دل  یکه بدجور نیچکار کرد دونمی.نم انیدا نم

 فقط بخاطر اون دو فرشته ست. نجامیمن راستش چطور بگم اگه االن ا ی.ولنیمادرم نشست پدر

 دونمیم نیلیآ گنیحرف زده بود به من م نیا یبه چه حق کردیم یاحترام یزدن اون داشت به من ب شمیانگار که آت یگیم منو
 چه کارکنم 

 .راستش منم بخاطر حرف  اون دو فرشته اومدمنیخوب شد.که شما هم نظر منو دار خب

 .که هردوشون ناراحت نشن.میکن یرو با کمک هم منطف یخواستگار نیا یجور هی که

 .ی!فکر کردیموسو ی.آقایمنو  آجز کن یخوایتو م هوم

 مغررو. یعذت نفس دارم که بتونم خودار باشم دربرابر تو نقدریا هنو

 برا من گهیبه تکاپو افتاد.اما د کمی.رمیگیم نییحاال من دست پا کردیکه فکر م یرعلیام

 راستش من یموسو یآقا دینینشون دادم.و بلند شدم.بب الیخ ینبود.صورتمو ب مهم

 نکهیناطق محروم کشور.و ابه م میدوره سه ماه با چند نفراز همکارا بر هی قراره

 یپا ی.پس زحمت مجاب کردن حاج خانم و حاجکایبرگردم امر ادیاون هم به احتمال ز بعداز

 .باشه.شما

 زدم. رونیاز اتاق ب ارهیبه زبون ب یاجازه بدم حرف نکهیبدونه ا و

 سرشو از یداشتم.دونه به دونه موها یشده بودم.که اگه چاره ا یعصبان اونقدر

 کندم. یم شهیر

 .ادیناز کنم.اون واسه من ناز م کمیمن کالس بزارم  نکهیا یبرعکس شده.بجا ایدن دایش بقول

 .انیخانم دا دیصبرکن

 رفتنمو آماده کنم. لیبرگردم خونه.و وسا دیمن با شرمنده

 .مینزد یمنو شما که هنوز حرف یول

 اخم به طرفش برگشتم. با

 میواسه گفتن نبود.بقول شما واسه خاطر پدرو مادرتون اومد یاول هم حرف از

 .میدیکه به تفاهم نرس نینشده.شما براشون بگ یزیراحت بشه.حاال هم چ الشونی.تا خباال

 اومدم. نییاز پله ها پا بعد

 خانم گفت:چه زود مادر حرفاتون تمام شد! حاج

 .میواسه گفتن نداشت یبه لب گفتم.حاج خانم حرف یلبخند با

 به طرفش رفتم و گفتم:حاج خانم پسرتون فکر کنم اشتباه متوجه شدن. بعد

 و اشتباه متوجه شدن؟ یخانم گفت چ حاج

 .شدیم کیاومد که داشت بهمون نزد یرعلیام یپا یصدا

 کنم. یخواستگار شونیمن قراره از ا نکهی:اگفتم
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 .دینکن نیگفت:خانم توه یرعلیحرفم ام نیا با

 نکردم. نیمن توه یول

 ستن؟ین یخانم با اجازتون من برم.حاج حاج

 .زنندیحرف م یتلفن یمیاز دوستان قد یکیداره با  یحاج

 .دیکن یاز طرف من ازشون خداحافظ پس

 .دنتونید امیتا چندماه نتونم ب احتماال

 مادر؟ یبه سالمت کجا

 مانتومو بستم. یحاج خانم.و هم زمان دکمه ها تیمامور رمیم دارم

 یرعلیخونه.البته فقط بخاطر ام نیتو ا ستمیتونستم به ا ینم  گهیبرداشتم.د یاز جا لباس فمویک و

 زن و شوهر بودم. نیمن عاشق ا دونهیگرنه که خدا م و

 .رونیخراب از خونه زدم ب یعصاب با

 که نشستم.دلم به حال خود سوخت. نیفرمان ماش پشت

 .کردنیم تمیداشتم که حما یاگر من هم خانواده ا دیشا

 کوبوند. یراحت منو نم نقدریا یرعلیام

 منو خورد کنه. یکه کس دادمیزدم.اجازه نم نیفرمان ماش یمشت به رو با

 مجتمع پارک کردم. یو جلو نی.اشکامو پاک کردم.و ماشدمیخونه که رس کینزد

 ببره. نگیو تو پارک نیتا ماش دمیبه نگهبان م دویشدم.با خودم فکر کردم که کل ادهیپ نیماش از

 ،به عقب برگشتم. کردیاسمو صدا م اقیکه با اشت یمرد یصدا که

 بود. یجو گندم یقد بلند با محاسن  یمرد

 خودم باز شد. نیبغل ماش نی.که در ماشکردمیتعجب داشتم نگاش م با

 .دنیهم به کنار ان مرد رس یسبحان یو آقا زدانیو دایش

 رو نداشتم. یحرف چیامروز نه،من تحمل ه  ایخدا

 کرده بود. دایسه نفر جرات پ نیا دنهیکه روبروم بود.انگار که با د یمرد

 از خودم نشون بدم یاجازه بدهد واکنش نکهیطرفم اومد.و بدونه ا به

 لحظه به خودم اومدم. کی.مات شده بودم.دیبه آغوش کش منو

 .روندمیکه از خودم سراغ داشتم اون مردو به عقب م یبا  تمام خشم و

 .دیرسیزورم به اون مرد نم متاسفا

 من دستش بود. یکه  بعداز چند سال  تمام اخالقا دایش

 کارتون. نیبا ا دیکن یم تیو اذ نیلیآ نیدار یی.و هم زمان گفت:دادیمرد رو کش یبازو

 شده بود. سیخ هیاز گر  د،صورتشیمرد خودشو عقب کش اون

 کنه؟یچکار م نجایمرد ا نیرو به اون سه نفر کردم.و گفتم:ا  رییتغ با

 منو مخاطب قرار داد.  متیبا مال یسبحان یآقا

 .میجمع شد ستیدرست ن نجایخانم ا نیلیآ

 تو خونه باهم میبر زمیدنباله حرف پدرش و گرفت و گفت:آره عز دایش

 .میزنیم حرف

 .نمیمرد و بب نیا خوامیاصال نم گهی.و دنیکس ندارم.لطفا بر چیبا ه ی.من حرف یحرف چه

 .میزنیباال  با هم حرف م میبزار بر نیلیگفت:آ زدانی

 من بزاره. یخونه  یمرد  پا تو نیا خوامیمن نم زدانی

 اجازه یسبحان یو کمک  آقا یسال دوست نیشما.اونم به حرمت چند فقط

 .نیفقط شما سه نفر  پا تو خونه ام بزار دمیم
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 و هشت ستی.من حق دارم که بعداز ب یتو دختر من نیلی.آمیگفت:اجازه بده باهم حرف بزن مرد

 و اون به آغوش بکشم. نمیبب دخترمو

 .دی.من پدرم چند ساله که مرده.پس خودتون پدر من ندوننیندار یحق چیشما ه نه

 .ممکنه ادیآقا ب نی.اانیب نیگفتم فقط شما اجازه دار هیحرکت کردم.و به بق و

 مجتمع رفتم. یوانجام بدم.و پا تند کردم و به ال یستیناشا رفتار

 که گفت:من رفتم.اون دختر حق داره. دمیرو شن یسبحان یآقا یصدا

 .ومدیدرن هیاز بق ییصدا یول

 بازوم قرار یرو دایمنتظر آسانسور بودم،که دست  ش هنوز

 گرفت،

 هم ماین ییاجازه بده دا یهمه سال دوست نی.به حرمت اکنمیخواهش م نیلیآ

 .کنمیبزنه.خواهش م حرف

 یروزها نیاز بدتر یکیمن امروز  دایبلند نشه گفتم .ش کردمیم یکه سع ییصدا با

 .کنمیبدتر بشه حالم.خواهش م نیگذروندم.نزار از ا مویزندگ

 .میایم گهیروز د هی نیبزار میبر ایب دایگفت: ش زدانی

 بوده . نجایاز صبح  ا زدانیگناه داره  ییگفت:دا دایش

 .نیو بب نیلیآ افهی.ق یستیخواهر من چرا متوجه ن دایش

 .نیلی.قبوله آمیای.حاال فردا مکنهیدرک م ییدا

 کردم. دییسر حرفش و تا با

 .نیلی.و گفت:قول آدیصورتمو بوس دایش

 .اوهوم

 دنیکش مارویازم فاصله گرفتن.و دست ن کمی دایو ش زدانی

 .میایموقع م نی.فردا عصر هممیبر ییدا

 بغلش کنم. گهیباره د هیگفت:الاقل اجازه بده  ماین

 آسانسور درش باز شد.و خودمو پرت کردم تو اتاقک آسانسور و  نیح نیهم تو

 طبقه سوم رو زدم. دکمه

 االن چه وقت اومدن بود.  یلعنت یشد.لعنت ریکه بسته شد.اشکم سراز در

 یندار یکه خانواده ا یناراحت بود شیپ قهیگفت خودت چند  دق ی.و مزدیبا چکش تو سرم م یکیکه  انگار

 .هیواسه چ تیهمه عصبان نیا پس

 هم منو تو منگه قرار داده بودن. دایو ش زدانیکرده بودم. یقاط یحساب

 داشت که برام بگه. یفردا چ  ماین واقعا

 بود. ختهیروانمو بهم ر یرعلیهم رفتار امروز ام یطرف از

 رو گرفتم. یداریرو برداشتم.و شماره سرا یحوصله گوش یب

 هم خونه رو ادی.بدمیم میبه شوهرش کر دویتم که فردا کلخانم گف نتیبه ز و

 بکنه.شام هم اگه تونست درست کنه. دیهم خر یکنه.و کم زیتم

 شام سفارش بده. رونینه که از ب اگر

 قطع کردن  تلفن.لباسامو با لباس تو خونه عوض کردم. بعداز

 .میزندگ ی.تلخ مثل روزها خواستیقهوه تلخ م هیقهوه سازو زدم.دلم  و

 .دمیکاناپه دراز کش ی.و روختمیآماده شدن قهوه تو کاپ ر بعداز

 فکرمو مشغول کرده بود. یفردا و شروع هفته کار فکر

 کردم. یدور م یرعلیخودمو از ام یکم دیبا
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 .شدمیشهر دور م نیاز ا یکردم.و مدت یبا گروه هماهنگ م فردا

 

 برهوت  ابونیب یها توشدم.انگار که ساعت داریمزخرف از خواب ب یبا حس صبح

 و خسته راه رفته بودم. تشنه

 گرفتم.و آماده شدم. یدوش عیسر

 داشتم. یروز پرکار امروز

 ساعت وقتت مختصص نیاز ا  نیلیکه شدم.به خودم گفتم آ نیماش سوار

 فکر کن. نی.پس  فقط به ا مارهاتیب

 به صورتم زدم. یبرگشتم.آب مارستانیکه از ب عصر

  دهیها چ وهیو مرتب.م زیبود.خانه  تم دهیکش یادیخانم زحمت ز نتیکه ز الحق

 گاز آرام در حال پختن بود. یکه رو ییاوپن.و غذا یرو شده

 را چک کنم. زیزدم.تا همه چ یدر آشپزخانه دور یعوض کردم.و کم لباس

 به  خودم اومدم. فونیآ یصدا با

 و دکمه رو زدم. دمیکش یو ان مرد پف زدانی دنیو د دایش یصدا با

 ناگفته ها رو بشنوم خواستمی.هم مشدمیپنهان م ییجا شدیم کاش

 ان مرد واهمه داشتم. دنیهم از د و

 باز شدن در آسانسور  هم بلند شد. یو باز کردم.که صدا در

 و ان مرد وارد شدن. زدانی یو خانم سبحان دای.شستادمیدر منتظر ا کنار

 ان مرد نکردم.به  یتوجه ا یدست دادم.ول باهمه

 بار سرمو به  نی.و ادیمنو به آغوش کش یکالم ای یبدونه حرف روزیباز مثل د که

 از سرم گرفت. زیر یاش فشار داد.و چند بوسه  نهیس

 .دمیفشار دادم.و خودمو عقب کش نشیدستم رو س یکم

 گفتم. دییبا دست بفرما و

 بود.تعارف کردم. زیم یهارو که رو وهیبه بلند شدن نداشتم.م یاجیاحت

 رو هم تعارف کردم.و نشستم. ینیریظرف ش و

 

 خانواده نداشتم. نیگفتن به ا یبرا یشده بود.منکه حرف جادیا یبد سکوت

 نشون دادم. یو یت دنهیخودمو مشغول د پس

 با حرفاش  ایبزنه.آ ییمرد قرار بود.چه حرفها نیا دونهیخدا م یول

 .دونستمیبرنجونه،واقعا نم میمر بود.دلمو نسبت به گذشته مامان ممکن

 که بوجود اومده بود.کالفه شده بودم. یسکوت از

 بودم. زبانیم من

 .رنیپوست بگ وهیبالجبار تعارف کردم که م نیهم واسه

 بالخره سکوت و شکوند. یسبحان خانم

 شما دونفر آب بشه. نیب خی ی.تا کممیکن یرو همراه مایعمه جان ما فقط قرار بود.ن نیلیآ

 اجازه دادم زدانیو  دایوجود نداره که آب بشه.من  به احترام ش یخی یسبحان خانم

 .شناسمیو نم شونیآقا پاشون و تو خونم بزارن.وگرنه که من ا نیا که

 پدرت هستن. یگیکه م یشونیعمه جان ا نگو

 همراه مادرم فوت کردن. شیپدرمن چند سال پ  یول

 بلند شد. یت کرد.خانم سبحانکه خواهرشو به سکوت دعو ماین یصدا با
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 ن؟یاینباشم.بچه ها شما م نجایمن ا بهتر

 .رسونمیبلند شد.مامان من شما رو م زدانی

 تو بمون. زدانی

 .میبرگرد دیبا گهیکار دارم.چند روز د کمیمامان و برسونم خونه  نیلیآ نه

 و واسه دوستان ببرم. میبخر یسوغات کمیمنو دوستم   قراره

 .میکن یاز حاال خداحافظ میرو ند گهی.پس اگه همد باشه

 ؟یمگه قراره بر کجا

 .مارایب یو جراح تیزیبه مناطق محروم واسه و رمیواسه سه ماه م دارم

 ن؟یریم کجا

 خوزستان. احتماال

 .امیمنم ب تونستمیکاش م نیلیآ یوا

 .مگه قراره برم گردش.دایش یایکجا ب تو

 کن. یزدم.تو زود حاظر جواب یحرف هیحاال من  خب

 یول یکه با نامحرم دست ند یهست دیموق یلیخ  دونمیاومد طرفم و گفت: م زدانی

 منو بغل کرد.اصال اجازه نگرفت. عیبغلت کنم.و سر دایمثل ش خوامیم

 .کردمیکه  چکارت م یدونیوگرنه خودت م یریم یکه دار فیح

 زد .و  سرشو کنار گوشم اورد.و آروم لب زد. یلبخند زدانی

 توجه کن.خواهشا. مییبه دا کمی یخواهر

 راحت شد. الشیهم گذاشتم .خ ی.با چشم که رودیکنار کش بعد

 نسترن بانو. میگفت:بر یرو به خانم سبحان و

  نینتونستم ا نیلی.منو ببخش آدیکنارم اومد و صورتمو بوس زدانی یبانو نسترن

 نگم. مایبه ن  رازو

 .یخانم سبحان ستین مهم

 کلمه رو از زبونت بشنوم. نیا خوادیدلم م یلیعمه.خ یروز بهم بگ هی شهیم

 سخته. یلی.خیخانم سبحان سخته

 یکار یبرات پر کنم.ول مویمر یجا تونستمیمن م نیلیکن.آ حاللم

 باهامون کرد و نتونستم ازش بگذرم.  میمر که

 عادت دارم.به رفتارتون  گهی.منم دستین مهم

 عجله کمیکه گفت مامان  زدانی یکه دستش بود.اشکشو پاک کرد.و  با صدا یبا دستمال یسبحان خانم

 .به طرف در راه افتاد که خواستم دنبالشون برم.که اجازه ندادن.پس از همونجا دیکن

 کردن. و رفتن. یخداحافظ

 .میتنها شده بود مایو ن دایمنو ش حاال

 استراحت کنم. کمیتو اتاق خواب  رمیم نیلیگفت:من خستم.آ دایش که

 .دیپدرو دختر هم حرفاتون و باهم بزن شما

 گفت و به اتاق خواب رفت. یبا اجازه ا بعد

 انداخته بود.معلوم بود داره حرفاشو تو ذهنش مرور نییسرشو پا ماین حاال

 قهوه؟ ای نیخوریم یتو خونم بود.گفتم : چا نکهی.منم بخاطر اکنهیم

 .خورمیم یچا ستین یزحمت اگه

 .دینوش یاز چا یو به لب زد.و کم فنجان

 کند. سیگلوش و خ یکم خواستیکه م انگار
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 تازه وارد دانشگاه شده بودم.  ادمهیگفت: بعد

 بود. رستانیهم   اول دب نسترن

 .دمیخواب ازدهیروز کالس نداشتم.تا ساعت  اون

 .رونیکه شدم .خواب آلود از اتاقم اومدم ب بلند

 به گوشم خورد. یدختر یاول و که اومدم.صدا پله

 پله نشستم. نیاول یاراده رو یبود.که ب ینرم و مخمل اونقدر

 خود کرده بود. یمنو از خود ب یدختر یبار صدا نیاول واسه

 ن نداشتم.نستر یبه دوستا یوقت کار چیکه  اونقدر دختر اطرافم بود.که ه یمن

 .شدمیازشون رد م یدر حد سالم دمشونید یم یبرام بچه بودن.هر وقت هم که اتفاق اصال

 وا رفته بودم. نطوریدختر ا هی یحاال  با صدا یول

 نییاگه برم پا گفتمیم ای.زنهیحرف نم گهیدختر  د نیا نییگفت اگه برم پا یم دلم

 .اونقدر با خودم تو جدال بودم.نمیرو بب یمخمل یصدا نیصورت ا تونمیم

 نسترن به خودم اومدم. یبا صدا که

 ؟ینشست نجایداداش  چرا ا وا

 رفت. جیسرم گ  ادیخواب ز ،ازیچیه

 مامان کجاست. نسترن

 .ادیمن که اومدم مامان خونه نبود.حتما رفته  مغازه حاال م دونمینم

 ؟یامروز کالس نداشت مگه

 .مینداشت ریزنگ آخر دب نه

 باهات بود؟ یکس

 دوستم بود. میمر آره

 ؟یانگار دهیجد مهیمر نیا

 .مینیشیم زیم هیامسال باهاش دوست شدم.هردو سر  آره

 .نیهست یپس همکالس آهان

 .هیچه دختره خوب یداداش اگه بدون آره

 آدم. شهیم فتشیکه  ش زنهیقشنگ حرف م  اونقدر

 .کنهیسرش م یهم روسر رستانیکه  محجبست.تو دب یدونینم تازه

 .نهیسر کالس بش یبا روسر دهیاجازه م رتونی!  مگه مد کنهیسرش م یروسر

 .زنهیهم چادر م رونیهستن.تازه  ب یخانواده مذهب هیاز  ی.انگارآره

 .شستمیگفت.منم صورتمو م یم میاز وجهات مر نسترن

 حوله صورتمو خشک کردم. با

 برامون معنا نداشت.  یروسر ایبه اسم چادر  یزیچ یپدر ایخانواده مادر  تو

 .نیبود.هم ریپ یلی.فقط مادربزرگم بود.که اونم خ

 .ومدیاز چادرو حجاب بدم م کال

 اون دختر شدم. الیخیب یچند روز نیهم واسه

 .دمیگذشت،که باز اون دختر رو د یماه کیبه  کینزد

 دراوردم. یکرد.پررو باز یمنو بهم معرف مینسترن مر یوقت

 نفرکرده باشه. کیرو خرج  ییبایهمه ز نیشد.که خدا ا یاورم نمنگاش کردم.ب میمستق و

 خودم کرده بود. یاون روز صداش از خود ب دونمیباز مونده بود.نم دهنم

 میمر ییبایبه ز یچند سال عمرم دختر نی.به وهلل که تو اباشیامروز صورت ز و
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 بودم. دهیند

 .نمیبب مویتا زنگ آخر بخوره و من مر رستانیبود.که برم در دب نیاون روز  کارم ا از

 درس و دانشگاه نبودم. الیسرخ گهید اصال

  یمدت  نذاشتم کس نی.تو اگذشتیمنوال م نیبه ا روزهام

 و روزمو بفهمه. حال

 فی.تا شب تعرکردمیخونه هم از صبح که چشم باز م تو

 افتاد. یاز دهن پدرو مادرمو نسترن نم میمر

 گذاشته بود. ریرو نسترن هم تاث میرفتار و منش مر ییجورای

 بود. میشده بود.تنها فرقشون حجاب مر میمر یکپ 

 .روزیکه هر روز عاشق تر از د منم

 و ماها و سالها گذشت. روزها

 انقالب شد.کشور هرج و مرج شده بود. نکهیراز بود.تا ا هیمثل  نمیعشق تو س نیا

 هم پدرم فوت کرد. نیب نیا تو

  رانیو خاله ام که قبل از انقالب از ا هاییدا یشد برا یزینرفتن من،دست آو یپدرم.و سرباز فوت

 کرده بودن. مهاجرت

 .میتو گوش مامان خواندن که ماهم عزم سفر کرد اونقدر

 .کردمیفراموش م مویبکل مر  دیبگذرونم.چطور حاال با میروز بدونه مر هی تونستمیمگه من م اما

 .کردمیم ازیوبا خدا رازو ن کردمیم هیشبا تا صبح  گر کیکوچ یپسربچه ها مثل

 .گردمیو برم زارمیمامانمو نسترن و م رمیخودم گفتم اصال م با

 کرده بودم. هیشبه آخر اونقدر گر ادمی.ختیجنگ همه نقشه هامو بهم ر یول

 .زاشتمیمحل نم کردیمامان صدام م یصبح هرچ که

 .ومدمین نییزنگ خونه اومد.هم از طبقه باال پا یصدا یوقت یحت

 بود.بلند شدم.تا لباس بپوشم. ینسترن  به هر جون کندن یصدا با

 رو به نامم زدن. ایانگار دن میبا حرف مر که

 .ادیهم باهامون م میمر  داداش

 ؟ی!چطورمیمر

 خانوادش  فرار کنه. یاز دست زور گفتنها خوادیم میمر خب

  ای.خورهیم میود.که انگ فرار به مربرام مهم نب اصال

 سوال ببره. ریبخواد فردا روز اون و ز یکس نکهیا

 که چند بار نیی.و چمدون بدست از پله ها اومدم پادمیلباس پوش عیسر اونقدر

 .نییبود.پرت شم پا کینزد

 تمام شده بود. میمامان و مر یکه حرفها دمیرس یوقت

 کرده رو شیراض میدوست داره.حاال چطور مر موی.مامان هم مردونستمیم خب

 .دمیوقت نفهم چیه

 از اقوام که قرار بود.تا مرز همراهمون باشه یکیبودم. که  میتو هنگ اومدن مر هنوز

 

 .میراه افتاد یاومد.و ما ک یک

 نسترن یبه هوا ریمس یتو یراه.ول یهایاز سخت میبگذر

 گرفته بود. ادیداشتم.اونم از نسترن  میتوجهو به مر شتریب

 کرد،..  داداش. یصدام م و
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 گفتم یخودم م شیتو  اون اوضاع واسم مهم نبود.پ خب

 عالقمو نشونش بدم. کنمیم یسع میدیرس یوقت

 فهمه که چقدر دوستش دارم. یم حتما

 میمر یبرامون سخت بود.ول کمیماه اول  کی. میدیکه رس کایامر به

 دروس زدن.و به دنبال کار راه افتادن. دیکال ق ونسترن

 شروع کرد. یکتابخانه و کتاب فروش هیزودتر کارشو تو  میمر

 کنهینم دایباشه پ لشیرو با م یکار دیهم که د نسترن

 مشغول شد. ییسراغ احسان رفت.و تو دفتر دا به

  ی.هردو عاشق هم شدن.اون موقع احسان دانشجودیماه نکش شیبه ش بعدهم

 آخر بود. ترمه

 از شعبه هاش گرفتم. یکیتو  ییوقت تو دفتر دا مهیکاره ن هیکه تو دانشگاه ثبت نام کردم.و  منم

 ماه  از اومدنمون نگذشته بود.که نسترن و احسان ازدواج کردن. شیش هنوز

 ماه بعداز ازدواجشون هم که حامله شد. کی

 وکرد. تیمامان و چقدر اذ ارشیکه تو اون دوران و میبگذر

 نسترن باشه. شیشد که هر روز پ مجبور

 .میتنها بود می.منو مرموندیهم که مامان شب اونجا م یزمان

 .منخواستمیواسه جسمش نم مویوقت مر چیشاهد من ه خدا

 مینکردم که مر یوقت کار چیه نیدوست داشتم.واسه هم  مویمر خود

 بهم شک کنه. یا زره

 .میدید یتو خونه م مامان و کمتر گهیاومد.د ایکه بدن زدانی

 روزصبح  با مامان تماس گرفت هیتازه دوسالش تموم شده بود.که نسترن   زدانی

 .شمیپ اینهار ب که

 گرفته بودم. یمرخص یدو ساعت یادار یروز من بخاطر کارها اون

 بعداز صبحونه به سر کار رفته بود. میمر یول

 .بمونم اونجا.امیگفت من ممکنه شب ن مامان

 ه؟یمگه باز خبر گفتم

 آره. یزد و گفت :انگار یلبخند مامان

 راه انداخته  یدخترت کارخونه جوجه کش نیا مامان

 نرفته. رونیاز تنت ب یاول یواهلل  هنوز خستگ بابا

 که بچه رو سقط کنه. دهیگفت: خودشون که نخواستن.حاال شده.احسان هم اجازه نم مامان

 رفتم.رفتن مامان منم به دنبال کارام  با

 و هم یرو جمع کرد یشده .هم پول عروس فیکارات رد گهیهم بفکرم زد که د بعدش

 .شهیجمع م ندهیدوماه آ یکیاز پول خونه مونده که اونم تو  یکم مقدار

 نکهیو از احساست و ا میطرف مر یموقعست که بر نیبهتر االن

 .یحرف بزن یدوستش دار چقدر

 خودم گفتم. شهی.و پدمیانگشتر خر هیاول  تین نیا با

 که هم به شام دعوتش کنم هم  میدنبال مر رمیساعت آخر م   کی

 حرفامو بهش بزنم. همه

 نی.و بهتردمیبه سر صورتم کش یکار اومدم خونه.دست بعداز

 .دمیپوش لباسمو
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 .میرفتم دنبال مر و

 . زنهینر غول  زرد حرف م هیکه داشت با  دمیو د می.مردمیرس یوقت

 خندند. یبلند هردو م یبا صدا و

 باشه. میمر نیشد ا ینم باور

 بلند بخنده. یبودم با صدا دهیچند سال ند نیکه تو ا یمیمر

 چرا خنجر حسادت تو وجودم شعله ور شده بود. دونمینم

 بود. یهر جون کندن با

 .و صداش کردم.میرسوندم به مر خودمو

 اون مردو منو  یباهام برخورد کرد.حت یعاد یلیخ میمر

 کرد. یهم معرف به

 آلبرت. ما،دوستمین داداشم

 مدت نیحد خنگ باشه که حداقل تو ا نیتا ا میشدم.نه امکان نداشت مر ونهید یگیم منو

 باشه. دهیاز عالقم به خودش نفهم یچیه

 .مهیکه چقدر عاشق مر زدینگاه اون مرد و برق چشماش داد م 

 صدا زدن میبود.که مر اریشانس باهام  دونمیلرز گرفته بود.نم دستام

 گفت و رفت که به کار  یبا اجازه ا هیاون بدونه  متوجه شدن حالم    و

 برسه. یمشتر

 گفتم. یم ارهیبه خودم بدوب دمیجنب رید  نکهی. از ارونیاز کتابخونه زدم ب یسرخورده و عصبان منم

 .دمیتو راه د هامویاز هم دانشگاه یکی که

 منو به بار برد.اونجا  بعداز چند سال دوباره لب به دیحال خرابمو د یوقت دوستم

 .ستمیتونستم سر پا به ا یزدم.اونقدر خورده بودم که نم مشروب

 .شدیبود.واصال فراموشم نم میاون همه مشروب باز  حواسم به اون مرد و مر با

 کمک کرد و منو به در خونه رسوند. دوستم

 شب بود. مهین بایکه باز کردم.تقر درو

  میمر یول

 شده حالت خوبه؟ یگفت: داداش چ دنمیبود.که با د داریب 

 .ستمیزدم من داداش تو ن ادیداداش و که به زبون اورد.فر اسم

 باشم. تیهمراه زندگ  خوامیهمراهت باشم. م خوامیم من

 ؟یدیعمره که دوست دارم.چطور نفهم هیمن  میمر

 من تو رو  بعنوان داداشم دوست دارم. یبا حرص گفت :ول میمر

 .ستین ادمی یاز اون شب لعنت یچیچکار کردم.واقعا ه دمینفهم

 .کنندی،مامانمو نسترن دارن دعوام م دمیصبح د فقط

 گفت: میبه مر ایمامان چ دونمیکرد.نم یخواستگار مویهمون موقع مر  مامان

 خوانده نمونیب تیمحرم غهیص هی.فقط خوامینم یگفت من جشن نامزد میمر که

 باهام داشته باشه. یحق نداره رابطه ا گهید مای.تا زمان  ازدواج هم نبشه

 مسجد  یاحسان با روحان یو تا غروب که با هماهنگ تیبست به تقو  مویروز مامان مر اون

 مادر. هیگرفت اونو ترو خشک کرد.درست مثل  صورت

 شناختم. یتم.هم سراز پا نمداش یچه حال دونهیکه خوانده شد.خدا م غهیص

 بودم. میشرمنده مر هم

 .کردمیم یبار ازش معذرت خواه هی قهیچند دق هر
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 .دمیگفت نبخش ینه م دمتیگفت بخش ینه م اون

 دستم بازتره اونقدر تو گوشش از عالقم و احساسم گهیخودم گفتم حاال د شهیپ

 تا نسبت به خودم نرمش کنم. گمیم

 افسوس  و صد افسوس. یول

  ی.از هر فرصتزدمیاز عشقم حرف م  میروز تو گوش مر هر

 .کردمیبهش محبت م ومدیبدستم م که

 که ناراحته. دادیشد.و نه نشون م ینه خوشحال م میمر 

 در مقابل من گرفته بود.  ییخنث هیرو کال

 اون  کردینم یبود.فرق یا نهیک یبزرگ داشت.بدجور بیع هی میمر

 .بهیغر هی ایپدر و مادر و خواهر وبردارش باشه  فرد

 نیتر کیبود.که از نزد یا نهیبخاطر ک می.که فرار مردمیفهم ریو د نیا من

 به دلش رفته بود. کسانش

 .رسوندمیکه محل کارش بود.اون و م یابونیتا سر خ یروزا هر موقع وقت داشتم.حت اون

 .نی.فعال.همماین یتشکرش لطف کرد تینها

 .دمشونیوقت ند چی.هدادمیرو که بهش م ییگلها تمام

  یمرخص شویباهاش قرار گذاشته بودم  که ساعت آخر کار  ادمهی

 لباس عروس پرو کنه.   میبر رهیبگ

 کردمینگاه م یو پارک کردم و رفتم تو کتابخونه.هرچ نیماش سرساعت

 از همکاراش سراغشو گرفتم. یکینبود.از  میاز مر یخبر

 .کنهیکار نم نجایا گهیکه استغفا داده.و د شهیبه دوماه م کینزد میکه گفت:مر 

 .کردمیمات  به همکارش نگاه م هیچند ثان فقط

 .رسوندمی.خودم هرروز نامزدمو به سرکار مدیکنیاشتباه م نیگفتم دار بهش

 که برگه استغفاش و داد کنارش بودم. یآقا من  اونروز ی:چه اشتباهگفت

 دییاونم حرف  کارمندش و تا دمیحال از مسول کتابخونه هم پرس نیا با

 میومدیم رونیبه بهانه کار باهم از خونه ب میشد.پس هر روز که مر یکرد.باورم نم 

 رفت؟یم کجا

 خونه نبود. میرفتم خونه.  مر  شونیپر یحال با

 تو اتاق نبود. میاز مر یاثر چی.هشدیرفتم تو اتاقش  باورم نم  

 نکرده بود. یخونه چند سال زندگ نیتو ا میکه اصال مر یانگار 

 رفته باشه دیکه شا دادمیم دیحال باز به خودم ام نیبا ا 

 نسترن . چون مامان طبق معمول خونه نسترن بود.زنگ زدم ی خونه

 که سرکار بوده .بعدش هم سراغ زن تو از من میگرفتم.که مامان گفت.مر مویمر سراغ

 !یریگیم

 که تو گلوم نشسته بود. یباورم شد.  با بغص گهید

 فرار کرده. می.مرستین میمامان مر گفتم

 کردم. جیرفتم.همه خانواده رو بس میدنبال مر یکه فکرشو بکن ییهرجا

 یروان مارستانیکردم که تا مدتها تو ب یشدم.اونقدر قاط ونهی.دنبود

 اگه نسترن  حامله نبود. گفتمیشدم.از نسترن متنفر شدم.م یبستر

 از خونه لشویداره کم کم وسا میشد که مر ی.و متوجه مموندیتو خونه م مامان

 اگه مامان دیتو خونه نموند.شا میبخاطر مر کمیشدم   ریبره.از مامان دلگ یم رونیب
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 .رفتینم میمر دی. شازدیحرف م میبا مر یخونه بود.و کم تو

 شد که از خواهرمو مادرم دل کندم و کال خودمو گم و گور کردم.رفتم سوئد. نیا

 .دمیسوزان و د نکهیبا کار کردن خودمو سرگرم کردم.تا ا یدوسال هی اونجا

 کردیکه منو جذب سوزان م یزیباورت نشه تنها چ دیبود.شا یخوب دختر

 رفتمیمکه  ییداشت.و با مشاوره ها میبا مر ینسب یبود که  شباهت نیا

 که منو نخواسته یدارم چرا بخاطر کس یمنو قانع کرد که من حق زندگ دکترو

 میشد که با سوزان ازدواج کردم.و االن از زندگ نی.ارمیرو از خودم بگ یزندگ حق

 رو کنار مادر و خواهرم یادیز یتونستم روزها یمنو که م میطرفه ام به مر هی.عشق میراض

 خانم دکتر هیدختر دارم اونم  هی دمی.شکر حاال که فهمستمیباز ناشکر ن یازم گرفت.ول باشه

 ییحست کنم .بلغت کنم  به اندازه تمام سالها  یبزار خوامی.مستیگذشته برام مهم ن  گهید

 حق و از تو و من گرفت. نیا  میمر که

 بزار باشم. یاومدم.ول رید یلیخ دونمیباشم.م کتیبهم که نزد یدیم اجازه

 به شناسنامت ندارم.فقط قلبا قبولم کن. یکار

 . ختمیبه حالش اشک ر زدیحرف م مایکه ن یمدت تمام

 گرفت.و از طرف ما  مایحق و از منو ن نیا میچرا مامان مر دونمینم

 رو قضاوت کنم. ماین ایتونم مامانمو  یحال نم نیبا ا یگرفت.ول میتصم

 که خودم هم بهش گرفتار بودم. یطرفه ا کی عشق

 سوخت .بلند شدم و  خودمو انداختم تو بغلش فقط تونستم بگم مایدلم بحال ن نیهم واسه

 حرفتون و گوش کنم نکهی.منو ببخش که بدونه ایدیکه زجر کش یهمه سال نیواسه ا متاسفم

 رو از خودم روندم. شما

 .زمیمهم االنه که تو رو تو آغوشم دارم عز زمیعز ستیمهم ن د،گفتیصورتمو بوس ماین

 .دیبابا صدام کن شهیم فقط

 حصرت به دل موندم به جونه خودت. چون

 گلم خوبه. ی.چشم بابا دمیبوس صورتشو

 رو متوجه شدم. زایچ یلیکه خ میشب اونقدر منو بابا از گذشته حرف زد اون

 میکه کردبه مامان مر یحق دادم.چون  با تجاوز  میگوشه از دلم به مامان مر هیبابا  یبا تمام حرفها یول

 رو به بابا بدم. یحق چیتونه ه ینم

 بود.و نه مهم بود که من بخوام ینه مامان گهینظرمو واسه خودم نگه داشتم.چون د یول

 رو هم از خودم برونم. بابا

 موندن.منم که قرار بود.دو روز بعد به خوزستان برم شمیو بابا  تا فردا عصر پ دایش

 واسه بابام باشم یخوب زبانیکردم م یسع دایش یبه پانداشتم.و پا  یکار پس

 کردم. یخداحافظ یزنگ زدم از حاج خانم و حاج صبح

 .نهار برم خونشونکنمیخانم اصرار داشت حاال که شب حرکت م حاج

 من بهانه اوردم. یول

 عشق و فراموش بکنم. نیا دی.بارهیبگ دیمنو ند یرعلیدوباره اونجا برم.و ام خواستمینم

 .یداره و نه شروع یانی.نه پامونهیطرفه درست مثل جون کندن م هی عشق

 بسمه. گهی.اما دزدمیحاال خودمو گول م تا

 سرگذشت پدرم  واسم درس عبرت شده. مخصوصا

 رو فراموش کنم. یرعلیام یسه ماه دور نیکنه .بتونم تو ا خدا

 کارو انجام بدم. نیا دیبا
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 که دکتر روانشناس هم تو گروهبودم. دهیشن پیاک یکنم از بچه ها فکر

 روانشناس. شیبرم پ دی.حتما سر فرصت بامیدار

 دکتر بتونم فراموشش کنم. ییبا راهنما تا

 زنگ خونه  یبود.که صدا کیساعت  بای.تقر

 ساعت از روز. نینبودم.اونم ا یشد.من منتظر کس بلند

 تعجب کردم. دمیرو که د یحاج خانم و حاج ریتصو

 افتاده. یساعت! اتفاق نیا نمی!  ا نجایا

 .دییحاج خانم.بفرما سالم

 .زمیعز ممنون

  ستنیاهل قهوه ن دونستمیبود.فقط چون م زیتم خونه

 رو روشن کردم. یکتر ریز

 زنگ در آپارتمان یگذاشتم.که صدا زیرو هم رو م وهیسبد م ییرایپذ واسه

 انداخت که در باز نکردم. ادمی

 رو تنم کردم.و درو باز کردم. ییرو سرم انداختم.و مانتو پانچو شالو

 .نیخوش اومد سالم

 .می،شرمنده مهمان ناخوانده شد یدخترم خوب سالم

 .نیخوشحالم کرد یلیخونه خودتونه.خ یحاج نینگ یوا

  نیکرد یکه قبول نم کردمیاصرار م یمدت هرچ نیا تو

 در خدمت تون باشم. نیاریب فیتشر

  ریسبدو بگ نیا ای.بیکنیمادر چقدر تعارف م یوا

 .میتو باش شیپ میاومد میامروز  بدونه خبر نهارو جمع کرد یحاج منو

 .کردمیخودم نهار آماده م نیگفت ی. منیاورد یحاج خانم.نهار واسه چ نیکرد شرمنده

 .دادمیاز رستوران سفارش م ای

 .یوفتیتو زحمت ب ینهارم آماده بود.واسه چ منکه

 م ممنون . زبا

 ؟یپرواز دار یچه ساعت یمادر بسالمت خب

 ده شب حاج خانم. ساعت

 خدا نگهدارت باشه. یبسالمت

 .ممنون

 .دیتو رو خدا تعارف نک وهیم دییبفرما

 تونم نهار بخورم. ینم گهیبخورم د وهی.دست درد نکنه بابا مدییبفرما یحاج

 بعد نهار. حاال

 .ارمیب ییبرم چا پس

 .یواسه چ ییمادر چا نه

 .مینیبچ زویم میبر ایب

 .دییبفرما

 تعجب نداره.. نکهی.اگهید شتیخب اومدن پ نیلیآ یچکارم دارن.،،،،،وا یعنی

 تکون دادم.و به همراه حاج خانم  وارد آشپزخونه خوردیکه توش ول م یاز افکار سرمو

 .شدم

 مادر، نیلیآ
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 حاج خانم. جانم

 خبر. یخونت اونم ب میوقت ظهر اومد نیکه ا یتعجب کرد دونمیم

 .زنمیچرا.آره تعجب کردم.البته شرمنده که رک حرف م دروغ

 مادر چرا شرمنده دشمنت شرمنده باشه. نه

 اون روز میناراحت شد یلیخ یرعلیاز رفتار بد ام  یمنو حاج راستش

 ازت نبود. یو خبر یومدیچند روز که ن نیتو ا نیهم واسه

 ونمون رفت.از خ یبا ناراحت نیلیآ یحاج گفتم

 اونجا یایمنتظر بودم.الاقل ب یهم که پرواز داشت امروز

 .یکه باز زنگ زد یخداحافظ واسه

 دخترم. شیپ میبر مینهار رو ببر میپاشو بر یگفتم حاج یبه حاج گهید

 .من طاقت ندارم.نمیماه قراره دخترمو نب سه

 به دلم نشسته، نیلیمهر آ  یهم گفت منم بدجور یحاج

 رمیدوتا نون سنگک بگ هیبرم. یشی.پس تا تو آماده منمیتونم سه ماه دخترمو نب ینم دونمیم

 .میبر

 .نیکرد یکار خب

 غذا دنیبا کش ی.ولرمیبگ یسراغ یرعلیاز حال ام خواستیدلم م یبدجور

 حس و ساکت کردم. نیا

 .ادیهم ب یرعلیتا ام میصبر کن کمینبود. ادمی یحاج خانم گفت:راست  که

 نجا؟یا انیهم م شونیا مگه

 زارمیتوهم غذا م ن،واسهیلیخونه آ میبرینهارو م میدار میگفت میمادر زنگ زد آره

 گازو روشن کن. ریز یاومد فقط

 اونجا. امیگفت ،منم م که

  یاز حرفم.ول نیحاج خانم ناراحت نش واقعا

 تعجب داره. یجا یلیخ گهیو  اومدنش به خونم د یرعلیام

 رفتاراش. نیرو هم سردرگم کرده با ا یو حاجپسر من نیبگم مادر ا یچ

 .کشهیم شیبا پا پ زنهیدست پس م با

 شدن. یرفتاراش برام عاد گهیحاج خانم.د ستین مهم

 .کنمینگاه م گهیمثل برادر بزرگم د اونو

 !هیا غهیچه ص گهیبرادر د هیچه حرف نیا وا

 .ستیکس نگفته.اون برادرت ن چیه

 خانم ! حاج

 .یکنی.اونو به چشم خواستگارت نگاه م واهلل

 ،،،، یول

 زنگ باعث شد ادامه حرفمو نتونم بزنم. یصدا که

 برم. فونیبه سراغ ا و

 باز مهیگفتم.و دکمه رو زدم.بعد هم در آپارتمان و ن  یدییبود.بفرما یرعلیام

 .گذاشتم

 دوباره به آشپزخونه رفتم. و

 بود،مادر؟ یک

 بودن. یموسو یآقا
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 گفت. و سرشو تکون داد. ینچ حاج خانم 

 بشقاب اضافه کردم. هیبودم.فقط  دهیکه چ زوینزدم.م یحرف منم

 خورشت شدم. دنیبعد مشغول کش و

 اونم بار اول بود نکهی.با اسمیوا یرعلیچرا دوست نداشتم پشت در منتطر ام دونمینم

 که به استقبال مهمان کردیخب من صاحب خونه بودم.و ادب حکم م ی.ولزاشتیپا بخونم م که

 .برم

 بازو تا آخر باز کردم. مهیرفتم.و درو ن رونیبه در از آشپزخونه ب یضربه ا با

 اومد. رونیکه از بغل گلها ب یرعلی.بعد سر امدمیبزرگ روبروم د یدسته گل 

 .سالم

 .نیخوش اومد سالم

 د،ناقابله،ییبفرما

 .نیدیزحمت کش ممنون

داشتم  تیواسش اهم یعنیچه کارکنم باکارش خوش حال شدم  دیبا دونستمیدسته گل؟نمو یرعلیتعجب کرده بودم ام یکل
 ببرم. نیحس ازب نیا دینه با یول

 من به طرف سالون رفت.  ییراهنما با

 دست داد و سالم کرد. یحاج با

 کردم. ییخوشامدگو دوباره

 به آشپزخونه رفتم. و

 آشپزخونه و سالن زده بودم. نیکه ب ییاز پشت تابلو نما یخانم سرک حاج

 ؟یکرد ری.مادر چقدر ددیکش

 شد. ریکردم د دیتا خر کمیبود.بعدهم  کیحاج خانم.تراف سالم

 نهار. دییبفرما دهیچ زویم نیلیآ

 گفت:کجا دستامو بشورم؟ یرعلیبلند شدن.که ام یرعلیو ام یحاج

 دو اتاق بود و نشون دادم. نیکه ب ییافتادم و روشو راه

 .نیبشور نجایا دییبفرما

 راه اومده رو برگشتم. دوباره

 کردن. یکارشون چوبکار نی.منو با اگهی.نهار حاج خانمه ددییبفرما یحاج

  ادتونهیتکون داد.و با لبخند گفت:حاج خانم  یسر ی.حاجدیتعارف نکن گهید

 صحبت کنه.حاال تو تعارف کردن یاول  دخترمون بلد نبود درست فارس یروزها

 دست مارو از پشت بستن.مثال زدن  و

 .دهیچ یزیچه م نی.ببنیپارچه خانمه آقا خبرندار هی دخترم

 گفت بهشون. نیآفر دیواقعا با بله

 .کردیکه دستشو خشک م یاومد.داخل و در حال یرعلیام

 نیخانم فقط اگه خسته شد نیلیکردن.آ فیبه تعر نی:باز  شما افتادگفت

 من کمک تون کنم. نیبغلتون بد ریز یهندونه ها از

 .یموسو یمنکه هندونه ندارم!آقا یول

 خنده. ریبلند زدن ز یحرفم هرسه نفر با صدا نیا با

 .نیواسه ا ارمیگفتم.خب من االن هندونه از کجا ب یمگه من چ وا

 .شهیغذا سرد م دییو با بفرما دمیخنده اونا منم خند با

 .میمشغول خوردن شد همه
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  نیبعدش تو ا یمادر حاال که رفت نیلیخانم گفت:آ.که حاج مینهار بود یآخرا

 بهمون که؟ یسربزن یایب یتونیماه م سه

 سه ماه و اونجا باشم. خوامیم ی.ولامیراستش فکر نکم.نکه نتونم ب خب

 بنگاه بدم.واسه فروش. لیقراره خونه رو تحو چون

 ؟یریخونه بزرگتر بگ یخوایبا تعجب گفت:فروش ! چرا دخترم م یحاج

 هستم.اگه جور بشه برام. کای،تو فکر برگشتن به امر نه

 .یدیکش یبیغر ی.بسه هرچیبر یخوایمادر  کجا م وا

 .کردیم یبا غذاش باز دادویداشت گوش م یرعلیتمام حرفامون ام تو

 بابا ی.کجا بریشیم تیاذ یاریب ریخونه گ ی.اونجا هم تا بخوادیپرس یحاج دوباره

 .میکرد داتیتازه پ ما

 شماست به من. نظرلطف

 .ستمیهم هست.تنها ن دای.تازه ش زدانیخونه   رمیاونجا م نه

 هستن؟ یدونفر ک نیخانم گفت:حاال ا حاج

 سال بعداز مرگ مادرم کیهستن. یمیقد یدوستا

 حرفا رو ندارم. نیدوست شدم.و باهاشون ا باهاشون

 خانم با فرهنگ ما که بزرگ نشدن که متوجه باشن نیلیبا اخم گفت:حاج خانم آ یرعلیام

 کنند. یزندگ دیسقف با نامحرم نبا هی ریز ستین درست

 ناراحت شدم. یلیخ  یرعلیحرف ام از

 دارم. نانیبهش اطم شتریبزرگ شدم،و از چشمام ب زدانیگفتم:من با  نیهم واسه

 .یکنیباز نامحرمه.تو که درک نم یگفت:هرچ دوبار

 گفتم. یمرد زورگو م نیبه ا دیبا یچ

 نزدم. یمهمانم هستن حرف نکهیاحترام به ا واسه

 فاصله گرفتم. زیبا تشکر از م و

 خانم حرف بزنم. نیبا ا قهیبلند شد.و گفت:با اجازه من چند دق یرعلیام که

 .دمیکش قیچشمامو روهم گذاشتم و چند نفس عم تیاعصبان از

 .نیهردو  با لبخند گفتن راحت باش که

 .رونیاز آشپزخونه ب میست اشاره زد که برد با

 به اجبار  یمرد اخمو حرف بزنم.ول نیبا ا خواستیدلم نم من

 بچه اردک دنبالش راه افتادم. مثل

 زدم. دییو با دست بفرما ستادمیسالن ا تو

 میتو اتاق.با اخم نگاش کردم و گفتم اونجا منو شما که تنها باش مینه بر نجایگفت:ا که

 .طانهیسوم ش نفر

 .مینیبش نجایهم

 پانچو  یاز مانتو یا کهیت ،بعدیدونیم نتیرو از د نایگفت:چه جالب پس ا یرعلیام

 به طرف  اتاق خواب خودم کشوند .که  دیگرفت و منو دنبال خودش کش رو

 اتاق.منظورم اتاق مطالعه بود. نیا می:اونجا نه  .برگفتم

 منو ول نکرد. یمانتو کهیاتاق ت یتو تا

 باشن؟ یخان ک زدانی نیبراق گفت:ا ی.و با اخم و چشمهاستادیاتاق ا وسط

 ؟یاریراحت اسمشو به زبون م نطوریا که

 هستن. یمیگفتم که دوست قد زدانی
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 ؟یاریو پسوند رو زبونت م شوندیاسمه اونو بدونه پ یدوست که دوست اونوقت شما رو چه حساب خب

 ؟ی. انوقت رو چه حسابنیاریدر م یباز رتی.شما واسه من غشمینم بله؟متوجه

 .میناموسمون تعصب دار یرو یما خانواده موسو نکهیحساب ا ،رویلیحساب فام رو

 .من فقط با خانواده شما دونمیکه خودم نم یچطور یناموس شما هستم؟ک من

 من با شما گهید ینسبت چیکه دکترش بودم.باهاتون آشنا شدم.و ه یحاج یماریواسه خاطر ب اونم

 .نی.متوجه شدرمندا

 ؟یدونینم یموسو هیپس  تو خودتو   عجب

 وجه. چیبه ه نه

 ها بدون. یاالن خودت عروس موسو نیاز هم ی.ولخوبه

 به خودم گرفتموگفتم یتفاوت یب افهیق یذوق کردم ول یکه زد کل یباحرف نکهیبادل من باا یکنیچه کارم یدار یرعلیخدا ام یوا

 ها بدونم؟ یکه عروس بقول شما موسو کنمیگفته من قبول م یک

 یسال هرچ کی نینکن.تو ا یبا اعصاب من باز نیلیبسه آ گهی.د من

 نیا خوامینم گهیبسه د گهید یتومال من یفهم ی.میبتازون یکه بخوا ستمیا یساکت نم گهیتمام شد.د گهید یکرد یمحل یب
 میهمه ازهم دورباش

 .من بعدسه ماه که برگشتمنیو دوخت نیدیکه واسه خودتون بر نیکرد یکار اشتباه شما

 .کنمیشما رو هم رد م یزورک یبرگردم زادگاهم.و خواستگار خوامیم

 .مهماندییهم بفرما حاال

 تنها هستن. هام

 .دیچیدور کمرم پ یرعلیام یقدم  عقب برگشتم.که دستها دو

 سرش و به سرم چسبوند. و

  هیکارا چ نیا یکنیچه کارم یدار یرعلیام

 .ی.منو به زانو دراوردیمنو عذاب نده.قبول تو برد نمیلیزمزمه کرد.آ 

 کنارم. شهیتاهم یباش خوامیو نگات کنم م ستمیاز دور به ا تونمینم گهی.دشمیم ونهید نمیروز نب هی.من اگه تو رو نرو

 .کردیل کرده بود.و داشت برام زمزمه م-غ-طور منو از پشت ب نیهم یرعلیام

 .یگفت رید کمی!فکر کنم  یرعلیمثل خودش گفتم:چرا حاال ام آروم

 .میما باهم باش شهیگرفتم که برگردم.نم میتصم  من

 خدا تو رو  هامیو سخت مییسالها تنها نیتو ا ی.تو مال من یریجا نم چیتو ه نیلیآ نه

 دوست دارم. نیلیمن عاشقتم آ یکرد تی.نه حاال که منو عاشق سرسختیکه بر زارمیرسونده نم بهم

 دستاشو از دور کمرم باز کردم. متیمال با

 .ستادمیرودروش ا و

 که از همون روز اول یعشقم کس یرعلیآرزوم بود.که ام شیساعت پ هیتا  دیشا

 بقول خودش فرهنگمون یبهش داشتم که خودم هم تعجبم گرفته بود.ول یحس هی

 میسالو ن کید.و بعداز با هم فاصله داشت حاال که به حرف اومده بو فرسنگها

 .شهی.نممیباهم حرف زده بود شهیهم شترازیب  ییآشنا

 .میشیوقت ما نم چی.منو تو ه یرعلیام شهیگفتم:نم آروم

 فقط تو بخواه. نیلیآ میشیم

 .شهیامروزت متوجه شدم نم یاگه من هم بخوام با حرفها یحت

 نگو نه. کنمیم ررویبرات ز ارویدن ی.من اگه تو بخواشهینگو نم نیلیآ

 از خودت نرون. منو

 برام سخت بود. یرعلیحرفها از زبون ام نیبود !   باور ا یرعلیام نیا
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 !امکان نداشت. رییعرض چند روز صدو هشتاد درجه تغ یعنی

 باور حرفاش برام سخت بود. چرا

 .هیحرفا چ نیبفهمم قصدش از ا دی.بادادمیبا حرفاش وا م گهید دینبا

 دروغ بگم. کمی وامخیمنو ببخشه که م خدا

 مدت که اومدم. نیتونم باهات ازدواج کنم.تو ا یمن نم نیبب

 .دمیفهم یزایچ هی

 ن؟یلیآ یدیفهم یچ

 بگم. یمن چطور زهیچ خب

 .یکه راحت هرطور

  خوانیم یرانیا یکه مردا دمیفهم خب

 برام. یستین نیباشن.من ....منم  تو اول نیزنشون اول واسه

 بار. هی نی.فقط همگمیدروغ نم گهی.و دکنمیدروغ توبه م نیببخش منو .بعدا از ا ایخدا

 صورتش قرمز شده بود.دستشو مشت کرده بود. تیاز عصبان یرعلیبلند کردم.ام سرمو

 اومد،گفت: رونیکه به زور از حنجرش ب یی.و با صدادیلبش کش یزبونشو رو و

 .یزیچ نینشناختم.امکان نداره همچ ینطوری.امکان نداره.من تو رو ایگیم دروغ

 مقطع اشتباه کردم. هیانسانم تو  هی.منم زالخطاستیآدم جا چرا

 ؟یموضع هنوز سر  خواستنت هست نیا دنیفهم  با

 

 رو یکه زد ی.بعد گندینیخرد شدنمو بب یخواستی؟میحرف زد نیحاال ا چرا

 بوده آره. زدانیاون شخص هم  ؟حتمایکن بازگو

 .دمینفهم یمن گفت یبا افتخار اسمشو جلو زیودم.که سرمچقدر احمق ب من

 آره. یبه سخره گرفت منو

 .یکه بود یی.برو همونجایکه دختر اون مادر حقا

 اتاق و ترک کرد. تیبعد با عصبان و

 .نیلی.خاک برسرت آمیشونیزدم رو پ یکیدست  با

 .یرو خراب کرد ی.همه چیرو از دست داد یرعلیام گهید

 .یدیاز همه وجه خودت و به گند کش اول

 رفتم. رونیبعد از اتاق ب یکم

 نبود. یرعلیبه سالن انداختم.ام ینگاه

 پدرو مادرش. شیرفته تو آشپزخونه پ دیشا

 و حاج خانم تنها نشسته بودن. یتو آشپزخونه.نه نبود.حاج  رفتم

 مادر یکرد کارشیپسرو چ نیبهم کرد.و گفت:ا یخانم  نگاه حاج

 .رونیاز خونه زد ب شیسفند رو آتا  مثل

 باهاتون حرف بزنم. قهیاجازه بدن چند دق یخانم اگه حاج حاج

 بلند شد. یصندل یاز رو یحاج

 چرت بزنم. هیخستم  رو مبل  کمی.من نیگفت:راحت باش و

 .دیاتاق مهمان اونجا استراحت کن دییچرا رو مبل بفرما یحاج یوا

 کنم. ییرو راهنما یراه افتادم تا  حاج یگفتم و جلوتر از حاج یدیببخش و

 حاج خانم  نشستم.و دستامو توهم قفل کردم. یبرگشتن رو به رو بعداز

 شما دوتا، نیشده مادر؟جون به لبم کرد  یچ
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 خانم خراب کردم.اونم افتضاع . حاج

 ؟یکرد کاریچ

 .خوادینزدم.فقط خواستم  بفهمم خودمو چقدر م یحرف خوب من

 باهم ینسبتا آروم یزندگ هی میتون ینم یرعلیام فکر کردم.منو آخه

 .میباش داشته

 .یشد مونیکه خودت هم پش یزد یچه حرف نمیمادر بگو بب یوا

 گشیحاج خانم با دست رو دست د یرعلیگفتم به ام ایگفتم چ یوقت

  نیبود.الزم نبود.ا یاونم به دروغ.اگه  جوابت منف یحرف و زد نیمادر چرا ا ی.وازد

 نه.و خالص. یگفت ی.میو به خودت نسبت بد نیتوه

 خانم من حاال چکار کنم. حاج

 .شهیم یچ مینیمدت بگذره.تا بب هیبگم مادر  بزار  یچ

 گهی.اگر نتونست که دادیواقعا دوست داشته باشه با خودش کنار م اگه

 .ادیاز دست من برنم یکار

 .دمیکاناپه دراز کش یرفتن مهمانهام رو بعداز

 .کردمیزده بودم،فکر م که یحرف به

 بود که  انجام داده بودم. یکار نیآخر هم جهینت و

 کردمیبه چشماش نگاه کرده بودم.احساس م یوقت یرعلیام یبعداز حرفها چون

 .ستین یکیدلش با حرف زبونش  حرف

 دونستمیخوب م یاومده بود جلو.ول یبا چه نقشه ا دونمینم

 .ارهیسر من درب مویتقاص کار مامان مر خوادیم یرعلیام که

 گذشته او هم دال بر  درست یو مطمعن بودم.البته حرفها و کارا نیا

 شکم به او بود. بودن

 بلند شدم.و کم کم  زدانیو  دایش نطوریتماس با پدر و هم بعداز

 بود. یرفتن و دور شدن راض نیرفتن شدم.دلم به ا آماده

 زدم. رونیبه خدا سپردم،و از خونه ب خودمو

 که در انتظارم بود رفتم.. یا ندهیآ یاداره منتظر بود.سوار شدم.و به سو نیماش

. 

. 

 گروه رو موقتا به هتل بردن. می.مستقمیدی.به اهواز که رس

 .میردوبدل کرد یسالم میخسته بودم.که فقط  به هم اتاق اونقدر

 بار بدونه عوض کردن لباسام نیاول ی.من برامیتخت افتاد یهردو رو و

 هم گذاشتم و بخواب رفتم. یرو چشم

 چشم باز کردم. نیش داریگفت خانم دکتر ب یکه م یکس یبا صدا صبح

 .نیخوابیخانم دکتر ماشاهلل چقدر م ریصبح بخ سالم

 خسته بودم. روزی.بله د ریصبح شما هم بخ سالم

 .میکن ی.خودمون و معرفمیکه فراموش کرد میاونقدر هردو خسته بود دیببخش

 .یهوش یند هستم.دکتر بو نیدکتر حس من

 هستم دکتر و جراح قلب. انیدا نیلیآ منم

 .انیخانم دا تونیاز آشنا خوشبختم

 با شما آشنا شدم. نکهیمن خوشحالم از ا ممنون
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 صبحونه؟ میخانم بر نیلیآ خب

 االن صبحونه هست.ساعت ده صبحه؟ مگه

 .رمیدوش بگ دیمن اول با ی.ول  آره

 .خورمیصبحونه م رمیمن م رنیدوش بگ نی.تا شما برمیکنیم کاری پس

 داغ باشه. ی.خوبه.فقط چاارمیشما هم م واسه

 .زمی.حتما.پس فعال عزباشه

 

 دوش گرفتم.  عیوند .سر نیرفتن خانم حس بعداز

 امروزمو  به آب دادم. یو کسل روزید یخستگ و

 شده بودن. یدسته بند گروها

 .میگروه بود کیتو  یفرحان دیوند و دکتر فر نیو خانم حس من

 اومده بود.که دکتر اطفال بود. یوند همراه شوهرش دکتز همدان نیحس خانم

 .میبود تیسوئ کیوند تو نیهمون حس ای.منو ربحانه میمجرد بود یفرحان دیفر منو

 بود. یخانم خوش برخورد و بدونه تکبر کال

 .میکردیاز فردا شروع م کارمونو

 بود. یکه دوست دکتر همدان یفرحان دکتر

 .میتو شهر بزن یگشت هی.و میبر رونیگذاشته بودن که شامو ب قرار

 اومده رانیمدت که ا نیاستقبال کردم.چرا نه تو ا شنهادیپ نیمنم از ا خب

 بودم. دهیراهو د نیب یشهرها ی.و کممی.فقط شمال رفته بودبودم

 .میشد یدکتر فرحان نی.و سوار ماشمیآماده شد حانهیاستراحت منو ر یکم بعداز

 .میتو بازار امام بگرد کمیقرار شد. اول

 که داشتن یبود.با اون ته لجه ا نیریکه زبون مردم اهواز چقدر ش یوا

 ساعتها باهاشون حرف بزنم. خواستیم دلم

 .میافتاد یعروس هی گهیگفت پس د ی.مکردیم یباهام شوخ  حانهیر

 یگرم یکه هوا فیح یشهر ازدواج کنم.ول نیا یاز مردا یکیگفتم:منکه از خدامه با  یبا خنده م منم

 و من طاقت گرما رو ندارم. داره

  نکهیاز برخوردم و از ا یشوهرش و دکتر فرحان یبا شوق برا حانهیشام ر موقع

 .کردیم فیشهر خوشم اومده براشون تعر نیحرف زدنه مردم ا از

  یمنو دکتر فرحان شتریخوب و خوش اخالق بودن.و ب یلیزن و شوهر خ 

 .میبود شنونده

 رو گذروندم. یسه نفر شب خوب نیمدتها با ا بعداز

  یازنظر روح نقدریداشتم.هنوز روز اول ورودم ا اجیاحت یسفر کار نیمن به ا واقعا

 بخواب رفتم. دهیکه شب هنوز سرم به متکا نرس یشد.طور یاومده بودم.که باورم نم سرحال

 .ی.منو دکتر فرحانمیشده بود،دوهفته اول اهواز مسقر باش قرار

 .و صبح اتاق عملمیکن تیزیرو و مارهایعصر ب دی.وبامیمتخصص و جراح قلب بود  هردو

 اتاق عمل هم یگروه  ما بود.بچه ها یهوش یوند هم که دکتر ب نی.دکتر حسمیباش

 گروه بودن. هیروز  هر

 .شدیداشت با برنامه اجرا م زیهمه چ کال

 اول من  دادیاجازه م شهیهم مارایب یماریب صی.تو تشخمیباهم مچ بود یلیخ یدکتر فرحان منو

 اضافه بزند. ایکم  یحرف صمیدر باره تشخ  وفتادیکم اتفاق م یلیبگم.و خ صمویتشخ
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 یشد.فقط کار یزده م ماریب تیزیموقع و ایهم تو اتاق عمل  یاول اگر حرف هفته

 اهواز بود. یآب و هوا هیبد و

 متواضع بود. یهم رفته مرد یرو

 یعاد ییو لبها دهیدرشت و کش ییسبزه و چشما یداشت.با پوست یا دهینسبتا بلند و کش قد

 بود که تو صورتش بود. ی.جذبه ادادیکه اونو مقتدر نشون م یزیچ

 بود. یو خوش برخورد و صبور انیبه حرف طرف مقابل .مرد خوش ب دادیاول گوش م شهیهم

 داشته باشد. کجایخوب رو  یبودم که تمام خصلتها دهیدرو  یمدت کمتر کس نیا یتو من

 ذاشتیکه به پرسنل م یاحترام نیگفتن نداشت.درح یجا گهیبا پرسنل که د برخوردش

 .واقعا تو کارش اقتدار داشت.دادیبه پرسنل و نم یشرویاجازه پ یول

 و همه یحساس شده بودم به دکتر فرحان بیعج

 گذاشته بودم. نیزره ب ریز رفتارهاشو

 نبود. یبرام باورکردن یرعلیمرد بجز ام کیبه  تیهمه حساس نیا منو

 برم رو تخت و فقط بخوابم.از ساعت هشت صبح خواستیبود.دلم م یهفته  کار آخر

 .هم من و هم دکتر .میده شب  سرپا بود تا

 ....انیدا دکتر

 .کردیتو صورتم داشت نگاه م میبار بود.که مستق نیاول

 کتر.د بله

 فردا  نهار دعوتمو  یبرا نیاگه اجازه بد ی.ولمیامشب که هردو خسته هست دکتر

 .دیکن قبول

 گرم؟ یهوا نی! با ا ،نهاریفرحان دکتر

 خانواده  میخونه پدر می.قراره برمینهار بخور رونیکه ب ستین قرار

 منتطرتون هستن. اونجا

 برا خانوادتون.  شمیزحمت م دکتر

 .مادر شخصا خواستن که فردا نهار ستین یزحمت دییننفرما

 .نیاریب فیتشر

 تیدر سوئ یهستن.پس چرا با دکتر همدان نجایبپرسم اگه خانواده ا خواستیدلم م یلیخ

 نداشت. یبه من ربط نیخب ا ی.ولهستن

 .رسمیگفتم:پس حتما خدمت م نیهم واسه

 خوابگاه منتطرتون هستم. رونیب میو ن ازدهیگفت:ساعت  دکتر

 .میاز هم جدا شد یبعداز خدا حافظ و

 یبه دوازده ساعت  با دکتر همکار کیهفته هرروز نزد کی بایکه تقر من

 دونمیبا خانوادش !نم یبا خود دکتر نداشتم.ول ی. و مشکلکردمیم

 نه. ایارتباط برقرار کنم  تونمیم

 گفتم یخودم م شیپ یبگم.ول حانیدکتررو هم به ر شنهادیپ خواستمیم

 .ارمیاز دعوت دکتر به زبون نم یط منو دعوت کرده باشن.فعال حرففق دیشا

 شهر دارن. نیا یتو لیچند فام حانهیافتاد که ر ادمیخوابگاه  تازه  دمیرس یوقت

 قراره که با شوهرش آخرهفته رو با اونا باشن. و

 نبود. یفردا دعوت دکتر فرحان حانیر پس

 بودم. یفرحان دیآماده منتظر زنگ دکتر فر حاضرو

 بسته بودم. یلبنان شهیطبق روال هم ویروسر
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 باشه. رونیتار موهام ب هی ینداشتم حت دوست

 گفت:دختر حجابش صالحشه. یم شهیهم میمر مامان

 بودم. دهیچند سال رس نیبه حرف مامان تو ا واقعا

 تونستم یوقت نم چی.هکردمیبسا اگر  از خودم مواظبت نم چه

 حفظ کنم. اون کشور  یرو تو یپاک نیا

 بلند شد. میگوش یکردم،که صدا یخودمو برنداز م نهیداشتم تو آ هنوز

 تماس و زدم. دکمه

 .سالم

 منتظرتون هستم. نییپا نیاریب فیتشر نیدکتر.اگه حاظر سالم

 .نییپا امیم گهیچند لحظه د بله

 واسه خودم دایبقول ش ایرو منتظر خودم بزارم  یعادت نداشتم کس اصال

 بزارم. کالس

 رفتم. رونیب تیدست گرفتم،و از سوئ فمویک

 .کردیروبرو رو نگاه م نیزده به ماش هیتک دکتر

 زدم.و جلو رفتم. یلبخند

 شرمنده امروز وقتتون و گرفتم. سالم

 خانم دکتر منم تازه اومدم. دیینفرما

 ممنون. دییدر جلو رو برام باز کرد.بفرما بعد

 شدم.دکتر در و بست و  خودش هم پشت فرمان نشست. سوار

 .نیستیخسته که ن دکتر

 بود.که رفع شد. روزیمال د یابدا .خستگ نه

 خدا رو شکر. خب

 گرم و گردوخاک  یبه بحث آب و هوا شتریهم طبق معمول  ب ریمس یتو

 .میحرف زد  اهواز

  یادیز یبرام سوالها بیعج ینبودم.ول یمن آدم  کنجکاو کال

 بپرسم. یدرست نبود.بخوام درباره خودش و خانوادش سوال یدکتر بوجود اومده بود.ول درباره

 .میراه بود یتو یا قهیدق ستیب بایتقر

 دو طبقه نگه داشت. یآجرنما یخونه ا  یجلو که

 .میدیرس دییبفرما

 من  میاومدم.واقعا شرمنده .اگه ممکنه برگرد یدکتر  من دست خال آخ

 .رمیبگ ینیریشجعبه  هی الاقل

 .ستنیمسائل ن نیا ی.مادر اصال تو دیتعارفات و ول کن نیدکتر ا خانم

 .کشمیچون من خودم خجالت م نیبرگرد شهی.اگه مکنمیدکتر خواهش م نه

 نیاومد یدست خال نکهیکرد.و گفت:نه بخاطر ا ینچ دکتر

 .گردمیبرم دارم

 برموتون. یدارم م ستیدرست ن نیگیم نیدار چون

 چرا فراموش کردم. دونمی.واقع نم یمرس

 نداره خانم. یرادیا

 نگه داشت. یقناد هی یجلو قهیده دق بعداز

 گرمه. رونیب نیتو ماش دیگفت:شما بمون و
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 .امیم االن

 بخرم. امیخودم ب نی.بزارشهیکه نم ینجوریا  دکتر

 دست دیریم رونیمرد ب هیبا  رانیتو ا یکه وقت دیفکر کنم.ندون دکتر

 .دیبزار بتونیج تو

 .زارهیمغذورات م یتو شتریمنو ب نی.و ادونمیم نویمتاسفانه ا بله

 نکردم. یزندگ رانیمن ا دونهیاز کجا م یرفتن دکتر .با خودم گفتم فرحان بعداز

 ازشون بپرسم. تیموقع هی یتو دیبا حتما

 عقب گذاشت. یشد.و جعبه رو صندل نیسوار ماش ینیریجعبه ش هیبا  دکتر

 .دیندار یامر گهیخانم دکتر د خب

 باعث زحمت شما هم شدم. دیببخش

 .یخانم چه زحمت کنمیم خواهش

 .میراه اومده رو برگشت دوباره

 و داخل برد. نیباز شد.و دکتر ماش اطیدو بوق در ح با

 .نیخوش اومد یلیدکتر خ دییبفرما

 و جعبه رو برداشتم که دکتر درو باز کرد. فیک

 .میدکتر به طرف  ساختمان حرکت کرد ییکردم.و با راهنما یتشکر

 

 خوزستان درو باز کرد. یعربها  یمحل یمسن با لباس یحال کفش در اوردن خانم در

 صحبت کنه،خوش امد گفت. یداشت فارس یکه سع یبا لهجه قشنگ و

 با دکتر صحبت کرد. ی.و به عربدیبعد صورت دکتر رو بوس و

 که او خانم مسن چند بار تکرار کرد. دهیم یکلمه چه معن نیا. دونستمی. .نمکیب هل

 .دییبعداز حال و احوال با زن رو به من کرد و گفت بفرما دکتر

 زن دست پشت کمرم گذاشت. اون

 .یبنت یخوش اومد بفرما

 تعجب به طرف دکتر برگشتم. با

 .نیخوش اومد گنیگفت:مادرم دارن م دکتر

 بود. یبه اطرافم گردوندم.واقعا اتاق بزرگ یمادر.بعداز نشستن سر ممنون

 بودن. دهیقشنگ دور تا دور اتاق رو چ یاندازها ریو ز یپشت تمام

 .میاون نشسته بود یبودکه ما رو کیش یلیدست مبل خ هیگوشه از اتاق هم  هی و

 سخته! یلیکردنش خ زیبزرگه.تم یلیاراده گفتم:واو اتاق خ یب

 فیموز گنیاتاق هم م نیهستن.به ا فهیطا خیزد.و گفت:پدرم ش یلبخند دکتر

 .ستینشستن واسه جوانترها ن یجا شنیجمع م گهید یها فهیطا یها خیش یوقت

 شربت به دست وارد ینیپر با س یکلیقد بلند و ه یدختر قهیچند دق بعداز

 شد.سالم . اتاق

 رو از دست دختر گرفت. ینیبلند شد و س یفرحان دکتر

 تعارف گفت:خواهرم احالم. نیح و

 .انیدا نیلیخانم دکتر آ و

 دستم یگذاشتم و بلند شدم.و دست احالم که به طرفم دراز بود و تو زیم یو رو شربت

 . فشردم

 .دنتونی.از دخوشبختم
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 خانم دکتر. نیاومد خوش

 .دییبفرما

 نشستم صورت دخترو بهتر نگاه کردم. یوقت

 گرد. بایتقر یو صورت یگوشت ییلبها یقلم ینیسبزه و ب یبا نمک و خوشکل بود.پوست چقدر

 به رنگ شب. اهیس ییچشما

 . یاشغال کرد.و رو به برادرش گفت:اخو مویمبل کنار احالم

 صحبت کن. یاجازه ادامه حرف به خواهرش نداد.احالم فارس یفرحان دکتر

 خانم دکتر متوجه بشن. که

 گفت. ودنباله حرفشو ادامه داد. یچشم احالم

 .نیکرد ریچرا د داداش

 دلم ضعف رفت . نشیریدختر و   لهجه ش نیخدا... از ا یوا

 

 .کردمیکه همه صورتمو گرفته بود.نگاش م ی.با لبخند

 .برمیخواهرش و مادرش لذت م یبود.از لهجه  دهیکنم دکتر فهم فکر

 .کردیبا لبخند نگام م که

 خانوادتون خوشحال شدم. دنهیواقعا از د دکتر

 فت:نظر لطف شماست خانم.گ دکتر

 دکتر با مادر

 و بشقاب وارد اتاق شد. وهیم

 .شدنیاز گرما هالک م هایخوزستان کردنیرو اختراع نم هایکولرگاز نیاگه ا واقعا

 کرده بود. خچالیرو  مثل  کهیو دو کولر دو ت یبه چهار کولر پنجره ا کینزد یبزرگ نیبه ا اتاق

 سردم شده بود.که دکتر گفت:سردتونه خانم دکتر. یکم

 .نیکردیروشن م دیهوا سرده به نظرم همه کولرها رو نبا کمی اره

 .مینیتو سالن و بش میگفت:اگه سرده بر احالم

 گفت : گم مادر . یدکتر فرحان مادر

 تعجب برگشتم طرفش.گم شم! با

 زدن. ی.لبخنددنیتعجبمو د یو احالم وقت دکتر

 .نیبلندش گنیدکتر احالم گفت:مادرم م جلوتراز

 گم شو. گنی،من فکرکردم ،م بله

 بلند شروع به خنده کردن. یبا صدا هردو

 حرف و زد. نیمادر ا یگفت:داداش چقدر بامزه شده بود.وقت احالم

 تونند صحبت کنند. یدرست نم یخانم دکتر.مادرم فارس دییبا لبخند گفت:بفرما یفرحان دکتر

 .میبه سالن رفت همه

 که صبحانه هم نخوردم. ادیب ادمیغذاها  باعث شده بود.که  یکه بو یوا

 .ادیم یخوب یجان چه بوها احالم

 .ادیم یماه هیو قل یکباب یماه یدکتر ،بو خانم

 جان لطفا اسمم و صدا کن. احالم

 .ستیدرست ن آخه

 راحترم. یجوری.من استیدرست ن چرا

 جان. نیلیآ باشه
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 دارم. یاحساس بهتر یجوری،ا

 بود،رفتن. یکه طرف درب ورود یصحبت دکتر معذرت خواستن و به طرف اتاق نیح تو

 گفت:دکتر از اهواز خوشتون اومده؟ احالم

 گرمه. یلیهواش خ یخوبه.مخوصا مردمش.ول آره

 مونده. هاشیهوا که  گرمه.تازه هنوز شرج آره

 .؟نیهست ایدر کی،مگه نزد یوا

  یهست که شرج ی..اونقدرمیستیخب دور هم ن   یکه نه اونطور ول کینزد

 اهواز هم  برسه. به

 .یبر رونیب یتون ینم هاشیاز شرج گهی.آبادان و خرمشهر که دمیما که خوب تازه

 خرمشهر. میاحتماال بر گهید یبد.ما هفته  چه

 به دادتون برسه. خدا

 .نیشینم تیکه اذ شاهللیا

 گفت. اهللیاومد.که چند بار  یمرد یصدا نیح نیتوهم

 گفت:پدرم هستن. احالم

 وارد شدن. رینسبتا پ ی.که مردستادمیا سرپا

 گرفتم.و زودتر سالم گفتم. شیدست پ من

 سالم. لکیع

 .اهال وسهالدیخوش امد یلیخ

 .یدیخوش امد گنیگفت:پدرم م احالم

 حاج آقا. ممنون

 دخترم بفرما. بفرما

 کجاست. دیبه احالم کرد و گفت:پس فر رو

 گفت:رفت نماز بخونه. احالم

 مبل نشست. یتکون داد.و رو تیاز راض یبزرگ سر یفرحان یآقا

 خنک به دستش داد. ریشربت خاکش یوانیل  عیاحالم سر که

 هست.و لباس  هیاسمش چف یبه زبان عرب بندنیعرب به سر م یدستمال که مردها نیگفته بود.که ا حانیر قبال

 نه. ایتلفظ رو درست گفتم  دونمی.نمگنیو هم دشداشه م مرداشون

 بودم. دهیرو د هیهمسا یکشورها یعربها هیبود.من ترک جالب

 ساده یخوزستان مردم یبه نظرم عربها یچرا نکه بد باشن.نه،ول دونمینم  یول

 هستن.و البته با محبت تر.  شیآال یب و

 اومد.و به طرف ونریدکتر هم از اتاق ب م،کهیبا احالم حرف زد یکم

 .دیرفت.و خم شد دست پدرشو بوس پدرش

 پدروپسر هست. نیب یاحساس کردم که کدورت یچرا ول دونمینم

 .نهیبزرگ احالمو صدا کرد که سفره رو بچ یفرحان خانم

 رفت و با سفره برگشت.سفره که انداخته شد.منم بلند شدم تا احالم

 اجازه نداد. یفرحان یکنم.که حاج کمک

 ناچار سرجام نشستم. به

 خانم دکتر. دییسفره پهن شد.دکتر  گفتن:بفرما یوقت

 من دیزنیکه صدا م ینجوریا نیلیآ نیلطفا بگ یفرحان یآقا

 .کنمیم یبیغر احساس
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 خانم. نیلیآ دییحرفشو تکرار کرد.بفرما دوباره

 .انی.مادر و احالم جون بممنون

 .دییبفرما انیهم االن م اونا

 بشقاب جلوم گذاشتن هیتو یکباب یماه هیو احالم هم اومدن.دکتر  یفرحان خانم

 هیبه قرمز هم بود.که دکتر گفت:براتون قل لیما یسبز و کم ی.برنج و خورشت

 بکشم. یماه

 بخورم. یکباب یاز ماه کمی خوامیفعال م نه

 بخورم؟ یچطور

 با دست ستین یاگه براتون مشکل نیلیبزرگ گفت:خانم آ یفرحان

 نکنه. ریتو گلوتون گ ی.که خار ماهنیبخور

 دست! با

 نیهرطور راحت کنمیخواهش م یرادیبا دست بخورم.گفتم:نه چه ا خوامینداره منم م یرادی.اگه ا آره

 .نیو انجام بد همون

 همه خورده شد. یو خندها ینهار با شوخ خالصه

 بودن محشر بود. ختهیر یماه یکه رو ییهایبا سبز یکباب یماه واقعا

 .دمیبرنج کش ریکه بدونه خجالت دو کفگ ینگو طور  گهیکه د هیقل

 خوردم. هیهمراه قل و

 نخورده بودم. ییغذا نیداشت مادر دکتر.من تا حاال همچ یعجب دست پخت واقعا

 .که اول کردمیم یکه بعداز نهار احساس راحت یمهمان نواز بودن.اونقدر   واقعا

 معذب بودم. یتا قبل از نهار کم دیوارد شدم شا که

 که مادر دکتر و پدرش و احالم ازم قول گرفتن که حتما آخر هر هفته یطور

 منزلشون برم. به

 خانمو نیلیحتما آ میمن گفت:چشم مادرجان خودم هر هفته اگه اهواز بود یبه جا دکتر

 .ارمیخودم م با

 جلوم بزارن. ییغذاها نیو همچ امیکه ب ومدیچرا خودم هم بدم نم دروغ

 .میخورد رونیشام ب  یبود.شب هم با دکتر فرحان  یخوب روز

 میدیبه خوابگاه رس ی.وقتمیکرد یرو ادهیپ یدر آخر کم و

 که  یاز دکتر تشکر کردم.مخصوصا از نهار خوشمزه ا  ادیز یلیخ

 اونها خوردم. ی خونه

 .میاز هم جدا شد ریشب بخ با

 هست. یدعوت دکتر از من با منظور خاص دونستمیم 

 که با خانوادش آشنام کنه. نهیبخاطره ا 

 هفته رو کی نیا ادشی.و هنوز با زنهیتند م  یرعلیدلم از اسم ام نیمن تا ا یول

 از عالقم بهش کم بشه. یذره ا نکهیبودم.بدونه ا گذرونده

 .موندیم هیبق ای یدکتر فرحان یبرا ییجا چه

 رو به خلوت دلم راه بدم. یتونم کس یهست نم یرعلیکه ام یزمان تا

 .زدمیرو محک م یرعلیام یا گهیاون روز طور د کاش

 تماس گرفته بودن. یهفته فقط دوبار حاج خانم و حاج کی نیا تو

 گرفتم. یرعلیاز ام یزدن.و نه من سراغ یحرف یرعلیاونها از ام نه

. 
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 .و من غرق کار شده بودم. گذشتنیهم م یاز پ روزها

 رفتم. شیبه منزل پدر یبه اصرار دکتر فرحان گهیدوباره د  هم نیب نیا تو

 دوره مونده بود. انیبه ده روز به پا کیبود.نزد یاستیمرد با س دکتر

 بالخره دکتر به حرف اومد. که

 بدم. یمونده بودم چه جواب واقعا

 .دمیرسیم میو نه سالگ ستیب انیکم داشتم به پا کم

 چند فرزند داشته باشم. خواستی.دلم مخواستیگاه م هیتک هی دلم

 خانواده بزرگ از گوشت و پوست و خون خودم هیدلم  اصال

 .خواستیم

 اسم و هی.اول و آخرش فقط زدمیکه م ینبود.به هر ساز شیدل که حرف حال نیا اما

 .یرعلیزد،امیم صدا

 .زدمیم یبه من کاش خودمو به نفهم لعنت

 سه ماه دل تنگم نشده بود! نیا یتو یمرد زره ا نیا یعنی

 !کردیم یقرار یو ب یدل تنگ ادشیبه  هیچرا دل من هر ثان پس

 آروم و قرارو از من گرفته بود! دنشید یلحظه شمار چرا

 حال از دکتر وقت گرفتم.تا بعداز برگشتن به تهران نیا با

 بدم. جواب

 

 شمیم ادهیپ مایاز هواپ یآرزو داشتم .که وقت هیفقط  دونهی.خدا مدیروز برگشت رس بالخره

 خوامیاز خدا  م یزیچ یگرفته بودم که وقت ادی حانهیبه استقبالم اومده باشه.تازه از ر یرعلیام

 تونم نذر کنم. یم

 حاال من  صلوات بر محمد)ص(و آل محمد)ص( نذر کرده بودم. و

 شب بود.  میو ن ازدهیشدم ساعت  ادهیکه پ مایهواپ از

 .نیایپدرم به استقبالم ب نطوریو هم یاجبود.حاج خانم و ح قرار

 بود. دهیفا یب ندیایمخالفت کرده بودم. که به فردوگاه  ن هرچه

 .رمیزودتر به پدر گفته بودم.که همراه حاج خانم به منزل اونها م البته

 دمیپدرم تازه فهم نطوریو هم یبا خانواده موسو داریخنک شب و د مینس

 دلم براشون تنگ شده بود. چقدر

 که حاج خانم منو به آعوشش فشار داده بود.و قربان صدقه ام رفته بود. چقدر

 کرده بود. هیبود.و گر دهیهم که صورتمو بوس پدر

 حس قشنگ بهم دست داده بود. هیهم نگران من شده  یکس نکهیا باور

 د.حاج خانم و پدرم بالخره پدرم کوتاه آمده بو نیتعارفات ب با

 او هم در منزل داریدر کردن و استراحت حتما به د یقرار بود بعداز خستگ و

 خانم بروم. دیناه مادرش

 پا به سالون گذاشتم. یتعارف حاج خانم و حاج با

 دارد با چشم تمام خانه رو  از نظر گذروندم یکه گمشده ا یآدم مثل

 نبود. یرعلیاز ام یخبر یول

 شده بودن. متوجه یحاج خانم و حاج بگمونم
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 چند روزه رفته شمال ،فردا نهار  خونست. یرعلیحاج خانم گفت:ام چون

 عالمو آدم کرده بود. یطاقت که خودشو رسوا یدل ب نیبر ا یوا یا

 انداختم . ریخجالت سرمو ز با

 واسه گفتن داشتم. یزن مهربون بگم.بجز سکوت حرف نیداشتم به ا یچ

 .دمیکش یکه با پسرشون کرده بودم خجالت م یکه از کار بخدا

 مادر اونجا خوب بود.خسته که یخانم گفت:چقدر ساکت حاج

 مدت؟ نیتو ا ینشد

 ، دهیگفت:حاج خانم ،دخترم  خسته ست تازه از راه رس یاومدم جواب بدم.حاج تا

 جوابها بمونه واسه فردا. سوال

 .تسیاصال حواسم ن یحاج نیگیراست م یخانم گفت:وا حاج

 مادر برو بخواب .فردا هم روز خداست. پاشو

 گفتم:چقدر دلم واسه مادر گفتن شما تنگ شده بود. دمیلبخند بلند شدم.و صورت حاج خانمو بوس با

 تو بود. شهیدلم پ یبودم،ول نجایخدا شاهد منم ا زمیعز یاله

 .میاریکه  وقت کم م می.فردا اونقدر حرف واسه گفتن دارزمیعز برو

 ساکو بلند کردم و رو پله ها کشون کشون به اتاقم بردم.  زیبه هردو عز ریشب بخ با

 اتاق تنگ شده بود. نیکه چقدر دلم واسه ا یوا

 .و متکا رو به آغوش گرفتم.دمیتخت دراز کش یلباس عوض کنم رو نکهیا بدونه

 ده؟یخوابیم نجایاون شبا رو ا یعنیبود. یرعلیتند ادکالن ام ی.بودادیم ییبو چه

 باشه؟ دهیشد.ممکنه منو ببخش ینم اورمب

 مردونش گذاشته بودم. رتیزدم. دست رو غ یی.بد حرفادونمینم

 .و دمیپوش یحال بلند شدم و لباس راحت یفکر به گذشته.ب با

 .دمیتخت خواب یرو دوباره

 به چپ و راست چرخ زدم تا بالخره خوابم برد. اونقدر

 تخت نشستم. یبود.رو میدست فیکه تو ک میزنگ گوش یبا صدا 

 اوردم. رونیب ویو با چشم بسته گوش دمیگذاشته بودم کش یپا تخت یکه رو فمویک و

 نگاه کنم  یبه صفحه گوش نکهیا بدونه

 دییآلود گفتم: بله بفرما خوا

 خانم. نیلیآ سالم

 بود. یدکتر فرحان یوا یا

 دکتر .حال شما سالم

 بد موقع مزاحم شدم. دی.ببخش ممنون

 شدم. یم داریب دیبا گهی.دکنمیخواهش م نه

 .نیبا خودتون برد یو انگار وتونیپرونده کار نکهیخانم غرض از مزاحمت ا نیلیآ

 نبود.حاال چکار کنم. ادمی یوا یزدم.و گفتم:ا میشونیبه پ یکیدست  با

 من با دکتر افخم صحبت کردم. دینکن تیو اذ خودتون

 بهشون. نیبد نیپرونده رو ببر ازدهیقرار شد فردا  ساعت  و

 دکتر.شرمنده باعث زحمت شدم براتون. ممنون

 نیاینبود خودتون ب یاجیاحت نیدادیم روزینبود.اگر پرونده رو د یخانم دکتر زحمت اصال

 دکتر افخم. دادمیبا پرونده خودم م من

 که شده. هیهم کار حاال
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 تازه کنم. یداریبوده که با شما د نیقسمت ا دیشا

 دلم واسه همکار سه ماهم تنگ شده. چون

 دکتر نظر لطفتونه. مچکرم

 .ری.پس تا فردا.روزتون بخشمینم مزاحم

 .ریشما هم بخ روز

 .واهلل.میدلم بزارم بقول مامان مر یو کجا نیا اوف

 .مهیساعت ده ون یوا یانداختم.ا میبه ساعت گوش ینگاه

 رو خودم دمیدوباره پتو رو کش نی.واسه همومدیهنوز خوابم م ی.ولدمیچقدر خواب مگ

 طرفم بود.  میباد کولر مستق چون

 .دمیدوباره خواب و

 

 دکتر چه وقت زنگ زدنت بود. نیحاال ا آه

 .یزدم کرد خواب

 .دمیکش رونیب دهیدست لباس پوش هیغرغر به سمت ساک لباسام رفتم.و  با

 .نییرفتم پا یدوش حساب هیبه طرف  حمام رفتم.بعداز  و

 .زدیکه داشت با تلفن حرف م ومدیخانم م حاج یصدا

 ؟یایب یتون ینم یچ یعنیخانم.......وا مادر  حاج

 کرده؟ دایپ ریپس کارتون گ یوا یمادر پس هروقت کارت تموم شد.خبر بده.ا باشه

 که زودتر رفع بشه. شاهللیا

 .رونیرفته  ب ستیخونه ن یمادر حاج نه

 مواظب خودت باشه. زمیعز باشه

 .زدیحرف م یرعلیبا ام احتماال

 ..ریحاج خانم  صبح بخ سالم

 .ریمادر صبح شما هم بخ سالم

 دمیشدم.بعداز نماز صبح دوباره خواب داریب ریحاج خانم د شرمنده

 خواب موندم.  یلیخ یانگار یول

 .خوابهیم شتریجاش راحت باشه ب ی.آدم وقت ینداره.خوب کرد اشکال

 واست صبحونه بزارم. نیبش ایب

 .خورمیم یزیچ هیحاال   دینکش زحمت

 با نون گرم گرفته. میبه خاطر شما رفته حل ی! حاجیچ یعنی. وا

 .نیکردیم دارمیدرد نکنه.کاش ب دستشون

 کنم. دارتیگفت ب  یحاج اتفاقا

 گفتم:نه بزار بخوابه خسته راهه. من

 واقعا . آره

 بدم.من انجام  نیهست بد یصبحانه  به حاج خانم گفتم:اگه کار بعداز

 .میکنیکه ندارم فقط ساالد مونده .که حاال درست م یکار

 .کنمیمن درست م  نیبد خب

 .اریدرب خچالیموادشو از  ایب پس

 .میحرف بزن کمیحاج خانم که تمام شد.اونم اومد و گفت:بزار کمک کنم.و با هم   کار

 .کنمیمن  درست م نیبزار شما
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 .کارهی.زبونم که بکنهیکار م دستم

 ماشاهلل. یراه افتاد گهیگفت:نه د یخانم خند حاج

 جواب نده. یسوال بپرسم اگه دوست نداشت هیجان  نیلیآ گمیم

 بوده تا حاال از شما پنهان نکردم. یمنکه هرچ نیبپرس نیدوست دار یجواب ندم.هرچ چرا

 باهات داره؟ یتو بغلش نسبت یاون آقا که رفت شبید خب

 رفته بودم تو فکر شبیپرسن.خودم هم د یسوالو حتما م نیکه ا دونستمی***م

 نه، ایکنم.اصال نسبتش و با خودم بگم  یمعرف یرو چجور ماین که

 خودمون  بمونه*** نیب گمیم تشیاگه به همه نگم به حاج خانم حتما نسبتمون و بگم.نها دمید

 راستش اون پدرمه. خب

 پدرت و مادرت فوت کردن؟ یپدرت!مگه نگفت یچ

 نبود. میاون پدر اصل یول چرا

 رو به حاج خانم گفتم. یهم به طور خالصه همه چ بعد

 .ومدیحاج خانم  از تعجب فقط دوتا شاخ رو سرش در ن چارهیب

 کرده بود. هیگر میسر چقدر به حال مامان مر آخر

 با فرارش اول از همه به خودش ضربه زد.  میگفت: مر یم و

 به کل خانواده. بعد

 بودم دیوسط به نفعش شد،من بودم.که عاشق وح نیکه ا یتنها کس دونمینم

 رفتم.تا کمتر چشمم یخونه عمه هام م شتریبودم.و ب دهیخودمو کنار کش میبخاطر مر  یول

 .وفتهیب دیوح به

 ن؟یازدواج کرد یخانم چطور شد که با حاج حاج

 نمونده بود. شتریب دیو وح میمر یچند روز به عروس راستش

 دعوت کرده بود. قاشویبابا اونقدر خوشحال بود.که همه دوست و رف خان

 میشد یجمع که م شینطوریبود.که هم ادیز لیماشاهلل اونقدر فام بعدش

 بود. یعروس هی

 رونیبه بهانه مدرسه از خونه زد ب میاون روز که مر گهید یچیه خالصه

 گو.تو خونه راه افتاده بود.که ن ییاهویه  هیبرنگشت . گهید و

 هردو پدر بزرگ یطرف آبرو هیطرف همه مهمان ها رو دعوت کرده بودن از  هی از

 فقط عروس  رهیگیسر م یخان بابا گفت:عروس یآن میتصم هیخطر بود.تو  در

 باشه. هیمرض دختر

 .خوادیگفت : اصال زن نم یکرده بود.م یقاط   دیوح

 رهیسر نگ یعروس نیاگه ا د،کهیدو روز خان بابا  و پدرو مادرش و همه هجوم برده بودن به وح یول

 .مونهیو دوست و آشنا آبرو برامون نم لیفام جلو

 باشه نه مهال . میکه عروس قراره مر دونندی،گفت:همه م یم دیوح

 .دنیو ند میمر افهیبفمه، دوستا که ق خوادیم یبابا گفت:ک خان

 .ارهیمهال چادرش و در ن بعدش

 .ارهیچادرو در ب دیتو زنا که با ارهیچادر و درب ستیگفت:خان بابا حاال تو مردا که قرار ن مامانم

 بهانه مهال تو زنا هم نی.به امیو مجروح داد دیهمه شه نی.جنگه جنگ اارهیبابا گفت:خب در ن خان

 بپوشونه. خودشو

 گرفت. دی.و جوابشو دوساعت بعد وحمیداد شیآزما میرفت یروز قبل عروس هی خالصه

 نداخت. یهم بهم نم ینگاه مین یحت دیکه وح میبگذر
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 دیجهت هم خوشحال بودم.که وح هیناراحت بودم،از  میاز فرار مر نکهیمن با ا  یول

 شوهرم باشه. قراره

 را گذشت.البته نه واسه من واسه بابا عطا و مامان رعنا و بزرگت شیبا هزار سخت یعروس بالخره

 شده بود. شیخوانده بودن.که مثل اسفند رو آت دیتو گوش وح یچ دونمینم یعروس شب

 برم جبهه. خوامیتهران هستم م گهی. گفت:من  فقط دو روز دمیتنها شد یاتاق وقت تو

 مرد  خودخواه برام دوختن تنم کردن. رهیاون دو پ نجاشویتا ا ی.ولامیخواستم طرفت ب ینم

 بخوابم. شتیو هم  بزرو منو تو حجله فرستادن.مجبورم که پ امشب

 دادم. دیحال حق و به وح نیبا ا یگرفته بود.ول میحرفاش گر با

 .میشد یکیالتماس کرده بودن   دیکه  تو گوشمون تهد هیبه اجبار بق دیشب منو وح اون

 پا تو اتاقمون نذاشت. گهیتهران بود.د  دیدوروز که وح تا

 کردم. یم هی.چه شبا که تا صبح گردیوح هیمن موندم و دوررفت و  دیوح

 بهم وصل کنه. یجور هیو  دیکه منو وح خواستیم یقربون خدا برم که خدا انگار یول

 حامله هستم. یاز همون شب عروس دمیگذشته بود.که فهم مونیاز عروس بایدوماه تقر چون

 .ومدیکه از ازدواجمون گذشته بود.اصال تهران  ن یتو هشت ماه دیوح

 .زدی.تلفن هم نمدادیو م شیدوستاش خبر سالمت قیفقط از طر  

 سر بهش بزن. هی ایزنت حاملست ب دیداده بود.که وح غامیمدت عمه صفورا چند بار پ نیا تو

 .یکنیدختر پا به ماه چرا ظلم م نیبا ا یما لج افتاد با

 .کردیکه اون و بکشونه تهران باور نم زنهیحرف و م نیدرش داره اکه ما الشیبه خ دیوح

 تو کتف راستش. ریت هیتو پاش خورده بود و  ریت هیاومد که   یوقت

 اون شب  فرمانده ستاد به زور رسونده بودش خونه.  مارستانیمرخص شدنش از ب بعداز

 اونوقت بود که باورش شد. دیاومد.و منو با شکم برآومده د یوقت

 گرفتم. مانیهمون شب درد زا دمید فیو الغر و ضع یزخم   دویوح نکهیاستراس ا از

 اومد. ایبه دن یرعلیدوهفته زودتر بچم ام هی و

  نیحال تو ا نیبا ا یهم خوب شد.کم کم نرم شد.ول دیوح یرعلیاومدن ام ایبه دن با

 شناختی.به هر کس که مفرار کرده بود.دست از گشتن بر نداشته بود میکه مر یمیماه و ن هشت

 .کردیم سفارش

 از دوستاش یکی قیگذشته بود.که از طر یرعلیاومدن ام ایاز به دن یدو هفته ا خالصه

 .کایو از اونجا هم رفته امر هیفرار کرده رفته ترک رانیاز ا میمر دیفهم

 زنگ زد خونه بابا عطا و به مامان رعنا گفت یخانم هی نکهی.تا امیاز مربم نداشت یخبر گهید

 هم که بوده فرار کرده. یاز خونه ا میمر

 و شوهرش فوت کردن. میشمال زنگ زد و گفت :مر یالیاون روز تو و  نکهی.تا امیازش نداشت یخبر گهی.دنیهم

 .میبا هم دردودل کرد یحاج خانم حساب منو

 بپرسم. یرعلیمکردم غرورم اجازه نداد از حال ا یهرکار یول

 که حاج خانم خودش به حرف اومد. یطور

 ؟یبدون یزیچ یخواینم یرعلیاز حال ام نیلیآ

 انداختم. و سکوت کردم. نییپا سرمو

 حاج خانم خودش شروع به حرف زدن کرد. که

 کرده. یقاط یحساب یحرف زد یرعلیاون روز که با ام از

 اونم موقع خواب. ادیشب م ادی.اگه بادیخونه نم ادیز

 .خوابهیکه واسه تو گذاشتم م یتو اتاق رهیم
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 چند بار اومد در باره تو باهاش حرف بزنه یحاج

 حرفش و ادامه بده. یکه حاج دادیاجازه نم زدیحرف تو حرف م یول

 باهاش حرف یکه اونطور ینکرد ینظر فکر کنم بدکار هیاز  راستش

 ه.با خودش تو چند چند ستی.چون معلوم نیزد

 اونروزش از خواستن من نبود. یخواستگار یرعلیخانم،ام حاج

 راه خودشو بهم نیاز ا خواستیکه دوستش دارم م دونهیم اون

 .رهیخبر از همه جا بگ یو از من ب شیکنه،که انتقام سالها پ کینزد

 دلم و سوزوند.که باعث شد اون حرفا رو بهش بزنم.  نیا

 ستیهم ن لیم یکه ب دونمیو م نیا یچقدرش  حسه انتقامه ول دونمیمادرم نم هیمن  نیلیآ یول

 به تو. نسبت

 نیمدت داشت نیتو ا یرعلیکه شما از ام یفیتوص نیبگم حاج خانم با ا یچ

 .برهیزمان م ادیمن شده.حاال تا با خواستن من کنار ب ریحسش درگ تازه

 نه. ای زارهیپا جلو م ایتونم منتظر بمونم که آ یمتاسفانه من نم که

 ست؟ی.منظورت رفتن که ن نیلیحرفت آ نیا یچ یعنی

 خونه مادرش گذاشته. یتو انبار مویشخص لیخونه فروش نرفته.پدر وسا هنوز

 بده ، میبخواد باز یرعلیکرده،اگه ام یاز دکترا  ازم خواستگار یکیطرف  هی از

 .دمیخواستگارم جواب م به

 .زنمیم باهاش حرف متو عجله نکن.بزار از شمال که اومد خود حاال

 .نی.فقط وقت اومدنشو بهم بگدیبهش نزن یحاج خانم شما حرف نه

 چرا؟

 .نهیهم اون و بب یدعوت کنم.تا حاج نجایدکترو ا نیاگه اجازه بد خوامیم

 .ادیبه خودش ب دیشا یدیرو چه د خدا

 .یاستفاده کن ریام هیاز احساس اون مرد برعل یمادر کارت اشتباه .که بخوا یول

 نه. ایمجبورم.که دلمو صاف کنم. ی.ولدونمیم

 .یچکار کن یدونیم یبگم .ماشاهلل خودت درس خونده ا یچ

 

 دکتر افخم دادم. لیبردم.و تحو مارستانیصبح پرونده  گذارش کارمو به ب فردا

 خوردم. یرو هم با دکتر فرحان نهار

 گرفته بودم یاز حاجکه قبال  یو تکرار کرد.که منم با اجازه ا شنهادشیدوباره پ دکتر

 .ادیب یشد که فردا راس ساعت هشت شب به منزل حاج نیدعوت کردم.قرار بر ا یمنزل حاج موسو به

 گرفتم. یمرخص یرفتم و چند وقت مارستانیب صبح

 .دمیقرمز خر یبا نورها یبه زنگ مشک یمعروف رفتم و کت دامن بلند یاز پاساژها یکیبعد به  و

 .دمیرو تو ظرف چ ینیریها وش وهیهم کمک حاج خانم کردم.و م عصر

 .میبود یهمه آماده و منتظر دکتر فرحان 

 بدونه من اومدم رفته بود باالتو اتاق خودش. نکهیبود.و  بدونهه ا دهیساعت سه رس یرعلیام

 .میبود یاز مسجد اومد.و همه منتظر دکتر فرحان یحاج بالخره

 اومد. نییپا دهیس پوشهم مرتب لبا یرعلیام که

 مکث کرد.و با سر جواب سالمم و داد. یا هیمن  چند ثان دنید با

 نشست. یحاج کیمبل نزد  یمن رو دنیرفتن داشت که با د رونیکه قصد ب انگار

 ؟یدیپوش رونیلباس ب یحاج رهیخ
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 .یندار رونیب ی.توهم بمون  خونه اگه کار واجبادیب نیلیزد و گفت:قراره خواستگار آ یلبخند یحاج

 ندارم ینگام کرد.بعد انگار که کنجکاو شده باشه گفت:نه کار واجب زیتعجب برگشت و ت با

 !هیک لمونیفام دیشازده سوار بر اسب سف نیا نمی.ببمونمیم

 .کردیگرفت.حاج خانم با افسوس نگام م شیحرفش دلم آت نیا با

 به حاج خانم زدم. یرو هم گذاشتم، و لبخند پلکامو

 .محکم باش.ستیوقت کم اوردن ن نیلیم گفتم آخود به

 زنگ خونه بلند شد. ی.که صدادادمیم یبه خودمو  انرژ  داشتم

 بزنه ! یاز حرصش حرف یرعلیگرفتم.نکنه ام استرس

 باشد. یآدم نیفکر نکنم همچ نه

 .که حاج خانم به من  ستادیرفت و منتظر دکتر ا  یبه در ورود  یحاج

 مهمانت. شوازیمادر برو پ نیلی:آگفت

 که تو صداش بود. یبا خشم  یرعلیگفتم و بلند شدم.که ام یچشم

 .رمیسرجات خودم م نی:الزم نکرده بشگفت

 .کردیداشت من و مسخره م شیکه تا چند لحظه پ نیا وا

 چش شد! هوی

 .ومدیم یرعلیو دکتر و ام یحاج یسالم و احوال پرس یصدا

 وارد سالن شد.دکتر با دسته گل  یحاج ییبا راهنما بعد

 .نیشدم و چند قدم جلو رفتم .سالم خوش اومد بلند

 قابلتون نداره. دیی.بفرماممنون

 .کنمیخواهش م دیی.بفرمادیدیزحمت کش ممنون

 نشست. یحاج کیمبل نزد یرو یبا تعارف حاج دکتر

 شد. یداشت که همکالم دکتر نم یچه مشکل دونمیصورتش قرمز بود.نم یرعلیام

 بود. یکلیه  بایداشت.و تقر یا دهیدکتر قد بلند و کش میاز حق نگذر خب

 .ومدیبه چشمم م شتریب یرعلیام ییرایو گ ییبایز یدکتر بود.ول کلیهم هم قدو ه یرعلیام

 .دمیدیرو بهتر م یرعلیچون من دوستش داشتم . ام دیشا دونمینم

 خانم صدام کرد. حاج

 حاج خانم. بله

 هستن.ماشاهلل به قدو باالش. یپیچه دکتر خوش ت مادر

 رو ببر. ییچا ینیس نیا ایمادر ب ایب

 .شهیهمون م رهیخ یهرچ

 وارد آشپزخونه شد. یرعلیرو گرفتم هنوز سه قدم برنداشتم که ام یچا ینیس

 کجا؟ 

 ببره واسه دکتر. ییچا خوادیخانم گفت:وا مادر خب م حاج

 الزم

 .برمی.خودم م نکرده

 عقب. نیطفا برخودم ببرم.ل خوامیم یول

 .کنمیهمشون خرد م رشیز زنمیاالن م یعل یرو بده.به وال ینیس گفتم

 .میحاج خانم نگاه هم کرد منو

 ببره واسه یکه دختر چا ستیمن نه شما.مگه رسم ن یلج کردم.گفتم.اون اومده خواسگار باز

 خواستگارش؟
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 نگاه کرد.و گفت:چرا واهلل. یرعلیخانم با اخم به ام حاج

 .دیرو از دستم کش ینی.و با تشر سومدیکوتاه ن یرعلیام یول

 رفتن هم دستور صادر کرد. رونیموقع ب و

 مردک بره. نیجا تا ا نیهم شبنیب یاینم رونیب

 نموند که من جوابشو بدم. بعد

 نکهیا ی.جدارونیحاج خانم پسرتون چشه؟زشته که نرم ب یخانمو گفتم:وا حاج

 و چقدر خانوادش بهم شیمن چند بار رفتم خونه پدر دیدونیهستن ،خودتون که م خواستگارم

 .رونیکه نرم ب ستیگذاشتن.تازه همکارمه.درست ن احترام

 .زنمیخانم گفت:امان از دست شما جوانها.برو مادر خودم باهاش حرف م حاج

 .یآروم بش کمیآب بخور .تا  کمی.اول نیلیآ صبرکن

 نفس آب و خوردم. هیو گرفتم.و  وانیل

 .رونیاز آشپزخونه رفتم ب یلبخند  ظاهر هیبا  بعد

 و تعارف کرده بود. یچا یانگار یرعلیام

 گرفتم. یرو گرفتم.و اول به طرف حاج وهی.و ظرف مووردمیکم ن منم

 .یحاج دییبفرما

 برداشت. بیس هی یحاج

 که از  اون دو یبرداشت.نفر بعد بیس هیاونم   یبه دکتر تعارف کردم که با لبخنده قشنگ بعد

 رو وهیبودن.که اول به حاج خانم و بعد ظرف م یرعلیفاصله داشت حاج خانم و ام نفر

 اخم که واقعا دست خودم نبود.به اونم تعارف کردم. هیگرفتم.با  یرعلیطرف ام به

 ندارم. لیبا اخم گفت:م اونم

 یداشت به سمت و سو یحاج یگذاشتم که حرفها زیم یرو  رو وهیاصرار نکردم و ظرف م منم

 .رفتیجواب از دکتر م سوال

 از زبونه خودتون بشنوم. خوامیم یگفتن،ول ییزایچ هی نیلی.البته آنیاز خودتون بگ کمیدکتر جان  خب

 .یکه از همون اول ورود رو  لبش بود.گفت:حتما جناب موسو یبا لبخند دکتر

 هستم. یفرحان دیفر من

 و عرب هستم. یخوزستان اصالتا

 هستن. فهیطا خیرم.پدرم شبرادر و دو خواهر دا سه

 مادرم خانه دار. و

 هم  مثل خانم دکتر متخصص و جراح قلب هستم. خودم

 و پنج سالمه. یس نکهیا و

 دارم. هیآپارتمان تو زعفران هی.ستیبد ن میهم وضع مال یلحاظ اقتصاد از

 دارم. یپزشک زاتیشرکت تجه هی و

 آپارتمانمه.که مطب هم مال خودمه.  کیهم نزد مطبم

 و کار خودم تهرانه. یزندگ یکنند.ول یم یهم اهواز زندگ خانواده

 در خدمتم. نیدار یا گهیسوال د اگه

 .نیکرد یکامل و جامع خودتون معرف یلیگفتن: نه خ یحاج

 متوجه شد. یحرف بزنه که حاج خواستی.فکر کنم مدیبه صورتش کش یدست یرعلیام

 گرم خوزستان. یه آب و هواب دینداد.و بحث و کش یرعلیاجازه حرف به ام و

 باشه. یلحظه استرس گرفتم.درست که ممکنه جوابم به دکتر  منف هیچرا  دونمینم

 بزنه که یحرف ایسوال ببره  ریبخواد اونو ز یرعلیکه ام شهینم یدلم راض یول
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 رو ناراحت کنه. دکتر

 ساعت از اومدن دکتر گذشته بود. کی بایتقر

 گذشته. ریبخ نجایکه تا ا دمیکش یبا بلند شدن دکتر نفس راحت که

 که مزاحم شدم.مادر شرمنده باعث زحمت شما شدم. دیببخش یموسو جناب

 خوش به تعارفات دکتر جواب دادن. یو حاج خانم با رو یحاج

 نباشم. یرعلیام کیکردم که چندان نزد یم یپشت سردکتر راه افتادم.البته سع منم

 بود و پا کردم و  پشت سر دکتر راه افتادم. رونیب که یمنم  صندل دیکه کفشاشو پوش دکتر

 .دیبازومو گرفت و کش یدست که

 داخل خودم دکترو بدرقه دییبود.که با اخم گفت شما بفرما یرعلیبرگردوندم .ام سرمو

 بدرقشون کنم. خوامیخودم م ی.ممنون ولکنمیم

 هم همراهم یرعلیکه ام دید  یهم پشت سرم راه افتاد.دکتر برگشت وقت یرعلیپا تند کردم.که ام و

 نشست. شیشونیپ یرو زیاخم ر هیبدرقه اومده  یبرا

 بره. یخونه با ناراحت نیدکتر از ا زاشتمیم دینبا

 پا تند کردم.و خودم و به دکتر رسوندم. نیهم واسه

 .میشام در خدمتون باش نیموندیکاش م دکتر

 ا و بندش بخوان.اگه خد میرسیشام هم خدمت م  شاهللیجان.ا نیلیآ ممنون

 .میبا هم باش رونیشام و ب  مونمیمنتظرتون م رونیب نیباش لیاگه ما یول

 .گهیفرصت د هی شاهللیدکتر. حاج خانم امشب زحمت افتادن و شام درست کردن.حاال ا ممنون

 که با فاصله دنبال ما بود.کرد. یرعلیکوچه  دکتر رو به ام در

 .دنتونیجوان از د یشدم جناب موسو خوشحال

 دکتر. نیزد و گفت:به همچن یشخندیهم ن یرعلیام

 کرد و رفت. یخدا حافظ یشد.و با تک بوق نیسوار ماش دکتر

 که وردمیخودم ن یکوچه رو که بستم.به عقب برگشتم.و اصال به رو در

 حرکت کردم. یهم اونجاست.و به طرف در ورود یرعلیام

 شد. دهیبا خشونت بازوم کش که

 .لطفا.دیول کن بازومو

 ؟یکه دنبالت اومدم.نذاشتم با دکتر جونت خوش و بشه کن یناراحت هیچ

 ن؟یبا من دار یبپرسم  شما چه نسبت شهیم نکهی.بعد ادیمواظب حرف زدنتون باش لطفا

 جواب شما رو بدم؟ دیبا که

 کسه چیکنم که نه دکتر جونت نه ه ی.نذار کاریرو شروع کرد یبا من بد باز نیلیآ نیبب

 نگات نکنه. یحت گهید

 .هوم.یچکار کن یخوایم مثال

 .یکشی.واسه من شاخ و شونه میزدیخوبه.واسه دکتر جونت که چهچه م یلیخ خوبه

 با تاسف تکون دادم.و دوباره چند قدم برداشتم. سرمو

 دوباره بازومو گرفت که

 . انگشتمو دوبار تکون دادم.که یدست بهم بزن یحق ندار گهیبازمو ول کن.د آه

 .دیانگشتمو کش کممح

 من انگشت تکون نده. واسه

 اروم هلم داد.و   وارد خونه شد. و

 .بهتر ادیاز خجالتم در م یداشته باشه حساب یاگه چاره ا یرعلیکنم امشب ام فکر
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 .مایمادر ن یو برم  ،هتل ،تا فردا که برم خونه  امشب

 مدت اونجا بمونم. هیاونجا خوبه حاال    دمید اگه

 وارد سالون که شدم. 

 .میشام بخور ایمادر برو لباستو عوض کن ب نیلیخانم گفت:آ حاج

 کم کم برم. گهیحاج خانم من د ممنون

 ابروشو باال داد و با تعجب گفت:کجا؟  یحاج

 که برم. ذاشتنیگفتم هتل صددرصد نم یم اگه

 .گهیگفتم:خونه د نیهم واسه

 .یداددست بنگاه  دشیخانم گفت:خونه که کل حاج

 خونه. کدوم

 حاج خانم دروغمو گرفت. ای.بمونهیحرف تو دهنم نم هیخدا من چرا  یا

 

 اومممم هتل، زهیحاج خانم منظورم چ نه

 هتل. یبر یخوایچشه که م  نجایبلند ،گفت:هتل! مگه ا یبا صدا یحاج

 زحمت دادم  اگه. ... نجامیدو روزه که ا یحاج

 

 یگذاشت رونیخونه ب نیدختر.پاتو از ا یفت: چه زحمتگ یدنباله حرفمو نگفتم که حاج هنوز

 .یکنیپشت سرت و هم نگاه نم گهید

 من .... یحاج یول

 دستش و باال اورد و اجازه نداد حرف بزنم. یحاج

 گفتم. نکهی:همگفت

 .نشیدیکه تو فردوگاه د ییاون آقا دنهیبرم د دیفردا با یامشب ول رمینم چشم

 .یببر لتویوسا یحق ندار یبرو.ول 

 یدستش و پشت کمرم گذاشت و گفت:با حاج یاز دستور حاج یخانم راض حاج

 .ینیبچ زویکمکم م یاینکن.برو .که زود ب بحث

 .دهیمنو پدر مادرشو شن ی.و تمام گفتگوستادهیپله ها ا یباال یرعلیام دمیپله ها باال رفتم.که د از

 ؟یهم دار گهید یدیجد یآقا یبر یخوایکجا م  گهید

 که ساکت باشم. زازهینم

 با شما ندارم. یمن مشکل ی.ولیاخم به طرفش رفتم.و گفتم:شما با من مشکل دار با

 ؟یموسو یتمام بشه.قبول آقا گهیامشب با احترام به همد  نیبزار

 ه؟یک یبدونم نفر دوم که تو آب نمک گذاشت دینشد.با گهید دنه

 من یتو زندگ نیشما حق ندارمن به خودم ربط داره. یبار گفتم  زندگ هی        

 کنم. یدوباره براتون هج این،ی.متوجه شددیکن دخالت

 دیبرد و اون و محکم کش قمیدستشو به طرف  یرعلیام

 اورد یم قمیکه به  یو راه نفسمو گرفت با فشار 

 جوجه.با من کل ننداز.هوم. نی:ببگفت

 زد. یضربه ا مینیب ی.بعد با انگشت روینیب یبد م چون

 ول کرد. قموی و

 از فرصت استفاده کردم.و اون و محکم هل دادم.چند قدم عقب رفت. منم

 .ستیخنده نگام کرد.و گفت:نه خوشم اومد  زورت هم بد ن با
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 .دیرو لبش گذاشت و اون رو لبم کش دستشو

 .دیهم نرس هیدو ثان ای کیبه  دیاتفاق شا نیا تمام

 که  ی.کسی.اونم کخوردیمرد دستش به لبهام م هیبار بود.که  نیاول

 اش بزارم و از اعماق وجودم-ب-امو رو ل-ب-با عشق ل یروز هیآرزوم بود.که  تمام

 م.-س-و-ب-و ب اون

 کارو کرد. نیداشته باشم باهام ا شویمن آمادگ نکهیبدونه ا یرعلیحاال ام و

 الل شده بود.چند بار دهنمو باز بسته کردم.که اون و مواخذه کنم زبونم

 .ومدییلبم نم یرو یحرف یول

 که تو کوره آهن افتادم. کردمیشده بود.احساس م گرمم

 کردم و خواستم به اتاقم برگردم. یرعلیپشت به ام یحرف بدونه

 بار دوم از پشت دست انداخت دور کمرم. یبرا ریام که

 .شهیم دیسرخ و سف نطوریا کیحرکت کوچ هیکه با  یگفت:چطور قبول کنم که دختر و

 همبستر شده. گهیمرده د هیحاال با  تا

 ؟یرعلیام زیامکان نداره مگه نه عز نیا نیلیبگو آ تو

 قصد جونمو کرده بود. یرعلیام امشب

 پر پر شده تیاز دور تمیمن ظرف یرعلیام زدم،نکنیتو دلم با خودم حرف م 

 .کنهیخودم م یهات داره از خود ب عاشقانه

 حرف دلمو بگم. زاشتیشرم م نیا کاش

 بجز احترام به تو نداشتم. یدفتر حس هیتا قبل از قض ؟منیکنیباهام ازدواج م نیلیآ

 .ارمیمادرت و سر تو در ب یهمه کارا یتالف خواستیبعدش دلم م یول

 گردنتو بشکونم. خواستی.تا مدتها دلم می.و رفتیاون حرفا رو زد یوقت یول

 فراموشت کنم خواستمی. مدادیعذابم م دنتیو ند تیدور  یول

 .یخودت کرد ریمنو بدجور اس نیلینشد.آ یلو

 به طرفش برگشتم.چشم تو چشمش شدم. آروم

 بود. یکیحرف دلشو زبونش  نباریکه ا بخدا

 اون برق چشماش منو تا آسمونها برد. دونهیم خدا

 ؟یزنیتو صورتم نم رادمویا نی.فردا ا یرعلیام یشینم مونیپش فردا

 .ارمیحرف به روت نم نیوقت ا چیبخدا که ه نیلیآ نه

 شدم. نیلی.من اصال عاشق آخوامیخودتو م من

 .ریحس قشنگ و ازم نگ نیا ایخدا

 گرمم شده بود.کاش  یرعلیآغوش ام تو

 از دور کمرم برداره. دستاشو

 نکن ییرو هوا دهیندارم.من محبت ند تیظرف من

 بگم. یرعلیحرفهارو به ام نیا شدیم کاش

 خجالت  باعث شده بود.فقط با دست اون از خودم یول

 کنم. جدا

 .نفس کمدادیگوشم  و نفساش قلقلکم م ریز ریام یصدا

 بودم. اورده

 دختر. یخوریچقدر وول م نیلیآ

 .یرعلیام زیبغلت کنم.عز ینطوریروزا آرزو کردم ا یلی.خیبزار تو آغوشم بمون کمی
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 ،،،یرعلیام

 یرعلیدل ام جان

 .میرم هستکن.ما نامح ولم

 دستاش  و از دور کمرم یرعلیحرفم ام نیا با

 کرد. جدا

 نیلیآ

 .بله

 با مامان حرف بزنم؟ یدیم اجازه

  یرعلیام ی.ول یدونیخودت م هرجور

 رو قبلش بهت بگم. ییحرفها هی دیبا  من

 ست؟یکه ن یکه اون روز زد ییاز اون حرفها بدتر

 سخت باشه. کمی دنشیواسه تو شن دیشا ینه،ول

 .؟نیلیچقدر سخت آ مثال

 .یریبگ میتصم دنشیبعداز شن دی،خودت با دونمینم

 نکن. یباز رتمیبا غ گهید یبگو،ول یبگ یخوایم یهرچ نیلیآ

 .ستین رتتیمربوط به غ نه

 بشنوم.بزار بعدا بگو.حال خوبمو خراب نکن. خوامیفعال نم پس

 .یتو بگ ی.هرچباشه

 بعداز مدتها خوامیکه م نییپا ایزود برو لباست و عوض کن.ب پس

 بخورم. یدرست  و حساب یغذا هی

 .باشه

 .نمیلباس و تنت بب نیا خوادیدلم نم گهید یراست

 ؟ چرا

 .نمیو نب نیا گهیبه چراش نداشته باش.فقط د یکار تو

 .گهیوقت د چیحاال و نه ه نه

  ی.چون دکتر فرحانهیمنطورش چ دمیفهم خوب

 .ادیبهت م یلیگفته بود.لباست خ داشتیبرم وهیداشت م یوقت

 کرده بود؟ یلب خوان یعنی.یرعلیبود.ام وانهید

 تکون دادم. یفکر سر نیا با

 ؟ یریطرفم اومد.چرا نم یرعلیدوباره ام که

 من هم اومدم. نییپا یپس تا تو بر بله؟باشه

 شد.و دو دستش و دور صورتم گذاشت کمیقدم نزد کی ریام

 .دی-س-و-ب  مویشونیپ و

 .میخوبه حاال گفتم ما بهم نامحرم هست یرعلیام

 باال برد. میزد و دو دستشو به حالت تسل یلبخند یرعلیام

 منو نزن. زمیگفت:باشه عز و

  شترینبود.البته از خودم ب یرعلیبه ام یبه اتاقم رفتم.اعتبار عیسر

 .یرعلیاز ام دم،تایترسیم

 .دمینفس آسوده کش هیبستم و  درو

 سوخت. یلبش م ی.جادمیکش میشونیبه پ یدست
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 از التهابم کم بشه. یدست خودمو باد زدم تا کم با

 من چقدر کار داشتم. یوا

 .ادین شیپ یکه ناراحت ی.طورزدمیدکتر رو  باهاش حرف م دیبا اول

 خبر داشت. یرعلی.هرچند از عالقم به امزاشتمیم انیرو تو جر ماین دیبا بعد

 .دونستیرو نم یخواستگار یول

 بود. دهیچ زویکه حاج خانم م نییرو.رفتم پا ماین ذاشتمیم انیتو جر دیبا

 هم تو سالن بودن. یرعلیو ام یحاج و

 جان شما سس ساالدو بزن من برنج و بکشم. نیلیخانم گفت:آ حاج

 شام. نیای.که حاج خانم پدرو پسرو صدا زد بمیگذاشت زیهم غذارو روم کمک

 وکنارم نشست. دیجفت منو کنار کش یصندل یرعلینشستن ام موقع

 لب  خدا رو ریکه مادرو پدرش هردو با لبخند نگاهمون کردن.و حاج خانم ز دمیچشم د ریز

 گفت. یشکر

 هیکه گفتم:کاف زهیبر خواستیسوم رو م ری.کفگ دیبشقابمو برداشت و برام برنج کش یرعلیام

 که  طرف خورشت نرفت. زمیریبرنج م یمن کم کم خورشت رو دونستیکنم م فکر

 با خودت. شیگفت:باق و

 خودت . کیکردم.حاج خانم گفت:مادر خورشت و بزار نزد تشکر

 حاج خانم  ممنون

 .زمیجانت عز نوش

  نکهی.فکر کنم از اخوردیکه رو لباش بود.داشت غذا م یبا لبخند یحاج

 ربط یبفقط با ربط و  یرفع شده بود.زن و شوهر از خوشحال یرعلیمن و ام مشکل

 .زدنیم لبخند

 کرد.و گفت یرو به حاج یرعلی.که اممیشام همه دور هم تو سالن نشسته بود بعداز

 .دیکن یو برام خواستگار نیلیو آ نیاگه ممکنه امشب منت رو سرم بزار یخانم و حاج حاج

 شما. یکه مبارک باشه واسه هردو شاهللیخانم گفت:ا حاج

 خونه باشه. نیعروس ا نیلیپسرم.آرزوم بود.که آ یگفت:با حرفت خوشحالم کرد یحاج

 .نیدیمادر اجازه م نیلیخانم گفت:آ  حاج

 .هیخانم اجازه منم دست شما و حاج حاج

 دخترم. ینگام کرد و گفت:زنده باش یحاج

 کرد،و گفت:خب آقا داماد  یرعلیبه ام ینگاه

 ودت.از خ یدار یچ تی. خالصه واسه زندگالتتیخودت بگو ،کارت .تحص از

 پدر عروس. ای یشما پدر  داماد یخانم گفت:حاج حاج

 .یدخترم هست نیلیکه پدر آ من

 هستم. نیلیخانم گفت:من هم مادر آ حاج

 .ارمیو بابا محمدو ب هیبا خنده سرشو تکون داد.و گفت:من برم مامان مرض یرعلیام

 یرعلی)از زبان ام

 کردن. یخواستگار نیلیشب حرفها زده شد.و رسما  پدرو مادرم از آ اون

 و دوست داشتم نیلیآ خب

  دمشید مارستانیاول که تو ب دارینگم از همون د دورغ

 دادم بهش تا ریخوشم اومد.اونقدر گ شیسخت کوش از

 بهم گفت. لشویو فام اسم
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 نسبت بهش داشتم. یخاص احترام

 . دمیفهم یبه اون و نم حسم

 گرفت. ینم لیتحو ادیاونم  منو ز البته

 داشت که  یچه کشش دونمیباز نم یشدم.ول یم یعصب اشیمحل یب از

 .موندمیاومدم..تو خونه م یدفع به خونمون م هر

 .رسوندمی.هرجا بودم خودمو مادیب خوادیم دمیفهمیاگر م ای

 .دمیفهم یو نم نیلیخودم چند چند بودم نسبت به آ با

 رو حاج خانم زد. یجرقه اول نکهیتا ا 

 رو باهام گذاشت. یدلم سر ناسازگار یزبونم جواب رد داد.ول دونمینم

 .رمیبود،که حرفمو پس بگ سخت

 خونمون  ادیکرد ب یفرصت نم نیلیکه آ ییوقتها دیشا

 .نمیگرفتم.تا چند لحظه موقع رفتن سرکار اون و بب یم نیآپارتمانش کم کینزد

 همراهمون نیلیآ دیع  نکهیاحساسم و غرورم ادامه داشت.تا ا نیجدال ب خالصه

 شمال اومد. به

 بود.آروم بودم. کمیکه نزد نیروز اول  خوب گذشت.هم چند

 موند. مارستانیب یهمراه حاج نیلیکه بد شد.و آ یحاج حال

 استراحت به اتاقش رفتم. یواسه آرمش گرفتن و کم من

 کهنه چشمو گرفت. بایتقر یدفتر

 .که دست به دفتر نزنم.زدمیم بیساعت به خودم نه کیبه  کینزد دیشا

 کار دستم داد. یکنجکاو اما

 اون باز کردم. و

 و حاج خانم بارها هیاول برام آشنا اومد..چون مامان مرض یخطها

 مورد جو  عمارت خان بابا و حکومت کردن هردو برادر رو واسم گفته بودن. در

 ج صادق و پدرمورد زبون مامان صفورا و حا نطوریهم که ورد زبون همه بود.  هم میمر

 اون و به خونمون باز کرده بود. یحاج خانم پا دونمیکردم.م دایپ نیلیبه آ ی..حس بدبود

 شده بودم.و اونو بازخواست کردم. یمنطق ریبودم که غ یاونقدر از دستش عصبان یول

 دو روبر خونمون گهیازش خواستم که از خونمون بره.و د یهرچند که شب بود.ول ضیبا غ و

 نشه. داشیپ

 .یبهش گفتم که تو با نقش وارد خونمون شد یحت

 دفاع از خودش یبرا یحرف چیفقط سکوت کرده بود.و ه نیلیآ

 .اوردیزبون ن به

 زد. رونیب الیاز و یصحبت با حاج قهیشب بعداز چند دق اون

 .وفتهینشد که تنها تو جاده راه ب یباز دلم راض تیاون همه عصبان با

 راه افتادم. نشیدنبال ماش نیبا ماشبا فاصله   نیهم واسه

 در حقش بد کردم. دمیو وارد هتل شد.تازه فهم دیهتل که رس  یجلو  یوقت

 .وفتهیشب تو جاده راه ن دونستیبود.که م دهیاونقدر فهم اون

 .مونهیراحت شد.که شب و تو هتل م المیمنتظر موندم.تا خ اونقدر

 بودن. یاز دستم عصبان هیو بق میو حاج خانم و مر ی.حاجالیو برگشتم

 مقصرش من بودم. نیلیرفتن آ دنیمعلوم بود،که فهم نگفته

 .شدمیو مادرش متنفر م نیلیافتادم.از آ یمامان که م یاشکها ادیخودم نبود. دست
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 از پدرو مادرم یادیخوش ز یبود.که روزها یکه متاسفانه دختر اون زن نیلیآ ایمن بود. شانس

 .ارمیدر ب نیلیهمه اون عذابها رو سر آ یفتال خواستیبود.دلم م گرفته

 راه ازدواج بود. بهتربن

 که بدونه بزرگتر یدختر هی.دمیدیهرزه م هیزد. اون و به چشم  شمیبا حرفهاش آت نیلیآ یول

 کشور چه کارها که نکرده. هی تو

 .تا اول بتونم پدرو مادرموکردمیخودمو آروم م دی.بادمیکش یواسش نقشه م روزها

 وقت  تو شرکت ریمدت تا د هی  نیهستم.به خاطر هم نیلیکنم.،که عاشق آ متوجه

 رفتم یموند،میخونمون م نیلیکه آ یکردم.بعد شب به اتاق ی.و خودمو خوب خسته مموندمیم

 .دمیخواب یشب و اونجا م و

 نیلیدل تنگ آ بیافتادم.عج ریخودم گ یرو به اشتباه بندازم.ول هیبق خوامیم نکهیا الیخ به

 به خودم بقبولونم که اون دختر دست خوردست خواستمیم ی.هرچخواستیو م نیلی.و دلم  آشدمیم

 بود. دهیفا یب

 خودمو آروم دارید هینبود.که با  یکینزد یسه ماه ماموربت رفته بود.اونم خوزستان .جا نیلیآ

 بهش هم امکان نداشت. یگشتن.پس دسترس یمختلف م ی.تازه مشکل ابنجا بود.که تو شهرهاکنم

 کرده بود. دایپ ریمتاسفانه کارم تو شمال گ یمنتظر بودم  برگرده.ول چقدر

 مجبور شدم دو روز اونجا باشم. و

 .شدیم داشیپ دیروزا با نیهم هم نیلیمحاسباتم آ طبق

 برگشتنش بود. کیحاال که نزد نکهیتونستم نه حالشو بپرسم.و نه ا یحاج خانم هم که نم از

 کرده بودم.خسته بعداز سفر چند روزه به خونه برگشتم. ریگ  یاومدنش و بپرسم.بدجور وقت

 .دمیحال و احوال با پدرومادرم به اتاق رفتم و خواب بعداز

 نبود.فکر کردم حاج خانم همه تو آشپزخونست بخاطر من که چند روز نبودم نیلیاز آ یخبر

 .دهیهمه تدارک د نیا

 میاز دوستان زنگ زد که بر یکیدوش گرفتم.که  هیبلند شدم. چند ساعت استراحت  بعداز

 که تصادف کرده. یمحمود ادتیع

 هامیتمام دل تنگ نیلیآ دنی.که با د نی.و حاضر و آماده اومدم پائدمیلباس پوش نیهم واسه

 شد و به هوا رفت. دود

 کردم یم بپوشه.داشتم با تعجب نگاش یسابقه نداشت تو خونه لباس رسم نیلیبود،آ بیعج

 نه. ایآروم سالم کرد.منم اصال متوجه نشدم جواب سالمشو دادم  یلیخ که

 قرار بود برن. ییجا یعنی.زدیهم مشکوک م یحاج

 که زد انگار که برق سه فاز بهم زدن. یبا حرف یحاج که

 .ادیب خواستیخواستگار م نیلیآ واسه

 .رهیو ازم بگ نیلیآ یکس ذاشتمیم مگر

  خواستیهم م نیلی.و آستادیدر منتظر ا یجلو یزنگ و زدن و حاج یوقت

 کردیبدم سکوت م یتو تمام  رفتارها شیبره اجازه ندادم.اونم که هم یحاج کنار

 نشست. شیقبل یبرگشت و  سرجا آروم

 که به استقبال خواستیم نیلیآداب شده بود.و از آ یحاج خانم هم واسم مباد حاال

 بره. یبه کنار حاج خواستگارش

 اومد.و با دو قدم بلند خودم و کنار کیسالم عل یاخم و تخم به حاج خانم بودم.که صدا نیح تو

 رسوندم. یحاج

 کم یچیه کلیو ه افهیکه روبروم بود.از ق یمرد
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 منصفانه قضاوت کنم خواستمی.منم اگه منداشت

 تفاوت ما رنگ پوستمون بود. تنها

 و اون سبزه. دیسف بایپوستم تقر من

 .میسطح بود هیتو  کلیاز لحاظ قدو ه نیهم

 کرد؟یاون و انتخاب م نیلیآ یعنی

 کم نداشته باشه. یچیه بتیبود ،رق سخت

 نزاره. رادیواسه ا ییجا و

 پا تو سالن گذاشت. یاخم دست دادم.و با تعارف حاج با

 جلو رفت و خوشامد گفت. نیلیآ که

 مگه حاج خانم گذاشت حداقل حرفم یرژه نر اروی نیمن بهش گفتم جلو ا یلعنت

 .نهیبش یکرس به

 .دونستمیازش نم یچیاون مرد نشستم.من ه یبرو رو

 متفرقه زدن. یحرفها یبا حاج کمی

 بود. یسرو زبون دار مرد

 و صدا کرد.پشت بندش منم رفتم دنبالش. نیلیحاج خانم آ یوقت

 .کنه ییرایو داد دستش که بره پذ یچا ینیخانم س حاج

 .رهیبگ یمردک چا نیجلو ا نیلیمن مرده باشم که بزارم آ مگه

 .دمیرو کش ینیو اخم س بازور

 خودم تعارف زدم. و

 نزده بودن. ییحواسش جمع مرده بود.هنوز دست به چا یرو چه حساب  دونمینم نیلیآ یول

 تعارف کرد. وهیم نیلیآ که

 .کردمیبه هردوشون نگاه م یچشم چهار

 .ادیم یلیگفت لباست  قشنگه و بهت خ یم نیلیبه آ مردک

 لباس و بپوشه. نیا زارمینم گهیگفت.اما د یراست م خب

 .وفتهیخوام چشمم بهش ب یخودش لباسشو ببخشه.نم کنمیم یکار هی اصال

 تو چنته داره. یمشغوله.و کال چ یکه به چه کار دیپرس یحاج بالخره

 .میآقا بد نیما دختر به ا ستیقرار ن یبگم حاج اومدم

 .دیحرف تو دهنم ماس یبا اخم حاج که

 متخصص قلب و جراح بود. نیلیدکتر بود.و مثل آ اون

 کرد. یبا اعتماد به نفس خودش و معرف چقدر

 باز کنم. نیلیسرحرف و با آ یتونستم  چطور ینم منم

 همش با دعوا و اخم و تخم بود. میکه حرف زده بود یبار چند

 که طعم آغوشش  و  یبد بهم زد حال زده بود.طور نیلیآخرهم آ هیسر

 کرده بودم. فراموش

 گفت. یدکتر داشت هنوز از مال و اموالش م یبودم.ول نیلیتو فکر آ من

 دکتر. هیبازرگان بودم.و اون  هیکم از دکتر مال و اموال نداشتم.فقط من  منم

 واسه بدرقه فتهویدنبالش راه ن نیلیکه آ کردمیم یعزم رفتن کرد.هرکار بالخره

 .شدیو دکتر نم یخب جلو حاج یول

 جلو رفتن شتریرفتم.اما ب اطیخودم و پررو گرفتم و منم واسه بدرقه تا تو ح هرچند

  دونمیدرو بست به طرفش رفتم.و خدا شاهده که نم نیلیآ کنهیمن نبود.هم کار
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 بارش کردم. ییحرفها چه

 بره. خوادیداخل به حاج خانم گفت که م میهم برگشت یوقت

 بزاره. رونیب نجایو گفت حق نداره پاش و از ا سادیجلوش وا یحاج که

 رو که حرف دل منو زد. یبده حاج ریخ خدا

 .زدمیحرف دلمو م دینبود.با زیتامل جا گهیپله ها که اومد باال د از

 که باهام ازدواج کنه. خوامیکه دوستش دارم.و م گفتم

 کنه،ینم تیو اذکه گذشتم تو ر دیچند بار پرس اونم

 .کردیم تیهم اذ ی.بدجورکردیم تیاذ چرا

 وقت به روش چیقسم خوردم که گذشتش و ه براش

 نه. ایتونم  یم دونمینم ی.ولارمینم

 کنند. یو برام خواستگار نیلیخواستم که آ یبعداز شام از حاج خانم و حاج بالخره

 .بعد میبد شیشب قرار شد.اول آزما همون

 .میو خبر کن لیفام یبزرگها

 .امیکنار ب نیلیکنه که بتونم  با گذشته آ خدا

 نرفتم. یمال خود خودم باشه خواب  درست حساب نیلیقراره آ نکهیاز شوق ا شب

 بود.همش. یخواب خرگوش هیمامان مرض بقول

 نیلیکه نسبت به آ یبودم.بکل فراموشم شده بود.قسمت منف داریب گهینماز صبح د بعداز

 .داشتم

 که اونم منو دوست داره. دمیفهم زدیکه برق م نیلیآ یتو راه از چشما تازه

 .دمیکش رونیحرف و با هزار بهانه از زبونش ب نیا یداشت وقت یلذت چه

 .رمیقرار شد ساعت دو بعدازظهر برم جواب و بگ  شیآزما بعداز

 کنم. سیشرکت و راست ر یکارا یو رسوندم خونه،و رفتم تا کم نیلیآ

 باشم. نیلیمدت فقط کنار آ هی خواستیدلم م چون

 به خونه رفتم. ینیریبا جعبه ش شگاهیبا جواب مثبت   آزما ظهر

 و گرفتم. نیلیسراغ آ یسالم به حاج خانم  و حاج بعداز

 کار داشت رفت. رونیخونه ،ب شیحاج خانم گفت:بعداز تو که رسوند که

 .ادیممکنه نهار خونه ن دیاگه کارش طول کش  گفت

 رون؟ینزد که قرار بره ب ی.پس چرا صبح به من حرفیچ یعنی

 خودت و. یناراحت کن  خوادیخانم گفت:حتما کار داشته .حاال تو نم حاج

 .ادیم حاال

 .زدیحرف م یداشت دربارش با حاج شبیکه د یچرا فکرم رفت طرف اون مرد دونمینم

 با اون مرده داره؟ یبرنامه ناجور نکنه

 ستیدختر ن گهید نکهیاز ا نیلیآ یعنیکردم. دایبودم پ دهیه ندک یبه مرد یحس بد  بیعج

 کنه؟یم انتیخ بهم

 فکر مثل خوره به جونم افتاده بود. نیا

 .رمینهار .من گفتم س ایحاج خانم اصرار کرد که ب یاشتهام کور شده بود.هرچ اصال

 .میخوریکه اومد،باهم نهار م نیلیآ

 حاج خانم خبر داشت یعنیبود. بیبرام عج  شی.خونسردکردیخانم چپ چپ نگام م حاج

 کجاست. نیلیآ که

 ه؟یباهاش قرار داشت ک نیلیکه آ یاون مرد دیدونیخانم شما م حاج
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 .گهیاگه الزم باشه بهت م نیلیبزار خود آ یخانم گفت:اره .ول حاج

 دلم از حرف حاج خانم آروم شد. کمی

 .زنمیم نیلیبه آ یانگ هرزگ  یمنو ببخشه.که با هر بهونه ا خدا

 قرار بود،همسرم بشه. گهیاون موقع که  از دستش ناراحت بودم.چه حاال که د چه

 .تا خودمو قبل از ازدواج درمون کنم.رفتمیدکتر م هیحتما به  دیبا

 رفتنت رونیچرا صبح به من واسه ب نکهیا ای.یاومد.نتونستم ازش بپرسم  کجا بود نیلیآ

 .سکوت کردم.ینزد یحرف

 با خبره نیلیآ یکه حاج خانم از کارا دادیهم نشون م نیلیپچ حاج خانم و آ پچ

 بره. نیدو ابروم از ب نیباعث شد.که اخم ب نیهم

 .ستین نیدر ب یبد زیراحت بود.که حتما چ المیطرف مادر خ از

 بخواد هرز بپره. یکه دختر نهیا دهیحاج خانم مخالف شد وگرنه

 .میبر مونیسر خونه زندگ عتریعجله داشتم.که هرچه سر من

 .میجا گرفت کیرو  یکردم.و عقدو عروس فیعرض دو هفته همه کارا رو رد نیهم واسه

 که تمام موهاشو پوشونده بود. یکاله هیبود.و  دهیلباس عروس پوش نیلیآ یعروس شب

 که رو سرش بود. درست مثل فرشته ها شده بود. یعروس تاج

 یکه حاج یوقت یاز مردا تا آخر شب همراهمون بود.حت یکی یدعوت بودن.ول نیلیاز طرف آ ینفر چند

 .داشتیبرنم نیلیو بعد دست به دستمون داد، اون مرد چشم از آ دیو بوس نیلیآ یشونیمنو و پ صورت

 دارن! هیمرد گر نیا یچشما کردمیحس م چرا

 و به آغوش گرفت.دوباره اون حس بد تو وجودم رخنه کرد. نیلیآ یواسه خداحافظ یوقت

 دختر بد دراومده بود. هیبه چشمم  نیلیرهام نکرد.دوباره آ الیفکر خ باز

 شده بود. اهیپارچه س هیمثل  اصال

 حس بد به سراغم نیدوباره ا میشب عروس دیکه من دارم،چرا با هیچه حس نینداشتم نگاش کنم.خدا ا دوست

 .ادیب

 مبل انداختم. یدسته  ی.کتمو رومیوارد خونه شد یوقت

 گفتم برو لباست و عوض کن. نیلیبه آ و

 .خوابمیاتاق مهمان م رمیامشب خستم.توهم راحت بخواب من م من

 دفعه  هی نیگفت:چرا ا یخودش م شی.حتما پکردیبا تعجب نگام م نیلیآ

 تنها کرد،کهیم یلحظه شمار ینبود.که از اول عروس یکرد.مگه همون رییتغ اخالقش

 .میبش

 کنم. ریتعب یحاال اآلنشو به چ پس

 براقرار کنم امشب. نیلیبا آ یتونستم رابطه ا یخودم نبود.نم دست

 اشتباه گفتم.نفرت  همه وجودم و گرفته بود. یداشتم. اگه بگم خنث یبیحس عج 

 تو هال سرپا بود.دهنش چند بار بازو بسته شد. نیلیآ هنوز

 حرف بزنه که رفتم تو اتاق و در و بستم. اومد

 نداد. حیتوض نیلی.چرا آدادینم دنیاجازه پرس غررورم

 و به آغوش گرفت نیلیآ یکه وقت شناختنیمردو م نیو حاج خانم هم ا یحاج یعنی

 کردن. سکوت

 کرده باشه! حیبه دروغ  اونارو رو توج نکنه

 .نهیحتما هم چرا

 نیلیبا آ تونهیم یمرد چه نسبت نی.آخه اکنهیمن چقدر هم محرم و نامحرم م واسه
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 پدر که نداره.که بگم محرمش هستن. ایباشه.برادر  داشته

 با خودم فکر کردم که با لباس خوابم برد. اونقدر

 زنگ تلفن چشمام باز شد. یبا صدا ازدهیساعت  کینزد

 به شماره کردم.حاج خانم بود. ینگاه

 ج خانم؟حا جانم

 .ارمیواستون صبحونه ب نیداریگفتم اگه ب مادر

  نیرحسیو زن ام مینبود.که حاج خانم و مر ادمی آخه

 .نجایا انیبود.صبح ب قرار

 ن؟یایحاال ب نیخوایخانم م حاج

 مادر آره

 .میومن آماده بش  نیلیتا آ نیطولش بد کمی.پس باشه

 .مییاونجا گهیساعت د میما ن باشه

 .قدمتون سرچشم.چشم

 .رونیبلند شدم.و از اتاق رفتم ب عیسر

 .خوردیبود.تو آشپزخونه داشت  صبحونه م داریب نیلیآ

 و شکست. نمونیسکوت ب نیلیسکوت نگام کرد.بالخره آ تو

 .ریصبح بخ سالم

 .انیدارن م نای.حاج خانم اسالم

 .رمیدوش بگ هیبرم  من

 ده شو..بلند شو.آمایلباس عوض کن یخوایاگه م توهم

 چشم ازم گرفت و خودشو مشغول لقمه گرفتن کرد. نیغمگ یبا نگاه نیلیآ

 ندارم.لباسام هم خوبه. یگفت:من کار و

 گرفتم. یا قهیحرف رفتم و دوش چند دق یب

 دمیکش رونیدست لباس اسپرت ب هیرفتم تو اتاق خواب مشترکمون و  یمجبور 

 .دمیپوش و

 .میبحث کرده بود نیلیبا آ نجایچقدر سر دکور ا شیبه اتاق انداختم.چند روز پ ینگاه

 برامون اتاق خوابمون و درست کنه. میاریرو ب یکیگفتم  یم من

 .میاریرو ب یکس ستیالزم ن یقبول نکرد.گفت اگه کمکم کن نیلیآ یول

 تکون دادم. یتاسف سر با

 ماه عسل شیک میبر مایداشتم.قرار بود.مثال عصر با هواپ نیلیواسه خودمو آ ییچه آرزوها من

 نگاش کنم. ایقدم باهاش همراه بشم. هی یخواست حت یحاال دلم نم اما

 یحاال دوست نداشت حت نیلیآ یمخمل یواسه صدا رفتیکه دلش ضعف م یرعلیام اون

 و بشنوه. صداش

 شه؟یم یکه دادم بهش چ یدارم.پس قول نیلیکه نسبت به آ هیچه حس مزخرف نیا خدا

 به خودم اومدم. فونید.که با زنگ آبو ریفکرم درگ اونقدر

 ببرن.. یی.که مبادا بوکردمیم یباز لمیف دیحاال جلو خانوادم هم با اوف

 باز گذاشته بود مهیسر کرده بود.و درو ن  یدکمه رو زده بود.روسر نیلیهال رفتم که آ به

 پشت در. میکنارم تا به استقبالشون بر ایبگه که ب خواستیکرد.با نگاش م نگام

 تنها اومدن. میحرف رفتم کنارش که در آسانسور باز شد.و حاج خانم و مر یب

 دستمون و بخونه عیبود.و ممکن بود.سر زیت یلیخ رحسبنیگفتم.چون زن ام یدلم بهتر تو



RomanCity 
 من خانواده داشتمرمان  

 

https://telegram.me/romancity 175 

 

 شکرآب شده. نمونیب که

 رفت.و صورتشو بوسه بارون کرد. نیلیو دست من داد.و به طرف آ لیخانم با لبخند اومدو وسا حاج

 درست کردم که انگشتات و هم باهاش یکاچ هیکه برات  ایشد.ب ریبرات مادر شرمنده د رمیبم

 .یخوریم

 !یتعجب نگا حاج خانم کردم.کاچ با

 .میخودم حاج خانمو برده بودم خونه مر میمر یافتاد که صبح عروس ادمی تازه

 درست کرده بود. یموقع هم حاج خانم کاچ اون

 شب زفافمون بوده. نیلیمنو آ شبیکنند که د یپس فکر م عجب

 شدست. یعروسش دست مال دونهی.نمستیکه عروسش دختر ن دونهیحاج خانم نم یعنی

 ینطوریو هم نیلیخودت آ یخودت خواست یرعلیزدم.بسه بس ام بیهمه فکر به خودم نه نیا با

 .میرج طانیش اهی.لعنت به دل سیکرد قبول

 گذاشتم. زیو رو م لیوسا می.و همراه مردمیبه صورتم کش یدست

 گشت. یم نیلیمثل پروانه دور آ مامان

 .شهیرنگو روت که زرد شده  خوب م کمی. نهیریبخور ش یکاچ مادر

 .مینکرد یکار شبیما که د یرنگش زرد شده.واسه چ نیلیآ

 ه؟یرنگ زردش واسه چ پس

 یاز ناراحت شبیگفت.با تعجب نگاش کردم.حتما د یکردم.مامان درست م نگاش

 .شهیخواب یخواب شده.رنگ زردش هم واسه ب ینکردم ب ییمن بهش اعتنا نکهیا

 انداخت. نیخجالت زده سرشو پائ نیلیپچ پچ کرد.که آ نیلیدر گوش آ میمر

 شب زفاف و بهش انداخته. کهیت حتما

 خودش کرده! زهی.واال موندم چطور همه رو دست آوهیقبال تجربش کرده پس خجالتش واسه چ نکهیا

 رفتار کنه. یبا همه چطوربلده   خب

 .زارنی.و همه بهش احترام مزنهیرفتارش همه رو گول م نیا با

 بار دست روش بلند کنم. نیواسه اول خوادی.دلم مشمیم ی،عصب کنمیتا حاال که بهش فکر م شبید از

 .ارمیسرش درب مویدق دل یچطور کنمیکه مخالف زدن زن بودم.حاال دارم فکر م یمن

 دستمو تو حنا گذاشت.انگار جادوم کرده بود.و حاال جادوش باطل شده بود. بدجور

 دوباره رفتن. کیبا تبر میساعت حاج خانم و مر مین بعداز

  نی.طاقت تو خونه موند رو ندارم.واسه هممیهرزه تنها شده بود نیمنو ا باز

 .رونیو از خونه زدم ب دمیپوش کفش

 نگاش هم نکردم. یحت

 بگم.که چرا  راهیبلند به خودم بدوب یخلوت برم.و با صدا یجا هی خواستیم دلم

 بستم. نیلیرو  گذشته آ چشمو

 شدم. ادهیپ نیجاده زدم کنار و از ماش رون،تویاز تهران زدم ب نیهم واسه

 .کردمی.و خودمو لعنت مزدمیخدا رو صدا م فقط

 خودم که نبود. دست

 خسته و کوفته برگشتم خونه. شب

 بود. دهیتو هال خواب یشلوارک صورت هیلباس باز و  هیبا  نیلیآ

 زنمو به آغوش بکشم ضعف رفت.  نکهینگاه بهش کردم.دلم واسه ا هی

 .دونستمیو زن خودم نم نیلی.من آیچه واژه مسخره ا زنم

 نداشته مویساعت دور کیچکار کنم.که طاقت  دونستمیمن بودم.م شیمرد زندگ نیاول اگه
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 رو نداشتم. یکیهمه نزد نیحاال من طاقت ا ی.ولباشه

 حرف به طرف اتاق مهمان رفتم. یبخوام صداش کنم بره تو اتاق خواب .ب یحت نکهیا بدونه

 تو بغل خودم دی.حاال بادیکشیمهم نبود اگه سرما بخوره.اگه اون مردو به آغوش نم برام

 .دیخوابیم

 سوزهیدلم به حالش م کمیفقط  کمی.امیهنوز نتونستم با خودم کنار ب یهفته از ازدواجمون گذشته.ول کی

 شده بود. یکرد.چ یفکر م یچ

 .میکردیم دایوضع هردومون نجات پ نیاز ا کمی دی.شادادیم حی.و برام توضشدیقدم م شیخودش پ اگه

 هم نپخته بود. ییذاغ چینبود.نکنه رفته باشه؟ تو آشپزخونه که نبود.ه نیلیاز آ یوارد خونه شدم.خبر یوقت

 نیلیکه آ ییبخوام از غذا نکهیآب نخورده بودم.چه به ا وانیل هیتو خونه خودم  یهفته حت کی نیا تو

 بخورم. کنهیم درست

 در اتاق خوابش و باز کردم.نه تو اتاق خواب هم نبود. آروم

 تو اتاق مهمان نه اونجا هم نبود. یی.دستشو حموم

 خودم گفتم به درک، با

 سرجاش که ادیاعصابم ب کمیآب بخورم  وانیل هیتو آشپزخونه که  رفتم

 افتاد. خچالیبه در  چشمم

 بود.نگاش کردم. خچالیبرگه به در  هی

 .البته اگهای.توهم بمیبود.سالم من رفتم خونه حاج خانم.شام اونجا هست نوشته

 بفهمه . یکس یندار دوست

 گرفته بود.ازمون. یدعوت روزیافتاد که حاج خانم د ادمیتازه  یوا

 به ساعت انداختم.اوف ساعت ده شب بود. یزدم.و نگاه میشونیدست آروم به پ با

 .کردیم یاداوریبگم.کاش حاج خانم  یبرم چ حاال

 خاموش بود.پس حتما زنگ هم زدن. میگوش یوا یا

 زنگ تلفن خونه بلند شد. یخودم بودم.که صدا  تو

 بود. یخونه حاج شماره

 رو برداشتم. یگوش

 سکته کهینزد چارهیدلمون هزار راه رفت.مادرت ب یی.سالم بابا جان کجایبود.سالم حاج یحاج

 و به تلفن خونه. تیاز بس زنگ زد به گوش گهید کنه

 خونه. دمیشارژش تموم شده بود.خودم هم حاال رس میگوش یحاج شرمنده

 تونم گشنه بمونم. یمرد نم رهیمن پ گهیکه د ای.بمیپس منتظرت باشه

 .امیم کنمیچشم االن لباس عوض م چشم

 شدم. نیلباس عوض کردم.و رفتم سوار ماش عیسر

 .بردمیم یداشتم به عمق فاجعه پ تازه

 .زدمیهم حرف م نیلیحتما با آ دیبا حاال

 ی.چه کار سختکردمیو با عشق نگاش م دمیکشینشستم و واسش غذا م یجفتش م ای روبروش

 که نبودم. یتظاهر کردن به اون بود،واسم

 کردم یبهانه جور م هی دونمیچه م رمیتا من دوش بگ نیگفتم شما شام بخور یم یبه حاج کاش

 بود که سرم رفته بود.بودم که خنگ شدم. یکه از بس تو فکر کاله منم

 .کنمیم شیکار هی دونمی.چه منمیمامان بش ای یجفت حاج یبه بهانه دل تنگ  کنمیم یسع جهنم

 همه نیواسه خودم و شانسم فرستادم.آخه  حاج خانم ا یلعنت هی.تو دلم دمیرس یوقت

 .گهیخوردن د مونیبار شام عروس هیکه  نایدعوت کرده.ا یرو واسه چ آدم



RomanCity 
 من خانواده داشتمرمان  

 

https://telegram.me/romancity 177 

 

 یافتاد که شب عروس یچشمم به همون مرد کردمی.و خوش بش مدادمیدست م لیفام یداشتم با مردا یوقت

 نگاش کردم. یچشم ریز کمیو بغل کرده بود. نیلیآ

 مرد نیواسه بودن ا نیلیبحالت آ یخونه پدرم چکار داره.وا ه؟تویمرد ک نیا ایخدا

 .کنمیدستام خفت م نیکشمت.با هم ی.م یبهم ند یدرست حیتوض

 .واسه حفظ ظاهر باهاش دست دادم.  ستادمیاون مرد ا یرو دررو بالخره

 فرصت نشد بهم یول دمتونیهم د مونی.شب عروسارمیگفتم شرمنده  من شما رو بجا نم یول

 .میبش یمعرف

 نکرده! یمنو به شما معرف نیلیآ یعنیبه لب گفت: یمرد با لبخند اون

 :نه اونقدر سرمون شلوغ بوده که حتما فراموش کرده.گفتم

 هستم. مایمرد گفت:من ن اون

 میبا هم اخطالت کن اطیتو ح میبر کمیبعداز شام  دیبزار شویبق

 ؟یقمواف

 حتما. بله

 مهمونا کم کم رفتن. یو چا وهیشام و صرف م بعداز

 موند. مایفقط  ن  و

 .تا غذامون هضم بشه؟میباهم  راه بر کمی رونیب میبر یرعلیآقا ام خب

 .دییبفرما البته

 شروع به حرف زدن کرد. مای.که نمیتو سکوت راه رفت یو کم اطیتو ح میرفت باهم

 .نیلیدارم واسه رفتارم با آ یحیگفتم چه توج یحرفش فقط و فقط م باهر

 بود،برام سخت بود.پس اون که قبال گفته بود،پدرش و مادرش فوت کردن. نیلیپدر آ ماین نکهیا باور

 .گرفتمیتو حرفاش جوابمو م دمیپرس یرو که نم ییسوالها زدویحرف م ماین

 بسته بودم. یچکار کرده بودم.به زن خودم انگ همچ من

 کرده بود. نیلی.چطور منو شرمنده آجامیمن و ابن غررو ببه  لعنت

 تونستم هضم کنم. یرو نم شیمن نفر دوم بودم تو زندگ نکهیباز از ا یول

 بقول خودش پدر زنم. ای.مایرفتن ن بعداز

 .رونیب می.و از خونه اومدمیو حاج خانم تشکر کرد یاز حاج نیلیآ منو

 بود .سوار شد. دیسانتافا  سف هی مشیدیکه تازه داشتم م ینیبا ماش نیلیآ

 واسم مهم نبود. یحالم گرفته شد.ول کمیبدونه حرف رفت. درروغ چرا  و

 به شارژ زده بودم. یو خونه حاج میشدم.و راه افتادم. گوش نمیسوار ماش منم

 زنگش به خودم اومدم یصدا که

 یرعلی..امالو

 دیحم سالم

 . یچطور سالم

 .ادیچقدر سرو صدا م ییممنون.کجا خوبم

 از دوستام. یکی یمهمون میاومد

 دوستت. کدوم

 . الدیم

 .گولهیهمون پسر ژ آهان

 .آره

 .ادیاخالقت جور در نم ایمهمون نجوری.توبا ایاینم دونمیم ؟هرچندیومدیکاش امشب م گمیم
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 .امی.آدرس بده بادیاتفاقا امشب جور در م چرا

 .ستی.مگه خانمت نیرعلی!امیکنیم یشوخ

 .خودمم تنها. نه

 به غر زدن. یاز حاال بگم فردا شروع نکن ی.ول ایب باشه

 .فرستمیآدرس بده.واست ادرسو م خفه

 .دمیساعته رس میدور نبود.ن یلیداد.خ دیو که حم آدرس

 .نیاومد  پائ  دیزدم.و حم دیتک به حم هی

 خان. ریبه ام به

 نهی.پس واسه همادیم ییگفتم:چه سروصدا ی.و به شوخمیدست داد باهم

 .رمیبگ یزن واسه چ یگیم که

 .شترهیحالش ب یبابا مجرد آره

 .ونهید برو

 مشروب. ی.دختر و پسر.با جامهادنیلولیداشتن توهم  م یچطور تیهمه جمع نیا

 نداشتن. یحال درست حساب اصال

 .ارمیب موناتیواست ل یخوری.مشروب که نمیخوریم یگفت:چ دیحم

 .ارمیاالن م نی.باشه بشهیآب پرتغال کاف هی نه

 بود. ییبه اطرافم نگاه کردم.عجب جا دیرفتن حم بعداز

 یدوستام.چقدر کار خسته نشد یمهمون میبر ایگفت ب یم دیحم یبار چند

 کار خونه ،از خونه سرکار. از

 خودم اومده بودم یحاال خودم با پا ی.ولکردمیمنعش م هایمهمون نجوریاز ا شهیهم منم

 .وفتهیب نیلینرم خونه.نرم و چشمم به آ نکهیه ا.اونم واسنجایا

 بهم نداده بود. یحیتوض چی.چرا ههیبودم.چرا نگفته بود.که پدرش ک یدستش عصبان از

 آب پرتغال جلو صورتمو گرفت. وانیل هیفکرا بودم.که  نیهم تو

 .ریبگ

 ممنون

 اومده؟ شیپ یمشکل ریام

 ؟یچه مشکل نه

 .الیخ یب یچیه

 من اومدم. یبزن دیاطرافتو د کمیصدا زد که .گفت تا تو  دویحم یکی

 .سرمو به اطرافکردیم ینیروم سنگ یبود.که تنها بودم.نگاه کس یا قهیدق چند

 داشت. یدختر شدم.عجب نگاه هی.که چشم تو چشم گردوندم

 .زدینگام کرد.و به طرفم اومد.تلو تلو م کمی

 .سالم

 .سالم

 افسانم من

 .یرعلیام منم

 ؟ ییتنها

 م؟یبرقص کمی  میبر آره

 .ستمیرقص بلد ن رقص،من

 .یکنیم یشوخ
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 کنم. یکه باهات شوخ میشناسیمگه همو م نه

 طرفم. ومدیداشت م یوقت زدیمسته.چون تلو تلو م یبود.دختره حساب معلوم

 .دمیم ادتیبلند شو خودم  الیخ یب

 .دیدستمو کش بعد

 خودمو شناخته بودم. ی،از وقت نیلی.لعنت به تو آکردمیچکار م جایا من

 وقت بود.که کنار گذاشته بودمش. یلیبود.که اونم  خ یپاسور باز کمیخالفم  فقط

 به عقب هول دادم. کمی.دختر رو  ییجا نی.تو همچکنمیفکر که دارم گناه م نیا با

 رسما اومده بود تو بغلم. چون

 کنم. دایو پ دینگاه به اطرافم کردم تا حم هی

 .من رفتم.ستین ییجاها نیمن تو همچ یبگم داداش جا و

 شدم. نی.سوار ماشرونیزدم ب الی.از ودیحم الیخ ی.بدمیاونو ند یول

 به دو بامداد بود. کیکردم.ساعت نزد میبه ساعت مچ ینگاه

 به طرف خونه. چوندمیپ سرفرمونو

 و تو در انداختم و رفتم داخل. دی.آروم کلدمیرس یوقت

 بود. کیتار هال

 لباس خواب نازک هم تنش هیمبل نشست بود. یرو نیلیهال که شدم.چراغ و زدم.آ وارد

 .بود

 بودم دهی.حاال که فهمکردمیم ی.چرا ازش دورکردمیبرنداز م کلشویچشمام تمام ه با

 نکهیشده بود.که به طرفش رفتم.و بدونه ا ادیز میجنس زهیمرد پدرشه.اونقدر غر اون

 .اون بغل کردم.رمیبگ یا اجازه

 .کردینم یاعتراض چیه نیلیبود.که آ بی.عجمیبه اتاق خواب رفت و

 واسه منه مغررو بهتر بود. نیا

  دادیاجازه نم نیلیآ یدم.چون تو دوران نامزد-ی-س-و-زنمو ب یا-ب-بار ل نیاول واسه

 نورتریاز خط قرمزام پاتو ا یحق ندار می،گفت تا محرم نشد ی.مرمیدستش و بگ یحت

 .یبزار

 که خدا حالش کرده محروم یزیاش.چرا خودمو از چ-ب-ل یه -س-و-داشت ب یکه چه لذت یوا

 .کنم

 بود. یرو تخت  یکه رو یخون ی.ولمیشد یکی نیلیشب منو آ اون

 کرده بود. جیگ منو

 ست؟یکه دختر ن یهمه خون.اونم از کس نیا

 تخت؟ یرو هیخون چ نیپس ا یستیدختر ن یتو که گفت نیلیآ

 کردیکه معلوم بود.درد داره.نگام م یبا ته چهر ه ا نیلیآ

 بزن نگام نکن. حرف

 شده بود. ریاز چشماش سراز اشک

 ختمیعسل  ر یادیگرم کردم.و مقدار ز ریش خچالی.االن جوابمو بده.رفتم  از تو شدینم نه

 و بهم زدم. ریش تو

 و بخور. نیا ایبردم.ب تونیروغن ز شهیو و همراه ش ختمیبزرگ ر وانیل هی تو

 .رهیضعفت م االن

 .خوامینم یعنیتکون داد.که  سرشو

 .یهستم.پس بهتره باهام لج نکن یمن االن قاط نیلیآ نیبب
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 .نمیبخور بب اهللی

 خورد. وانیربع ل بایو گرفت و تقر وانیل

 صدامو باال بردم.همش و بخور.زود. یکم

 گرد شده نگام کرد. یکمرتو با روغن ماساژ بدم.با چشما خوامیم

 ه؟یاخم سرمو تکون دادم.هان چ با

 .یچیلکنت گفت:ه با

 .دیسر کش دفعهیو  وانیل

 حاال دمر بخواب کمرت و چرب کنم.بعد برو حمام. خب

 حمام. رمی:نه مگفت

 .میبا هم حرف بزن دی.بانیلیکمرت بعد برو حمام زود باش آ کنمی:اول چرب مگفتم

 مخالفت نکرد. گهید

 بخواب، بعد برو حمام. کمیخوب کمرشو ماساژ دادم..حاال  تونیروغن ز با

 بود. یاون روزش چ یمنطورش از حرفا دونمی.نمرونیاتاق اومدم.ب از

 رو باهام یبد باز ی.ولدونمینه رو نم ایبا حرفاش منو به سخره گرفته بود! اون

 انداخته بود. راه

 .کردمیم اهیصورت روزگارش و س نیا ری.درغکردیبا جوابش قانعم م  دیبا

 آب از حمام بلند بود. یساعت بعد که به اتاق برگشتم.صدا کی

 اومد.  رونیتنپوش ب یبعد با حوله ا یتخت نشستم.که کم یرو

 که  دوارمی.در ضمن امامیب رمیمنم برم دوش بگ یپوش یتو لباس م تا

 .یکارت داشته باش نیواسه سرپوش گذاشتن رو ا یجواب

 دوش هیاومدم.و به اتاق مهمان رفتم.بعداز  رونیره از اتاق بدوبا و

 .دمیلباس تو خونه پوش هیو  رونیاومدم ب یا قهیدق چند

 مبل نشستم. یو رو ختمیر یچا هیکه رو گاز بود. ییچا

 نیلین،آیلیآ

 اومد. رونیآروم از اتاق ب نیلیآ

 آروم گفت:بله. و

 .کارت دارم.نیبش ایب

 با من داشت نشست. یادیرو مبل دونفر که فاصله ز اومد

 دورغ. ای یگیکه چشمت به چشمم نخوره.که نفهمم راست م یرفت اونجا

 گفت:نه یآروم یبا صدا نیلیآ

 .دمیکش میی.دستمو به مبل روبرونیمبل بش نیرو  ا ایب پس

 اومد روبروم نشست. 

 ؟ خب

 بود.و سکوت کرده بود. نییپا سرش

 منتظرم حرف بزن. من

 بگم؟ یچ

 آره؟ یدیتو خلوتت خند شمیهفته خوب به ر کی نیبگم.تو ا یچ یچ یعنی

 خوب حالشو گرفتم؟ یگفت

 .یرعلیام ستین ینطوریا نه

 .میبگو ماهم بدون هیپس چجور یجد
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 اومد. رونیاز تو لپ لپ ب دفعهیکه  دتیاز پدر جد اون

 شده. ختهیکه رو تخت ر یاز خون نمیا

 کنم؟ ریتعب یهفته سکوت تو به چ کیگه؟ید بگو

 پدرمه. مای.و نستیکه عطا پدرم ن دمیفهم دیخودم دو روز قبل ع  من

 کرد. یبعد سکوت کرد.و با انکشتاش باز و

 ؟ شیبق خب

 ازم انتقام مادرمو یخوایم ای یمطمعن بشم که تو من دوست دار خواستمیاون حرفام هم م واسه

 .یریبگ

 بشه. یچ ؟کهیکرد بیدوست دارم.خودت و جلوم تخر یبفهم نکهیجالب واسه ا چه

 تو رو امتحان کنم.  خواستمیمن م من

 .یکرد یباز رتمیبود.که با غ یبگو نقشت چ نیلیکن.آ بس

 که گفتم:فقط محک زدن تو بود. من

 اومدم؟ رونیسر بلند ب یکه زد یاز محک دیاومدم.آه ببخش رونیخوب.خب از امتحانت خوب ب خوبه

 قرمز شده بود. شصورت

 .خوامیگفتم:د بگو .من جواب م ادیفر با

  زهیچ خب

 زه؟یچ یچ

 حرف و زدم. نیمنظور ا یمن اون روز ب خب

 .انهیخانم هم تو جر حاج

 ؟یکرد فیحرفا رو واسه حاج خانم هم تعر نیتو  ا یچ

 !اونم جراح قلب!یدکتر شد  یتو چطور دختر

 ؟یدیبا پول مدرک خر نکنه

 ؟یرعلیام یگیم یچ

 .بدتر از اونیکه گفت یتیدرپ یحرفها نیتونم  ببخشتمت.مخصوصا ا یمن نم نیلیآ نیبب

 یکردم.بعد تو دلت کل یپسرتون باز رتی.حاج خانم من با غیبه حاج خانم گفت ینشست یرفت

 .یدیمنو کل اجدادم خند به

 نکردم. یفکر نیمن اصال همچ یرعلیام نگو

 که من کار مادرت و یریو بگ شی.که دست پیقرار بد چهیمنو باز ؟کهیکرد ی.پ چه فکریچ پس

 ؟یتو  منو به زانو دراورد ی.که بگارمیگذشته رو به روت ن یاتفاقها

 .یرو خوب حساب کتاب نکرد نجایخانم.ا یخوند کور

 .میبا هم ندار یصنم چیه گهیامروز  من تو د از

 هفته هی میجدا بش یقتواف یخوایطالق.اگه م یدنبال کارها رمیهم م فردا

 راحتره. کارمون

 گنجشک هیزنه دروغ گو.که مغزش اندازه  هیاز  شمیو طالق.و خالص م دمیم توینه.مهر اگه

 .ستین هم

 شدم و به اتاقم رفتم. بلند

 .ذاشتمیلباسامو تو ساک م داشتم

 اروم در اتاق و باز کرد. نیلیآ که

 . یرعلیام

 .هیتکون دادن سرم .گفتم چ با
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 من دوست دارم.اگه قصد طالق دادن من بود. نرو

 طرفم؟ یاومد یواسه چ پس

 طبق گفته خودت.حاال ،البتهیجالب!توکه دختر نبود چه

 ه؟یجلزولز کردنت واسه چ نیا

 .یمطمعن بشم که خودمو دوست دار خواستمینداشتم.فقط م یکه گفتم من منظور من

 .یکنیگذشتم باهم بدتا نم یمساله زندگ واس

 هفته که دنبال کارا هیازت.تا  خوامیم  یجواب درست حساب هی.من کنهیحرفا منو قانع نم نی؟ایچ، گهید

 ومارو به سالمت. ری.که بسم اهلل.اگه نه تو رو بخیقانعم کن یهستم.اگه تونست طالق

 حرفا. نینداشتم از ا یبمون.بخدا من منظور ریاومد جلو نشست.ام نیلیآ

 ؟یبدونم اونقدر که من عاشقتم توهم عاشقم هست  خواستیدلم م فقط

 نکن. یبا اعصابم باز نیاز ا شتری.برو ب نیلیآ بسه

 بشم. مونیبزنم که فردا  خودم پش یندارم حرف دوست

 ازت خوشم اومد.کم کم عاشقت شدم. دمتیمن  من از اول که د یرعلیام

 .نیهست لیکه  شما با مادرم فام دونستمیهم  بخدا من نم بعد

 یی.اصال به حرفاش اعتناکردمیتنم م رونی.و من لباس بزدیحرف م اون

 گفت عاشقم بوده هم  نکهیدوست داشتنش واسم مهم نبود.اصال از ا گهی.دکردمینم

 نلرزوند. دلمو

 .رونینگاش کنم.ساک و دست گرفتم.و از اتاق اومدم ب نکهیا بدونه

 که تو دلم یهست یمرد نی.بخدا که اولیسال شب و روزم تو بود کی نینرو من تو ا یرعلی.ام ریام

 .دمیخواب شتیکه پ یبود یکس نی.من تا حاال نگاه به نامحرم نکردم.تو اولیباز کرد جا

 خونه باشم.نرو اصال باهام حرف نزن. نیتو تو ا یتونم ب ینم گهیتنها نزار من د منو

 .میراض هم نیباش.من به هم یهفته که بود کی نیهم مثل

 .کردمیم هیشده بودم.و داشتم گر مونیپش نکهیبهت نگفتم.اون روز هم از ا یدروغ من

 ونیباهاش در م شهیراز دلمو هم نی.واسه همدونمیحاج خانم گفتم.اونو مثل مادرم م به

 .ذاشتمیم

 اوردم. رونیجفت از کفشامو ب هی.و یجوابش و بدم.رفتم طرف جا کفش نکهیا بدونه

 پام کردم. و

 .یرد بش دی.اول از رو جنازم با یبر زارمیدر رسوند و  گفت:نم یجلو خودشو

 بخدا قصدم خرد کردن تو نبود. یاشتباه کردم.ول یلیقبول دارم خ من

 جا کمه مرگمو بزارم. هیدوساعت  هیپنج صبح بزار برم  کیبرو اونور من خستم نزد ایب

 هزار کار دارم. صبح

  غلط کردم.خوبه.نرو.اصال رمیرو پاهام ام افتاد

 .عذابکردیداشت التماسم م نطوریا نکهی.خودم هم از اکردیم هیبارون گر مثل

 نکنه. بیخودشو تخر یزیچ هی دنیوقت واسه فهم چی.که هگرفتیم ادی نیلیآ دیبا ی.ولدمیکشیم

 .یکه واسه خودت ارزش قائل بش یدونینم ی.تو حتخورهیبه چه درد من م هاتی.گرنیلیشو آ بلند

 .یکنیخودت و غرورت  وخرد م یکنم.االن هم دار یزندگ یآدم چنیچطور با هم من

 .یداره.و مکان ییجا یزیهرچ یبفهم یخوایم یک

 سرم تو کتاب بوده.تا اومدم خودمو بشناسم مادرم فوت کرد. ادیم ادمیمن تا  یرعلیام

 بده. ادمی یرو نداشتم که بخواد درس زندگ یکس

 انسان و عمل کنم. هیپاره کنم.و قلب  نهیدر عوض خوب بلدم س یول



RomanCity 
 من خانواده داشتمرمان  

 

https://telegram.me/romancity 183 

 

 بده. ادمیبمون  تو

 ؟یریبگ ادی ی؟که الاقل ازش زنانگ یدوست نداشت هی یهمه تو دانشگاه بود نی.مگه تو ای.باز از اون حرفا زدنچ

 .بردیمنو با خودش نم یی.جاستمین شیهم پا ییجا دیدیم یدوست بودم.که اونم وقت دایبخدا من فقط با ش نه

 دختر بچه ست طرف هستم. هیدکتر جراح قلب  که مثل  هیباور کنم.با  یعنی

 .شدمیباور کن من با جنس مخالف فقط در مورد درس هم کالم م ی.ولدونمینم

 بودم. نیاول زیبهتر بگم  تو همه چ ایهستم. نیلیآ یمرد زندگ نیمن اول میدیم نکهیا از

 همسرت خوادی.دلت میاگه قرار ازدواج کن یتمگه دوست نداش یرعلیخودم  گفتم:ام شیکردم.پ فیک

 .یباش نیاول زشیهمه چ تو

 یکه هم حاج خانم و حاج یدیبندازه.د هیرو زبون  بق نیلیکه بخواد آ ستین ی.حاج خانم زنایهم کوتاه ب حاال

 .ششونیباشه پ زیعز نقدریا ندتیدوسش دارن.مگه آرزوت نبود.که همسر آ چقدر

 و بلند کردم. نیلیانداختم.و آ نییفکرا ساک و از دستم پا نیا با

 .رمینکن.باشه نم هیگر نقدریا گهی.دنیلیشو آ بلند

 ؟یدیطالقم هم نم یعنی

 مگه مغز خر خوردم زن ساده و مهربونمو طالق بدم. نه

 ؟یرعلیام یگیم راست

 .ینکن هیگر گهیکه د ی.به شرطآره

 .کنمینم هیگر گهید باشه

 آب بزن. هیبرو صورت تو  خوبه

 .می.بخوابمیصبحونه بخور ایب بعد

 گذاشت.و سجده کرد. نیسرشو رو زم نیلیآ دمید

 .ارهیشد.که اونقدر دوستم داشته باشه که واسه نگه داشتن من سجده شکر بجا ب ینم باورم

 اونقدر که اون عاشق من بود. یعنیزن کم اوردم. نیمن دربرابر ا واقعا

 .نیلیمثل آ یداشتن همسر ارم،واسهیشکر بجا ب سجده دیبا منم

 .میو گرفتم.و به اتاق خواب رفت نیلیصبحانه دست آ بعداز

 رفته بودم. نیلیکرده بود.طرف آ کیتحر مویجنس زهیغر الدیم یاون دختر تو  مهمان نکهیواسه ا من

 عشقمو به همسرم ثابت کنم. خواستمیم نیلیحاال واسه دل خودمو  آ یل و

 .میکردیرو نوازش م گهی.فقط همدمیبزن یحرف نکهی.هردو بدون انمیلیکنم که من عاشقتر از آ ثابت

 !یرعلیام

 .جانم

 ؟یدیبخش منو

 احساس نباش. ی.اونقدر بیاحساس خرجم کن کمی خوامیم ی.ول آره

 تو خب

 

 

 

 .ارمیبه زبون ب ایاحساسمو نشون بدم. ستمیبده.من بلد ن ادمی

 .کنهیحساسش و زبونش مردشو به طرف خودش جذب مزن با ا هی.نیلیکن آ بس

 .هیحس خدا داد هی نیا

 .کشمیخب خجالت م ی.ولدونمیم

 نداره. ییو جا نشی.زن و مرد خجالت بهیچ خجالت
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 !یبدون دیو با نیا گهیکه د تو

 ساله بخاطر تو  هیازم.نشد بهت بگم که  یخب تو از شب اول دور گرفت یول دونمیم

 .دمیشب راحت نخواب هی

 .باشه؟یریبگ ادی.قول بده که زود زود دمیم ادتی زویتو بغلم.خودم همه چ ای.بوونهید

 وقت تنهام نزار باشه؟ چی.فقط هچشم

 .میبخواب.که فردا از نو شروع کن ریبگ یرعلی.عشق امزمیعز چشم

 شامپوش مست شدم. یاونو تو بغلم گرفتم.و با بو بعد

 

 سال بعد دو

 

 .گهید ایب زمیعز یرعلیام

 .یزنیخانم چرا داد م چشم

 

 .کنهیپسرت  داره چکار م یدونیکه نم تو

 خانمم . اومدم

 تو حرف زدنش.و کردیاز خانمم استفاده م شهیهم یرعلیام نکهیا از

 .شدمیبست غرق لذت م یکه به خانمم م یآخر ""میم"" اون

 ،خانمم نیلیآ

 .زمیعز جانم

 کجاست؟ یمهد ریام پس

 باز رفت تو آشپزخونه. یوا یا

 خونه خان جون بدو بابا قربون پسرش بره. میبر میخوایم ایبدو ب پسرم

 مگه صد بار نگفتم:نگو قربونش برم. یرعلیاز جون ام دور

 .یرعلیام زیعز یاورد ریبابا خانم توهم وقت گ یا

 .شمیقربونت برم ناراحت م یبگ یبه کس نکیبارها بهت گفتم.از ا یکه نه.ول وقت

 .نیلینگو.باشه.جان آ گهید

 .کنهیم یبه پسر خودش هم حسود یکه حت رمیم نمیلی.من فقط قربون آزمیعز چشم

 شما؟ نیدار یکه هست.مشکل نهیهم

 .کنمیهم م فینه واهلل تازه ک من

 پسرگلم. میبر

 .ددد

 .میدد.بر میبر یخوایبابا م زیعز آره

 .یکنی.خانم چقدر عجله مگهیزود باش .د یرعلیام

 کمکش کنم. کمیکه  میحاج خانم دست تنهاست گناه داره.بر خب

 که همه کاراشو خودش انجام بده. زهی، فکر حاج خانم نباش.ماشاهلل اونقدر تندو ت تو

 شتریب کمی ومدنین هی.که تا بقمیزودتر بر خوادیخب من دلم م ی.ولدونمیم

 .میحرف بزن باهم

 .نهیعجله خانم هم پس

 شده. ادیحرف زدن زبه  لشی.که خانم م میبر

 زدم. یرعلیام یبه بازو یمشت آروم
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 !یرعلیام یکنیمسخره م منو

 .نیهست یمیبجان خودم.من تازه خوشحالم که اونقدر حاج خانم و شما باهم صم نه

 .نمیلیآ میدستمو دراز کردم.طرفش بر بعد

 .میرعلیام میلبخند نگام کرد.بر با

 .میکرد دنیهردو شروع به خند بعد

 

 

 

 که تا امروز  ییتمام دوستا نطوریبه خانوادم.بچه هام و هم میتقد

 گلم. یاز همه دوستا یبودن.و منو تنها نذاشتن.مرس همراهم

 

 

 

 

 .انیپا

1395/11/27 

 یزهرا چگن سندهینو

 asal.n.a: راستاریو

 دایجلد:آ طراح


