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 نیشدم. با اول یلمس یو باالخره صاحب گوش دمیاومدم. بعد از مدت ها به آرزوم رس رونیب یوصف یب یمغازه با خوشحال از

به برق زدم. چقدر  هیشارژ اول یرو برا یوارد اتاقم شدم و گوش یحرف چیه یبه خونه رفتم. ب میدربست گرفتم و مستق یتاکس

بودم. تمام مدت سرم تو  ختهیر یگوش یرو رو رهیو غ نیتلگرام, واتساپ, ال ثلم یمجاز یداشتم. تمام برنامه ها جانیه

شدم و  یمن شده بود. اکثراً دختر م یتنها سرگرم نیمختلف اد کرده بودند و ا یبود. دوستام من رو تو گروهها و کانالها یگوش

. اول تو گروه با هم حرف نیاسمیشدم به اسم  اآشن یدختر هیروز با  هی نکهیتا ا دمیخند یم یذاشتم و کل یپسرا رو سرکار م

کرد و  یکرده بودم. بهم عکسش رو نشون داد. باهام درددل م ی. خودم رو دختر معرفدیکش ی. کم کم کار به خصوصمیزد یم

 یشدم. دلم م ینبود نگرانش م نیروز آنال هی. اگه ادیدونست. کم کم احساس کردم داره ازش خوشم م یو خواهر خودش ممن

رو  یگرفتم طرح دوست میکردم. باالخره تصم ینبودم هم بهش فکر م نیکه تو ال ییلحظه ها یخواست باهاش حرف بزنم حت

 گفتم: میزد یروز که با هم حرف م هی نیبنابرا زمیباهاش بر

  ؟یش ی. باهاش دوست مهیتنهاست. پسر خوب یلیداداش دارم که خ هیمن   ن،یاسمی _

 شه که! یدوست؟ نم _

 .ینش مونیدم پش ی. بهت قول ممانهیسالشه, اسمش ا ستیب زم؟یشه عز یچرا نم _

 شه دوست شد؟ یم یو من تهران چطور نیآخه شما مشهد _

 خوبه . ادیدر ب ییاز تنها نکهیهم هیاون به تلفن هم راض _

 خب باشه شماره م رو بهش بده. _

رو  یساعت بهش زنگ زدم. دو تا بوق خورد, گوش کیتابلو نشه بعد از  نکهیا یخوشحال شدم و ازش تشکر کردم. برا یکل

 برداشت و گفت:

 سالم. _

 د؟یهستم خوب مانیخانم, ا نیاسمیسالم  _
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 د؟ی, شما خوبیآها...بله مرس _

 کرده. فیازتون تعر یلی. خواهرم ختشکر _

 لطف داره ممنونم. _

بار تماس  نیچند یشدم. روز ینم ریکرد. از حرف زدن باهاش س یقشنگ صحبت م یلیصداش به دلم نشست. خ چقدر

 یم یشد. وقت یزدم روزم شب نم یروز باهاش حرف نم هی. کم کم احساس کردم بهش عالقه مند شدم اگه میداشت یتلفن

کرد دخترم  یفکر م یشدم اما چون تو مجاز یم یعصبو  ختمیر یبهم م یزنه کل یحرف م گهید یتو گروه با پسرها دمید

روز که  هی نیرو بهش بگم. واسه هم تیگرفتم واقع میکرد. باالخره تصم یم تیمن رو اذ یلیخ نیبگم و ا یزیتونستم چ ینم

 بهش زنگ زده بودم, گفتم:

 ؟ی, چطورزمیسالم عز _

 ؟ی, تو خوبیعال _

 بود و خوب نبود. نیاسمیبا  شهیبله, مگه م _

 و گفت: دیخند

 ممنون. _

 مکث گفتم: یکم با

 رو بهت بگم. یزیچ هیخوام  یمدته که م هی...نیاسمی _

 ؟یچ _

 ..... من..... خواهر ندارم.یراستشو بخوا _

  ن؟یتو ال هیاِ... پس اون ک _

 گفتم: یشرمندگ با

 خودمم. _

 تعجب گفت: با

 ؟یخودت ؟یچ_

 بشه. ینجوریکردم ا یفکر نم دیاوهوم...ببخش_

 گفت: یدلخور با

 همه مدت سر کار بودم؟ نیا یعنی _

 ....نیاسمینه....باور کن.... _

 ادامه داد: تیحرفم تموم بشه با عصبان نذاشت

 واقعا که... یمنو سرکار گذاشته بود ینجوریبهت عکس نشون دادم اونوقت تو ا یمن بهت اعتماد کردم فکر کردم دختر _

 لحظه گوش کن...بذار منم حرف بزنم. هی _

 مونه واقعا برا خودم متأسفم. یهم م یمگه حرف ؟یبگ یخوایم یچ _

 یبشه. هرچ یجد هیدونستم که قراره قض یگفته بودم آخه از کجا م یدادم دروغ بد یرو قطع کرد. بهش حق م یگوش و

دادم و  یم امیپ یمن بودم. هرچ یآوردم, باالخره مقصر اصل یاز دلش در م دینداد. قهر کرده بود. با باهاش تماس گرفتم جواب

بودم. باالخره موفق  یکرد و منم انصافًا نازخر خوب ی. اون ناز مدمیرو کش شهفته تمام منت کینداشت.  دهیزدم فا یزنگ م

هفته  هیبهش دروغ نگم. دوباره رابطه مون مثل قبل شد. اون  چوقتیه گهیو ازم قول گرفت که د دیمن رو بخش نیاسمیشدم 

. از اشتها افتاده بودم. دست و مکردم انقدر دوستش داشته باش یبهم سخت گذشت. فکر نم یداد حساب یکه جوابم رو نم یا

دوست  هیکه حسم از  دمیگذروندم. تازه فهم یروزها رو م نیاسمی یآشت دیرفت. کالفه و افسرده فقط به ام یدلم به کار نم

با دو  ریت هیبه تهران برم. رفتن من به تهران، در واقع زدن  دنشید یگرفتم برا میتصم نمیفراتر رفته واسه هم یداشتن معمول

 شیدو نفره به مناسبت آشت کیجشن کوچ هیو درباره احساسم بهش بگم و هم  نمشیبب کیخواستم از نزد یبود. هم م نشون

تهران  یداشتم به بهونه جنس آوردن راه ی. از اونجا که مغازه کفش فروشارمیرو کامل از دلش در ب یاراحتن ینجوریو ا رمیبگ
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صورت گرد داشت  هیشکل گرفت چقدر خودش از عکسهاش قشنگتر بود  دارمونید نیپارک اول یشدم. باهاش قرار گذاشتم تو

جذب  یداشت که من رو حساب یخاص یلوند هیبرجسته,  یبود و لبا یدماغ خوش فرم که عمل هیدرشت سبز و  یبا چشما

 کنارش نشستم و گفتم: مکتیکرد رو ن یم

 .یدیکه منو بخش یمرس_

 تکرار نشه ها. گهید _

 شاپ؟ یکاف میبر هیرو جفت چشمام...نظرت چ _

 خوب سراغ دارم. یلیخ یجا هیاتفاقا  میبر _

 .میپس بزن بر _

با دست به  نیاسمیداشت.  یو مدرن کیش یدنج و باکالس, فضا یجا هی میبود رفتگفته  نیاسمیکه  یشاپ یهم به کاف با

 دونفره داشت, اشاره کرد و گفت: زیم هیکه   یسمت گوشه ا

 اونجا. میبر _

 .امیتو برو منم االن م_

برگشتم. رو به  نیاسمی شیرو سفارش دادم و پ یچا یدنیشکل قلب و نوش کیکوچ کیک هیسفارشات رفتم.  گاهیسمت جا به

 نگاه کرد و گفت: کیبا تعجب به ک نیاسمیکه سفارشاتم رو آوردن.  مینشستم. مشغول حرف بود یصندل یروش رو

 تولدته؟ _

 آره. ییجورا هی _

 ؟یچ یعنی _

 تولد دوباره من بود.   شم،یکردن و برگشتنت پ یآشت ییجورا هی یعنی _

 در آوردم و جلوش گذاشتم. میکه از قبل آماده کرده بودم رو از کوله پشت ییبعد کادو و

 جبران اشتباهم. یناقابله برا هیهد هی نمیا _

 کارا الزم نبود. نیا مانیا یوا _

 زدم و گفتم: یلبخند

 .یذره از من دلخور باش هی یخواد حت یدلم نم _

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 راحت. التیخ ستمین گهید _

 خوشحال شد و گفت: یشال حساب دنیرو باز کرد از د کادو

 دوست دارم؟ یمن رنگ گُلبه ا یدونست یقشنگه از کجا م یلیخ _

 .مینیما ا گهیخب د _

 گفت: ومدیبهش م یلیرو سرش کرد خ شال

 چطوره؟ _

 قشنگه. یسرت کن یهرچ ی. واسه تو که خوشکلیعال _

 .یجون لطف کرد مانیا یمرس _

 .زمیزناقابله ع _

 که گفتم: میو مشغول خوردن شد دمیرو بر کیک

 شم. یکنم دارم عاشقت م یفکر م ییجورا هی یعنیمن....بدجور بهت عالقه مند شدم... نیاسمی _

 تعجب گفت: با

 عاشق؟؟؟ _

 آره کجاش تعجب داره؟ _

 ست؟یکم واسه عشق زود ن هی, یاونم تلفن میماهه که باهم آشنا شد هیآخه ما فقط  _
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 .شهیم شتریعالقه داره روز به روز ب نیازت خوشم اومد و ا نیاز همون لحظه اول تو ال هیلحظه کاف هینه واسه عاشق شدن  _

 .ادهیز یلیمن تهران فاصله مون خ یتو مشهد یول _

 .امیب دنتیکنم هر ماه واسه د یم یمهم دالمونه نه شهرامون. بعدم من سع _

 اونوقت؟ یتا کِ _

 واسه ازدواج جور بشه. طمونیتا شرا _

 کمه. یلیحرفا هنوز خ نیسر اصل مطلب...سنمون واسه ا یریچه زود م مانیا الیخ یازدواج؟ ب _

 . دیخند و

 بدون تو هم برام عذاب آوره . یتصور زندگ یآخه حت _

 کم حال و هوات عوض بشه... هی میقدم بزن میپاشو...پاشو بر _

 کرد. یدوست نگاه م هیعاشقش شده بودم اما اون فقط به من مثل  من

. اون به اجناس چشم دوخته بود و من به اون... تمام میکرد یبا هم قدم زنان مغازه ها رو نگاه م میشاپ خارج شد یکاف از

 شتریمن رو ب نیو اشدم. تمام حرکات و رفتارش برام جذاب بود  ینم ریس دنشیکردم چون از د ینگاه م رهیمدت بهش خ

 به دست آوردنش... یکرد برا یوسوسه م

 نکهیگرفته بود از ا شهیاز هم شتریگشتم و دلم ب یبه مشهد بر م دیگذشت من با هاشیبود اون روز با همه خوب یبیهر ترت به

 نبود.  یچاره ا یول نمشیبب یدوباره ک ستیشم و معلوم ن یدارم ازش جدا م

 یتا م میشهر بود هیکردم کاش از  یبود. آرزو م نیاسمی ریسابق نبودم همه فکر و ذهنم درگ مانیمشهد برگشتم اما ا به

دونستم اگه با مامانم مطرح کنم قطعاً با  یاما افسوس...تنها راه داشتنش ازدواج بود اما م نمشیتونستم هر روز و هر لحظه بب

تونست  یداشت و م یخوب ینداشتم. البته پدرم وضع مال یزکم بود و هم پس اندا مشم چون هم سن یمخالفتش رو به رو م

مهرداد و آرش که  ی. دو تا داداش بزرگتر از خودم دارم به اسمهامیمسئله سن مطرح بود. من پسر آخر شتریکنه اما ب تمیحما

و ازدواج  امیحساب ب شه من بچه به یباعث م نیسال از من بزرگترند و هم ازدهیهر دو ازدواج کردند. مهرداد چهارده و آرش 

 برام زود باشه.

 یم یمعرف نیاسمی یکه خودش رو داداش مجاز ریبود به اسم ام یپسر هیآشنا شده بودم  نیاسمیبا  نیکه تو ال یتو گروه 

رو خواست  نیاسمیروز ازم شماره  هیبود.  یاسیمن و  یدوست انی. در جرمیبود یشناختمش. همشهر ینبود اما م قمیکرد. رف

ماجرا احساس  نیبعد از ا یهفته ا هیتو نت بهش بگو.  یدار یو گفتم هرکار دمو گفت که باهاش کار واجب داره اما من ندا

. رهیگ یگرم م یتو گروه حساب ریسرد شده و برعکس با ام ی. رفتارش با من کمستیمثل سابق ن گهید نیاسمیکردم که 

 روز خودش باهام تماس گرفت و گفت : هی هنکینزدم تا ا یناراحت بودم اما حرف

 ؟یسالم, خوب_

 ؟ی, تو خوبزمیسالم, ممنون عز _

 رو بهت بگم. یزیچ هیزنگ زدم که  مانی...راستش ایمرس _

 .دمیبگو گوش م زم؟یعز یچ _

 باهات دوست باشم. گهید خوامیمن نم _

 شده؟ یچرا؟ چ _

 .ادیدروغگو خوشم نم یمن از آدما میخور یما به درد هم نم _

 ؟یبد حیتوض شتریب شهیم ؟یچ یعنی _

 .!یتو از اول با دروغ جلو اومد _

 به تو بود. میدروغ زندگ نیو آخر نیکردم گلم اون اول یمن که عذرخواه _

 .یدسته ا نیو تو از هم شونیجز زندگ شهیدروغ م ایبعض _

 ؟یگیم یدار یچ یاسی _

 خوام با تو تموم کنم. یبا اون دوست شدم و م کترهینزد اتمیبه روح ریکنم ام یمن فکر م _
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گفته  نیاسمیدر موردم به  ییدونم چه دروغها یرو زده بود. نم رآبمیز ریخوره, پس ام یاز کجا آب م هیافتاد قض میدوزار تازه

 گفتم: یبود خوب تونسته بود ذهنش رو نسبت به من خراب کنه. با ناراحت یبود اما هرچ

 .زمیشقتم عزمن عا یول _

 .رمیمنم عاشق ام _

 بشه ادامه داد: المیخ یبخواد ب یراحت نیشد که به هم یرو سرم آوار شد. باورم نم کبارهیبه  ایحرف کل دن نیا با

 ما تمومه. نیب یبده همه چ امینه بهم زنگ بزن و نه پ گهیلطفا د _

 یکنم چه ب کاریچ دیدونستم با یشدند. نم یم ریمات نشسته بودم و اشکام دونه دونه سراز نجوریرو قطع کرد. هم یگوش و

 که براش حاضر بودم جونم رو هم بدم. یرحمانه تنهام گذاشت من

من رو بالک کرده بود و  نیتو ال یداد. حت یزدم جوابم رو نم یدادم و زنگ م یم امیپ یگذروندم. هرچ یرو م یبد یروزها

خاطره  یادآوریگذشت با  یوقتم تو اتاقم م شتریگذروندم. ب یو دلخسته روزها رو م دیبود. ناام یجد مشیتصم یعنی نیا

احساسا رو تجربه نکرده بودم. قلبم بدجور  نیبرام مهم شده بود. تا اون روز ا قدردونم چرا ان یداشتم. نم نیاسمیکه از  ییها

 ...نیاسمیه به جز برگشت تونست آرومش کن ینم یمسکن چیکرد و ه یدرد م

 چیتونستم به ه ینم یداشته باشم. هنوزم دوستش داشتم و حت نیاسمیاز  یاون که خبر یمنوال گذشت ب نیماه به هم سه

توجه  میگوش امیزنگ پ یدادم, صدا یبودم و آهنگ گوش م دهیروز که رو تختم دراز کش هیاز اون فکر هم بکنم.  ریغ یدختر

 داده و نوشته: امیبهم پ نیاسمی, دمید یباوررو برداشتم و در کمال نا یم رو جلب کرد. گوش

 . تو رو خدا من رو ببخش. شرمنده تم.نمیاسمیسالم  _

 شد بالفاصله باهاش تماس گرفتم: ی. چند بار چشمام رو بستم و باز کردم. آخه باورم نمداریب ایدونستم خوابم  ینم

 ؟ی, خوبزمیسالم عز _

 ؟ینون, تو چطور, مممانیسالم ا _

 خانوم خانوما؟ یمن کرد ادیشد  یچ _

 .!میببخش شهیشرمنده تم به خدا, م _

 بخشم.  یدشمنت شرمنده گلم معلومه که م _

 گول خوردم.... یدون یمن اشتباه کردم م _

 حرفش تموم بشه و گفتم: نذاشتم

 حرف گذشته رو نزن از االن باش که منم باشم. گهید یاسیسرت  یفدا _

 تا آخرش باهاتم. دمیبهت قول م مانیهستم ا _

 و گفتم: دمیخند

 خوام. یاز خدا نم یچیه گهید _

 یچیه گهیخواستم ناراحتش کنم. اونقدر از برگشتش خوشحال بودم که د یکات کرده. نم رینداشتم بپرسم چرا با ام دوست

سرحال و قبراق, دوباره مغازه  مانیا هیشدم به  لیتبد ریگافسرده گوشه  مانیا هیکرد. از  رییم به کل تغ هیبرام مهم نبود. روح

داشتم اونقدر دلم براش تنگ شده بود که  یکرده بودم. مرتب باهاش تماس تلفن دایپ زهیانگ میزندگ یرو باز کردم. آخه برا

بودند اما  دهیفهم ییزایچ هی...از حال و روزم خانواده م دنشید یبه تهران جور کنم و برم برا گهیسفر د هیگرفتم  میتصم

بود که من  نیکه برام مهم بود ا یزینداشت, تنها چ یتیبرام اهم دندیفهم یهم م ایزدند. برام مهم نبود. اگه کل دن ینم یحرف

 ...نیاسمیعاشقم, عاشق 

 بود. بهش گفتم: یدختر دوست داشتن نی. چقدر امیتهران رفتم با هم مالقات کرد به

 بود.برات تنگ شده  یلیدلم خ _

 و گفت: دیخند

 د؟یخر میبا هم بر یایم یینجای...حاال که انطوریمنم هم _

 ؟یچ دیخر _
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هم تنها  یدی, هم نظر مهیوقت خوب ینشد که برم, االن که تو هست یجور چیه یبخرم ول فیخوام مانتو و ک یمدته م هی _

 ؟یای. مستمین

 .امیتو جون بخواه عشقم بله که م _

شد.  یپسندش نم ییمانتو چی. تا ظهر مشغول گشت و گذار بود. همیرفت نیاسمیمورد نظر  دیو به مرکز خر میبلند شد ییدوتا

 و گفت: دیکرد. مانتو رو پوش دایکه مورد نظرش بود و پ یزیمغازه, چ هیباالخره از  نکهیبود. تا ا ریسخت گ یلیخ

 چطوره؟ _

 گفتم: ومدیبهش م یلیخ انصافاً

 .زمیعز ادیبهت م یلی, خهیعال _

 ممنون. _

 سه بود که گفتم: یانتخاب کرد. ساعت حوال فیک هیو بعدم مناسب با رنگ مانتوش  دیرو خر نیهم

 ست؟یتو گشنه ت ن _

 خسته ت کردم. یجون, حساب مانیا دیببخش _

 آخه. شمی, من مگه با تو خسته مزمینه عز _

 م؟یشناسم. غذاهاش حرف نداره. ناهار رو اونجا بخور یرستوران خوب م هی میبر _

 .میبر _

 هیدختر  نیا شهیم یعنیگفتم  یکردم و با خودم م یزد و من فقط نگاهش م یحرف م نیاسمی. تمام مدت میرو خورد ناهار

خواست ازش جدا  یمشده بود. دلم ن رشیداشتم و اونم د طی. من بلمیکرد یمال من بشه.! بعد از ناهار از هم خداحافظ یروز

باهاش  یروز هیکه  دیام نیداشتم. بغض راه گلوم رو بسته بود اما به ا یخاص مشآرا هیکه کنارش بودم  ییبشم. تمام لحظه ها

و  ستیدونستم که عاشقم ن یکرد و رفت. م یراحت خداحافظ یلیکردم. او مثل من نبود, خ یکنم خودم رو آروم م یازدواج م

راه  یبه لبم نشست و راه یفکر لبخند نیعاشقتر از زن باشه, با ا دیمن خوب بود. مرد با یبرا نمیفقط دوستم داره اما خب هم

 آهن شدم.

 ...یآخر خوشبخت یعنی نیرو داشتم و ا نیاسمیرفت. من  یم شیداشت خوب پ زیچ همه

زنگ  یعوض کردم و خواستم به سمت آشپزخونه برم که صدا گرسنه م بود. لباسام رو یاز مغازه برگشته بودم و حساب تازه

 بود. نیاسمیاز  امینگاه کردم پ یبلند شد وقت میگوش امیپ

 ما تمومه. نیب یهمه چ ریباهام تماس نگ گهید _

 بالفاصله باهاش تماس گرفتم: ذارهیخوب بود. حتما داره سر به سرم م یکه همه چ روزیشدم تا د یمنظورش نم متوجه

 ؟ی, خوبیاسیسالم  _

 .یسالم مرس _

 گرفته؟ تیشوخ زم؟یعز ینوشت هیچ نایا _

 گفتم. ینه جد _

 آخه؟ یچ یعنی _

 .یتا واقع میهست یدوست مجاز هیشب شتری, بادهیز یلینداره. فاصله مون خ یا دهیما فا ی, دوستمانیا نیبب _

 . من عاشقتم.یاسیحرف رو نزن  نینه ا _

 و باهاش باشم . نمشیکه بتونم هر روز بب یکیاز شهر خودم دوست بشم.  یکیبا  خوامیراستش م _

 . شتیتهران پ امیدارم باهات ازدواج کنم و ب میبهم فرصت بده. من تصم زمیلحظه گوش کن عز هی _

 ؟یخب کِ _

 کنم. یم شونیراض یچون سنم کمه خانواده م با ازدواجم مخالفن اما اگه بهم وقت بد _

 خوام برم دانشگاه و درس بخونم. یندارم تازه م یزوده. هنوز که سن یلیازدواج خ یم براکن یمنم فکر م _

 خب, پس مشکل کجاست؟ _
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 یبرا دیخوبه, نبا یلیخ نیو ا میشهر هیخوام با اون باشم. هر دو از  یو م هیکه هم محله مونه دوست شدم. پسر خوب یکیبا  _

 چند ماه منتظر بمونم. دنشید

 ...نیاسمی یول _

 خوام ادامه بدم, خداحافظ. ینم گهید یول مانیا دیببخش _

 یزنگ م یکنم. هرچ کاریچ دیدونستم با ی. نممیارزش بود ی... من و احساسم چقدر براش بیسادگ نیکرد و رفت به هم قطع

, چه رهیگ یم دهیچه راحت من رو ناد نکهیطرف ناراحت بودم از ا هیرو خاموش کرد. از  شیداد, بعدم گوش یزدم جواب نم

 نطوریا کهیکه با وجود نیبودم از ا یطرف عصبان هیدارم براش؟! از  یشوسط چه نق نیکنه.! پس من ا یم یراحت خداحافظ

 یغیکرد. چشمم افتاد به ت یشم و هنوزم عاشقشم. انقدر شوکه بودم که مغزم کار نم یزنه اما ازش متنفر نم یمن رو پس م

عشق  نینبود. تحمل ا مبودم که عاشق یبدم. من عاشق کس انیمسخره پا یزندگ نیتم به اگرف میبود. تصم زیم یکه رو

به  گهیرو برداشتم, گذاشتم رو رگ دستم, د غیت نمیخواستم. واسه هم یرو نم یاسیبدون  یبرام سخت بود, زندگ کطرفهی

بود. چشمام رو  یکه از رگم جار یدستم حس کردم و بعدم فوران خون یرو یلحظه, سوزش بد کیفکر نکردم و در  یچیه

اصال براش  شه؟یم یاگه بفهمه باعث مرگمه چه حال نکهیکردم. ا یفکر م نیاسمی, فقط به ختمیر یاشک م کهیبستم و درحال

زد چشمام رو باز کردم اما توان جواب دادن نداشتم. کم کم همه  یناهار صدا م یمامانم که من رو برا یمهم هست؟ با صدا

 مطلق... یاهیو بعدم س تار شد یچ

نگاهم  ونیگر یبودم و بهم سِرُم وصل بود. مامانم کنار تخت ابستاده بود و با چشما مارستانیرو که باز کردم رو تخت ب چشمام

 کرد. بهش گفتم: یم

 من کجام؟ _

 .زمیعز مارستانیب _

 افتاده مامانم گفت: یکه چه اتفاق ومدیم ادمیداشت  تازه

 ؟یبزن یکار نیباعث شده که دست به همچ یچ زمیعز _

 نگفتم ادامه داد: یزیچ

 ...افتهیواست ب ینکرده اتفاق یاگه خدا ینگفت ؟یبه ما فکر نکرد مان؟یارزش جونت رو داره ا یآخه چ _

 رو بهش نداد. فقط تونستم بگم: شتریاجازه حرف زدن ب اشکاش

 مامان. دیببخش _

 رو پاک کرد و گفت: اشکاش

 . دمیشکر زود رس خدا رو _

که داشت من رو به  یا کطرفهیکرد. عشق  یم ییبود که تو ذهنم خودنما نیاسمیزدم و چشمام رو بستم. بازم  یلبخند

خواستمش و  یاما برام مهم نبود من م نداختمیکه مثل خوره به جونم افتاده بود و داشت از پا م یکشوند. عشق یم ییرسوا

 میمرخص شدم و به خونه برگشتم اما حال روح مارستانیزود از ب یلی. خدش یبود که از قلب و ذهنم پاک نم یزیتنها چ نیا

دارن که من  یتوجهِ. مگه اون پسرا چ ینسبت به عشق من ب نیاسمیکردم که چرا  یفکر م نیچندان مساعد نبود. مدام به ا

حال و  ییجورا هینذارن و  هامکردن تن یم یسع انیکرد. اطراف یمخوشحالم ن یچیندارم. همه وجودم رو غم فرا گرفته بود. ه

انقدر  نیاسمی یعنیبودم.  فی. آخه چرا انقدر ضعومدیاز خودم بدم م دمید یهوام رو عوض کنن. چهره نگران مادرم رو که م

ن کنم و به ظاهر بخندم تا . غمم رو پنهارمیرو از سر بگ میعاد یگرفتم به خاطر خانواده م دوباره زندگ میارزش داشت؟ تصم

 خوشحال شد و گفت: دنمیدوش گرفتم و به آشپزخونه رفتم. مامان با د هیشدم,  داریخوشحال کنم. صبح که از خواب ب واونا ر

 پسرم. ریصبح بخ _

 .ریصبح بخ _

 مغازه؟ یبر یخوا یم _

 شدن که چرا مغازه بسته س. یشاک یکل ایآره مشتر _

 .یش یسرگرم م ینجوریا زمیعز یکن یم یکار خوب _
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 آره. _

کرد و بدتر از  یلحظه هم رهام نم هینداشت. بغض  یقلبم تموم ینی. سنگرونیصبحونه خوردم و از خونه زدم ب یلقمه ا چند

ازش نبود. ساعت, ده شب رو  یخبر چیگذشت و ه یم نیاسمیاز رفتن  یماه هیکردم خوبم.  یوانمود م دیبود که با نیهمه ا

خبر کجا رفتن؟ وارد  یب یعنیدر رو باز کردم اما چراغا خاموش بود  دیبا کل شدمخونه  ید. مغازه رو بستم و راهدا ینشون م

آهنگ  کهیدفعه همه جا روشن شد. داداشا و زن داداشام با فشفشه و شمع به استقبالم اومدند در حال هیشدم که  ییرایپذ

 و گفت: دیجلو, صورتم رو بوس اومدکردم که مامانم  یشد. شوکه شده بودم با تعجب بهشون نگاه م یتولدت مبارک پخش م

 .زمیتولدت مبارک عز _

 مگه تولدمه؟ _

 نبود؟ ادتیآره پسرم,  _

 نه اصال . _

 .؟یشد زیسورپرا یپس حساب _

 بله ممنون. _

انقدر براشون مهم هستم, خوشحال بودم.  دمید یم نکهیاز ا رفته بود ادمیبودم که روز تولدم رو  نیاسمیغرق در فکر  اونقدر

کاش او هم در جمع ما حضور  نکهیبود. ا نیاسمی. در تمام طول مراسم گوشه ذهنم دمیرو بر کیشمعا رو فوت کردم و ک

 ;افتادم یبیحب نیشعر ام ادیدونم چرا  یگفت. نم یک میداشت, کاش کنارم بود و بهم تولدم رو تبر

 ....نمیب ینم نجای....تو رو ارهیخونه دلگ ی....هوانمی...دلم گرفته غمگستیمبارک ن تولدم

کادو تولد  یخانواده م خراب بشه. بابام برا یذاشتم خوشحال یم دیتو چشمام حلقه زد اما زود خودم رو کنترل کردم. نبا اشک

 کت شلوار و آرش هم ساعت. هیداد و مهرداد  هیهد نیماش هی چیبهم سو

 گفت: کمیبودند. زن داداش کوچ بایو ز کیهمه شون ش 

 .یریبگ ادی یوقتشه رانندگ گهیاالن د مانیا _

 و گفتم: دمیخند

 بله حتما. _

. از همه میبود. شام رو کنار هم خورد دهیرس یریادگیوقت  گهیداد, د هیکه بابا بهم هد ییاینداشتم با پرش نامهیگواه هنوز

دختر  نیشد اما مگه ا یم میزندگ یشبها نیاز بهتر یکینبود, اونشب  نیاسمیاگه مسئله  دی. شاتشکر کردم و به اتاقم رفتم

 بود؟! یفراموش شدن

در  تاًیرفتم و بعد از ثبت نام, آموزش رو شروع کردم. تمام دوره هاش رو گذروندم و نها یاونشب به آموزشگاه رانندگ یفردا

اٌپن  یرو رو ینیریگرفتم و به خونه اومدم. ش میبه مناسبت قبول ینیریجعبه ش هیهم قبول شدم.  شیو عمل یامتحان کتب

 گفتم:  ینسبتاً بلند یگذاشتم و با صدا

 ست؟یخونه ن یکس _

 اومد و گفت: رونیاز اتاقش ب مامانم

 .نجامیمن ا _

 سمتش رفتم و گفتم: به

 .ادیم م نامهیگواه گهیقبول شدم تا چند وقت د _

 گفت : یبا خوشحال مامان

 ش؟ینیریپس کو ش زمیگم عز یم کیتبر _

 رو اُپنه. _

 به اُپن انداخت و گفت: ینگاه هی

 .رونیب مونیشام ببر دی! نه جناب, با؟یاریسر و ته ش رو هم ب ینیریجعبه ش هیبا  یتون یم یفکر کرد _

 و گفتم: دمیخند
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 رو چشمم. _

 , پس به داداشات زنگ بزن و قرار شام رو بذار.زمیبال عز یچشمات ب _

حرف زدم و قرار هشت شب رو گذاشتم. دوش  یتکون سر به عالمت باشه به سمت اتاقم رفتم. با مهرداد و آرش تلفن با

و  می. مهرداد و آرش هم اونجا بودند, نشستمیگرفتم و تو تختم ولو شدم. شب به همراه پدر و مادرم به رستوران رفت یمختصر

مثل اونا دارم  یخانواده خوب نکهیبهم خوش گذشت. ته دلم از ا ی. حسابمیدیو خند میگفت یسفارش داد. کل یزیچ هی یهرکس

 شد. یدر کنار اونا قابل تحملتر م نیاسمیخدا رو شکر کردم. غم نبود 

کم برام سخت بود اما  هی لیرفتم. اوا یم نیهمه جا با ماش گهیم هم اومد و من رسماً راننده شدم. د نامهیروز بعد گواه چند

من روال  یمنوال گذشت و زندگ نیرفتم. پنج ماه به هم ینم ادهیتا سر کوچه هم پ یحت گهیتو دستم اومد و د نیکم کم ماش

رو فراموش کنم و هنوز تنها ملکه قلبم  نیاسمیتونستم  یکردم نم یتالش م یکرد. هرچند هرچ یم یخودش رو ط یعاد

 خودش بود.

گفتم  یزنگ خورد. بدون توجه به شماره جواب دادم. هرچ میشلوغ بود, گوش یروز که تو مغازه نشسته بودم و سرم حساب هی

شب به خونه برگشتم, بعد از خوردن شام به اتاقم  یها شدم. وقت یقطع کردم و مشغول مشتر عیجواب نداد. سر یبله, کس

بود. مگه  نیاسمیکردم, تماس از طرف  یرو باور نم دمید یکه م یزیکردم. چ زابه شارژ بزنم ب نکهیرو قبل از ا یرفتم. گوش

 شه؟ با عجله باهاش تماس گرفتم و گفتم: یم

 .زمیسالم عز _

 داد گفتم: یزد و فقط گوش م ینم یحرف

 صدات لک زده؟ دنیچقدر دلم واسه شن یدونیخوشکلم؟ م یزن یچرا حرف نم نیاسمی _

 سکوت کرده بود. بازم

 شم. یم وونهیبگو دارم د یزیچ هی یاسیتو رو خدا  _

 به حرف اومد و گفت: باالخره

 فقط زنگ زده بودم صدات رو بشنوم. _

 گفتم: نمی, واسه همشهیاما روش نم شمیخواد برگرده پ یبا اون پسره به مشکل خورده و م دمیفهم

 خوام صداتو بشنوم؟ یمنم م یقربونت برم با خودت نگفت _

 حاللم کن. مانیا _

 آدم عشقش رو نبخشه؟ شهیمگه م زم،یحاللت کردم عز _

 .یخوب یلیتو خ _

 م؟یشه دوباره با هم باش یم یاسی _

 آخه.... یول _

بهم  یعالقه ا چیدونستم که ه یهستم. م یدونستم فقط براش سرگرم یم کهیالتماس کردم تا باالخره قبول کرد. باوجود یکل

که بهش داشتم, از خدام بود, بازم باهاش  یقبول کرد که باهام باشه اما به خاطر عالقه ا یوقت گذرون ای حیتفر ینداره و برا

 .باشهمدت کوتاه  هی یاگه برا یباشم. حت

. خنده هام از ته دل دیخند یگفت و م یسابق. همون که م مانیما شروع شد... شده بودم همون ا یدوباره دوست ینجوریا و

شد بلکه هر بار عاشقتر از  یاز عشقش تو وجودم کم نم یدونم چرا ذره ا یرو بهم داده بودند. نم اینگار که دن, ایبود نه ساختگ

 شد. یورتر م علهشدم و حس خواستنش درونم ش یقبل م

 باهام تماس گرفت و گفت: نیاسمیروز  هی

 مشهد. میایبا خانواده م میآخر هفته دار _

 گفتم: یخوشحال با

 ؟یگ یم یجد _
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 یو همگ میدار یپابوس امام رضا بابام هم گفت مامان بزرگ و برم ادیخواد ب یاوهوم...مامان بزرگم هوس مشهد کرده م _

 سفر. میر یم یدسته جمع

 ذره شده. هی. دلم برات زمیخوشحال شدم عز یلی...چه خوب, خایخدا یوا _

 و گفت: دیخند

 منم.! _

 د؟یرس یم یکِ _

 شنبه.صبح چهار میایبا قطار م _

 باشه گلم منتظرم. _

, اونم تو شهر نمشیروز دوباره بب هیکه  دمید یبه خواب هم نم یکار کنم. حت یدونستم چ یخوشحال شده بودم که نم اونقدر

کرده بودم که کجاها ببرمش که بهش خوش بگذره...باالخره  یزیبرنامه ر یکردم. کل یم یخودم...واسه اومدنش لحظه شمار

 دیو منم در جواب نوشتم خوش اومد دنیداد که به مشهد رس امیپنج صبح پ یو روز موعود اومد طرفا دیانتظار به سر رس

 عشقم...

ماه  نیبعد از چندداشتم.  دنشید یبرا یبیکردم. ذوق عج پیو خوش ت دمیبه خودم رس ی. کلمیساعت ده قرار گذاشت یبرا

 ...یاوج خوشحال یعنی نیو ا نمشیتونستم بب ی, حاال دوباره میدور

شدم  ادهیپ نیهم اومد. از ماش نیاسمیانتظار,  قهیرو روشن کردم و به محل قرار رفتم. بعد از پنج دق نیساعت ده, ماش یحوال

. کامل به سمتش میسوار شد یی. دوتامیرکت کردح نیبه سمت ماش یو بعد از احوالپرس میو به سمتش رفتم. باهم دست داد

 و گفتم: دمیچرخ

 .نمتیروز دوباره بب هیشد که  ی, اصال باورم نمیاسیخدا  یوا _

 نگفت ادامه دادم: یزیچ

 م؟یحاال کجا بر مانیخب عشق ا _

 زد و گفت: یلبخند

 .یینجایتو مال ا ستمیرو بلد ن نجاهایدونم من که ا ینم _

 .درهیچال یبه سو شیبانو...پس پ دییفرما یبله بله درست م _

. میراه افتاد ی. دستشو گرفتم و به سمت ورودمیشد ادهیگذاشتم و پ نگیرو تو پارک نیماش میدیرس یحرکت کردم. وقت و

 بود و من با همه وجودم عاشقش بودم. یخواستن بیدختر عج نیداد. ا یبهم م یچقدر لمسش حس خوب

ذوق کرده بود  یکل یاسی. میرفت اچهیتا در میکرد, مستق یبند حرکت م یرو نیکه مثل تله کاب ییها یصندل ینشستن رو با

 . بهش گفتم:میها رفت قیو قا اچهیبه سمت در میشد ادهیپ ی. وقتدمیخند یداشت و من فقط بهش م جانیو ه

 ؟ییپا یقایقا ای ی, کشتیموتور قیقا ؟یسوار بش یدوست دار یخب عشقم چ _

 .یکشت میبر _

 یروند, آهنگها یرو م قیکه قا یبودند. مرد یکشت یدختر پسر جوون هم تو ی. به جز ما کلمیرو گرفتم و سوار شد طشیبل

بلند شدند و شروع  ییچند تا هیو  اوردندیکردند. آخر هم پسرا طاقت ن یم شیهمراه غیگذاشت و همه با دست و ج یشاد م

 گفتم: نیاسمیبه  میشد ادهیپ یاز کشت یخوش گذشت. وقت یحساب همونحاکم بود و ب یخوب یلی. جو خدنیکردند به رقص

 ؟ینیکه اطراف رو هم بب میبر ادهیپ ای میبا همونا برگرد یخوا یم _

 .میبر ادهیپ _

 .دییرو چشمم خانوم بفرما _

اجناس  ای یخوراک ایپر بود از مغازه  میرفت یکه م یریخوب بود و دو طرف مس یلیبه قدم زدن. هوا خ میهم شروع کرد با

 گفت: نیاسمیکه  مینصف راه رو رفته بود باً ی. تقریفروش

 .مینیاونجا بش ایخسته شدم ب _

 گذاشته بود اشاره کرد گفتم: ریکه کنار مس یبا دست به تخت و
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 .امیباشه تو برو منم االن م _

 تا آش رشته سفارش دادم و رفتم کنارش نشستم و گفتم: دو

 ؟یآش رشته دوست دار یاسی _

 آره عاشقشم. _

 سفارش دادم. _

 چسبه. یم یهوا حساب نیتو ا یمرس یوا _

 قابل نداره عشقم. _

اما نه مثل  دیخند یبودم. م دهیتو چهره ش بود که قبال ند یغم هیگذشته نبود.  نیاسمیبودمش,  دهیکه د یلحظه ا از

 که گفتم: می. آش رو آوردن و مشغول خوردن شدشهیهم

 م؟یبهم بد یقول هی نجایهم ایب نیاسمی _

 ؟یچه قول _

 .میتا آخر باهم بمون نکهیا _

 انداخت و گفت: نییرو پا سرش

 مان؟یا هیچ یدون یم _

 زم؟یعز هیچ _

حس  هیکنم عاشق شدم.  یبار حس م نیاول یبرا یاکبره, راستش رو بخوا یکه دوست شدم, اسمش عل یبا اون پسر _

 بگم. یدونم چجور یمتفاوت با اونچه که تا حاال داشتم. نم یحس هینسبت بهش دارم.  یخاص

 که من به تو دارم. ی, همون حسزمیفهمم عز یم _

 خبر رفت. یهو ب هیشد که  یدونم چ یرفت نم یم شیداشت خوب پ یهمه چ _

 غمش رو بفهمم, بهش گفتم: لیتونستم دل یپسره ولش کرده نه اون, حاال م دمیفهم

 .میباهم باش میتون یخب حاال که رفته ما م _

 اونه. شی. هنوز فکرم پرشهیآخه من هنوز ذهنم درگ _

از االن به بعد با من باش. بهت  ایکنم گذشته رو فراموش کن. ب ی. خواهش میفراموشش کن. تو اول آخر مال خودم یاسی _

رو  یبد یچه روزها یدون یتونم. نم یکنم. به خدا من بدون تو نم یهمون کارو م یگتو ب یبرات کم نذارم. هرچ دمیقول م

 گذروندم .

 رو نگذروندم. یخوب یاکبر منم روزها یدونم چون بعد از رفتن عل یچرا م _

 باشه؟ یقرار شد فراموشش کن _

برام مهم نبود. من فقط به داشتنش  بدجور عاشق شده اما دمیبودمش. فهم دهیند نجورینگفت و سکوت کرد. تا حاال ا یزیچ

 . ادامه دادم:ارمیخواست هرجور شده به دستش ب یکردم و دلم م یفکر م

 ؟یتا آخر باهام بمون یدیقول م زم؟یشد عز یچ _

 زد و گفت: یلبخند

 . دمیباشه قول م _

 و گفتم: دمینفس راحت کش هی

 خوشبختت کنم. دمیبهت قول م _

بود.  شیگوش نهیخودش و اون پسره زم یدرآورد و روشنش کرد. عکس دو نفر فشیرو از ک شی. گوشنهیساعت رو بب خواست

 خودم رو آروم کردم. رهیگ یاون پسره رو م یروز عکس من جا هیفکر که  نیشدم اما با ا یو عصب ختمیبهم ر یکل

روز بازار و  هیز کوهستان پارک, رو هیروز باغ وحش,  هی, میرفت یم ییجا هیبهمون خوش گذشت. هر روز  یلیپنج روز خ اون

که قرار بود برگرده تهران, غم همه  ی. روزومدیبه حساب م یمن آخر خوشبخت یبرا نیو ا دمشید یپاساژ. خالصه هر روز م

 :فتمچشمام, گ یوجودم رو گرفته بود با اشک تو
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 .شهیبرات تنگ م یلیدلم خ _

 بهم خوش گذشت. یلیخ یچند روز رو کنارم بود نیا نکهیاز ا یمنم...مرس _

 .ستین یزیخدا رو شکر که بهت خوش گذشته. ضمناً من قراره همه عمرم رو کنارت بمونم, چند روز که چ _

 .میکرد ی, تشکر کرد و از هم خداحافظدیخند

برم بغضم  دنشیتونم هر وقت خواستم به د یفکر که کنارمه و م نیبه خونه برگشتم دلم گرفته بود و بغض داشتم اما با ا یوقت

راحت بشه که فقط مال منه.  المیکردم تا خ یم یهرچه زودتر رابطه مون رو رسم دیشد, با ینم گهید ینجوریرو فرو دادم. ا

با خودم  یتونستم ده سال صبر کنم. کل یشدن. من که نم یم یراض دیرو با مادرم مطرح کنم. باالخره با هیگرفتم قض میتصم

, که ذهنم رو بدجور گهید یسواال یبگم؟! از کجا بگم؟! و کل یچطور موضوع رو مطرح کنم, چ نکهیرفتم, از ا یکلنجار م

 کرده بود. ریدرگ

 نیبزنم. تو ا یگذشت و من هنوز نتونسته بودم حرف یگرفته بودم موضوع رو به مامانم بگم, سه هفته م میکه تصم یاز روز 

 کردم. یارمش و هست خدا رو شکر مد نکهیهم مرتب در تماس بودم و از ا نیاسمیمدت با 

زنگ  یگرفتم برم و با مامانم حرف بزنم. خواستم به سمت آشپزخونه برم که صدا میدل کردم و تصم کیدلم و  باالخره

 تخت. دکمه اتصال و زدم و گفتم: یبود از رفتن منصرف شدم و نشستم رو نیاسمیبلند شد. نگاه کردم  میگوش

 زم؟یجونم عز _

 ؟یخوب نمایسالم ا _

 تو صداش بود گفتم: یخاص یخوشحال هی

 ؟یبله که خوبم تو چطور _

 .میمن عال _

 خب خدا رو شکر. _

 شه.! یبگم باورت نم یزیچ هی مانیا _

 بگو راحت باش. زم؟یعز یچ _

 خواد باهام باشه. یاکبر برگشته م یعل _

 دمیشن یرو م نیاسمی یبزنم. صدا یحرف چیلحظه شوکه شدم و نتونستم ه کی. نیرو داشتم به جز ا یهر حرف دنیشن انتظار

 گفت: یکه م

 دستته....الو..... ی.....گوشمانیالو....ا _

 گفتم: یخودم اومدم و با ناراحت به

 ؟یبر یخوا یم نکهیا یعنی نیا _

 شد برگرده! یبودم. اصال باورم نم یلحظه ا نیمنتظر همچ یلیباور کن عاشقشم. خ مانیا _

 گفتن نداشتم. خودش ادامه داد: یبرا یکردم. حرف سکوت

 ؟یخوا یم ینطوریاون باشه؟ تو ا شیداره با تو باشم اما فکرم پ یا دهیچه فا _

 که داشتم گفتم: یبغض بد با

 خوام. ینه... نم _

 اموشش کنم تو رو خدا درکم کن.فر هیثان هی ینرفت. نتونستم حت رونیلحظه هم از ذهنم ب هی یرفته بود حت یاز وقت _

 کنم... چون منم عاشقم...عاشق تو... یدرک م _

 ؟یکن یحاللم م مانیا _

 حاللت کردم نگران نباش. _

 تونم دوباره برگردم؟ یهر وقت خواستم م _

 مونم. ی. من منتظرت مزمیعز یتون یمعلومه که م _

 .یمرس _
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داد اما من  یم حیداشت اون پسره که ولش کرده بود رو به من و عشقم ترج بودم. عمالً فیدونم چرا در مقابلش انقدر ضع ینم

 یکه در حقم کرده بود اما آرزو م ییهایهم ازش متنفر نشدم. با همه بد هیثان کی یدونم چرا حت یهنوزم دوستش داشتم. نم

 کردم دوباره برگرده.

تونست  ینم یچیاست. اون عاشق شده بود و ه دهیفا یدونستم التماس و خواهش ب یکرد و رفت. م یخداحافظ باهام

الاقل آبروم حفظ  ینجوریبخوام با مامانم حرف بزنم. ا نکهی, قبل از ادمیرو فهم هیجلودارش باشه. خوشحال شدم که زود قض

 شدم.  ینم عیخانواده م ضا یشد و جلو یم

اون پسره، عاشق  یشد اگه به جا یم یباشه؟ چ فهکطریعشقم  دیبود؟ چرا با یشدند. آخه گناه من چ ریسراز یکی یکی اشکام

 موند؟  یشد و تا ته ش باهام م یمن م

 دیام نیگرده و با ا یبازم بر م نکهیکردم به ا یم دواری... خودم رو امییسخت جدا ی, غم , بغض...دوباره روزهاییتنها دوباره

داشتم اما نبود... ناراحت و  یرو بر م یگوش نهیاسمی نکهیا دیشد به ام یبلند م میاز گوش ییگذروندم. هر صدا یروزها رو م

... ختمیر یاشک م اریاخت یشدم و ب یم یعصب دمید یم نستاگرامیدو نفره شون رو تو ا یعکسها یدلشکسته بودم... وقت

باالخره هر دادم  یرو از دست م دمیام دینبا یول ستیدر کار ن یبرگشت گهیداد رابطه شون باهم خوبه و د یعکسها نشون م

 امکان داره.  یزیچ

 یادیز یبا دخترها کهیمدت با وجود نیازش نداشتم. تو ا یخبر چیگذشت اما ه یم نیاسمیتماسم با  نیسال از آخر پنج

لحظه جاش رو برام پر کنه. من هنوزم مثل  هی ینتونست حت یدختر چینشد. ه نیاسمیبرام مثل  چکدومیدوست بودم اما ه

 روز اول عاشقش بودم و منتظر برگشتنش. 

نداشتم چون قرار بود تا آخر عمرم منتظر  یپس انداز چیشد. ه یم حاتمیکفش رو داشتم و درآمدش فقط صرف تفر مغازه

 من محال بود.  ی! نه برا؟یازدواج کن گهید یکیو با  یباش یکیعاشق  شهیبمونم. اصالً مگه م یاسی

با  یکرده بودمش و گاه یبود اما من خونه مجرد دهیبرام خر یآپارتمان نود متر هیازدواج بهم بده  زهیکه انگ نیا یبرا پدرم

 بود. مییمأمن تنها ییجورا هیبرده بودم و اون خونه  لهیوس ازیرفتم. در حد رفع ن یهم تنها به اونجا م یدوست دخترام و گاه

 تق تق در توجه م رو جلب کرد. یکردم که صدا یم یباز میبودم و با گوش دهیتختم دراز کش یرو

 ه؟یک _من

 تو؟ امیب شهیم _میمر

 .دییبله حتماً, بفرما _من

 نام داشت, وارد اتاق شد و گفت: میآرش که مر زن

 ؟یبرام بکش یزحمت هیشه  یجون م مانیا _

 زن داداش؟  یچ _

و خودش رفت. االن که به  نجای. بعد از شام, آرش با مهرداد قرار داشت. من رو آورد امیدعوت بودامشب خونه دوست آرش  _

 یدون ی. متأسفانه اونجا جا گذاشتم. همه مدارکم توش بود. واسه فردا الزمش دارم. مستیپولم ن فیک دمینگاه کردم, د فمیک

 ؟یریبرام بگ یر یم ستمیبلد ن یکه رانندگ

 ادامه داد: میبود. مر میو ن ازدهیبه ساعت انداختم.  ینگاه هی

. ادیم یدونم آرش ک یمزاحم تو شدم. چون نم نی. واسه همدارنی, اما باهاشون تماس گرفتم و اونا گفتن بروقتهیدونم د یم _

 ده. یزنم, جواب نم یهم بهش زنگ م یهرچ

 زدم و گفتم: یلبخند

 .برات ارمیم رمیآدرس و بده, سه سوته م _

 تو رو خدا. دیدستت درد نکنه, ببخش _

 .میحرفا رو ندار نیچه حرفه زن داداش, ما که با هم ا نایا _

تا  دیطول کش یساعت میخلوت بود اما ن ابونایخ کهیاز خونه مون دور بود. با وجود ریکم مس هیرو گرفتم و آماده شدم.  آدرس

 به خونه شون برسم.
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, فیرو بهونه کردم و بعد از گرفتن ک یوقت ریتعارف کرد که برم داخل. اما من د یرو زدم. دوست آرش در رو باز کرد و کل زنگ

هم مدتش بود. به بخت بدم  هیچراغ قرمز شد. نود ثان دمیشدم و به سمت خونه حرکت کردم. تا به چهار راه رس نیسوار ماش

خورد, توجه من رو به سمت چپم جلب  نیماش شهیکه به ش یتقه ا یندم که صدالعنت فرستادم و منتظر سبز شدن چراغ مو

 شهیچشماش انگار که جادوم کرده بود. دوباره به ش بیعج یاهیمحوش شدم. س اریاخت یکرد. چشمام که به چشمش افتاد, ب

 گفت: ماسالتسرشار از  یدادم. با لحن نییرو کامل پا شهیچشماش بودم, ش یاهیزد. همونطور که غرق س

 ؟یخر یاقا, فال م _

 شدم و گفتم: رهیکه تو دستش بود خ یعالمه فال هیکردم به خودم مسلط بشم. چشمم رو از صورتش برداشتم و به  یسع

 چند؟ _

 دو تومن. _

 بده. یکی _

 رو بردار. یکیبفرما...خودت  _

 باز کردم, نوشته بود: ی, وقتدمیفال از وسط کش هی

 به کنعان غم مخور... دیگمگشته باز آ وسفی

 گلستان غم مخور... یاحزان شود روز کلبه

 زدم و گفتم: یلبخند

 از آب در اومد...فقط خدا کنه راست باشه... ی...عالیعجب فال _

 گفت: یدر آوردم و بهش دادم. دستاش از سوز سرما بدجور قرمز شده بود, با خوشحال بمیتومن از ج دو

 ...یزود به مراد دلت برس شاالیممنون آقا...ا _

 بره که گفتم: خواست

 خوام. ی, آخه بازم فال مابونیاونطرف خ میسوار شو بر ایدختر جون, چراغ سبز شده ب سایوا _

 رو چشمم آقا _

 داشت.  یسرد بود و سوز بد یرو گذاشتم رو درجه آخر. آخه هوا حساب یباال.  بخار دمیرو کش شهیشد. ش سوار

 و گفتم: دمیدم. به سمتش چرخگوشه پارک کر هی

 لطفًا. گهیفال د هیخب...  _

 بردار. گهید یکیبفرما آقا... _

 داشتم, گفتم: یکه فال رو بر م یحال در

 چند سالته؟ ه؟یاسمت چ _

 سالمه. جدهیاسمم رهاست. ه _

 ؟یفروش یسرما فال م نیوقت شب, تو ا نیا _

 بله آقا, داداشم گفته تا همه ش رو نفروختم حق ندارم برم خونه. _

 ؟ی...مدرسه رفتینه فال فروش یمشغول درس باش دیتو االن با یول _

بشم اما داداشم  یخواست برا خودم کس یم چارهی. برمیبگ پلمیبود من رو فرستاد مدرسه تا د یبله آقا, مامانم به هر زحمت _

 نذاشت ادامه بدم.

 .یکار شرکت هیبرو سراغ  ؟یفروش یچرا فال م یدار پلمیب تو که دخ _

 .رونیندازنم ب یم یها با اُردنگ غولهیفهمن بابامون معتاده و خونه مون تو ب یکه م نی, همدهیبه ما کار م یآقا ک _

در  یسرنوشتچه  یچهره جذاب نیسن کم و با همچ نیبه ا یدختر هیبدجور به حالش سوخت. با خودم فکر کردم  دلم

 گفت: یتونه باشه. با صداش به خودم اومدم که م یانتظارش م

 ؟یخون یآقا فالو نم _

 هست خوبه, قبوله. یصدام کن, نه هرچ مانیا _
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 شاپ رو به رو اشاره کردم و گفتم: یبا دست به کاف بعد

  م؟یقهوه بخور هی میبر _

 من تا حاال نخوردم. ه؟یقهوه چ _

 .میخب پس واجب شد بر _

 من فاالم رو نفروختم هنوز یول _

 خرم. ی. خودم همه ش رو ممیپاشو بر _

. آخه هم سرده دیخر یهمه فاالم رو م یکیکاش  یآرزو کردم ا شیپ قهیچند دق نی. همیمرس ایخدا یوا ن؟یگ یم یجد _

 و هم خسته م.

 !دهیبازم خوبه خدا به حرف تو گوش م _

 رهیچشماش خ یاهیشد. س یم دهی. تو نور صورتش بهتر دمیو نشست میکرد دایدو نفره پ زیم هی. میشاپ رفت یبه کاف باهم

 بود. بهش گفتم: نیداشت. چهره ش معصوم و دلنش یغنچه ا یکننده بود. دماغ خوش فرم و لبا

 .یگرسنه هم باش دیفکر کنم با _

 تکون داد و گفت: یسر

 نخوردم. یچی, از ظهر هیلیآره خ _

 سفارش بدم. اون قسمت, فست فود هم دارن. تزایپس بذار پ _

 خورم. یم یزیچ هیخونه  رمینه آقا ممنون, م _

 با منً تعارف نکن. ای. ثانمانیاوالً آقا نه و ا_

رفت.  ادمیدختر شده بودم که به کل زنداداشم رو  نیواسه رها سفارش دادم. اونقدر جذب ا تزایپ هیقهوه واسه خودم و  هی

 جواب دادم: عیبود. سر میند شد. اوخ اوخ مربل میزنگ گوش یصدا

 دمیخونه خودتون بهت م ارمی, مشمهیرو گرفتم, پ فی. شما اصال نگران نباش. کدیجا طول کش هیجان, کارم  میشرمنده مر _

 خوبه؟

 . رها کفت:چوندمیرو پ هیقض ینجوریا و

 .میخانومتون ناراحت شدن, بهتره بر _

 بلند شد که گفتم: زیپشت م از

 .ستین ینگران یحل شد جا هیرها خانوم. من زن ندارم زن داداشم بود. بعدم قض نیبش _

 زد و گفت: یلبخند

 ممنون. _

خوره. تمام مدت مجذوب  یم تزایخورد. انگار که بار اولشه پ یم یبیبا ولع عج میرو آوردن. مشغول خوردن شد تزایو پ قهوه

 گفتم: دیاز خوردن کش رو خورده بود که دست تزایچشماش بودم. نصف پ

 ؟یشد؟ دوست نداشت یچ _

 دوست داره. تزایو پ کترهیکوچ یلیخوام ببرم برا خواهرم, از من خ یخوشمزه بود. راستش م یلیممنون, خ یلیچرا چرا خ _

 زدم و گفتم: یلبخند

 .میخر ی, برا اونم میبش ریتو بخور س _

 کردم. تتونیاذ یلیهم خ نجاینه آقا... تا ا یوا _

 آقا؟ یباز گفت _

 راحت ترم. ینجوریخب ا دیببخش _

 .شمایبخور وگرنه ناراحت م _

 چشم. _

 . بهش گفتم:میاومد رونیشاپ ب یو از کاف دمیهم واسه خواهرش خر تزایپ هیرو خورد.  تزاشیپ کل
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 ؟یچند تا فال دار _

 دقت شمزد و گفت: با

 و سه تا. ستیب _

 چهل و شش تومن. شهیو سه تا دو تومن م ستیب_

پولم رو پس بده با لبخند  هیبود که بق یپوالش دنبال دو تومن یدر آوردم و بهش دادم, از ال به ال فمیاز ک یتراول پنجاه هی

 گفتم:

 ش مال خودت. هیخواد بق ینم _

 آقا. دیخوب یلیشما خ _

 رسونمت. یسوار شو م ایب _

 .رمیخودم م ادهیشهره راهش ز رونیشم خونه مون ب یمزاحم نم گهینه به خدا...د یوا _

 رسونمت. یم میبر ایب یبر یتون یهم نم ادهیپ ادینم رتیگ نیماش کهیاالن ساعت  _

 آخه... _

 سوار شو رهاخانم. _

 که داد حرکت کردم. یو به سمت آدرس میشد سوار

 دفعه رها گفت: هیکه  میداد یشد گوش م یپخش م نیکه از ضبط ماش ییو به آهنگها میتو راه ساکت بود 

 گرمه ها,خوش به حالتون. یلیخ نتونیماش _

 نداره ها, مال شما. یقابل _

 زد و گفت: لبخند

 از اون تعارفها بودا... گهید نیا _

شد که مردم تو  یبود. باورم نم غولهیب هیشب شتری. خونه که چه عرض کنم, بمیدی. به خونه شون رسمیدیخند ییدوتا و

 شد و گفت: ادهیپ نیکنن. از ماش یم یهم زندگ ییجاها نیهمچ

 من بود, واقعًا ازتون ممنونم. یشب زندگ نیامشب بهتر _

 کنم. یخواهش م _

 بره که گفتم: خواست

 رهاخانم... _

 و گفت: ستادیا

 بله؟ _

 ؟یفروش یهمونجا فال م شهیهم _

 .میبله منطقه من اونجاست, اکثرا اون حوال _

 .ریبازم فال خواستم. شبت بخ دیشاباشه ممنون,  _

 گفت: یلبخند با

 .ریشب شما هم بخ _

رو  نیرو بهشون دادم و به خونه برگشتم. ماش فیک یعذرخواه یخونه آرش شدم. با کل یو راه میکرد یهم خداحافظ از

تونسته بودم  نکهیداشتم از ا ی. احساس خوبدمیتخت دراز کش یو به اتاقم رفتم. لباسام رو عوض کردم و رو نگیگذاشتم پارک

کم بود.  یدختر چقدر توقعش از زندگ نی. اومدیکردم از خودم بدم م یم فکربه رها  یهم وقت یرو خوشحال کنم. از طرف یکی

کردم, چقدر  یم یتو ناز و نعمت زندگ یرقم خورده بود و من که عمر شیشب زندگ نیچند تا فال, بهتر دیو خر تزایپ هیبا 

 ی, دست به خودکشیعشق پوشال هیکه چه راحت قدر داشته هام رو ندونستم و به خاطر  دمیفهم یم. تازه داشتم مناشکر بود

 و شاکر خداش... دوارهیخنده, هنوزم ام یدختر با همه مشکالت, هنوزم م نیکه ا یزدم. در حال
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 تیکرد. معصوم یم م وونهی, ددنیندچشماش و اون چال گونه هاش موقع خ یاهیشد. س یلحظه هم از ذهنم دور نم کی رها

 .ومدیبه حساب م دیجور ام هیمن,  یبرا نیرو در ذهنم کمرنگ کرده بود و ا یاسیرو دوست داشتم. حضور اون,  شیو سادگ

 نشاط وارد آشپزخونه شدم و به پدر مادرم سالم کردم. مامان گفت: یشدم سرحال بودم. با کل داریکه از خواب ب صبح

 خونه؟ یکبکت خروس م مان؟یچه خبره آقا ا _

 ...بده آدم سرحال باشه؟ینجوریکه هم ستین ینه بابا خبر _

 .نمیبب ینجوریا شهینه پسرم من که از خدامه تو رو هم _

 مامان مهربونم. یفدا _

 روزم رو گذروندم. نمیب یکه شب رها رو م دیام نیصبحونه خوردم و به ا یادیز یلیخ یاشتها با

و منتظر موندم اما از  سادمیوا یشبید یهشت شب مغازه رو بستم و به سمت منطقه مورد نظر حرکت کردم. همون جا عتسا

. رها بود مثل دمیخورد به سمت صدا چرخ شهیکه به ش یفرمون گذاشته بودم که با تق تق ینبود. سرم رو رو یرها خبر

 :تمو گف نییرو دادم پا شهیلبش. ش یبا لبخند رو شهیهم

 ساعته منتظرتم. هیخانوم؟  ییکجا _

 کشه. یطول م امیکم دوره تا ب هی, راهم دیببخش _

 .ینزد خیسوار شو تا  ایب _

 و گفت: یبخار یشد و دستاش رو گرفت جلو نیسوار ماش عیسر

 د؟یخوا یبازم فال م _

 گفتم: یلبخند با

 ,ادیاوهوم...فاالت خوب در م _

 آقا. ادیخوب درمپاکه که فالتون  تتونیقلب و ن _

 راحتتر بود. گفتم: ینجوریخواستم راحت باشه البد ا ینگفتم چون م یزیچرا براش گفتن اسمم سخت بود. چ دونمینم

 شاپ؟ یکاف میبر _

 ...یول _

 فاالت همه ش مال خودمه نگران نباش. _

 خوام مزاحمتون بشم. ینم _

 م؟ی, بریستیخودم اومدم پس مزاحم ن _

 تکون داد و گفت: تیبا رضا یسر

 .میبر _

با شکر  یکیخودم و  یتلخ برا یکیدفعه دو تا قهوه سفارش دادم  نیا مینشست یشبید یو همون جا میشاپ شد یکاف وارد

 اون. با لبخند گفت: یبرا

 ن؟یچرا تلخ سفارش داد _

 دم. یم حیچسبه, طعم تلخ رو ترج یبهم م شتریب _

 کردم تلخ هم طعم باشه. ی...فکر نمبهیعج _

 درهم گفت: افهیفرو داد و بعدم با ق یقلپ ازش خورد و به سخت هی زهیشکر بر نکهیرو آوردن قبل از ا سفارشاتمون

 بدمزه ست. یلیشه خورد خ ینم یوااا _

 و گفتم: دمیخند

 به عادت داره رهاخانم. یبستگ _

 .یترش یکی ینیریش یکیشناسم و عاشقشونم  یبگم من فقط دو طعم رو م یچ _

 واقعا. یخسته نباش _
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خونه  یو راه میکرد یاز هم خداحافظ یو تا دم خونه رسوندمش. با لبخند دمی. تمام فاالش رو ازش خرمیدیخند ییدوتا و

 شدم.

د. روز به من بو یآرزو تی. کنارش بودن نهانمیمغازه رو زودتر ببندم و برم رها رو بب یشده بود که چند ساعت نیهر روزم ا کار

من شده بود.  یقلب یبه رها تنها آرزو دنیکامل از ذهنم رفته بود و رس نیاسمی گهیکه د یشدم به طور یجذبش م شتریروز ب

مثل من  یخوب یکه مشتر نیاونم خوشحال از ا دمیخر یو ازش فال م دمشید یم رشبمنوال گذاشت. ه نیبه هم یماه کی

که از  دمیترس یم دیرو بهش بگم شا میتونستم احساس واقع یدونم چرا نم یکه من عاشقش بودم. نم نیداره غافل از ا

 دونستم.  ینم یزیدستش بدم. چون هنوز ار حس اون چ

 گفتم: میخورد یو غذا م میشاپ نشسته بود یکاف یشب که طبق معمول تو هی

 نما؟یس میبا هم بر هیرها نظرت چ _

 تعجب گفت: با

 شما با من؟؟؟ ؟نما؟؟یس _

 ه؟یآره اشکالش چ _

 .ستین نمایسر و وضعم مناسب س _

 .یکنم هرجور راحت یباشه اصرار نم _

هم تمام  نیدلخور شد. تو ماش شنهادمیاز پ دمیکم به فکر فرو رفت و شا هیرد و بدل نشد. احساس کردم  نمونیب یحرف گهید

جر  یدر خونه باز بود و از داخل صدا میدیبه خونه شون رس ینزدم. وقت یکرد و ساکت بود. منم حرف یرو نگاه م رونیب ر،یمس

 شد و گفت: ادهیپ نی. رها با عجله از ماشومدیو بحث م

 آقا. یمرس _

تو  کریپنجاه ساله و غول پ بایمرد تقر هیرو خاموش کردم و وارد خونه شون شدم.  نی. کنجکاو شدم ماشدیبه سمت خونه دو و

 عیست در حال التماس بود. رها سر دهیزد زجر کش یکه چهره ش داد م یزن هیکرد و  یود و داد و هوار مب ستادهیدرگاه در ا

 به سمت اون زن رفت و گفت:

 شده؟ یمامان چ _

 کنان گفت: ادیمرد فر اون

 کردم آخه؟. ی...بابا من چه گناهنیشده؟ سه ماهه اجاره نداد یپرسه چ یم دهیشده؟ خانوم تازه از راه رس یچ _

 نداره. یبه ما ربط دهیم ایاجاره رو که س _رها

 به شما. دهیاونم من رو پاس م ا؟؟؟یس _

 داده. یاز اول اون اجاره م ؟یچ یعنی _رها

 نه اون. نیبد دینفره پس اجاره هم شما با هیاما اون  نیگه شما سه نفر یده, م یاالن نم یول _

 تماس گفت:به سمت مرد رفت و با ال یرها کم مادر

 کنم. یکم بهم وقت بده جورش م هیباشه,  _

 .رونیب نیریخونه م نیاز ا ای ید یاالن اجاره رو م نیهم ای _

 آخه االن ندارم. _مادررها

 برم. یرو با خودم م نیا یباشه پس تا پول رو جور کن _

 به رها اشاره کرد. مادرش, رها رو پشت خودش هل داد و کفت: و

 کم بهم مهلت بده. هیتو رو خدا آقا... _

به  یطرف بغض گلوم رو گرفته بود مخصوصا وقت هیبودم از  یطرف عصبان هیاز  ختمیبهم ر یصحنه ها حساب نیا دنید با

 ش رو گرفتم و گفتم: قهیو خواست رها رو به زور ببره که  نیزم یسمتشون رفت. مادره رو پرت کرد رو

 ؟یکن یم یلطچه غ یدار کهیمرت یاو _

 ؟یهست یک گهیتود_
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 و کفتم: واریبه د چسبوندمش

 دستت به رها بخوره کشتمت. _

 سه ماهه اجاره خونه من رو ندادن. نایخوام. ا یخب...خب... آروم باش...من فقط پولم رو م _

 تمسخر گفتم: با

 خونه؟ یگ یم غولهیب نیخونه؟؟؟ تو به ا _

 .زهیسقف هست که بارون و برف رو سرشون نر هیکه بهتره. الاقل  دنیتو جوب خواب باشه از یتونن برن. هرچ یناراحتن م _

 .میزن ی. اونجا حرف مرونیب ایب _

 کشوندمش و کفتم: نیکنار ماش به

 به بعد طرف تو منم, اجاره ت چقدره؟ نیاز ا _

 تومن. ستیدو یماه _

 هزار تومن نوشتم و دادم دستش و کفتم: ستیو دو ونیلیم کیچک به مبلغ  هیآوردم و براش  رونیچکم رو ب دسته

 .گهید نمتینب نورایپول اجاره ت تا سه ماه بعدم دادم ا نمیا _

 چک چندان خوشحال نشد و با حرص گفت: دنید با

 شه؟یپاس که م _

 ؟ینیب یچک روزه نم _

 !؟یشد؟! فقط موندم تا حاال کجا بود داتیاز کجا پ گهیتو د _

 .ستیمربوط نبه تو  گهیاونش د _

دختر هفت، هشت ساله تو  هیبزنه رفت. بالفاصله به داخل خونه رفتم. رها در حال هم زدن آب قند بود و  یکه حرف نیا بدون

 من, رها به سمتم اومد و کفت: دنیکرد. با د یم هیآغوش مادرش گر

 د؟یآقا چرا شما نرفت _

 کنجکاو شدم. ادیدعوا م یدر بازه و صدا دمید _

 اون مرده رفت؟ _

 راحت. التیشه خ یهم مزاحمتون نم گهیآره رفت د _

 گفت: ختیر یکه اشک م یرها درحال مادر

 بهش؟ نیاجاره رو داد _

 .نیبله خانم نگران نباش _

 به رها گفت: خطاب

 .اریب نتیرو از کاب یچوب هیاون جع زمیعز _

 مادرش نشست و گفت: دستش آب قند بود کنار هیدستش جعبه و  هیکه  یدر حال رها

 مامان جون. ایب _

 جعبه رو باز کرد.  به سمت من گرفت و گفت: مادرش

 دم. یکنم بهتون م یش هم جور م هیبق دیرو بردار نایتومن پوله ا صدیس نجایآقا ا _

 زدم و گفتم: یلبخند

 لطفا. دیرو بردار نایخانم من که از شما پول نخواستم ا _

 .میپولتون رو پس بد دیباالخره با دیشه که شما لطف کرد ینم _

 ندارم خانم... یباشه... اما من فعال عجله ا _

 بده جوون. رتیخدا خ _

 رو به مادرش گفت: رها

 .ستیرو بخور فشارت افتاده رنگ به صورتت ن نیمامان ا _
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 در ادامه گفتم: منم

 .مارستانیب مشونیبه نظرم بهتره ببر _

 گفت: مادرش

 .نیضعف کردم هم کم هینه من خوبم  _

 که تو بغلش بود گفت: ییقند رو خورد و خطاب به دختر کوچولو آب

 تموم شد پاشو برو بخواب پاشو. یمن خوبم دخترم همه چ _

 بعد دست دخترک رو گرفت و از جاش بلند شد خطاب به من گفت: و

 تونم دعات کنم. یفقط م ستیقابل جبران ن یچیلطف شما با ه _

 .ریرم شبتون بخ یم گهیبا اجازه تون من د هیافمن ک یبرا نیهم _

 پسرم خدا پشت و پناهت. ریشبت بخ _

 تا دم در همراهم اومد و گفت: رها

 بگم. یدونم چ ینم _

 و گفتم: دمیخند

 .یچیه _

که خدا سر راه من قرار داده و  دیفرشته ا هیتونن مرد باشن شما واقعا  یکردم که فرشته ها هم م دایپ نیقیشما  دنیبا د _

 شد. یم یچ دیدونم اگه نبود یممنونم نم یلیبابت ازش خ نیمن از ا

 گفتم: یلبخند با

 ...هیقیمثل  میآدم هی ستمیحرفش رو نزن و بهش فکر نکن...ضمنا من اونقدرها هم فرشته ن گهید _

 کاغذ رو بهش دادم و کفتم:آوردم و با خودکار شماره م رو،  روش نوشتم  رونیب یکاغذ بمیج از

 .یرو من حساب کن یتون یبود م یمشکل ای یداشت اجیشماره منه, هروقت به کمک احت نیا _

 و کرفت و گفت: کاغذ

 ممنون. یلیخ _

 راحت بخواب...شبت خوش. الیحاال هم برو با خ _

 .ریشب بخ _

بهم دست  یکردم, احساس خوب یبود. هربار که بهش کمک م ریشدم و به سمت خونه حرکت کردم.ذهنم درگ نیماش سوار

 یکردم حسم رو بهش بگم. م یجرأت نم ینجوریخواست اون از من بت بسازه و من رو فرشته بدونه. ا یداد اما دلم نم یم

ازه ازدواج مطمئن بودم که خانواده م اج یمن خراب بشه. از طرف هنسبت ب دشیبهش دارم و تمام د یفکر کنه نظر بد دمیترس

دوستش داشتم و به  تینها ی. اما من ببتیشروع مص یعنی نیو ا هیو از چه خانواده ا هیبفهمن ک یدن وقت یباهاش رو بهم نم

, تجربه تلخ گذشته تخواس یدلم نم گهیبار تو عشق شکست خورده بودم و د کی. من دمیرس یبهش م دیبود, با یمتیهر ق

 تکرار بشه.

 رها

آشنا  شتریباهاش ب یبود و وقت ی, ازش خوشم اومد. واقعاً جذاب و دوست داشتندمشید نیکه تو ماش یهمون لحظه اول از

 یکیوجود داشته باشه.  یمرد نی, همچایکردم تو کل دن یفکر نم چوقتیبهتره. ه یلیکه باطنش از ظاهرش خ دمیشدم, فهم

 یتنها آرزو نیکردم. ا یم یلحظه شمار دنشید یباشه. هر روز برا ممشکالت یبهم کمک کنه و گره گشا یمنت چیه یکه ب

فکر  یدادم به داشتنش حت یبود که به خودم اجازه نم ادی. اما فاصله ما اونقدر زنمشیچند ساعت بب یمن بود که حداقل روز

 دختر بهتر از من هست, چرا من؟  نهمهیا یهم بکنم. وقت

روز به عنوان همسر کنارش باشم, از  هی نکهیطرف و محال بودن ا هیکه بهش داشتم از  یتحت فشار بود. عالقه ا یادیز قلبم

چند ساعت  نیهم دمیترس ینفهمه, آخه م یزیکردم جلوش به خودم مسلط باشم تا چ یم یداد. سع یعذابم م گهیطرف د

م کنه, عاشقش شدم. هر چند عشق شده, کمک دایپ یکیجنبه ام و تا  یبخواستم فکر کنه  یمالقات رو هم از دست بدم. نم
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پدر معتاد که فقط  هیبودم.  دهیرو ند یزیچ یخودمو شناختم, جز نکبت و بدبخت یمثل من محال بود. از وقت یدختر یبرا

 هیشد.  یشوهرش م ادیتآورد, خرج اع یدر م یمردم, هرچ یکه با کار کردن خونه ها ضیمادر مر هیموادش بود.  نیفکر تأم

  "ی"رو از  "و", که هنوز کتریخواهر کوچ هیو  میبود شترشیکسب درآمد ب یبرا ی, که ما فقط طعمه اتریغ یبرادر ب

 داد.   ینم صیتشخ

 یفال, م دنیخر یآدما به جا ابونیتو خ یکردم. مخصوصاً وقت ینداشتم و هر روز مرگم رو آرزو م یبه زندگ یدیام چیه

 خورد. یبهم م میچند؟! حالم از خودم و زندگ یگفتن: شب

دونستم که از حس ترحم و  یشده بود. م لیتبد قتیبود, که حاال به حق نیریش یایرو هی می, تو زندگمانیمثل ا یمرد وجود

در  یدونستم که ابد یخواست تا ابد کنارش باشم اما م یکه باهامه اما برام مهم نبود. من دوستش داشتم. دلم م شهیدلسوز

 یشدند...برا یپناه سابق...اشکام دونه دونه از چشمام جار یشم همون دختر ب یمکنه و من  ی, باالخره ازدواج مستیکار ن

ازم خواست با هم به سبنما  یفرجامه... وقت یدونستم ب یکه م یکردم. عشق ی, داشتم عشق رو تجربه ممیبار تو زندگ نیاول

 ینگاهمون کنن و براش تأسف بخورن م هکه هم نیکردم منصرف شدم. از ا به سر و وضعم فکر یذوق کردم اما وقت ی, کلمیبر

که من  یها رو داشت در حال نیبهتر اقتیدختر ژنده پوش تمسخر بشه اون ل هیخواستم به خاطر همراه بودن با  ی. نمدمیترس

 نمن همو یبرا مانی. ارمیم رو بگاشکا زشیر یدادم سکوت کنم تا بتونم جلو حیبودم. بغض راه گلوم رو بسته بود. ترج نیبدتر

مرد  نیا یکاش روز یته دلم آرزو کردم که ا هیچند ثان یآرزوش رو داره, برا یبود که هر دختر یدیمرد سوار بر اسب سف

 و با خودم گفتم: دمیکش یقیمال من بشه اما بعد نفس عم یدوست داشتن

 قسمتش بشه... نهایبهتر دوارمیرو ندارم, ام اقتشیمن ل نه

 مانیا

رو با خودش مطرح کنم که سوء تفاهم نشه؟!  هی! چطور قضارم؟یتونستم به دستش ب یرها بود. چطور م ریذهنم درگ تمام

 گفت: یمامانم به خودم اومدم که م یفکر از دست دادنش هم برام عذاب آور بود. با صدا یبه خانواده م بگم؟! حت دیچطور با

 انقدر فکرت رو مشغول کرده؟ ی. چیاب ندادچند بار صدات کردم جو مان؟یچته ا _

 گفتم: نمیشد. واسه هم یبود که درباره رها بهش بگم, اما ترس از مخالفتش مانع م تیموقع نیبهتر االن

 .ستین یمهم زیچ _

 حتماً. یایخوام تو هم ب یخونه داداش منصور, م میامشب قراره بر _

 ذاشتم واسه شب.قرار گ یکار دارم مامان جان, با چند تا مشتر _

 .دنشید میبر دیکالس نداشته و از تهران اومده, با ی, مستانه چند روزاریدر ن یمسخره باز مانیا _

 .امی, من نمدی, شما بریخب به سالمت _

 گفت: تیعصبان با

 ؟یخوا یم یچ گهی, دلی, فاملکردهی, خوشکل, تحصیخوب نیتو چه مرگته؟ مستانه به ا فهممیمن نم _

 خوام. ینم لیبَده, من فام شیهمون آخر _

 گفتم: یبا دلخور بعدم

 .نیبد ری, جلو چشمتون نباشم که بهم گرونیبهتره برم ب _

 .رهیدختر فال فروش گ هی شیپ شونیدونستن دل پسر ته تغار یکه نم یبرام داشتن در حال یاالتیاز خونه خارج شدم. چه خ و

. با ومدیاما ن دمیازش نشد تا دوازده انتظار کش یخبر چیو منتظر رها موندم. اما ه سادمیکنار چهارراه وا شهیمثل هم شب

نبود.  یرفتم اما از رها خبر ی. سه شب پشت هم به محل قرارمون مادیحال مادرش خوب نبوده و نتونسته ب دیخودم گفتم, شا

دونه نگران  یزنه؟! نم یاره, پس چرا بهم زنگ نمباشه. اون که شماره من رو د افتادهواسش  یداشتم, نکنه اتفاق یدلشوره بد

گرفتم  میهم که نداشتم. تصم یا گهید یراه ارتباط چیبراش شر بشه. ه دمیترس یخواستم برم خونه شون, اما م یشم! م یم

 حالش بشم.  یایبه خونه شون برم و جو ومدیهفته منتظر بمونم, اگه ن کی

 یخودش, جا یصندل یشاپ رفتم. رو ینار چهارراه پارک کردم و به کافرو ک نی, ماشگهید یپنجم هم مثل شبها شب

 به سمتش رفتم و گفتم: یمون نشسته بود. با خوشحال یشگیهم
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 تو دختر؟ نصف عمر شدم. ییکجا _

 .امینتونستم ب دیببخش _

 ی. با نگراندیرس یکبود به نظر م یچشمش هم کم یبه صورتش دقت کردم, گوشه لبش پاره شده بود و کناره ها یوقت

 :دمیپرس

 شده رها؟ یچ _

 که تو چشماش بود گفت: یاشک با

 .مینی, هم رو نبگهیآقا بهتره ما د _

 نشستم و گفتم: یصندل یشده بودم. رو جیگ

 ه؟ینجوریشده؟ چرا صورتت ا یچرا؟ بهم بگو چ _

 رو فرو داد و گفت: بغضش

 .نیایدنبالم ن چوقتیه گهیفروشم. پس د یفال نم گهی...من دتونیسراغ زندگ دیکنم...بر یخواهش م _

 بلند شد و خواست بره که دستش رو گرفتم و گفتم: زیپشت م از

 رو بفهمم. لشیتا دل امیکنم. الزم باشه خونه تون هم م یچرا, ولت نم یتا نگ _

 تو رو خدا آقا. _

 شدند. بهش گفتم: یاشکاش جار و

 ؟یومدیچرا ن ؟یچند شب کجا بود نیشده؟! ا یو آروم باش. بهم بگو چ نیبش _

 که بهش دادم, پاک کرد و گفت: یرو با دستمال اشکاش

 ...نیتو و اجاره رو داد دیکه با من اومد نیصاحبخونه راجع به شما به داداشم گفته, ا _

 خب؟؟؟ _

 برداشت و گفت: زیاومد خونه, به سمتم خ امکیس یاونشب وقت _

 ه؟یپسره که اجاره ما رو داده ک نیا _

 گفتم: منم

 دونم. ینم _

 شماره تماسش رو بهم بده. ای, زود آدرس یدون یاونوقت نم نجای, با تو اومده ایغلط کرد _امکیس

 ؟یواسه چ یخوا یم _من

 نداره, زود باش. یبه تو ربط _

 ندوز. سهیبراش ک خودی. بی, کور خوندیکارات کن چهیذارم اونم باز یم ی, اگه فکر کردایازش ندارم س یچیمن ه _

 ریز یزدم کاسه ا ی, حدس میومدیو م یفروخت یهر شب همه فاالت رو م ی, وقتی, خوشم اومد, زبون در آوردکالینه بار _

 .یو شمارش رو بهم بد یاریسگم رو باال ن یکاسه باشه, االنم بهتره رو مین

 , گفتم که ندارم.یگمشو عوض _

 حال شدم, گفت: یب یبا مشت و لگد کتکم زد. وقت یدم حساب, بعیرو گرفت و من رو انداخت تو انبار موهام

 .یتا شمارش رو بهم بد یمون یم نجایاونقدر ا _

 ی, چند روز زندانوفتهین ایبود. همونجا پاره ش کردم که به دست س بمیدر رو به روم قفل کرد و رفت. شماره تون تو ج بعدم

, باعث شد آزادم کنه و گهیطرف, حرف نزدن من از طرف د هیمادرم از  یها و التماسا هی. گرامینتونستم ب نیبودم, واسه هم

 .نجایا امیمن بتونم ب

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 نداشت که. ی, اشکالیداد یشماره م رو م _

 که نگو. هیآدم پست هی, شیشناس ینه آقا, شما نم _

 از پشت سرمون, گفت: ییدفعه صدا هی
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 آخه؟ زنهیحرف م نجوریدر مورد داداشش ا یک _

 زد: ادیمن و رها نشست. رها فر نیبغل برداشت و ب زیاز م یصندل هیبه سمتون اومد و  امکی. سمیسمت صدا برگشت به

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا _

 گفت: یخنده ا با

 شازده ست. نیا شیپ یریکه م ییجا نی, اولیآزاد بش یدونستم وقت یاحمقم؟ م یفکر کرد _

 به من اشاره کرد و خطاب به رها ادامه داد: و

 .دمیبرسم...که رس شونیکنم تا به ا بتیخواستم تعق ی, میتو و مامان سوخت که آزادت کردم؟ نه آبج یدلم برا یفکر کرد _

 خره, پاشو. ینم گهیکه د دیخر یآقا فقط از من فال م نی. امی, پاشو برامکیس یپست یلیخ _زها

 کرد و گفت: دنیخندبلند شروع به  بلند

 ؟یبچه, چند وقته با خواهرم نمیعجب...بب _

 ه؟یمنظورت چ _من

چار تا فال و پرداخت چند ماه  دیو بعدم با خر ؟یباهاش ل*ا*س بزن یمفت یمفت یتون یم یکه فکر کرد نهیمنظورم ا _

 خودش رو داره. متیق یزی. هرچستیخبرا ن نی! نه دادا ا؟یاریاجاره, سر و ته شو هم ب

 گفت: هیبا گر رها

 تو رو خدا. میحرفاست. پاشو بر نیآقا محترم تر از ا نی, اامکیخفه شو س _

 گفتم: امکیدستم به رها اشاره کردم که ساکت باشه و رو به س با

 خب, چند؟ _

 یشنهادایچند تا هستن که پداره,  ادیخوب ز یهایرها چون خوشکله, مشتر نی...ببیکه اهل معامله ا ادیحاال شد؟ خوشم م _

 ؟یبد یخوا یدادن. تو چقدر م یخوب

 گفتم: یکردم خودم رو کنترل کنم. با خونسرد یخورد اما سع یاز حرفاش بهم م حالم

 نظر تو چقدره؟ _

 تومن. هی _

 ون؟یلیم هی _

 .اردیلیم هی شیبخر یاما اگه کامل بخوا ونیلیم هی شیشب بخوا هیاگه  _

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 اما من اِنقدر ندارم. _

 گفت: ییپررو با

 هم دارم. یاردیلیپنج م یتازه من اَرزون حساب کردم. مشتر _

 هق هقش بلند شده بود گفت: یکه صدا رها

 .می, پاشو برامکیبس کن س _

 گفتم: یخونسرد با

 کنه. یخواهرش رو معامله م یکس نمیب یباره که م نیاول _

 گفت: امکیس

 هم مثل من خواهرش رو. یکیش رو,  هیاسباب اثاث یکیفروشه,  یش رو م هیکل یکیخرج داره.  ی, زندگگهیخب د _

 خواست خفه ش کنم. ادامه داد: یم دلم

 .ایب یگفت, برنده بشه. شمارتو بده تو رو هم خبر کنم, خواست شتریب یگذاشتم تا هرک دهیمزا هی ایمشتر نیب دمیحاال شا _

 زی, به سمتش خنیزم یافتاد رو یبزنم با مشت زدم تو صورتش, دماغش پر از خون شد و با صندل یکه حرف نیا بدون

 ش رو گرفتم و گفتم: قهیبرداشتم, 

 !که؟یمگه رها کاالست مرت ؟یحرف بزن ینجوریا ادیکثافت. چطور دلت م یپست تر وونهیح ی, تو از هر چیآشغال عوض _
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ما, همه دورمون  یریدرگ یرها و سر وصدا هی. با گردمیکوب یرو با مشتهام بهش م تمیشروع کردم به زدنش. تمام عصبان و

 گفت: تیجمع شدن و ما رو از هم جدا کردند. صورتش غرق خون بود. با عصبان

 .یدر افتاد یبهت گفتم, با بد کس یکِ نیحاال بب ینیب یکارت بد م نیجوجه, به خاطر ا _

 رفتند. صاحب مغازه گفت: رونیشاپ ب یرها رو گرفت و از کاف یبازو

 زد. یش خالف م افهیبود؟ چقدر ق یک نیدفعه؟ ا هیشد  یچ _

 کنم. یبشه پرداخت م یداداش, خسارتت هر چ دی, ببخشستین یزیچ _

 ؟ینشده که, فدا سرت. خودت خوب یزیشکسته, چ یصندل هی _

 شد. شرمنده. یچ دمیشدم, نفهم یلحظه عصبان هیآره خوبم  _

آدم بتونه اِنقدر  هیکه  دیگنج یدر تصورم هم نم یشاپ خارج شدم. پشت فرمون نشستم اما حالم خوب نبود. حت یاز کاف و

 رها... چارهیپست باشه. ب

خدا... کاش  یا اره؟یسرش ب ییکنم؟ نکنه بفروشتش؟ نکنه بال کاریچ دیکردم. حاال با یم هیشدند, بلند بلند گر ریسراز اشکام

بند  ییکنم؟ نه اونقدر پول داشتم که بخوام بخرمش, نه دستم جا کاریشه, حاال چ یکار من به ضرر رها م نیمدارا کرده بودم, ا

 هیتونم عشقم رو نجات بدم...  یکردم که چطور م یفکر م نیبود. فقط به ا دهیاَََمونم رو بر هیبود. سرم رو گذاشتم رو فرمون, گر

تخت  یبه اتاقم رفتم و رو می, پدر مادرم خونه نبودند. مستقدمیرس یوقت ذره که حالم بهتر شد به سمت خونه حرکت کردم.

کردم. مطمئن بودم که  یپول رو جور م ایدادم  یبه پلبس خبر م دیبا اینداشتم  شتریکردم دو راه ب یفکر م یولو شدم. هرچ

. ضمن یمونم دست خال یوسط من م نیرها هم پشت مادرش و ا عاًیو طب ادیخبر بدم, مادره پشت پسرش درم سیاگه به پل

 ضافهبه مشکالتش ا یرها و خانوا ده ش دردسر ساز بشه و من دوست نداشتم مشکل یتونست برا یم سیکه حضور پل نیا

بهم  یپول نیآورد همچ یماجرا رو در نم ینبود اما اونم تا ته و تو یزیپدر من چ یپول برا نیموند راه دوم. ا یکنم. پس م

. میداشت یباهاشون رفت و آمد خانوادگ یشناختن و حت یاونا همه دوستام رو م دیرس یهم به ذهنم نم یدروغ چیداد. ه ینم

واسه هدر دادن نداشتم. هر  یکردم؟ وقت یم کاریچ دیخواست, پس با یمقدار پول نم نیاآدم هم  هی هید ی, حتیاتفاق چیه

 یاز دستش بدم. اونقدر با خودم فکر کردم تا باالخره دم دما شهیهم یلحظه ممکن بود اون مردک رها رو بفروشه و من برا

 گفت: یمامانم که م یصبح خوابم برد. با صدا

 شده؟ یزیچ مانیا _

 باز کردم. دوباره گفت: چشمامو

 حالت خوبه؟ _

 و گفتم: دمیسمتش چرخ به

 آره, چطور مگه؟ _

 . نگرانت شدم.یموقع بخواب نیکه تا ا چوقتیسابقه نداشته ه _

 و گفتم: دمیدفعه از جام پر هی

 مگه ساعت چنده؟ _

 دوازده ظهره! _

 کار دارم. ی, کلیچرا زودتر صدام نکرد _

 خوابه یکه کار داره اِنقدر نم یآدم _

 برد. یصبح خوابم نم یکای, تا نزددمیخواب رید یلیخ شبیآخه د _

 نشده. رتید شتریخب حاال پاشو تا ب _

و بعد از عوض کردن لباسام, از خونه خارج شدم.  دمیبه سر و صورتم پاش یرفتم. آب ییستشوتخت بلند شدم و به سمت د از

تونستم برم سراغ دوستام چون  یبهم نه نگه. اما فقط م یکردم. اونقدر خانواده م اعتبار داشتند که کس یپول قرض م دیبا

 یکه چرا به خودش نگفتم و به دوستاش رو زدم. بعد از کل نیشد. ا یمن بد م یراب نیگفتن و ا یپدرم قطعاً بهش م یآشناها

 یادیجور کنم هنوز هشتصد تا مونده بود. مستأصل و درمونده بودم. وقت ز ونیلیم ستیبدو بدو کردن تا شب تونستم فقط دو
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بعد از شام, کنار  زدم و ایدل رو به در نمیکردم. واسه هم یترکشم که پدرم بود رو هم امتحان م ریت نیآخر دینداشتم و با

 مکث گفتم: یبود, نشستم. با کم ونیزیتلو یپدرم که مشغول تماشا

 بابا... _

 گفت: دید یکه اخبار م همونجور

 بله؟ _

 مقدار پول الزم دارم. هیمن  _

 ه؟یمگه حسابت خال _

 خوام. یم نایاز ا شترینه...ب _

 خب چقدر؟ _

 هم خودم داشتم گفتم: یتومن ستیاونجا که دو از

 ششصد تومن. _

 نگاه کرد و گفت: بهم

 تومن؟؟؟ ونیلیششصد م _

 رو به نشونه بله تکون دادم که گفت: سرم

 ؟یخوا یم یواسه چ _

 مِن مِن گفتم: با

 خوام کمکش کنم. یاومده که م شیاز دوستام پ یکیواسه  یمشکل هی _

 شده؟ یکدوم دوستت؟ چ _

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 دم زود پستون بدم. ی. قول مدیپول رو بهم قرض بد نی, لطفًا ادشیشناسیشما نم _

پول رو  نیبدونم ا دیمن به عنوان پدرت نبا ی. ولیاز حسابم بردار یبر یتون یصبح م سمی, چکش رو بنوستیبحث پول ن _

 ؟یخوا یم یواسه چ

 بدم. حیتوض یکه بخوام واسه هر کار ستمیبچه ن گهیمن که د _

 .مشیشناس یکه ما نم هیک نیبدونم؟ الاقل اسم دوستت رو بگو؟ ا دینبا من نامحرمم؟ یعنی _

 بلند شدم و گفتم: تیشه, با عصبان یم ینجوریدونستم ا یم

 خودتون. یاصال نخواستم, پولتون اَرزون _

 به اتاقم برم که مامانم گفت: خواستم

شده؟ ما  یچ یبهمون بگ یخوا ی. نمیروز ناراحت و توهم هی, یخند یو م یروز سرحال هی, یشد بیعج یلیمدته خ هی _

 .مینگرانت

 به مامانم گفتم: رو

 خوام, خوب شد؟ ی, پول خواستم که اونم اشتباه کردم. عذر مییبنده خدا هیفقط واسه حل مشکل  ستین میچیمن ه _

, فقط یکه شانسم رو امتحان کنم. بدبخت نداشتم یده اما چاره ا یپول نم ایراحت نیدونستم پدرم به ا یبه اتاقم رفتم. م و

 امکیس شیگرفتم فردا پ میتونستم بفروشم, خونه و مغازه, هنوز سنداش به نام پدرم بود. تصم یبه نام من بود که م نیماش

که داشتم, فعالً دهنش رو  یونیلیو چهارصد م نی. بعدم با دادن ماشارمیدر ب دلششاپ رو از  یکاف هیقض یجور هیبرم و 

 ش هم جور کنم و رها رو از دستش نجات بدم. هیببندم, تا بق

 یبودم. باالخره حوال ریشرکتش ازم کمک خواست. نتونستم بهش نه بگم. تا ظهر درگ یاز کارا یسر هیآرش واسه انجام  صبح

جواب نداد.  یزنگ زدم کس یدر رفتم. هرچگذاشتم و به سمت  یرو کنار نیبه سمت خونه رها حرکت کردم. ماش  کیساعت 

بود.  به ساعت  دهیفا ینکرده باشه.انتظار ب یکار احمقانه ا امکیکه س ردمک یمنتظر موندم. خدا خدا م نیهمونجا کنار ماش

زد چه برسه به آدم. هم گرسنه بودم  یپرنده پر نم یحوال نینبود. اصال ا یخبر چکسیداد اما از ه ینگاه کردم, سه رو نشون م
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که اون روز تو بغل مامان رها بود, داره به سمت  ییهمون دختر کوچولو دمیبرم که د نیهم خسته, خواستم به سمت ماش

 جلو رفتم و گفتم: یداد. منم چند قدم رییرو به سمتم تغ رشیمن, مس دنیخوشحال شدم. با د ی. کلرهیخونه م

 سالم خانوم کوچولو _

 قرمز بود. با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: یحساب چشماش

 .ادمهی یشناسم. اونروز که خونه مون بود یمن شما رو م _

 زدم و گفتم: یلبخند

 ه؟یخانوم اسمت چ نمیخب خدا رو شکر...بب _

 .حانهیر _

 هستم. مانیخوشبختم منم ا _

 زانوهام درست مقابلش نشستم تا هم قدرش بشم. بازوهاش رو گرفتم و گفتم: یرو بردم جلو و اونم باهام دست داد. رو دستم

 .ستیخونه تون ن چکسیه نکهیمنتظرم اما مثل ا نحایوقته ا یلیرها کجاست؟ خ یشه بگ یجون م حانهیخب ر _

صورتش رو با دستهام قاب  ی. با نگراندیکردن. تمام تنم لرز هیشدند. شروع کرد به گر یاز چشماش جار دیمثل مروار اشکاش

 کردم. اشکاش رو پاک کردم و گفتم:

 واسش افتاده؟ یشده؟ تو رو خدا بگو رها کجاست؟ اتفاق یچ _

 هاش گفت:  هیگر یاز البه ال دهی, بردهیو بر یسخت به

 ما...ما...نم... مُر...د. _

 گفتم: ادیفر با

 که اومدم خوب بود. شیچرا؟ چند روز پ ؟؟؟یچ _

 کرد, گفت: یم هیگر که همونطور

 شه حرف زد. ینم نجای, اادیب امکیترسم,  هر لحظه ممکنه س یم م؟یبر نجایشه از ا یم _

 , آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:نمیتونستم تو چشماش بب یو ترس رو م التماس

 .میسوار بش میبر ایباشه...ب _

 .میاز اون منطقه خارج شد یادیو با سرعت ز میکردم. هر دو سوار شد تشیهدا نیسمت ماش به

 

 رو متوقف کردم و گفتم: نیپارک, ماش هیاز خونه شون فاصله گرفتم, کنار  یحساب یوقت

 شده؟ یخب... حاال بگو چ _

 برداشته بود, اشکا و دماغش رو پاک کرد و گفت: نیکه از ماش یدستمال با

خواست  یدلم م یلیرو برپا کنم. خ دهیاز رفقا, مزا یکیاومد خونه, به رها گفت: فردا شب قراره خونه   امکیس یوقت شبید _

 ... فیح یکردم ول یاون پسره هم شمارش رو داشتم و دعوتش م

 .هیگم برنامه م چ ی. حاال صبح بهت میو به خودت برس یخوشکل کن دیبا یلیزد و گفت: واسه فردا خ یلبخند

 کنون به مامان گفت: هیرفت. رها گر به اتاقش و

 خوام فروخته بشم. تو رو خدا کمکم کن. یمامان من نم_ 

 رها رو بغل گرفت و گفت: اونم

 بکنه. ییغلطا نیذارم همچ ی, من نمزمینترس عز _

به رها داد و  یکوله پشت هی. مامان مینشست ییو دوتا میشد داریکرد از خواب ب یم داریمامانم که رها رو ب یشب با صدا نصف

 گفت:

 .یبر نجایاز ا دیپاشو دخترم پاشو با _

 بود, جواب داد: جیکه گ رها

 برم؟ کجا؟ _
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 نیدستش بهت نرسه...تو ا یتا اون عوض یفرار کن نجای. پس بهتره از اامیبر نم ایخوب گوش کن دخترم, من از پس س _مامان

کن. حتماً  دایبرو و اون پسره رو پ نجای..از ایخورده لباس و خوراک هیرو گذاشتم با  میکه جمع کرده بود یکوله تمام پس انداز

 کنه. یکمکت م

 بفهمه... ایاگه س یول _رها

 , زود باش.یبر دیتو به اونش کار نداشته باش. تا هوا روشن نشده با _

بود. من  یلحظه بد یلیکرد. خ یو از من و مامان خداحافظ دی, لباساش رو پوشختیر یکه اشک م یبلند شد و در حال رها

 خواست ازش جدا بشم. اما مامان گفت: یدوستش دارم, دلم نم یلیخ

 به نفعشه... نیا _

 چهار صبح بود که رها از خونه رفت. یطرفا حدوداً

 گفتم: یشدت گرفتند با نگران اشکاش

 شد؟ یخب بعدش؟ بعدش چ _

 با داد گفت: ستیرها ن دید ی, اومد تو اتاق ما. وقترونیخواست از خونه بره ب یم ایصبح که س _

 ه؟یرها کدوم گور _

 هم جواب داد: مامانم

 , نگفتم؟یاز رو نعش من رد بش دی...بهت گفته بودم بایدیرها رو هم د یدیپشت گوشت رو د _

 برداشت و گفت: زیشده بود به سمت مامان خ یعصبان یکه حساب امکیس

 ؟یداد شی؟ نکنه فراراحمق؟ هان یکرد کاریتو چ _

 باشه. نجایکه ا نهیآره, تو جوب بخوابه, بهتر از ا _

 و گفت:  دنیشروع کرد به خند امکیس

 .یگور خودت رو کند نکارتیتونه بره...با ا ینم یدور یکنم, جا یم داشیسنگم باشه پ ریز _

تر بود.  یقو یلیاز مامان خ امکی. سدمیگفتن که من نفهم ییزایچ هیشدند.  ریبه سمتش حمله ور شد. با هم درگ مامان

 هیخسته شد, مامان رو پرت کرد  یبود. وقت دهیفا یکردم و التماس, که کتکش نزنه اما ب یم هیکتکش زد. من فقط گر یحساب

 یو گونه هاش ورم کرده بود. نم ومدی. حالش اصالً خوب نبود. از لبش خون مشطرف دمیدو عیرفت. سر رونیگوشه و از خونه ب

 گفت: یکنم. مامان به سخت کاریچ دیدونستم با

 . زود باش.ادی... به صاحبخونه زنگ بزن, بحانهیر _

 .مارستانیرو گفتم و اونم زود اومد, مامان رو برد ب انیرفتم از دفتر تلفن شماره ش رو برداشتم و بهش زنگ زدم. جر عیسر

 اومد خونه و گفت: ایدو ساعت بعد هم س یکی

 .میمامان رو خاک کن دیبا میپاشو بر _

 یبچه برا نی. ادیرس یبه ذهنم نم یدلدار یبرا یواژه ا چیبهش بگم. ه یدونستم چ یهق هقش بلند شد. نم یصدا دوباره

 شدند, که خودش ادامه داد: یاشک از چشمام جار یبود. سرم رو گذاشتم رو فرمون و قطره ها کیکوچ یلی, خیبدبخت نهمهیا

 یخونه نبود, چون ما همه برا یکس نیکه گفت نیو صابخونه و البته گورکن, ا اهی. فقط من بودم و سمیهم به قبرستون رفت با

 .دمیاومدم شما رو د یو خودش رفت. وقت ابونیمن رو رسوند سر خ ای. بعدش سمیبه قبرستون رفته بود یخاکسپار

 که داشتم گفتم: یبغض بد با

 ومد؟یاون ن ؟یبابات چ _

 مکث گفت: یکم با

 یم دادیداد و ب شهیبشه, هم ریهم موادش د یخوابه. وقت ایگه  یپر پوچ م ای وفتهیگوشه م هیکشه که  یمواد م یاون وقت _

 یکنه تا دلمون براش م یکشه, اونقدر التماس م یگوشه و درد م هی وفتهیهم نداره. م نکارایاما حاال توان ا زدیکرد و ماها رو م

 زنده؟! یُمرده ست و ک یدونه تو خونه ما ک ی.اون اصال نم..میرسون یسوزه و بهش مواد م

 تو چند سالته؟ نمیبب_
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 هشت سال. _

به برادرزاده م که  یدلم براش سوخت. وقت یلیخ بت؟؟؟؟یمص نهمهیبچه هشت ساله و ا هی. دیکش ریمن... قلبم ت یخدا یوا

 تا کجا!!!! ضیتبع میفهمد یکردم, تازه م یهمسنش بود فکر م

گاهشون بشم  هیخواستم تک ی. مرمیخودم بگ تیدو تا خواهر رو تحت حما نیکنم و ا دایشده رها رو پ یگرفتم هرجور میتصم

 فکر نکردم و گفتم: یچیرو بچشن. به ه یتا بتونن طعم خوشبخت

 ؟یکن یبا من زندگ یخوا ی...محانهیر _

 شد. با لبخند گفت: دایتو چشماش هو یاز خوشحال یبرق

 شه؟یمگه م _

 . میکن دایمن, تا رها رو پ شیپ ایخونه. ب یبرگرد ستیآره, فعالً الزم ن _

 اگه بفهمه... امکیس یول _

 حرفش تموم بشه, گفتم: نذاشتم

 تونه بکنه. ینم یغلط چیکه سر مامانت آورده, مطمئن باش بفهمه هم ه ییفهمه, نگران نباش. بعدم با بال یاون نم _

 مثل شما. یآدم مهربون شیپ امیباشه من که از خدامه ب _

 و گفتم: دمیخند

 خونه مون. یبه سو شیپس پ _

رو باز کردم  کیو  ی. در واحد سمیو با آسانسور به طبقه پنج رفت نگیرو گذاشتم پارک نیسمت آپارتمانم حرکت کردم. ماش به

 یبراش مثل بهشت م نجایو اون, ا دونستم یرو لونه مرغ م نجایخونه ذوق کرده بود. من ا دنیاز د یوارد شد. کل حانهیو ر

 موند. در رو بستم و بهش گفتم:

 ؟یحموم کن ییتنها یبلد _

 بله بلدم. _

 کنم. دایواسه خوردن پ یزیچ هیخب پس برو حموم, تا منم  _

 چشم. _

سفارش  خونه رفتم و دو پرس چلو کباب کیبه رستوران نزد نمیگرسنه بودم که حوصله پخت و پز نداشتم. واسه هم اونقدر

دست  هیرفتم داخل و  عیمغازه اجناس بچگانه افتاد. سر هیکه چشمم به  دمیچرخ یدادم. تا آماده شدن غذا اون اطراف م

دم و به رستوران برگشتم. غذاها رو گرفتم و اومدم خونه, خواستم به واحدم یهست, خر حانهیکردم اندازه ر یکه فکر م یلباس

 نگهبان متوقفم کرد: یبرم که صدا

 ...ایشد دایکم پ یلیخ نورایاز ا مانیبه, آقا ا _

 گفتم: یلبخند با

 .رمیکم درگ هی گهیخب د _

 ؟یمهمون دار _

 رفت سفر, بچه ش رو سپرد به من. یم یچند روز دیداشت. با یکار تیمامور هیاز دوستامه,  یکیاره بچه  _

 , خدا حفظش کنه.دمشیبله د _

 بابام رو ندارم. یرایخودمون باشه... حوصله گ نیآقا رحمان, ب ممنون...فقط _

 بزنم! یبه بابات حرف یدید یچشم آقا...رو چشمم, کِ _

 و گفتم: دمیخند

 ممنون. _

 ینم یزی, چومدمیکه با دوست دخترام هم م ییگفت, فضول بود اما دهن لق نبود. وقتا یبه سمت خونه راه افتادم. راست م و

 رو صدا کردم و گفتم: حانهیقابل اعتمادم بود. وارد خونه شدم. ر ییجورا هیگفت و 

 ؟یهنوز حموم ؟ییکجا _
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 اومد و گفت: رونیاتاق خواب ب از

 .نجامیا _

 بود. لباسا رو بهش دادم و گفتم: دهیخودش رو پوش فیکث یلباسا دوباره

 شپزخونه واسه ناهار.آ ایرو بپوش و ب نایا ریباشه. بگ زیتم دی, لباساتم بایشد زیخودت تم _

لباس  نیذوق کردم. چقدر ا یحساب دنشیوارد شد. با د حانهیکه ر زیم یو گذاشتم رو دمیو غذا رو تو ظرف کش دمیرو چ زیم

 گفتم: یزیام نی. چقدر خوشکل شده بود. با حالت تحسومدیبهش م

 .یخانم چه خوشکل شد حانهیبه به ر _

 و گفت: دیخند

 قشنگن. یلی, خیمرس _

 .زیسر م ای. بزمیقابل نداره عز _

شناسه. غذا رو  یهم, نم نهیاو رو بب امکیاگه س یحت لیشکل و شما نی. مطمئن بودم با امیو مشغول خوردن شد مینشست

 یک دمیکه نفهم دمید یم ونیزی. داشتم تلودیتخت من, خواب یتو اتاق خواب, رو حانهیکاناپه ولو شدم و ر یو من رو میخورد

 داد. جواب دادم: ینُه رو نشون م یبود و ساعت گوش مامانمشدم.  داریب میزنگ گوش ید. با صداخوابم بر

 بله مامان. _

 ؟یپول انقدر ارزش داره که به خاطرش قهر کن یعنیتو بچه؟  ییکجا _

 راحتترم. نجایقهر نکردم مامان جان, خونه خودمم. ا _

 خونه. ایآخه؟ پاشو ب یچ یعنی ایمسخره باز نیا _

 .دی. دست از سرم بردارستمیبچه ن گهیمن د _

 خونه. ایب دهیبابات پول رو م _

 , فعالً ادیالزمش ندارم, ممنون. االنم خوابم م گهید _

 ریحال و روزم دوباره بهم گ دنیخواستم جلو چشمشون باشم. چون مطمئناً با د یرو قطع کردم. نم یگوش یاز خداحافظ بعد

 نیا ریرها شده بود و تمام مدت فکرم درگ میدادم. آخه من تمام زندگ یم حیرو ترج ییکه داشتم تنها یطیدادن. با شرا یم

 کنه. یخواد زندگ یآدم ناجور, چطور م نهمهیشهر درندشت با ا هی یتنها،  تو خترد هی! کنه؟یم کاریبود که االن کجاست و چ

برام شر بشه.  دمیترس یباهاش نداشتم و هم م یخبر بدم. چون هم نسبت سیتونستم به پل ی. نمدیرس یبه ذهنم نم یراه چیه

پاره کرده و حفظش هم  امکیدونستم که اونم شماره من رو به خاطر س یهم ازش نداشتم. م یشماره تماس ایعکس  چیه

کردم.  یو بردم و فکر مموهام فر یو نگران بودم. دستام رو تو شونی. پرتگرف ی. چون اگه حفظ بود قطعاً باهام تماس مستین

 اومد و گفت: رونیاز اتاق ب حانهیر دمی. خواستم به سمت اتاق خواب برم که ددیبه ذهنم رس یزیدفعه چ هی

 سالم آقا. _

 کردم دلشوره م رو پشت لبخند پنهان کنم و گفتم: یسع

 ...کارت دارم.شمیپ ایلحظه ب هی, زمیسالم عز_

 چشم. _

 کاناپه نشست. بهش گفتم: یکنارم و رو اومد

 ؟یکه مامانت خاکه رو بلد یتو اون قبرستون _

 بله بلدم. _

 زنهیهست به خونه تون سر م یقیاز حال و روز تو و مامانت باخبر بشه, به هر طر نکهیکنم رها حتمًا واسه ا یمن فکر م نیبب _

 قبرستون رو بلده که؟ نمی... ببرهیبفهمه مامانت فوت شده, حتماً به سر قبرش م یو وقت

 کار, جاش رو بلدن. یمثل ماهاست, همه بچه ها یکس و کار یب یبله, اون قبرستون مخصوص آدما _

 تکون دادم و گفتم: یتأسف سر با

 .ادیتا رها ب میسیوا کیکش دیاونجا. با میبر دیبه نظرم با _
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 ؟یچ ومدیاگه ن _

 یلیدونم که تو و مامانت خ یکه من ازش دارم, م ی. با شناختادیکه ب میشبا دواریام دیرسه, با یبه ذهنم نم یا گهیراه د _

 .ادیمرگ مامانت رو بفهمه, مطمئنم که م هی, پس اگه قضدیبراش مهم

 .ادیب شاالیدلم براش تنگ شده, ا یلیخ _

 .میخب, پس آماده شو تا بر _

که  یو بعد, به سمت آدرس میگرفتم که گرسنه نمون جی. سر راه دو تا ساندومیو حرکت کرد میشد نیسوار ماش حانهیر با

 یجا هیهم وجود داره.  ییجا نیدونستم که همچ ی. تا اون روز نممیدی. باالخره به قبرستون رسمیداد, راه افتاد یم حانهیر

 گفتم: حانهیرو گرفت. به ر ودمپرت و دور افتاده, سوت و کور, غم همه وج

 بهشت رضا؟ دیبر یون رو نمچرا مُرده هات نجا؟یآخه, چرا ا _

 نجایمثل ما, ا ییپوال یرو دولت داده واسه ب نجای. امیپوال ندار نی. ما هم که از امیقبر بخر دی, باهیآخه اونجا قبراش پول _

 .هیقبراش مجان

 ی. وجود چند فانوس, سر بعضمیبه سر خاک رفت حانهیدفن مُرده هم پول کارساز بود. به همراه ر یراه گلوم رو بست, برا بغض

که جرمشون  یی. آدماختمیآدما اشک ر نیا یبیغر یرو روشن کرده بود. نشستم و فاتحه خوندم. برا طیمح یکم هیاز قبرها, 

 کرد. بغلش کردم و گفتم: یم هیقبر و گر یکرد. افتاده بود رو یم یتاب یب یلیخ حانهیبود. ر یپول یفقط ب

 شه. ی. ناراحت منجاستیروحش ا . مامانتزمیآروم باش عز _

نداشته باشه, پشت چند درخت  دیکه د یگوشه ا هی. میرفت نیرو پاک کردم. دستش رو گرفتم و باهم به سمت ماش اشکاش

 دهیهوا و وجود درختا, د یکیو تار نیرنگ ماش یاهیاما خوشبختانه س نمیقبر رو بب یتونستم به راحت یتوقف کردم. من م

. تمام مدت چشمم به قبرستون بود. کم کم میو مشغول خوردن شد میاشتها رو برد جیرو سخت کرده بود. ساندو نیشدن ماش

کردم فکرم درست باشه و  یرو دادم عقب تا راحت تر بتونه بخوابه. ساعت دوازده بود. خدا خدا م یبه خواب رفت. صندل حانهیر

ساعت سه  یبود که داشتم. حوال یراه تنها نی, اادیموندم تا باالخره ب یم نجای. هرچقدر الزم بود اادیوداع با مادرش ب یرها برا

کم هوا بخورم و خواب از  هیشدم تا  ادهیپ نیخوابم گرفته بود. از ماش یتوان باز بودن رو نداشت. حساب گهیشب, پلکهام د مهین

افتادم,  اهبه سمت قبر ر یره. با خوشحال یداره به سمت قبر مادر رها م یکیسرم بپره. در حال قدم زدن بودن که متوجه شدم 

نرفته بودم که متوجه اشتباهم شدم. دو نفر  یلیشکرت. هنوز خ ایتونست باشه, خدا ینم یحتماً رهاست, آخه جز اون کس

 یچ نجایشب ا نوقتینن باشن؟ اتو یم یک نایا یعنیکم رفتم جلوتر و خودم رو پشت درخت پنهان کردم.  هیبودن, دو تا مرد. 

که باهاش بحث کرده بودم و مرد دوم  هیاز اون مردا همون صاحبخونه ا یکی دمی, دمدنکه خوب جلو او یخوان؟. وقت یم

چه  نیشد. آخه ا خیافتاد به جون قبر. مو به بدنم س لیکه با کلنگ و ب دینکش یبه اصالح گورکن بود. طول اینگهبان قبرستون 

خواستم برم جلوشون  خوان؟یم یاون بدبخت چ زهمگه؟ از جنا ستنیمسلمون ن نایکنن؟ ا یدارن نبش قبر م یسه چوا ه؟یکار

 رونیخوان بکنن. بعد از نبش قبر جنازه رو از خاک ب یم کاریچ نیزود منصرف شدم. با خودم گفتم بذار بب یول رمیرو بگ

 هکه جنازه نشست. از ترس قلبم ب دمی, دیکفن رو باز کرد, در کمال ناباور یآوردند. صاحبخونه نشست کنار جسد و بندها

. اصالً دمیکش قیدادم و چند نفس عم هیبه درخت تک دارم؟یب ای نمیب یمُرده, زنده شده؟ دارم خواب م یعنیخدا  ایتپش افتاد, 

رو  فیک هیافتادم؟! صاحبخونه  ریکه توش گ هیچه برزخ گهید نیا ای. خدادمیفهم یکارا رو نم نیا یکرد. معن یمغزم کار نم

 انداخت سمت مادر رها و گفت:

 توش لباسه, بردار بپوش. _

که  ییبا لباسها قهیاونجا بود, رفت. بعد از چند دق یکیکه در نزد یواریرو برداشت و به پشت د فیرها با همون کفن, ک مادر

 بود, برگشت و گفت: دهیپوش

 !؟یایزودتر ب یتونست یشدم. نم یداشتم خفه م ؟یهمه وقت کجا بود نیا _

 جواب داد: صاحبخونه

 , بعدم واست راه هوا گذاشته بودم که.امیتونستم ب یروز روشن که نم _

 مُردم. یم یجد یوحشتناکه. داشتم جد یلیخ نییاصال هوا نبود, اون پا یول _
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 .یتا آخر عمرت راحت گهیدر عوض ارزشش رو داشت. د _

. مادر رها, کفن رو به درون قبر پرت کرد و گورکن مشغول پُر کردن قبر شد و دوباره اون رو به شکل اول دندیندخ ییدو تا و

 خوب دور شد, مادر رها گفت: یاز صاحبخونه گرفت و رفت. وقت یپول هیبرگردوند. بعدم 

 شد؟  یخب چ _

 .گمی, تو راه بهت ممیبر ایب _

 ؟یپولم رو آورد _

 قرارمون صبح تو حسابته. نگران نباش, طبق _

رو  ییزایو منگ بودم. چ جیآوردم. کامالً گ یجلوتر پارک بود, حرکت کردند. اصالً سر در نم یکه کم ینیبه سمت ماش ییتا دو

رفتم و  نیبه سمت ماش عیسر یلیخ نمیآوردم. واسه هم یماجرا رو درم یته و تو دیکردم. با یبودم, باور نم دهیو شن دهیکه د

نشم.  دهیو چراغ خاموش, پشت سرشون برم تا د ادیکردم با فاصله ز ینبود. سع چکسیه ابونیپشت فرمون نشستم. تو خ

 ادهیپ کیهتل ش هی یساعت, زنه رو جلو میکنه. بعد از ن بشونیبخواد تعق یدادن که کس یرو نم نیهرچند اونا اصالً احتمال ا

 دایخونه ش رو پ تاًی. دنبالش راه افتادم تا نهامکرد یم بیصاحبخونه رو تعق دیبودم. پس باگرفته  ادیهتل رو  یکرد و رفت. جا

از کاخ نداشت.  ی, دست کمیخونه باغ سه طبقه سلطنت هیباشه.  یخونه ا نیمرد, صاحب همچ نیشد که ا یکردم. باورم نم

چرا  دارهکاخ  هیمشهد  یجا نیتو بهتر یباشه. وقت میثروت عظ نیا یمرد با ظاهر نامناسبش دارا نیکه ا رمیتونستم بپذ ینم

 وونهید دی. شادمید یکابوس م دی. شاومدیبا هم جور در نم یچیکه خونه رها بود باشه؟!. ه یا غولهیب هیمحتاج اجاره  دیبا

. ومدیبا هم جور در نم یچیذاشتم کنار هم, ه یمعادالت رو م نیا یبه صورتم زدم اما خواب نبودم. وقت یلیچند تا س هیشدم. 

دونست و قطعاً از ترس لو رفتن هم که شده, حرف  یرو م زیبا مادر رها صحبت کنم. اون همه چ برمبود که  نیکار ا نیبهتر

 ینقطه ضعف استفاده کنم. ب نیتونستم از ا یو من م ومدیکه خودشو مُرده جا زده بود, جرم به حساب م نی. باالخره ازدیم

 گفتم: ششدم و به مسئول رشیمت هتل راه افتادم. وارد پذبه س یدرنگ چیه

 کار دارم. نجایاالن اومدن ا نیکه هم یمن با خانوم دیببخش _

 کم نگاهم کرد و گفت: هی

 کدوم خانم؟ اسمشون؟ _

 کمرنگ هم سرش بود. یشال آب هیشد.  نجایوارد ا شیساعت پ مین نیدونم اما هم یاسمش رو نم _

 کم فکر کرد و گفت: هی

 .دیپس بهتره بر دیدون ی. اگه اسمشون رو نممیکن جادیواسه مهمانامون مزاحمت ا میتون یما نم _

 کنم. ی. خواهش منمیرو بب شونیا دیمن با دینیبب _

 .رونیب دیمحترم تا حراست رو خبر نکردم بر یآقا _

دونستم. از هتل خارج شدم و تو  یرو هم نم کشیاسم کوچ یدادم من حت یهم بهش حق م یبودم از طرف یطرف عصبان هی از

. دیکه افتاده بود کامل خواب از سرم پر یی. با اتفاقاسادمیوا کیدر کش ی. جلورونیب ومدیمنتظر موندم. باالخره که م نیماش

مادرش... نه تا کل  دیفهم یانداختم. اگه م حانهیبه چهره معصوم ر یحوادث برام قابل هضم نبود. نگاه نیکدوم از ا چیاصالً ه

گرفتم به خونه برگردم و  میتصم نمیخوام ضربه بخوره. واسه هم یبفهمه. نم یزیبچه چ نیبذارم ا دینبا دمیماجرا رو نفهم

رو گذاشتم تو تختم و خودم به آشپزخونه  حانهیررو روشن کردم و به خونه برگشتم.  نیمادرش. ماش دنید یبرا امیصبح تنها ب

زنگ در  یصبح شد. با صدا یک دمی. اونقدر فکرم مشغول بود که نفهمدمیشربت برداشتم و همونجا سر کش وانیل هیرفتم. 

 گفت: دنمیمتوجه ساعت شدم. هفت بود. در رو باز کردم. نگهبان ساختمون با د

 جان...نون تازه گرفته برات. مانیا ریسالم صبح بخ _

 .یسالم آقا رحمان, دستت درد نکنه لطف کرد _

 یبرا ادداشتی هیآورد. نونا رو گذاشتم تو سفره و  یبودم برام نون م نجایا یوقت شهیو ازش گرفتم و در رو بستم. هم نون

 نوشتم: حانهیر
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راحت باشه. صبحونه ت آماده  المیکنم که خ ی. در خونه رو قفل مگردمیو زود بر م رمیکار دارم. م ییدختر گلم من جا  _

 .زمیبهم زنگ بزن عز یداشت ی. کارسمینو ی, بخور. شماره م رو برات میشد داری. هر وقت بزهیم یرو

 یمنتظر نشسته بودم که طرفا نیماش یکه مادر رها بود حرکت کردم. تو یرو گذاشتم کنار بالشش و به سمت هتل کاغذ

 یدونستم قطعًا نم یرو نم انیزده بود. اگه جر یپیشدم و به سمتش رفتم. عجب ت ادهیپ عیاومد. سر رونیساعت ده از هتل ب

 شناختمش. خودم رو رسوندم مقابلش و گفتم:

 سالم.  _

 رو برداشت و گفت: شیآفتاب نکیشوکه شد. ع یحساب دنمید با

 ؟یکرد دایاز کجا منو پ ؟یکن یم کاریچ نجایتو؟؟؟ تو ا  _

 .نیمن جواب بد یاگه شما هم به سواال دمیبه همه سواالتتون جواب م  _

 گفت: ییپررو با

 برو کنار آقا, مزاحم نشو.  _

 بره که گفتم: خواست

 گردم. یبرم سیباشه, پس با پل  _

 . بهم نگاه کرد و گفت:سادیوا

 ؟یخوا یم یاز جون من چ _

 ؟یدار یبه مُردن؟ با اون صاحبخونه چه رابطه ا یرها کجاست؟ چرا خودتو زد _

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 .یگم. فقط قول بده تو دردسرم ننداز یبهت م یبدون یارو که بخو یزیباشه, هر چ _

 خوام, حوصله دردسر هم ندارم. یندارم. فقط رها رو م یخانوم من با تو کار نیبب _

 .میهتل, اونجا با هم حرف بزن یتو الب میبر ایباشه, ب _

 داد و بعدم خطاب به من گفت: ی. مادر رها سفارش چامینشست ی. تو البمیبه سمت هتل حرکت کرد ییتا دو

 بگم؟ یخب چ _

 از اول بگو. زو؟یهمه چ _

 باشه, پس خوب گوش کن: _

اسمش شد بچه کار.  یکس و کار, که از همون سه سالگ یبچه ب هیکردم.  یآقا محمود کار م شیخودم رو شناختم پ یوقت از

فروخته  ی. آخر شب هم هرچگهید یزایچ یلی, گل, عطر و خگاریفروختم. س یمختلف م یزایو چ ستادمیا یسر چهار راهها م

کردند.  یکه اونجا بودند, واسه او کار م ییکردم. نه تنها من بلکه همه بچه ها و زنها و مردا یآقا محمود م میتقد دیبودم, با

گفت:  یم شهینزد. هممن رو به اسم صدا  چوقتی. همیبه حرفاش گوش کن میآخه بهمون جا و غذا داده بود و ما مجبور بود

پدر مادراشون به  ایشدن  دهیدزد رشگاهاز پرو ای نجایا یگفت: همه بچه ها یکلمه متنفر بودم. م نی, و من از ایبچه حروم

شب سرد  هیکه  ییگفت: فقط تو یکنن. م یکار م نجایمادر( ا ایاز اونا)پدر  یکیکه با  نیا ایخاطر فقر اونا رو فروختن. 

 ونیرو مد تیمن نجاتت دادم و االن همه زندگ ی. ولیریخواستن بم یکردم.معلومه که م داتیزمستون از تو سطل آشغال پ

 ادامه بدم. مادر رها ادامه داد: میباشم و به زندگ یکردم قو یمن سع یسخته. ول یلیبچه خ هیحرفا تحملش واسه  نی. ایمن

 ا محمود صدام کرد و گفت: روز آق هیپونزده ساله بودم  یوقت

خواد  یو ازت خوشش اومده. م دهیهم خرپوله, تو رو د یلیاز رفقا که خ یکی, شانس در خونه ت رو زده. یبچه حروم نیبب _

 . حله؟تیسر خونه زندگ یر یکنم و م یشناسنامه برات جور م هی. یزنش بش

 آقا. نیشما بگ ی: هرچگفتم

بشم.  شهیمرد عاشق پ هیبهم رو کرده و قراره خانوم خونه  یکردم خوشبخت یبرم. فکر م نجایخوشحال بودم که قراره از ا یکل

 کنم, بهم گفت: مشیتقد یکرده بودم و دو دست یکاسب یکه با هزار بدبخت ییآقا محمود تا پوال شیرفتم پ یچند روز بعد وقت

 فردا ساعت چهار آماده باش واسه عقد. _
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. میبرد. ساعت چهار همراه با آقا محمود به محضر رفت یخوابم نم یابم رفتم. تا صبح از خوشحالو گفتم و به محل خو یا باشه

شناسنامه ش رو به  یوقت ی, اول فکر کردم پدر داماده ولدنشیهم نشست رو به روم. با د اهامیو مرد رو یصندل ینشستم رو

 یجا خوردم ول یلیکوتاه. خ یالغر و قد ی, اندام یجو گندم یهاپنجاه ساله با مو باًیتقر دمر هیخود داماده.  دمیعاقد داد, فهم

 عاقد گفت: ی, اخالق و پول مهمه که حتماً داره. وقتستیبعد به خودم گفتم: سن و سال که مهم ن

 لم؟یفرخنده خانم وک _

 کردم آقا محمود بهم زد و گفت: سکوت

 ؟یگ یدخترگلم, بله نم _

شناسنامه  هینداشتم. محمود شناسنامه م رو به اسم خودش گرفته بود.  یاسم چیفرخنده منم. آخه تا اون روز ه دمیفهم تازه

مدلش  نیآخر نیکردم و به همراه ناصر, سوار ماش یمن. بعد از اونجا از آقا محمود خداحافظ تیکه شده بود همه هو یجعل

 و گفت: دیشدم. بهم خند

 .یباش یو زن زندگ یرایدر ن یبچه باز دوارمیام _

. دیرس یو باشکوه به نظر م یسلطنت زیبود. همه چ بایبزرگ و ز نجایبودم. چقدر ا وارای, فقط محو در و دمیوارد خونه شد یوقت

بود. بچه هاش واسه کار  ریگ نیزن هم داره و من زن سومشم. زن اولش رو جا افتاده و زم گهیکه آقا دوتا د دمیتازه اونجا فهم

 لیو افاده. انگار از دماغ ف سیف یرو نداشت. زن دومش جوونتر و رو پا بود اما خدا یو کس درفته بودن سیبه پار لیو تحص

 یکیخواد  یم زیکه من رو واسه دو چ دمیحرفاش فهم یکرد. از ال به ال یناصر رو ناراحت م نینداشت و ا یافتاده. بچه ا

 یلیخ ی. روزهاارمیبراش بچه ب نکهیهم پرستار باشم و هم خدمتکار و دوم ا ییجورا هی یعنیزن اولش رو بکنم  یکارا نکهیا

آقا محمود برگردم. هم دست بزن داشت و هم  شیشد پ یکاش م یکردم که ا یرو اونجا گذروندم. در اون حد که آرزو م یبد

دوا,  دکترو  ید از سه سال زندگجز تحمل نداشتم. بع یکرد و من چاره ا یم رمیگرفت و تحق یم رادیفحاش بود. مرتب ازم ا

 دیدونستم با ی) زن دوم( باردار شده بود. نمشیشم, طالقم داد. مخصوصاً که سوگل یمطمئن شد که نازام و بچه دار نم یوقت

فحش و  یمحمود برگشتم. اول کل شیپ نمیهم جام امن نبود. واسه هم ابونینداشتم و تو خ یپول چیکنم و کجا برم. ه کاریچ

 دیبچه جد یکه نبودم کل یسه سال نیمنّت گذاشتن اجازه داد که دوباره اونجا بمونم. تو ا یبارم کرد و بعدم با کل راهیبد و ب

هم  ی, گاهیخورده دزد هیکردم  یم ییخورده گدا هیاز نو.  یهم رفته بودند. دوباره روز از نو روز ایلیاضافه شده بود و خ

که پنج  امکیبه اسم س یاومده بود دوست شدم. پسربچه ا دیدکه ج ییاز اون بچه ها یکیروز با  هی نکهی. تا ایدست فروش

 هی. میاومد. اکثر مواقع با هم بود ی. ازش خوشم مدیفهم یاز سنش م شتریزبر و زرنگ بود و ب یلینداشت. اما خ شتریسال ب

 روز بهم گفت:

 دارم. یفکر هیفرخنده من  _

 :گفتم

 بگو؟ یچ _

 .رهیدستمون رو نگ یچیکه آخرم ه م؟یبرا محمود کار کن دیچرا ما با _

 م؟یکن کاریپس چ _

 به محمود؟  می. چرا همه درآمدمون رو بدمیکن یواسه خودمون کار م _

 خرج داره. یکه,  زندگ میبر میندار ییخب جا _

 . روش خوب فکر کن.دمیم شنهادیپ هی _

 باشه بگو. _

 .میکن یو برا خودمون کار م میکن یخونه اجاره م هی. میر یم نجایبا بابام ازدواج کن, از ا _

 و گفتم: دمیخند نمیبه نظرم بچگانه بود. واسه هم فکرش

 ؟یتو پول اجاره خونه رو دار _

. خونه ارزون هم هست اتاق هم باشه برا شروع میکن یم دایشهر پ نییخونه پا هی. نطوریمقدار پس انداز دارم, بابام هم هم هی _

 .هیکاف
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 شه که. ینم امکیس یگ یم یچ _

خودمون کار  گهیبچه, د دیبا خر میکم که گذشت و پول جمع کرد هی. میکار محمود رو بکن میتون یفرخنده ما م نیبب _

 ...میو فقط پول جمع کن مینکن

 نگفتم ادامه داد: یزیچ

 روش فکر کن. _

 یچرا محمود بخوره؟! اگه اون تونسته پس ما هم م حق داشت. امکیبه نظرم مسخره اومد اما کم کم وسوسه شدم. س اولش

رو قبول کردم. باباش  شنهادشیپ نمیباشم. واسه هم نجایتونستم ا ی. امتحانش که ضرر نداشت. باالخره تا اخر عمر که نممیتون

( ازدواج امکیس ی)بابادی, با سعارهیتونست کار کنه و خرج خودش رو در ب یاالن نبود. م یاون موقع هم معتاد بود اما به بد

 دایمناسب که به پولمون بخوره پ متیرو, با ق یدیکه د یو باالخره خونه ا می. به چند تا بنگاه سر زدمیکردم و از اونجا رفت

 یتمام وقت کار م یخوب بود. سه نفر یلیخ لیاومد. اوا یراحت باهامون کنار م یلینبود و خ یری. صاحبخونه ش ادم گمیکرد

 یرو م یو مابق میکرد ی. ازش خرج و اجاره رو کم ممیکرد یم یکیآمدمون هم بد نبود. آخر ماه, تمام پوال رو . در میکرد

م  مخونهه شتریبه کارم نداشت. ب یکار دیبودم. سع یراض میبود. از زندگ امکیکه به نام من و س یبه حساب مشترک میختیر

نوزاد چند روزه وارد  هیبا  امکیکردم, س یشب که داشتم شام درست م هیمنوال گذشت.  نیبود تا شوهر. سه سال به هم

 خونه شد با تعجب گفتم:

 ا؟یس هیک نیا _

 .هیکردم. بچه سرراه داشیپ _

بود,  زونیکه بهش آو ییبود. از لباسا و گوشواره و طالها یخوشکل. واقعًا دوست داشتن دیدختر سف هیرو ازش گرفتم.  بچه

 گفتم: اینذاشتنش. پس حتماً مثل من بچه نامشروعه. به س از فقر سرراه دمیفهم

 ؟یکرد داشیکجا پ _

 شدم. کنار کوچه, بغل جوب, گذاشته بودنش. یداشتم از امامزاده رد م _

 دن. یبهمون پول م شتریب نیبهتر. با ا لوخبیخ _

کهنه و پاره عوض کردم و طالهاشم فروختم. از  ی. لباساش رو با لباسامیجمع, اسمش رو رها گذاشت میاز شام با تصم بعد

دادن. الاقل خرج  یم یادتریسوخت و پول ز یدلشون م شتریمردم ب ینجوری. ایدستفروش ای ییرفتم گدا یفرداش با رها م

 هیو البته کمک محمود, تونستم  یجور کنم. با هزار بدبخت ناسنامهگرفتم براش ش میاومد. تصم یو پوشکش در م ریش

اومدم  یبزرگ شد باور کنه که مادرشم. خب مادرش هم به حساب م ی. تا وقترمیبراش بگ دینامه به اسم خودم و سعشناس

تو خونه و از پس خرج  تاداف گهیشد. اونقدر که د یم شتریب ادشیروز به روز اعت دیبا من بود. سع تشیچون تمام کارا و مسئول

 هیهر بار  ایگرفت  یبه زور پول م ایزد. آخرم  یافتاد به جونمون و فقط م یمواد نداشت, م یاومد. وقت یخودش هم بر نم

کرد دو  یم ینداشت, سع شتریکه هشت سال ب امکیفروخت. س یرو م میبود دهیخر یکه با بدبخت یا هیاز اسباب اثاث کهیت

شد  یباعث م نیداشت و ا یرفتم. چون چهره جذاب یباباش رو هم بکشه. منم که معموالً با رها به سرکار م جوربرابر کار کنه و 

گرفتم بذارمش مدرسه  میرها هفت سالش شد, تصم یبزنم. وقت بیبه ج یشتریبتونم پول ب ینجوریمردم بهش توجه کنن و ا

 مخالفت کرد بهم گفت: امکیتا باسواد بشه. اما س

 زنه. مگه من رفتم دنبال درس؟ یحرف اول رو فقط پول م کار؟یخواد چ یبچه خودته؟ درس م یفکر کرد _

 سواد بود. یکه ب شهی. نمیخب تو هم اشتباه کرد _

 خواد. یمدرسه نم یبده ول ادشی نمیب یرو م یکیدر حد سواد, خودم  _

. تازه فقط پونزده ستین ریاالنم د ادته؟یبذار هم درس بخونه, هم کار کنه. من با درس نخوندن تو هم مخالف بودم  امکیس _

 سالته.

 .نیکنه و منبع درآمده هم ینه, من دنبال پولم. اون دختر هم فقط واسه ما کار م _

 کم نشه, خوبه؟ یزیدم از درآمدش چ یبهت قول م _

 ؟یمادرش یکن یفهمم؟ نکنه واقعاً فکر م یاصرارت رو نم لیدل _
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 خنده و گفتم: ریز زدم

 رسوندتش؟! نجایتا ا ی. کستمین.... خدا مرگم بده, مگه ایوا س _

 بس کن فرخنده. _

 م؟یتون ی, ممینگه دار نجایتا ابد اون رو ا میتون یما که نم امکیس نیخب بذار باهات رو راست باشم... بب _

 بمونه. ستینه, قرار هم ن _

 کنم؟ یفکر م یبه چ یدون یم _

 مکث ادامه دادم: یکم با

 بدن.  یشن به خاطرش پول خوب یحاضر م ایلیداره. من مطمئنم بزرگ بشه, خ یدختر چهره فوق العاده جذاب نیا _

 ؟یچ یعنی _

 .ایس میبارمون رو ببند میتون ی. ممشیفروش یبره. م میکن ی, ردش مدیبه سن بلوغ رس یوقت یعنی _

 کم فکر کرد و گفت: هی

 به درس داره؟ یچه ربط نیخب ا _

 سواد باشه؟ یکه ب یدختر ایداره گرون تره  پلمیکه د یبه نظرت دختر _

 و گفت: دیخند

 .یرو از پشت بست طونیفرخنده.... تو دست ش ییییاَااا که ه _ 

 خوام, انجام بدم. یکه م یاوهوم, پس به من اعتماد کن و بذار کار _

 گفت: یپوزخند با

 رو چشمم... _

کرد و شبا درس  یبه درس عالقه داشت. روزا کار م یلیش هم خفرستادم. خوشبختانه خود یمدرسه شبانه روز هیرو به  رها

 یکه نم ی, در حالارهیکرد تا خرج دفتر کتابش رو در ب یکار م ی, مانع درس خوندنش نشه, حسابایکه س نیا یخوند. برا یم

 میرفته بود ی, به سوپردیخر یشب که با هم برا هیو رها ده ساله شده بود.  ت. سه سال گذشمیبراش دار یدونست چه نقشه ا

پتو  یکه ال میدینوزاد رو د هی. میشد کیبچه از خرابه ها, توجه مون رو جلب کرد. بهش نزد هی هیگر یتو راه برگشت, صدا

 خاکها قرار داشت. رها با تعجب گفت: یشده بود و رو دهیچیپ

 مامان؟ هیک نیا _

 دونم. ینم _

 ه رها دادم. گفتم:کاغذ کنار پتوش قرار داشت. برداشتم و ب هی

 .هیچ مینیبخون بب _

 کاغذ رو باز کرد و گفت: رها

 .دیم باش حانهینوشته: تو رو خدا, مواظب ر _

 ادامه داد: بعد

 م؟یکار کن یحاال چ _

 .مشیبر یطفلک رو گذاشتن سر راه, با خودمون م یچیه _

 ؟یچ یعنیسر راه  _

 خواست؟ ینخواستنش. تو مگه دلت خواهر نم یعنی _

 .یلیچرا خ _

 شه. یتلف م نجایخانوم. طفلک بمونه ا حانهیخواهرت ر نمیا ایخب ب _

 گفت: دنمونیبا د امکی. سمیرو برداشتم و به خونه برگشت بچه

 ه؟یک گهید نیا _

 جواب داد: رها
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 , گذاشتنش سر راه. از حاال خواهرمونه.حانهیر _

 و گفت: دیخند امکیس

 پرورشگاه. میخوبه واال... ما شد _

 گفتم: منم

 شام بخور. ای... بایغر نزن س _

شد که  نیپول ساز بود. و ا یمعصومشون حساب ینبود که من کار کنم. چهره ها یازین گهیبزرگ شدن اون دو تا بچه, د با

که  یبودم. کار یمردم شاک یخونه ها یکردم و از کار تو ی. مرتب آه و ناله میضیرو شروع کردم. خودم رو زدم به مر میباز

 دلسوز بود بهم گفت: یلیدم. رها که خ یکردم انجام م یفقط وانمود م

 .رمی, من به جات میخواد کار کن یمامان نم _

 کنم. یم شیکار هی, خودم شهینم ینه دخترم تو درس دار _

 شم کمک دست شما. یمدرسه و م رمینم گهیرو که گرفتم د پلممیسال آخر هستم. د _

 نگرانم نباش. زمیزمن خوبم ع _

کرد و شبها هم  یم زیمردم رو تم یرفت خونه ها یرو که داد, به خاطر من, کارش دو برابر شد. روزها م امتحاناتش

به درس نداشت. کالس اولش که  یعالقه ا یخوند ول یکرد و شبها درس م یهم مثل رها روزها کار م حانهی. ریدستفروش

 تموم شد گفت:

 خوام برم مدرسه. ینم گهید _

 گفتم: منم

 کنم. یباشه, مجبورت نم _

که مُرده متحرک شده بود. فقط مواد  دمیهم داشت. سع یبود درآمد خوب کیکرد و چون کوچ یم یتا شب دست فروش صبح

بهش  و ادیب ایتا س زدیافتاد و زار م یگوشه م هیشد توان کتک زدن هم نداشت. فقط  یخمار م یوقت یحت گهیخواست. د یم

 مواد بده. 

 گفت: ایروز س هی

 واسه رها دارم. یخوب یمشتر _

 :گفتم

 ؟یک _

 رها رو بخره. پنجاه, پنجاه چطوره؟ ونیلی. حاضره صد مقامیاز رف یکی _

 گفتم: ادیفر با

 فکر کن. اردیلی. رو مدمیواسش زحمت کش نایاز ا شتریب یلیمن خ ؟یکش یخجالت نم ون؟یلیصد م ؟؟؟یچ _

 پول بده. نهمهیکس و کار ا یدختر ب هیواسه  ادیم یک ؟یفرخنده خُل شد _

 دم. ینم اردیلیم هی ری. زستین رید چوقتیکم صبر کن. واسه فروشش ه هی _

 بکن. یباشه, هرکار دوست دار _

 روز بعد, رها بهم گفت: چند

 ؟یزکاریواسه تم یطهماسب ینرم خونه آقا گهیشه د یمامان م _

 شده؟ یچ زم؟یچرا عز _

 .زهیه یلی. خادیاز مَرده خوشم نم _

 چقدر از خونه ش مونده؟ _

 که کاخه. ستیمونده. آخه خونه ن یلیهنوز خ _

 .رمیباشه گلم خودم م _

 .یبر دی. تو هم نباستین ینه مامان. آدم درست _
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 مکث گفتم: یکم هی با

 داره. یچه درد نمیشماره ش رو بده. بب _

ساعت  میواسه حرف زدن. ن ادیبه مَرده زنگ زدم. آدرس خونه رو بهش دادم و گفتم ب دیرو بهم داد. شب که رها خواب شماره

 مرد مسن چاق. از ظاهرش که معلوم نبود ثروتمنده. گفتم: هیبعد جلو در خونه بود. 

 ؟یخوا یم یاز رها چ _

 داره. یخاص تیازش خوشم اومده, جذاب _

 ؟یچ یعنی _

 هم حاضرم بابتش بدم. یخوامش. پول خوب یخانم من م نیبب _

 مثالً چقدر؟ _

 . ونیلیپونصد م _

 گفتم: تیکم بود با عصبان شیشنهادیمبلغ پ چون

 زنگ نزدم. سیبرو گمشو تا به پل ؟یزن یدخترم م دیمن, حرف از خر یجلو یسادیآشغال؟ وا یکش یخجالت نم _

 گردم. یزود بر م یلیخ یرم ول یباشه م_

و شروع  دیبود, خر یخوب یلیکه مرد خ مونیو از صاحبخونه قبل میکه توش ساکن بود یرها شده بود. خونه ا فتهیش یحساب

دونستم  یزد. م یمرتب به خونه سر م یداد. بعدم ه شیتومن افزا ستیکردن. اول اجاره رو از پنجاه تومن به دو تیکرد به اذ

 یکی دمید یمن حاضر نبودم رها رو مفت از دست بدم. وقت یرها رو ببره. ول ونخواست با تحت فشار گذاشتنم یم هیدردش چ

 یو کل اجاره رو پرداخت کرد یدر افتاد یاون روز با طهماسب یازش خوشت اومده. مخصوصاً وقت دمی, فهمشیدو بار رسوند

 . با تعجب گفتم:باهات حرف بزنه ادیگفتم تا ب ایبه س نمی. واسه همیدل نه صد دل عاشقش شد کی دمیفهم

 ؟یگفته بود ایتو به س یعنی _

 تکون داد و گفت: یسر

و  یدونستم عاشق ی. ممیایخواست هم او خوشبخت بشه هم ما از فالکت در ب یآره, باور کن من رها رو دوست دارم دلم م _

 رو فرستادم سراغت. ایس نی. واسه همیخوشبختش کن یتون یم

 ش؟ هیداره... خب بق یمادر دلسوز کرد یرها... چقدر فکر م چارهیب _

رو مطرح کرد. آخر شب به اتاقش  دهیمزا هیشبش قض نکهینزدم تا ا یناراحت شدم و حرف یستیگفت اهل معامله ن ایس یوقت _

 رفتم و گفتم:

 بود؟ یمنظورت چ _

 گفت برنده ست. شتریب ی, هر کدیذارم تو معرض د یدم. رها رو م یم بیترت یمهمون هیفردا  _

 ا؟یس یچ یعنی _

 .دهیخورده و خواب نجایا یبسشه هرچ گهید یعنی _

 بدبخت که ده برابرش برامون کار کرده.  _

 ش بوده. فهیوظ _

 .یباخت یبد اردیلیم هی ریز ایس _

 ذارم کاله سرم بره. ینگران نباش نم _

 رسه؟یخب اونوقت چقدر به من م _

 تو. ستیهشتاد من, ب _

 تعجب گفتم: با

 درصد فقط؟ ستیچرا اونوقت؟؟؟ همه زحمتاش, رو دوش من بوده. اونوقت ب ؟؟؟یچ _

 ؟یخوا یم یچ گهی. دیخواب یو م یخور یم یبرات کار کرده.  چند ساله فقط دار یدیکه زحمتش رو کش یاندازه ا _

 !.شیکه بذارم بفروش یرو نعش من رد بش دیبا ایپنجاه, پنجاه  ای _
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 شم.  یالزم باشه رد م _

 .ییچشم و رو یب یلیخ _

 ستیمنن, اونوقت بهت پنجاه درصد بدم؟!!! همون ب یرفقا دارایذارم. خر یرو من م دهیکنم. مزا یهمه کاراش رو من دارم م _

 .ادهیهم از سرت ز

 .میباشه بچرخ تا بچرخ _

 زنگ زدم و گفتم: یداد. شماره تو رو که نداشتم. پس به طهماسب یقد نم ییبه جا فکرم

 ؟یخوا یها رو مهنوزم ر _

 :گفت

 خوام.  یمعلومه که م _

 سر کوچه.  ایپس ب _

 شدم و گفتم: نشیماش سوار

 کنم. یمن اون رو واسه تو جور م یبد یشتریخواد رها رو بفروشه اما اگه تو پول ب یم ایس _

 دم. ینم شتریب گهیآخرش هفتصده. د _

 گفتم: نمیشه واسه هم یم نایکمتر از ا یلیخواد بده خ یم ایکه س یمبلغ دمید یحساب سرانگشت هی با

 .یکمکم کن دیدارم که تو با ی, نقشه امیوفتینفهمه و هر دو به دردسر ن ایس نکهیقبوله اما برا ا _

 کنم؟ کاریچ دیمن با _

و  ندازمیراه م یدعوا زرگر هی ایاومد با خودت ببرش. صبح با س ی. وقتسایوا نجایدم. تو هم یم یمن رها رو از خونه فرار _

 و من رو ببر درمونگاه. بعدم بگو مُردم. ایکنم, کتکم بزنه. بعدم تو ب یم کشیتحر

 بشه؟ یخب که چ _

 ؟یرو بکن نکاریا یتون یبشه. م المونیخ یب ایکه س _

 فوت صادر کنه. یتونه گواه یشناسم که م یرو م یکیدارم.  ادیآره من آشنا ز _

 عیبده, سر تیتا رضا یو اون رو قاتل جلوه بد شیبترسون یحساب دیمن مُردم. با یو بگ یرو خبر کن ایس دیخوبه, بعدش با _

 یتونم برم سردخونه, متوجه ا یخوره چون من نم یشک کنه اگه بخواد دفن رو عقب بندازه نقشه به هم م دی. نبادیخاکم کن

 که؟

 راحت اون با من. التیآره, خ _

قبر با راه هوا برام بِکَنه. با مُرده شور هم  هیکه  نیکنن. دم گورکن رو بب یو خاک مکه ماها ر ییدم, جا یآدرس بهت م هی _

 هماهنگ کن که بدونه من زنده ام.

 خب, بعدش؟ _

 .میزندگ یرم پ یبا رها, منم م یو خوش تی. بعدم تو برو سراغ زندگرونیب اریو من رو از قبر ب اینصفه شب ب _

 !.یهست یچه جونور گهی, فقط موندم تو دهینقشه خوب _

 و گفتم: دمیخند

 رونمی. تا فردا از قبر بانهی, دوستم کاماًل در جریبر یآب ریز ی, نصفش هم بعد اتمام کار. بخوایدیضمناً نصف پول رو االن م _

 کنه. یرو خبر م سی, پلیارین

 کنم. یم یبخوا یتو رها رو بده, من هر کار _

شد و طبق  یکفر یحساب دیفهم ایس یدادم. صبح وقت یارمون رها رو از خونه فرارجدا شدم و به خونه برگشتم. طبق قر ازش

که  دینکش ی. طولنجایا ادیو بگه ب رهیتماس بگ یخواستم با جواد طهماسب حانهیرفت. از ر رونینقشه کتکم زد و بعدم از خونه ب

زنگ زد.  امکینوشت. بعدم جواد به س یفوت الک یگواه هیاز دوستاش. زخمام رو پانسمان کرد و  یکیاومد. من رو برد مطب 

اومد, خودم رو به مُردن زدم. اونم  ایس یتوش باشه که بود. وقت ونیلیو پنجاه م صدیالبته قبلش حسابم رو چک کردم که س

 گفت: یبه جواد م ینشد. فقط ه یچیبود که متوجه ه دهیاِنقدر ترس
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 بفهمه. دینبا ی. کسمیخاکش کن دیزود با _

 .رمیگ یامروز جواز دفن رو م نیفوت هم یگواه نیشه. با ابا _

 گفت: یمرتب م ایاز مطب خارج شد. س و

 خودش بود. رینزدمش. اصال تقص ادیمنکه ز یمن کشتمش. ول یعنی... ایخدا یوا _

 گفت: ایبه س دکتره

. تمام تنش کبوده. معلومه مورد ضرب و یبود سایپل ریاالن گ مارستانیمُرده جناب. اگه جواد برده بودش ب یزیدر اثر خونر _

 شتم قرار گرفته.

 با التماس گفت: ایس

 خودمون بمونه. نیتو رو خدا ب _

 جواب داد: دکتره

 راحت. التیخ _

 تماس گرفت و گفت: ایجواد با س یاز دو ساعت بعد

 قبرستون. کارا انجام شد. ارشیبا نعش کش ب _

 گفت: یبا خوشحال اونم

 باشه دمت گرم. _

 رو به قبرستون منتقل کردند. نم

 ه؟یمثل ما چ ییآدما هیپسرجون, خوب یدون یم_

 ه؟ینه چ _من

 کنن. یم میبخوا یراحت همه با چندرغاز پول هر کار یلیخ میندار یچون کس و کار نکهیا _

. من زودتر از یراه تنفس هیقبر کنده بودن با  هیبود. طبق نقشه  دهیبا نعش کش برسم, جواد دم گورکن و مُرده شور رو د تا

 حانهیو ر ایس یکفن تنم کردن و بعدم گذاشتنم کنار قبر. وقت هی. بدون شستشو, حانهیچون اون رفته بود دنبال ر دمیرس ایس

. بعدم قبر رو با خاک پُر کردند و رفتند. حانهیر زدیم یرو انجام دادن. چه زجه ا سماومدن من رو گذاشتن تو خاک و مرا

برام جور  یشناسنامه جعل هی. جواد یش هم که خودت خبر دار هیواقعاً وحشتناک بود. از بق نییبودم. اون پا دهیترس یحساب

چند سال آخر  نی. ادمیکش یسخت یلیبهم نزن, من خ وبرم. تو رو خدا برنامه هام ر رانیدارم که از ا طیکرده و واسه فردا بل

 کنم. یخوام راحت زندگ یعمر م

 ون دادم و گفتم:تک یتأسف سر با

اون دو تا  ؟یفکر نکرد حانهی. چطور به رها و ریهم پست تر وونیاز ح یشه گذاشت! تو حت یم یدونم اسمت رو چ ینم _

 تونم بفهممت. یبه خواسته هات؟؟؟ واقعاً نم دنیواسه رس یدونستن. اونا رو پل کرد یگناه که تو رو مادر خودشون م یطفل ب

رو تو فقر  تیهمه عمر و جوون ی. وقتیش یتو هم نامرد م ینیبب یاز همه نامرد ی. وقتیستیمن ن یچون جا یفهم یآره نم _

رو غرق کنه  گرانیکه در حال غرق شدنه. حاضره د هیمن مثل آدم تی. وضعیستین گرانیفکر د گهی, دیو نکبت دست و پا بزن

 نفس بکشه. شتریهم شده ب هیچند ثان یبرا یتا خودش حت

 برات؟ ختهیرو رحاال پول  _

 .یخواستم برم بانک چک کنم که سر راهم سبز شد یدونم م ینم _

 اونه؟  شیپس رها پ _

 برم بعد برو سراغ رها. رانیآره...فقط خواهشاً بذار از ا _

 ؟یچ گهید _

کنم. من  ی. خواهش مجیمونم و ه یو دوباره من م رهیگ ی. اونم پوالش رو از من پس میریاگه تو رها رو از جواد پس بگ _

 کنم. یدارم بذار برم خواهش م طیشش صبح بل

 مکث گفتم: یکم با
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 شد؟ یچ نیکرد یکه کاسب یاونهمه پول ؟یندار یپس انداز چیه یعنی نمیبب _

 یدونم چه حساب ینم یپوال رو به حساب خودش منتقل کرد. حت یدونم چطور ی. نمدیباال کش یعوض امکیهمه ش رو س _

از صاحبان  یکیمن  شه؟یحساب مسدود شده. گفتم مگه م نیبهم گفتن ا رمیروز که رفتم بانک, پول بگ هیهست. فقط 

 حسابم.

 اعتراض کردم گفت:  ایبه س یکنه.وقت یوقته کار نم یلیحساب بسته س خانم و خ نی: اگفتن

 کنم. نگران نباش. سهمت محفوظه. یحق خور ستیقرار ن_

 بهم نداد. یچیه چوقتیه اما

 و گفتم: دمیکش یآه

رو عوض کن و هرچه  طتیکنم. اما نه تا فردا. برو بل ی, سکوت میهست یخوام بچه ها بفهمن که چه آدم پست یچون نم _

 زودتر گورت رو گم کن.

 گفت: یلبخند با

 رم. شماره تو بده تا بهت خبر بدم. یاالن م نیباشه باشه ممنونم هم _

سوخت.  یم حانهیرها و ر یبه طرف خونه حرکت کردم. دلم برا میمدم.حالم بد بود و مستقاو رونیب یاز دادن شماره از الب بعد

که فقط به فکر خودش بود.  یخواست. مادر یکرد و مادرش رو م یم هیهنوزم گر حانهیزدن. ر یم نهیچقدر سنگش رو به س

 به سمتم اومد و گفت: حانهی. رمکاناپه لم داد یوارد آپارتمانم شدم و رو

 شده؟ یزیم. چسال _

 کم خسته م. هی زمیسالم خانوم گل, نه عز _

 برام شربت آورد و گفت: کشیکوچ یاون دستا با

 گلوتون تازه بشه. دیبخور_

 .زمیممنون عز_

 رو خوردم و گفتم: شربت

 برات؟ رمیبگ یناهار چ _

 خورم. یم یزیچ هی. خودم ستیآقا, شما حالتون خوب ن یچیه _

 زدم و گفتم: یلبخند

 جون به من بگو عمو و باهام راحت باش. حانهیقربون دل مهربونت برم من... ر _

 به نشونه باشه تکون داد و گفت: یسر

 عمو؟ یاملت دوست دار _

 .یلیآره خ _

 درست کنم؟ یدیاجازه م _

 ؟یمگه بلد _

 بله. _

 پس درست کن. _

 ری. تا دهیطیدونستم تو چه شرا ینبود. آخه نم زیتعلل جاگرفتم بعد از ناهار برم سراغ رها.  میداشتم اما تصم یدرد بد سر

 زنگ خورد. جواب دادم: میبودم که گوش دهیبود و منم دراز کش یمشغول آشپز حانهیدادم. ر ینجاتش م دینشده با

 بله؟ _

 سالم آقا, فرخنده م. _

 بفرما. _

 یخراب شده م نیاز ا گهیساعت د هی. تا ختهیرو عوض کردم. ساعت سه پروازمه. جواد طبق قولش پول رو به حسابم ر طیبل _

 بده. رتی.خدا خیبهم لطف کرد یلیرم. خ
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 , برو به ...یر یم یخوبه که دار _

 کردم. فرخنده گفت: سکوت

 نداشتم. یاما من چاره ا یزاریدونم ازم ب یم _

خواستم پول جواد  یچون نم دیدونم چرا گذاشتم بره. شا یکرد. نم یصداش حالم رو بد م دنیشن رو قطع کردم. یگوش

شد  یم یفهمه فرخنده با پوالش رفته و اون رو لو داده. واقعاً چه حال یم یشه وقت یم یچه حال نمیخواستم بب یبرگرده. م

 رو؟!. پولشنه رها رو داشته باشه نه  گهیقرار بود د یوقت

خونه جواد شدم.  یکردن عشقم, راه دایپ یازش تشکر کردم و برا یانصافاً دستپختش خوب بود. کل میناهار رو خورد انهحیر با

به  نمیهم یست. برا کارهیو چ هیک نکهیکردم ا یازش اطالعات کسب م دی. اول باستادمیساعت چهار عصر مقابل خونه ش ا

, قیشناختنش. بعد از تحق یزدم. خوشبختانه اونقدر سرشناس بود که همه م رکه اطراف خونه ش بود, س یچند تا مغازه ا

 خانم گفت: هیکه  دینکش یبه در خونه ش رفتم و زنگ رو به صدا در آوردم. طول میمستق

 .دییبفرما _

 :گفتم

 کار دارم. یطهماسب یبا آقا _

 شما؟ _

 , واسه پرداخت اجاره خونه رها, اومدم.دیبهشون بگ _

تو پارک  یبود. انگار که دار بایز شی. چقدر فضا سازیمحوطه دو هزار متر هیشدم.  اطیدر باز شد. وارد ح قهید دقاز چن بعد

 ینگهبان به در اصل ییتا با راهنما دیربع طول کش هیبودم.  دهید لمهایرو فقط تو ف ییخونه ها نی. تا اون روز همچیر یراه م

 که از لباسش معلوم بود خدمتکاره, گفت: یخانم هی. وارد شدم. دمیساختمون رس

 .انیتا آقا ب دیمنتظر باش نجای, همنیخوش اومد _

 یاز پشت سرم بلند شد که م ییبودم که صدا باشیز ونینشستم و محو ساختمون و دکوراس یسلطنت یاز مبلها یکی یرو

 گفت:

 بهت داده؟ یآدرس خونه من رو ک ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا _

 که نشسته بودم گفتم: یکه به سمتش برگردم در همون حالت نیا بدون

 حرف دارم باهاتون. یکل دینیبش دییبفرما _

 .رونیبا تو ندارم, گمشو از خونه من, برو ب یحرف چیمن ه _

 زدم و گفتم: یلبخند

 باشه. رها رو بده تا برم. _

 و گفت: ستادیمقابلم ا اومد

 برش دار. ایب بمهیرها؟ تو ج ؟یچ _

 و گفتم: دمیخند

 حاج آقا. یبانمک هم که هست _

 نشست و گفت: مییمبل رو به رو ی. رودیکش یقیعم نفس

 ه؟یبچه؟ حرف حسابت چ یخوا یم یچ _

 خوام. یگفتم که رها رو م _

 منه؟ شیگفته رها پ یاونوقت کدوم خر _

 فرخنده... _

 و گفت: دیخند

 .امرزدشیاون که خدا ب _

 گفتم: یبا خنده ا منم
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 ه, ان شاء اهلل اما بعد از مرگش.بل _

 فوت شده. روزیبدون, اون خانم د یدون یواسه خودت؟ اگه نم یگ یم یچ _

 گفتم: تیعصبان با

 یتصادف یلی, خدیآورد رونیو اون رو زنده ب دیبا گورکن, نبش قبر کرد شبید ینکن. وقت یباز لمیبرا من ف کهیمرت نیبب _

. االن هم نجایا یو خودت هم اومد یکرد ادهیکردم. اون رو هتل پ بتونیهم گرفتم. بعد هم تعق لمیمنم اونجا بودم. ازتون ف

 .نجاستیدونم که رها ا یرو گفت. و من االن م زی. اون همه چامیفرخنده م شیدارم از پ

 گفت: یپوزخند با

 حواله کنه, پاشو. گهید یرو جا تی!. پاشو برو خدا روزیعجب مزخرفات _

 و گفتم: دمیهام کشبه مو یدست

 !هیمزخرف چ یفهم یجلو همکارات با دستبند بردنت, اونوقت م یمحل کارت. وقت امیم سیرم اما فردا با پل یباشه م _

 سکوت کرده بود, ادامه دادم: کهیحال در

 یقبولت دارن و رو سرت قسم م یلیدونم که همه خ ی. میبازار یدونم که از اون کله گنده ها ی! میحاج آقا طهماسب _

 هیو بق یدوست و آشنا بش یانگشت نما یخوا یو چند ساله ت به باد فنا بره, اگه نم نیچند یآبرو یخوا یخورن. اگه نم

کنم.  یرم و پشت سرمم نگاه نم یدم, م یرو بهم بده. منم بهت قول م رهاسر وصدا  یب یلی, خیبگذرون یعمرت رو تو هلفدون

 .یدید, نیدیشتر د

 و گفت: دیکش شاشیبه ر یدست هی

 رو بهت گفته؟ نایاون فرخنده احمق ا_

 .یرو بهم گفت. تو هم بهتره مثل او رفتار کن قتی, حقافتهیب سیپل ریخواست گ یچون نم هیاتفاقًا زن باهوش _

 گفت: یطهماسب

 .ستین نجایباور کن رها ا یول _

 و گفتم: دمیخند

 .ینگرفت یکه حرفهام رو جد نی. مثل ایبس کن حاج _

 مبل بلند شدم و گفتم: از

 کنم. یم تیحال یا گهیباشه, جور د _

 برم که دو تا گردن کلفت جلوم رو گرفتن. گفتم: خواستم

 کنار. دیبر _

 و گفت: ستادیبلند شد. اومد کنارم ا جواد

 رن کنار. یفقط به دستور من م _

 گفتم: یلبخند با

 ی. فکر کردسیپل شیپ رهیم ششینبش قبرتم دست اونه. تا شب نرم پ لمیدونه. ف یرو م زیهمه چ اون ادته؟؟یرو  حانهیر _

 .یاحمق دونست یلیمن رو خ ای یزرنگ یلیخ

 .میحرف بزن شتریکم ب هی میخوا ی. منیبرو بش ای. بششیپ یگفته که قراره شب نر یک ؟یدیخب, خب. حاال چرا ترس _

 خدمتکار گفت: به

 .اریبرامون قهوه ب _

خواست  یم یآورد, ک یسرم م ییکردم خودم رو خونسرد نشون بدم. آخه هر بال یم یبودم اما سع دهیترس یحساب کهیباوجود

 یکردم نشون ندم, رو یم یکه سع یدر کار نبود. با استرس یلمیماجراها خبر نداشت. اصالً ف نیروحش هم  از ا حانهیبفهمه! ر

 :مبل نشستم و گفتم

 خب رها؟ _

 ونم؟یلیخب هفتصد م _
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 !.؟یخوا یکه پولت رو از من م ی. مگه با من معامله کردریبرو از فرخنده بگ _

 فرخنده؟  _

 سر داد و گفت: یا قهقهه

 کجاست؟ یدون یم _

 .شیباشه که برده بود یهمون هتل دیبا _

 .ستی, اونجا نیکن ینه اشتباه م _

 پس کجاست؟ _

 .ایاون دن _

 تعجب گفتم: با

 ه؟یمنظورت چ ؟؟؟یچ _

 کرد و مُرد. یتو راه فرودگاه تصادف بد یقبلش طفلک یساعت سه پرواز داشت. ول _

خارج شد. من  ییرایحاج آقا. و از پذ یرو جلو گهید یکیمن و  یرو گذاشت جلو شیکیبا دو فنجون قهوه وارد شد.  خدمتکار

 مِن مِن گفتم: شده بودم با جیجواد گ یکه کامالً از حرف ها

 ؟ی... چیعنی... فهمم... ینم _

 دورم بزنه. یکس ادیمن خوشم نم یعنی _

 تعجب گفتم: با

 مگه دورت زده بود؟ _

( گفته بودم که تمام کاراش رو بهم گزارش بده. رشی) مسئول پذیکه فرخنده رو بردم مال خودمه. به منوچهر یاون هتل_

هم خبر  یاز مالقاتتون تو الب یاومده سراغ فرخنده رو گرفته. من حت یپسر جوون هیکه بهم زنگ زد و گفت:  دینکش یطول

 . دمیفهم نکه اال ییدونستم, اون جوون تو یداشتم. فقط نم

 خب؟ _

 قُلُپ از قهوه ش رو خورد و ادامه داد: هی

رو کنسل کرده و  طشیلبهم خبر دادن که ب یساعت شش صبح بود. خودم واسه ش گرفته بودم. وقت یفرخنده برا طیبل _

داده بود, با  رییرو از شش صبح فردا به سه ظهر امروز تغ طشیبل نمیره واسه هم یخبر در م یداره ب دمیانداخته زودتر, فهم

هم  نیمن رو لو داده باشه تا بتونه خودش رو نجات بده. واسه هم دیزدم, با سکاسشه. حد مین ریز یخودم گفتم حتماً کاسه ا

 باشه. دیکه با ییونجافرستادمش هم

 :دمیکرد پرس ی. مغزم کار نمختمیبهم ر یحساب

 لوت داده؟ یحدس زد نکهیفقط به خاطر ا ش؟یکُشت یعنی _

 و گفت: دیخند

 نبود. نینداره. دوماً فقط هم یربط چیاوالً تصادف کرده و به من ه _

 ؟یبه خاطر چ گهیخب بگو. د _

 شد. یبه خاطر پول. با مرگ فرخنده, هفتصد تومنم زنده م _

 .ستین یزیپوال برات چ نیتو که ا _

 هم نداره. الیر هی یرها ارزش حت یول ادیدرسته, واسه من پول خرد به حساب م _

 از سر حرص گفتم: یلبخند با

 ارزش شده؟ یشده که ب ی. حاال چیرو به خاطر اون کرد نکارایجالبه واقعًا, تو همه ا _

 نگفت و سکوت کرد. ادامه دادم: یزیچ

 تو رو خدا رها رو بهم بده. _

 .ستین نجایچند بار بگم رها ا _
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 خب کجاست؟ _

 ؟یبدون یخوا یم _

 .نجامیخاطر ا نیآره, من به هم _

که فرخنده رو  شبیبود. د دهیفا یکردم ب یم دشیهم تهد ی. هرچومدیبود. اصالً باهام راه نم یرها دختر فوق العاده چموش _

مست بودم و دلم بدجور رها  یکردم. حساب یرو ادهیخوب نبود. تو خوردن مشروب ز ادیگذاشتم هتل و برگشتم خونه, حالم ز

بودن و کتک  یو زندان دی. با خودم گفتم حاال که تهدارهیاون رو به اتاق من ب یبارخواست. به نگهبان گفتم که از ان یرو م

 رها اومد, پرتش کردم رو تخت و در اتاق رو قفل کردم. بهش گفتم: یاره, بهتره به زور متوسل بشم. وقتند یا دهیفا

 .اری. زود باش لباسات رو در بیسر, هفتصد تومن پول ندادم که برام ناز کن رهیدختره خ _

 و التماس گفت: هیگر با

 کنم. ینداشته باش. خواهش م یتو رو خدا باهام کار _

جِر دادم.  یکی یکیحرفا بود. به سمتش حمله ور شدم و لباساش رو  نیقش بلند شد اما من حالم خرابتر از اهق ه یصدا

که اونم از تخت بلند شد و به  ارمیبود. بلند شدم که لباسام رو در ب شتریب یلینداشت. زور من خ دهیکرد فا یتقال م یهرچ

 کرد, گفت: یم هیگر کهیو گرفت سمت خودش. در حال برداشت روکه روش گذاشته بود  ییرفت. چاقو زیسمت م

 کشم. یخودم رو م یبهم دست بزن یبخوا _

 و گفتم: دمیخند

 .یجرأتش رو ندار _

کشه.  یکرد که خودش رو م یم دیرفت و مدام تهد یقدم عقب م هیرو در آوردم و به سمتش رفتم. با هر قدم من, اون  لباسام

 با قهقه گفتم: واریاونقدر عقب رفت تا خورد به د

 آخر خط خوشکل خانم. یدیخب؟ رس _

 با اشک گفت: همونطور

 کشم. یجلو خودم رو م یایب گهیقدم د هی _

صورتم رو حس  یشدن خونش رو دهیکه چاقو رو به شکم خودش وارد کرد. پاش دمید یپوزخند رفتم جلو و در کمال ناباور با

 نیزم یافتاد رو قهیبکنه. بعد از چند دق یکار احمقانه ا نیشد همچ یاورم نمکردم. اصالً ب یکردم. وحشت زده فقط نگاهش م

. ادیباهام راه ب ستیدونستم خوب هم بشه قرار ن ی. حوصله دردسر نداشتم. منمک کاریچ دیدونستم با یو از هوش رفت. نم

 ییجا هیگفتم ببره  الیرو زدم و به دان دشیبود که ق نیکنه. ا یم یکار نیهمچ ادیب شیکه از مرگ نترسه, بازم پ یآدم

 که گفت: مکرد یهاج و واج نگاهش م نطوریکنه. هم داشینتونه پ یکه کس یشهر بندازتش طور رونیب

 .ومدیچون دختره به کارم ن رمیخواستم پولم رو پس بگ نمیواسه هم _

 شده بود گفتم: یکه اشکام جار یحال در

 رها مُرده؟ یعنی _

 تا االن زنده مونده؟ ابونیو وسط ب یزیبردنش. به نظرت با اون خونر نجایزود از ا دونم. صبح ینم _

 اون فقط هجده سال داشت. یپست یلیخ _

برن و منم  یماهش رو در سفر خارج از کشور و گردش به سر م زدهیکه حاج خانم و بچه ها از دوازده ماه سال, س ییاز اونجا _

 نبود. میمستق یصراط چیبودم به ه دهیکنم اما تا حاال مثل رها ند یو فروش م دیخر ادیز یمدل نیتنهام, دختر ا نجایا

 داد زدم: تیعصبان با

 که همسن پدر بزرگشه بخوابه؟ یمرد هیبا  یانتظار داشت یعنی _

 تازه از خداشون هم بوده.  دنیخواب ایلیخ _

 گفت:زد و  یپاک. لبخند ؟یفهم یرها پاکه م یاونا هرزه و آشغالن ول _

 رو گفتم. یبدون یخواست یم یهات رو تو خونه بکن. هر چ هیگر هیپاشو برو بق _

 نفرت بهش نگاه کردم و گفتم: با
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 رو بهشون بگم؟ یو همه چ سیپل شیراست برم پ هی نجایاز ا یترس ینم _

 مکث گفت: یکم با

 یم یدست از پا خطا کن ی. بخوایبذار حرف آخرم هم بگم: اوالً تحت نظرم ؟یفرخنده دچار بش یبه بال یترس ینم _

 ییزندون تو رهیکه م یبکشه, اون سی. اگه کار به پلیخودت ییو آشنا دارم که بازنده نها یمن اونقدر پارت اًیفرستمت جهنم. ثان

 گم کن و برو. رتو. حاال هم گویامتحان کن یتون ینه من. م

 تماس گفتم:بره که با ال خواست

 . تو رو خدا.رهیبم نجوریا ستی. حقش نشیحداقل بگو کجا انداخت _

 .دهیآفتاب حتما گند ریبچه؟ از صبح تا االن ز یکن کاریچ یخوا یم _

 گفتمِ: ی. به سخترمیاشکام رو بگ یتونستم جلو ینم

خوام جسدش  یمن فقط م ؟یترس یم ی. پس از چستیجا بند ن چیدست من ه یکنم. تو که گفت یخوام براش عزادار یم _

 .نیرو خاک کنم هم

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 ؟یدار یکه رها رو برده. خوبه؟ حاال دست از سرم بر م ییگم ببرتت اونجا یم یباشه به دان _

 گفت: ادیبه عالمت مثبت تکون دادم. با فر یسر

 .. الی....دانالیدان _

 شد. بهش گفت:وارد سالن  کلمندیجوون ه هیکه  دینکش یطول

 .یکه رها رو برد ییرو ببر همونجا نیا _

 چشم آقا. _

 خطاب به من گفت: الیدان

 .ایدنبالم ب _

 برم که جواد گفت: خواستم

 از توئه. شتری. چون زور من بینکن یکار احمقانه ا دوارمیام _

 راه افتادم. بهش گفتم: الیبدم, دنبال دان یکه جواب نیا بدون

 .امیدارم. شما جلو برو, منم دنبالت م نیمن خودم ماش _

 باشه. _

 چارهیاز اشک بود...ب سیو صورتم خ دیلرز یکرد و منم پشت سرش, اصالً حالم خوب نبود. تمام بدنم م یجلو حرکت م اون

 یت. کناربرهو ابونیب هیجاده هم معلوم نبود.  گهیشد. اونقدر رفت که د یراه فرع هی. وارد میرها...کم کم از شهر خارج شد

 شدم و به سمتش رفتم. گفت: ادهیپ نی. از ماشستادیا

 کن. داشیاوناست. برو پ یالبه ال ؟ینیب یاون بوته ها رو م _

افتاده بود. بلندش کردم. سرش رو  نیزم یبه پهلو رو ی. کنار بوته ادمشیو هق هق به اون سمت رفتم. د هیرفت. با گر و

 میشد. تصم سیمن خ ی. صورتش از اشکادمیرو بوس شیشونیز چاقو تو شکمش بود. پ. هنوختمیگذاشتم رو زانوهام و اشک ر

رفتم.  نیشد. بلندش کردم و به سمت ماش یآبرومندانه دفن م دی. بارفتمگ یبراش مراسم م دی. بامارستانیگرفتم ببرمش ب

. رها رو بلند کردم و به دمیساعته رس میراه افتادم. اونقدر سرعت داشتم که ن مارستانیعقب و به طرف ب یگذاشتمش صندل

 از پرستارا با عجله به سمتم اومد و گفت: یکیحال و روزم توجه همه به سمت من جلب شد.  دنیقسمت اورژانس رفتم. با د

 شده؟ یچ _

 دونم فکر کنم مُرده. ینم _

 ش کنه. نهیاون اتاق تا دکتر معا ارشیب _

 زد: ادی. با گرفتن نبضش فرنهیخوابوندمش. دکتر هم وارد شد و شروع کرد به معاتخت  یکه گفته بود و رو یبه اتاق بردمش

 ...یمی...خانم رحیمیخانم رح _
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 به اتاق اومد و گفت: عیسر پرستار

 دکتر؟ یبله آقا _

 زنه. یم فیضع یلیاتاق عمل. هنوز زنده ست و نبضش خ نیمنتقلش کن عیدکتر جراح رو خبر کن و سر _

 چشم. _

 به سمت دکتر رفتم و گفتم: یخوشحال با

 زنده ست؟ ؟یچ _

 کرد. یبشه براش کار شاالیکمه اما هست. ا شیاتیآره عالئم ح _

. تمام وجودم رو استرس گرفته بود. از ته دل از دمیکش یرو به اتاق عمل منتقل کردن و من تمام مدت پشت در انتظار م رها

 گفت: شونیکیبه سمتم اومدند.  سیته بود که دو تا پلنگذش یساعت هیخدا و امام رضا خواستم کمکش کنن. 

 د؟یشه به چند تا سوالمون جواب بد یم _

 رو پاک کردم و گفتم: اشکام

 .دییبله بفرما _

 د؟یباهاش دار یشما چه نسبت _

 .یچیه _

 براش افتاده؟ یچه اتفاق _

هم  یچیکردم. از ه داشیکنار کوچه پ یاتفاق یلیدونم, فکر کنم بهش تجاوز شده و خواستن بکشنش... راستش من خ ینم _ 

 خبر ندارم.

 ؟یکن یم هیو گر ینگران نطوریا یشناس یکه نم یبرا کس _

 ست؟یسخت ن طیشرا نیدختر جوون تو ا هی دنیخب انسان که هستم. واقعًا د _

 .میای. بازم مدی. در دسترس باشارخبیبس _

اومد. با عجله به سمتش  رونیدو ساعت, دکتر از اتاق عمل ب باًیو شماره تلفنم رو نوشتند و رفتند. بعد از گذشت تقر آدرس

 و گفتم: دمیدو

 شد؟ یچ _

آورده بود, قطعاً االن زنده نبود.  رونیشانس آورده اگه چاقو رو از شکمش ب یلیمونه. خ یخوشبختانه خطر رفع شد. زنده م _

 بیآس یداخل یفرو رفته که به اعضا ییکه چاقو جا نینکنه و زنده بمونه. ضمن ا یادیز یزیعث شده خونروجود چاقو با

 وارد نشده. یچندان

 نمش؟یتونم بب یخدا رو شکر. م _

 ست. احتماالً فردا به بخش منتقل بشه. ژهیو یفعاًل تو بخش مراقبت ها _

داد. محو تماشاش  یدختر بهم آرامش م نی. چقدر ادمشیو د شهیو از دکتر تشکر کردم. رفتم پشت ش دمیکش یراحت نفس

 به صدا در اومد. مامانم بود. جواب دادم: میبودم که گوش

 بله مامان. _

 .رمیم یم یتو بچه؟ دارم از نگران ییکجا _

 خدا نکنه مأمان جون. گفتم که خونه خودمم. _

 شده؟ یزی. جون مامان چیبکن نکارایتا حاال سابقه نداشته از ا _

 .نینشده که فقط خونه خودم راحتترم. هم یزی! چ؟ید یچرا قسمم م _

 توش نه تنها. یکه با زنت بر نهیاون خونه مال ا _

 .نمتونیب یم امیسر م هی. فردا رمیچشم. به وقتش با زنم هم م _

 باشه پسرم. منتظرم. _
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رفتم. اما حاال انقدر  یبه آپارتمانم م یچند ساعت هیوقت ها  یازشون جدا نشده بودم. فقط بعض چوقتیحق داشت. ه مامانم

 هیو  تزایحرکت کردم. دو تا پ یفست فود هیبه سمت  مارستانیرو اصالً خونه نرفته بودم. از ب یرها بودم که چند روز ریدرگ

. دید یم ونیزیکاناپه نشسته بود و تلو یرو حانهیبا دو تا نوشابه گرفتم و به سمت خونه راه افتادم. وارد که شدم ر ینیزم بیس

 زد و گفت: یمن لبخند دنیبا د

 سالم عمو.  _

 . زمیسالم عز _

 جلوش گذاشتم و خودم هم کنارش نشستم. گفتمِ: زیم یرو رو غذا

 ؟یگرسنه ا یلیحتما خ _

 .یکم هی _

 و گفتم: دمیخند

 .امی. بخور تا منم بیکه دوست دار تزایپ نمیا ایب _

برگشتم. مشغول خوردن بود. کنارش نشستم و  حانهیر شیعوض کردم و پ یشلوار راحت هیاب رفتم. شلوارم رو با اتاق خو به

 گفتم:

 .یبودم و تنها موند رونیچند روز همش ب نیکه ا دیببخش _

 کنم عموجون.  یخواهش م _

 برات دارم. یدر عوض خبر خوب یول _

 ؟یچ _

 .شمونیپ ادیم گهیکردم تا چند روز د دایرها رو پ _

 گفت: یخوشحال با

 شکرت. ایخدا یعمو؟ وا یگ یراست م _

 بغلم و بوسه بارونم کرد. با لبخند گفتم: دیپر بعدم

 .ایدوستش دار یلیمعلومه خ _

 به خدا. یلیآره خ _

 غذات رو بخور. نیخب بش _

 اد؟یم یاالن کجاست عمو؟ ک _

 جاش اَمنه نگران نباش. _

 مارستانیتونستم بخوابم. صبح, بعد از صبحونه به ب یبود که با آرامش م یشب نی. اولمیصبح کرد یرو هر دو با خوشحال اونشب

 رفتم. دکتر گفت: 

 . شهیرها تا ظهر به بخش منتقل م_

که از دوستا و آشناها گرفته بودم و بهشون پس  ییرفتم و پوال رونیب مارستانیخوشحال بودم که دوباره داشتمش. از ب یلیخ

 و گفت: دیسر به خونه مون زدم. مامانم من رو به آغوش کش هیالزمشون نداشتم. بعد  گهیدادم. آخه د

 .مانیا یمعرفت یب یلیخ _

 .یمامان حق دار دیببخش _

 دادم. مامان گفت: یکرد. ازم دلخور بود و من بهش حق م یرفتار م نیباهام سرسنگ یلینشسته بود, خ ییرایکه تو پذ بابام

 .هیواقعًا جات خال نجای. ایذارم بر ینم گهید _

 لبخند گفتم: با

 پس؟ یکن کاریچ یخوا یمامان گلم اگه دوماد بشم م _

و  یخور یم یهست مواظبت باشه. واست غذا درست کنه. اما حاال همش نگرانتم که چ یکیدونم  یکنه. م یاون فرق م _

 !؟یکن یم کاریچ
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 .امیتونم از پس کارام بر ب یمامان جان. م ستمیبچه ن گهیمن د _

 ؟یباز بر یخوا یم یعنی _

 .دیاگه اجازه بد _

 رو پوف کرد و گفت: نفسش

 .ارمیمن که از کارات سر در نم _

 .یفهم یعجله نکن کم کم م_

 ساعت بعد بلند شدم که برم. مامان گفت: هیو  میبهش چشمک زدم. ناهار رو با هم خورد و

 خونه. ایشب ب _

 گفت: یبا لحن سرد بابام

 ولش کن خانوم بذار بره. البد بدون ما راحت تره. _

 به نشونه تأسف تکون دادم و گفتم: یسر

 گم. یرو م ی. به وقتش همه چدیکم بهم فرصت بد هینه به خدا.  _

 و گفت: دیکش یآه مامانم

 کنم. فقط تند تند بهمون سر بزن. تتیخوام اذ یباشه پسرم نم _

 رو چشمم مامان گلم. _

حرکت کردم. وقت مالقات شده بود. به اتاق رها رفتم. با باز شدن در بهم نگاه کرد.  مارستانیخونه خارج شدم و به سمت ب از

 و گفتم: دمیخند

 کنه؟ کاریفال چ یب مانیا یگ ینم ؟ییسالم خانوم خانوما... معلومه کجا _

 نشستم. اشک تو چشماش حلقه زد. دستش رو گرفتم و گفتم: یصندل یسمتش رفتم و کنار تخت رو به

 ؟یخوب _

 بغض گفت: با

 کاش مُرده بودم!.  _

 .ی. تو هنوز اول راهزمیحرف رو نزن عز نیا _

 ؟یشد زندگ نمیکدوم راه؟ ا _

 .یحرفا بود نیتر از ا یرها خانوم, شما که قو _

 .فیحُقه کث هیآقا؟ اون من رو فروخت. اونم با  شهیمادر دارم که پشتمه. باورت م هیکردم  یآره. چون فکر م _

 و گفتم: دمیکش یآه

 سخته. اما رها اون مادرت نبود. یدونم. حق دار یم _

 کردم دراز بکشه گفتم: یکه کمک م یاجازه رو بهش نداد. در حال نیکه درد شکمش ا نهیکرد بش یسع

 دختر.  یکن یم کاریچ _

 رو گرفت و گفت: بازوم

 ست؟یمادرم ن یچ یعنی _

 قصد بزرگت کردن. نیکرده. اونا از اول با هم دایپ ابونیتو رو کنار خ ایس _

 م؟یبچه سر راه یعنی _

 گفتم: یهق هقش بلند شد. با ناراحت یصدا و

 نی. حاال اصالً ایداشته باش یبهتره تا همچون پدر, مادر و برادر یلیخ یباش یخواستم حالت رو بدتر کنم رها. سرراه ینم _

 منتظرته. حانهیچقدر ر یدون ی. تو فقط زود خوب شو. مستیمهم ن زایچ

 گفت: یش بند اومد. اشکاش رو پاک کرد و با نگران هی, گرحانهیاسم ر دنیشن با

 اون کجاست؟ _
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 باشه. امکیدست س ریمنه. نذاشتم ز شیپ _

 آقا. دیخوب یلی؟ شما خواقعاً _

 .حانهیر شیخونه من. پ یایم صیتو هم بعد ترخ _

 ؟یچ ایاون وقت س _

 تونه بکنه. نگران نباش. ینم یغلط چیاون ه _

 و گفت: دیکش یراحت نفس

 .نیخوشحالم که هست یلیخ _

 زدم و گفتم: یلبخند

 سراغت؟ ومدین سیرها, پل ی. راستزمیعز شتریمن ب _

 نه چطور مگه؟ _

 اتفاق افتاده... نیخواستن بهت تجاوز کنن که ا ابونیاگه اومدن, بگو تو خ نیبب _

 گفت: یجیحالت گ با

 وفته؟یب ریاون آدم گ دیچرا راستش رو نگم؟ نبا _

 میکرد دایکه هم رو پ نی. هممیستی. ما که دنبال دردسر نادیاز پا در نم ایراحت نیاز کله گنده هاست. به ا یکیرها اون  _

 که؟ یفهم یبشه, م مونییو دوباره باعث جدا رهیبه دل بگ نهیازمون ک یخوام طهماسب ی. نمهیکاف

 مبهم, سر تکون داد و گفت: یمتوجه نشده. با حالت یلیدونستم خ یم

 .نیشما بگ یچشم هرچ _

 نیمرخص شد. ا مارستانیهفته, رها از ب کیکرد. بعد از  دایپ صلهیف یبه خوب هیو قض میچوندیرو پ سهایبود پل یبیهر ترت به

, شده حانهیمن, رها و ر یبود چون همه زندگ لیزدم. مغازه کامل تعط یبودم و هم به مامانم سر م حانهیهفته هم مراقب ر کی

رها به  دنیا دب حانهیبود. ر یدنیدو خواهر د نی, رها رو به خونه خودم آوردم. واقعاً مالقات امارستانیبا ب هیبودند. بعد از تسو

و محکم هم رو بغل کرده بودند.  ختندیر یش بلند شد. هر دو اشک م هیگر یسرعت, خودش رو به آغوشش انداخت و صدا

 شربت درست کردم. اومدم کنارشون و گفتم: وانیل اعوض کردن فضا به آشپزخونه رفتم و سه ت یبغض گلوم رو گرفته بود. برا

 .دی. از حاال به بعد تا ابد کنار همگهیبسه د _

 کرد, گفت: یلباسش, اشکاش رو پاک م نیکه با آست یاومد و در حال رونیاز آغوش رها ب حانهیر

 .یفرشته ا هیدوستت دارم. تو واقعاً  یلیعمو خ _

 و گفتم: دمیخند

 نگو. ونیشربت بخور, انقدر هذ ایب _

 کیرستوران ش هی. شام رو تو دمیجورواجور براشون خر یزایلباس و چ ی. کلدیر. اونشب بچه ها رو بردم خمیدیخند ییسه تا و

شدم. پتو روم بود.  داریکاناپه. صبح که ب یو من رو دندیتو اتاق من خواب حانهی. رها و رمیو بعد به خونه برگشت میو مجلل خورد

وارد آشپزخونه شدم.  دمیبه سر و صورتم پاش یکه آب نیرفتم. بعد از ا ییشدم و به دستشو ندکار رهاست. از جام بل دمیفهم

. با دیرس یبه نظر م باتریو با سر و وضع آراسته, چقدر ز دیجد یلباسا نیرها مشغول آماده کردن صبحونه بود. واقعًا تو ا

 گفتم: یلبخند

 کدبانو. ریصبح بخ _

 گفت: ینگاه کرد و با لبخند بهم

 آقا. ریسالم, صبح شما هم بخ _

 و گفتم: چوندمیتش رفتم. گوشش رو پسم به

 . باهام راحت باش.مانی, امانمیمن ا _

 تو رو خدا. نی... گوشم... آقا ول کنیآ یآ _

 فشار دادم و گفتم: محکمتر
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 .مانیآقا نه, ا _

 کنم. یباشه, باشه, چشم. خواهش م _

 کنم. یول نم یتا نگ _

 .مانیآقا ا دیگوشم رو ول کن _

 گفتم: یتکون دادم و با نوچ نوچ یسر یناراحت یتر آدم بشو نبود. ولش کردم. از رودخ نیا نکهی, مثل انه

  ؟یستیتو با من راحت ن _

 گوشش شد که گفتم: دنیدرهم مشغول مال افهینگفت. با ق یزیچ

 شم. یمعذب م یکن یکه صدام م ینجوریرها با من راحت باش. تا منم احساس آرامش کنم. ا _

 و گفت: نییرو انداخت پا سرش

 دم که... یآخه من به خودم اجازه نم _

 گفتم: یحرفش رو تموم کنه با دلخور نذاشتم

فرق داره  مونیخانوادگ طیام مثل تو. فقط شرا یکی. منم ی. من نه فرشته ام نه پَریرابطه مون مرز قائل شد یچون برا _

 . پس باهام راحت باش.نیهم

 .ارمیتا صبحونه ب دییچشم. حاال بفرما _

 .یو خودت رو به زحمت بنداز یخواد کار کن ی. نمزمیعز یاستراحت کن دیتو با _

 ندارم. یمن خوبم, مشکل _

. بعد از اون من به میخوب خورد یلیجو خ هیدر  یهم به جمعمون اضافه شد و صبحونه رو سه نفر حانهیکه ر دینکش یطول

خونه رو پُر کرده  یکل فضا یقورمه سبز یساعت دو برگشتم. بو یکنم. حوال ستیکم اوضاع رو راست و ر هیمغازه رفتم تا 

 نشسته بود گفتم: لمب یو به رها که رو دمیبه شکمم کش یبود. دست

 خانوم خونه چه کرده. نیبب یوا _

 . از جاش بلند شد و به سمتم اومد و گفت:دیخند

 نم.ک یرو آماده م زیمنم م نی. تا شما لباساتون رو عوض کندیخسته نباش _

 گفتم: یگذاشتم و به حالت نظام میشونیپ یرو رو دستم

 چشم بانو. _

رو صدا زد و با هم به آشپزخونه رفتند. منم لباسام رو عوض کردم و بعد از شستن دستام بهشون ملحق شدم.  حانهی, ررها

 شدم. بهش گفتم: ینم ریخوردم. س یم یدست پختش واقعاً حرف نداشت. هر چ

 م؟یشتمگه موادش رو دا _

 .دیخر میما هم رفت دی. شما که رفتکهینزد یبه همه مغازه ا نجایا _

 د؟یمگه پول داشت _

 کم داشت. هی حانهیبله ر _

 یبود رها. مرس یخوشمزه و عال یلیشدم. خ زیسورپرا یحساب _

 کنم. نوش جونتون. یخواهش م _

 مکتیبهمون خوش گذشت. رو ن ی. حسابمیدیو خند میسوار شد یجانیه یها لهیوس ی. کلمی, با بچه ها به پارک رفتعصر

 گفت: حانهیکه ر میخورد یم یو بستن مینشسته بود

 عموجون؟ _

 جونم. _

 .میکه شما رو دار میخوش شانس یلیما خ _

 و گفتم: دمیخند

 ؟یگفت ونیباز هذ _
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 گفت: رها

 .یچ یعنی یکه زندگ میفهم یم میگه, ما تازه با شما دار ینه راست م _

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 د؟یتا ابد باهام بمون دید ی. بهم قول مدیهست یخب خدا رو شکر که از بودن با من راض _

 با تعجب به هم نگاه کردند و بعد رها گفت: ییتا دو

 .میمون یم نیتا هر وقت شما بخوا _

داد.  یاحتمالش رو هم نم یکه حت دید ین متر از م نییکنه. اونقدر خودش رو پا یدونستم هنوزم به ازدواج با من فکر نم یم

 بلند شدم و گفتم: مکتیاز رو ن

 ق؟یقا میبچه ها بر _

 گفتن: جانیبا ه ییدوتا

 میبر _

 هیکه  میعقب سوار شد. مشغول رکاب زدن بود حانهیو ر می. من و رها کنار هم جلو نشستمیشد ییچهار نفره پا قیقا هی سوار

بود که توجه همه به سمتون جلب شده  ادیبرخورد و تالطم آب اونقدر ز ی. صدامیبه شدت برخورد کرد گهید قیقا هیدفعه با 

 من رو گرفت و گفت: قهیبه سمت من بلند شد و هر آن احتمال چپ شدنش بود. رها از ترس  قیبود. قا

 . ستمی... من شنا بلد نمانیا _

 و گفتم: دمشیآغوش کش در

 نترس من مواظبتم. _

 اومد و گفت: رونیبه حالت قبل برگشت. رها از آغوشم ب قیکه تالطم آب, کم شد و قا دینکش یطول

 دمیترس یلی... خدیببخش_

 گفتم: یلبخند با

 .یبترس شهیهم شاالیا _

 تعجب بهم نگاه کرد. گفتم: با

 !.مانیا یبار گفت نیبرا اول _

 گفتم: حانهی. به ردبمیخند ییدو تا و

 ؟یتو خوب _

 .دمیبله عمو من نترس _

 .یچون عقب نشست یخسته نباش _

 یصدا م مانیمن رو ا گهی. از اون روز به بعد دمی. بعد از پارک, سه تا همبر گرفتم و به خونه برگشتمیدیخند یدوباره همگ و

اونا در  دمید یکه م نیاز ا میگذروند یرو م یآروم و خوب یروزها ومدیبه حساب م میاتفاق زندگ نیمن بهتر یبرا نیزد و ا

آرامش رو دوست  نیگذشت. ا یبهمون خوش م یو کل رونیبردمشون ب یداشتم. هر شب م یکنارم خوشبختن حس خوب

 یگرفتم رابطه م رو باهاش رسم میهفته از اومدن رها گذشته بود که تصم هیخواست تا ابد کنارشون باشم.  یداشتم و دلم م

رو با خودش مطرح  هیقض ولگرفتم ا میخواست رها مال من باشه.  تصم یادامه دادن برام سخت بود. دلم م ینجوریکنم. ا

خواب رفته بود. اون رو به اتاق  نیتو ماش حانهی. رمیبرگشت نمایکنم و بعد از بله گرفتن ازش, برم سراغ خانواده م. شب که از س

 تم و گفتم:تخت خوابوندم. دست رها رو گرف یخواب بردم و رو

 کارت دارم. رونیب ایب _

 . بهش گفتم:میمبل کنار هم نشست ی. رومیاومد ییرایهم به پذ با

 ازت بپرسم. یزیچ هیخوام  یم _

 .دییبفرما _

 ؟یکن یبا من ازدواج م _
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 گفت: ینسبتاً بلند یتعجب و صدا با

 ؟یچ _

 .شهیم داریب حانهی. آروم رسییییه _

 کرد و گفت: واشیرو  صداش

 ازدواج؟ من؟  ؟یگفت یچ _

 انقدر تعجب داشت؟ شیآره چ _

 آخه.... من.... _

همه  کهیعاشقت شدم. به طور شتریو ب شتریازت خوشم اومد. هر روز که گذشت ب دمتیکه د یرها, از همون لحظه اول نیبب _

 یلیمن خ یول هیدونم حس تو به من چ ی. نمیخواد مال من باش یدارم. دلم م ی. در کنارت آرامش خاصیفکر و ذهنم تو شد

 .زمیعاشقتم عز ادیز

 پر از اشک شد و گفت: چشماش

 من انقدر خوش شانسم؟!. یعنی, شهیباورم نم _

 و گفتم: دمیخند

 ه؟یبهم بگو حس تو به من چ _

 گفت: ختیر یکه اشک م یرو محکم بغل کرد و در حال من

خواست وبال گردنت  یبود که دلم نم ادیفاصله مون اونقدر ز یول دمتیه دک ی. از همون لحظه اولمانیعاشقتم ا یلیمنم خ _

 بشم. 

 کردم گفتم: یکه نوازشش م یحال در

 شنوم. یرو م نیخوشحالم که ا _

 شد و گفت: رهیاومد. تو چشمام خ رونیآغوشم ب از

 اما من.... مانیا یینهایبهتر قیتو ال _

 لبش گذاشتم و گفتم: یاشاره م رو رو انگشت

 .ینیمن بهتر یادامه نده. رها تو برا گهید سیه _

 واقعاً؟ _

 .دمیکش یچ ینبود یوقت یدون ی. نمرمیم یاوهوم. من بدون تو م _

 دونه که چقدر دوستت دارم. یفقط خدا م _

 یم که مرها به خودم اومد یبهتر؟! با صدا نیاز ا یداشتم. عشقم, عاشقم بود چ ی. واقعًا حس خوبدیدوباره به آغوشم کش و

 گفت:

 کنن. یاونا حتماً مخالفت م ؟یخانواده ت چ _

اگه  یذارم اگه موافقت کردن که چه بهتر ول یم ونیرو باهاشون در م هیاحترام, قض یخودم رو گرفتم. از رو میمن تصم _

 به اجازه اونا ندارم. یازیازدواج ن یکنم. برا یمخالف بودن, من کار خودم رو م

 من, انقدر ارزشش رو دارم؟ یعنی _

 دارم. ایکه تو دن یهست یزیچ نی. تو با ارزش ترزمیشک نکن عز _

 خوام؟ یاجازه پدر نم مان؟یا یمن چ _

تونه بهت  ینم ایس گهی. با ازدواجمون دستیکه پدر تو داره اجازه ش چندان مهم ن ی. بعدم با وضعمیریگ یاز دادگاه اجازه م _

 .میش یم یخانواده شاد سه نفر هیو  میریگ یرو م حانهیبزنه. حضانت ر بیآس

 و گفت: دیخند

 .مانیا میکه تو رو دار میچقدر ما خوشبخت _

 منم خوشبختم که شماها رو دارم. _
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 دونستم. یرو تموم شده م یخوشحال بودم و همه چ یلیخ اونشب

 به صدا در اومد. مامانم بود. جواب دادم: می, تو راه مغازه بودم که گوشرونیکه از خونه زدم ب نیبعد از ا صبح

 سالم مامان. _

 ؟ی. خوبزمیسالم عز _

 . فدات. چه عجب؟یمرس _

 .نجایا ایناهار خونه ما دعوتن. آرش و مهرداد هم هستن. تو هم ب نایمنصورت ا یی, امروز دامانیا _

 کم کار دارم. هیمامان,  امیمن عصر م _

 !؟یاینم یگیکنم تو م یعوتت ممن دارم برا ناهار د ؟یچ یعنی _ 

 آخه کارا مغازه مونده. _

 نه من نه تو! گهیباش. وگرنه د نجایا گهیساعت د هیمن؟ تا  ایمغازه مهمتره  _

دور برگردون, دور زدم و به سمت خونه حرکت کردم . با رها تماس گرفتم  نیتر کینبود از نزد یرو قطع کرد. چاره ا یگوش و

 یکردم و اونم برام آرزو کرد که بهم خوش بگذره. طول فیرو براش تعر هیناهار منتظرم نمونه. قض یو گفتم نگرانم نشه و برا

بعد از باز شدن در وارد شدم. مامانم به  کردم و به سمت در راه افتادم. زنگ رو زدم و ارکرو پ نیخونه بودم. ماش یجلو دینکش

 یبرد. همه اومده بودند. باهاشون دست دادم و احوالپرس ییرایقربون صدقه رفتن, من رو به پذ یاستقبالم اومد و بعد از کل

 گوشه کنار آرش نشستم. آرش گفت: هیکردم. بعدم 

 گذره کلک؟ یخوش م ی! مجرد؟ییدایداداش؟ کم پ ییکجا _

 گذره.  یبد نم یهِ _

 اوضاع مغازه چطوره؟ _

 خودم رو دارم. ای. خوبه شکر. مشتررمیمدت که بسته بود, االن دوباره م هی _

 .کهی, داداش کوچیموفق باش _

 . مامان اومد کنارم و گفت:میدیخند ییدو تا و

 .دیخر دیجون پاشو همراه مستانه بر مانیا _

 تعجب گفتم: با

 ؟یدیبا مستانه؟ چه خر ؟یچ _

 رو نوشتم دادم به مستانه. پاشو. ستشیخوام. ل یم زایچ نیاسه ناهار, دوغ و نوشابه و او _

 مامان! خودم بلدم بخرم. ادیب یخب اون برا چ _

 مگه؟ شهیم یبخوره. حاال چ ییکم بچرخه. هوا هی ادیحوصله ش سر رفته, م _

 گفتم: نمیبحث نداشتم, واسه هم حوصله

 .ادیب دیباشه بگ _

 قربون پسر حرف گوش کنم برم. _

من  یکه مامان مستانه رو برا میدونست یچشمک منظورش رو بهم رسوند. همه م هیزد و آخرم با  یمدت آرش لبخند م تمام

بود. باهاش  ریخ ایحرف زد و جواب من فقط بله  ی. تو راه کلمیکردم. باهم سوار شد یبهش فکر هم نم یخواد اما من حت یم

مختلف  یکردم به بهانه ها یم یهم سع دیدچار توهم بشه. موقع خر مانمخواستم مثل ما یکردم چون نم یمسرد برخورد 

رد و بدل  نمونیب یحرف چی. تو راه برگشت همیشد نی. صندوق حساب کردم و سوار ماشمیرو انجام داد دایازش جدا بشم. خر

. ومدمینم رونیهم از فکر رها ب ظهلح هیدونم چرا  یمامان دادم و به اتاقم رفتم. نم لیرو تحو دای, خردمینشد. به خونه که رس

رها برگردم. به  شیخواست هرچه زودتر پ یجمع رو دوست نداشتم و دلم م نیاو بود. اصالً حضور تو ا شیتمام وجودم پ

و مستانه هم تو آشپزخونه بودند. به سمت  ییظهر بود. پا شدم و به آشپزخونه رفتم. مامان, زندا کیساعت نگاه کردم. نزد

 دفعه مامانم گفت: هی. مشغول خوردن شدم که ختمیر وانی. آب رو برداشتم و داخل لمرفت خچالی

 کنم. یخواستگار مانیتا مستانه جون رو واسه ا نجایمهتاب خانم. من امروز همه رو جمع کردم ا هیچ دیدون یراستش م _
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 سرفه زده شدم. مامانم با خنده گفت: یحسابگلوم و  دیحرف آب پر نیا با

 . ستین یپسر؟ هول نکن بابا هنوز که خبر هیچ _

 خودم مسلط شدم و گفتم: به

 حرفا زوده هنوز؟. نیا یبرا دیکن یفکر نم _

 چرا زود؟ _مامان

 نجای, فکر نکنم ایخواستگار میبر دی. بعدشم مامان جون ما باستیهنوز درس مستانه خانم مونده. منم که کار و بارم معلوم ن _

 جاش باشه.

دومًا  میرو بذار یخوام مطرح کنم که اگه همه موافقن قرار خواستگار یکه, م ستین ی, اواًل مجلس خواستگارمانیوا ا _مامان

 یساده م یعقد محضر هیگم  ی. من متونیسر خونه زندگ دیگم االن بر یبعدم من که نم یندار یتو که با درس مستانه مشکل

دو سال  مینداز ی. جشن رو میجون تموم بشه هم تو خودت رو جمع و جور کن نهکه هم درس مستا گهیتا دو سال د میریگ

 مهتاب جون؟ گمی. بد مگهید

 بگم. اول نظر باباش شرطه بعدم خودش. یواال چ _مهتاب

 بود گفت: نییکه سرش پا یدر حال مستانه

 .ستنیاصالً موافق ن شونیا ایشرطه که گو مانیمن بعد از بابام نظر آقا ا یبرا _

 گفت: یبا دستپاچگ مامانم

 .هینگران مسائل مال شتریکم شوکه شده و ب هینبود  انیچون در جر مانی. استین نطوری, اصال ازمینه عز _

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست

 مامان,  ستمیمن موافق ن _

موضوع.  نیرو داشتم جز مطرح شدن ا یزی. انتظار هرچختمیبهم ر یحساباز آشپزخونه خارج شدم.  یدیبعد با گفتن ببخش و

 یرو از چهره شون م نیپکر بود و مستانه هم ناراحت. ا ی. مامان حسابمیبودم. ناهار رو خورد یاز دست مامان بدجور عصبان

 رفتن. منم قصد رفتن کردم که مامان گفت: نایا یی. عصر که دااشتاز اونا ند یهم دست کم یی. زندادیشد فهم

 .یخوب نیفهمم تو چه مرگته؟! مستانه به ا یمن نم ؟یبود که کرد یچه کار زشت نی, امانیا نمیبب سایوا _

 گفتم: یناراحت با

از جانب من  نیخواست یم ن؟یدار یالیکه چه خ نیگفت یبهم م دینبا ستم؟یشما؟؟؟ من آدم ن ایکار من زشت بود  _

 خوام؟ یگفته که من مستانه رو م یک ن؟یکن یستگارخوا

 .دینشون کرده هم هست یاون دوستت داره. شما از بچگ مان؟یا یچ یعنی _

 کنم. یوصلت نم لی. من قبالً هم گفتم با فاممهیحرفا مال قد نیرو. ا ایمسخره باز نیمادر من ول ا _

 یشده که انقدر عصب ی. حاال چیمخالف هم نبود نیهمچ ومدی. قبالً که اسم مستانه میزن یتازه م یحرفا رو دار نیا _

 ؟یشد

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

من نه تنها با اون,  ی, ولنیکره زم یدختر رو نی. مستانه خوب, مستانه بهتررهیبگ میبه جام تصم یمن دوست ندارم کس _

 کنم. ی, ازدواج نملیاز فام یدختر چیبلکه با ه

 گفت: یدر کمال خونسرد بابام

 ه؟یک یباهاش ازدواج کن یخوا یکه م یخب, اون دختر خانم _

فرصت  نی! االن بهتر؟یرو مطرح کنم. باالخره که چ هیقض دمیخونه در سکوت فرو رفت. حاال که همه جمع بودند, بهتر د کل

 گفتم: نمیبود. واسه هم

 رها. _

 گفت: مامانم

 چشمم روشن. ه؟یک گهیرها د ؟یچ _
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 مکث گفتم: یکم با

 روزا بهتون بگم. نیخوام باهاش ازدواج کنم. قرار بود هم یکه دوستش دارم و م هیرها دختر _

 و گفت: هیگر ریزد ز مادرم

 ما. یجواب محبتها نهیا مانیا کالیبار _

 خطاب به مامان گفت: آرش

و  دیدیخواد. شما خودتون بر یقت نگفته که مستانه رو مو چیه مانی. استین ینشده که مادر من, ازدواج که زور یزیچ _

 !د؟یکن یم هیچرا گر هیدختره ک نیا دیدون ی. حاال هم که نمدیدوخت

 کرد گفت: یکه اشکاش رو پاک م یدرحال مامانم

 هستن؟ یخانم ک نیخب, حاال بگو ا _

 سخت تر بود. اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: تینها یکه جوابش برام ب یسخت سوال

 .هیبیخوب و نج یلیاومده بود مغازه کفش بخره که باهاش آشنا شدم. دختر خ _

 ه؟یخود دختره چند سالشه؟ مدرکش چ نن؟یش ین؟ کجا م کارهیچ ن؟یخب؟ خانواده ش ک _مامان

. شهیباهوشه من مطمئنم که موفق م یلیچون خخواد درسش رو ادامه بده و  یداره. م پلمیسالشه و مثل من د جدهیه _

 .ستیمهم ن التیمن تحص یهرچند برا

 ست؟ین ادیهفت سال اختالف ز _مامان

 هم خوشبختن, مهم تفاهمه. یمن دوازده سال بزرگتر از زنشه کل قینه بابا, رف _آرش

 تشکر به آرش زدم. مامان ادامه داد: یاز رو یتیرضا لبخند

 چطوره؟ شیست؟ خونه, زندگ کارهیباباش چ _

 ؟یباهاشون معامله کن یخوا یمامان؟ مگه م یچ یعنی _

 نه؟ ایخورن  یبهمون م یبدونم از نظر فرهنگ دیبا _مامان

 برام سخت بود اما گفتم: یلیکه خ یوجود با

 رو نداره. چکسیتصادف از دست داده و تو پرورشگاه بزرگ شده. ه یپدر, مادرش رو تو _

 تونه عروس ما بشه. یاون نم یبراش متأسفم ول یلیخب خ_مامان

 داره. یسرنوشت هیاونه؟ هرکس  ریچرا؟ مگه تقص _

 گفت: بابام

 ؟یزی, چیلینداره؟ فام یکس و کار چیه یعنی _

 . وفتهیم یاتفاق نینه احتماالً اونا فکر کردن تو تصادف مُرده. آخه نوزاد بوده که همچ _

 .لشیتونسته خودش بره سراغ فام یشناسنامه که حتما داره؟ باالخره پدر و مادرش معلومن. م _بابا

 عادت کرده. شیخواد. به زندگ یآره اما نم _

 نیخوان از پدر مادرشون مطلع باشن. ا یرو دوست نداره. ضمناً همه م ییتنها چکسی. هادیبا عقل جور در نم نیا یول _بابا

 دونه؟ یازشون نم یزیخانم چطور چ

 .یریدختره رو بک نیکه ا مانیمحاله بذارم ا _مامان

 .ستیخانم, نداشتن خانواده که جرم ن _بابا

 به من گفت: خطاب

 شه. یکه نم ی. الکمیبکن یقیتحق هی دیکه توش بزرگ شده رو بهم بده. باالخره با یآدرس پرورشگاه _

 مِن مِن جواب دادم: یفتم. با کمگ یکردم. عجب دروغ مسخره ا یم کاریچ دیبا حاال

 دونم. یآدرسش.... رو.... نم _

 ازش بپرس و بهم بگو.  _بابا
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چه  گهید نیخدا ا یبهشون بگم. ا یکنم؟ چ کاریافتادم. حاال چ ریگ یگفتم و از خونه خارج شدم. تو بد مخمصه ا یا باشه

بود. چطور سر و  ری. ذهنم درگیهدف چیه یب دمیچرخ یم ابانایخ یرو تو یبود کردم. انقدر حالم بد بود که چند ساعت یکار

. دمیساعت دوازده شب به آپارتمانم رس یکباب. کاش راستش رو گفته بودم. حوال هبسوزه ن خیکه نه س ارمیرو هم ب هیته قض

در رو باز  حانهیدر زدم. ر نمینبرده بودم. واسه هم دیو به سمت واحدم حرکت کردم. با خودم کل نگیرو گذاشتم پارک نیماش

 گفت: یکرد و با چهره درهم

 سالم عمو. _

 ؟یداریوقت شب ب نیسالم چته؟ چرا تا ا _

 تو. نیایب _

رو  ایس ی. بعدم صدادمیرو د کریبرگشتم دو تا مرد غول پ یدر کنار رفت. وارد شدم. در پشت سرم بسته شد. وقت یاز جلو و

 گفت: یکه م دمیاومدند, شن یم رونی, از آشپزخونه بگهیکه با دو تا مرد د یدر حال

 سوپرمن. یبه به خوش اومد _

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: با

 ؟یکن یم یچه غلط نجایچه خبره؟ تو ا نجایا _

 سر داد و گفت: یا قهقهه

 اومدم. یحساب شخص هیتسو هیواسه  _

 :, بهش گفتمحانهیهم ر گهید یکیاز اون مرد گنده ها رها رو گرفته بود و  یکی

 ه؟یچ ایمسخره باز نیا _

 کنم... یجوجه. اومدم تا تالف یکرد یشدم. بد نامرد ریتو صورتم و غافلگ یهوا زد یب ادته؟یشاپ  یاون روز تو کاف _

 گفتم: تیجد با

 باشه, طرف تو منم. اون دو تا رو ول کن برن. _

 با منه جناب. شونیکنن بماند. سرپرست یم کاریچ بهیمرد غر هیکه تو خونه  نیدو تا خواهرامن. ا نیا _

 زدم و گفتم: یلبخند

 .یباهاشون ندار ینسبت چیو بهم گفت. تو ه زیفرخنده همه چ _

 !یخب تو هم ندار _

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست _

 ؟یکرد دایرو از کجا پ نجایا _

 بهم گفت. یطهماسب _

 تعجب گفتم: با

 ؟یطهماسب ؟یچ _

که بهش مربوط  یتو کار گهیبهش بده که د یدرس هیفضوله  یادیپسره ز نیکردن. بهم گفت ا بتیتعق افرادش ایاوهوم. گو _

 .ومدهیبه مذاقش خوش ن ادیتو, ز شیکه رها زنده باشه و پ نیناراحته که رها زنده ست ا یلیخ یدون یدخالت نکنه. م ستین

 ؟یکه من رو بُکُش نجایپس فرستادتت ا _

 و گفت: دیخند

 آره. ییجورا هی _

 گفت: رها

 دم. یانجام م یبخوا ینداشته باش. من هر کار یکار مانیخواد. تو رو خدا با ا یمن رو م یطهماسب _

 !مان؟ی! ایچه زود پسرخاله شد _ایس

 گفتم: یناراحت با

 نگو. یچی! تو اصالً ه؟یزن یم هیچه حرف نیرها ا _
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 !!!هیعشق و عاشق هیضترکونن. پس ق یهم م یاوووووووهوووو, چه الو _ایس

 گفت: یزی. با حالت تمسخرآمدندیخند یهمگ و

 رهاجونم, چقدر سخته برات که جلو چشمات عشقت رو بُکُشم. یوا _

 کرد, گفت: یم هیکه گر یدر حال رها

 نداشته باش. شیکار ایتو رو خدا س _

 تونه بکنه, مگه شهر هرته. ینم یغلط چیه _من

 , چطوره؟ایفرستمت اون دن یبعدم م رمیگ یهرت تر. اول انتقام م نمیاز ا _ایس

 .رونیگمشو از خونه من برو ب _من

 دلم سوخت. دیشا یزیچ یخواهش یالتماس هی. خب بابا ادهیکه روت ز ادیخوشم م _

 مثل تو التماس کنم؟! هرگز. یریمن؟ به آدم حق _

 کرد به نوچ نوچ کردن و گفت: شروع

 بچه!. یباشه. خودت خواست _

افتادم. نامردا با چوب و کمربند افتاده بودند به جونم.  نیرو حس کردم و به زم یبه سرم, درد بد یزیدفعه با برخورد چ هی

 یبود و من با دستام فقط سر و صورتم رو گرفته بودم که کمتر ضربه بخوره. صدا ادیتونستم بکنم. تعدادشون ز ینم یکار چیه

خواستن من رو ول کنه و اون بدتر  یم امکیکردند و از س یکه التماس م دیرس یم گوشمبه  حانهیرها و ر یها هیو گر غیج

 گفت: شونیکی, زدن رو متوقف کردند. ایس یزنگ در بلند شد. نوچه ها یآخر بودم که صدا یرمق ها گهیکرد. د یلج م

 تونه باشه؟ یم یک یعنی _

 دونم. ینم _ایس

 .میکن یدر رو باز نم الیخ یب _

 باز بشه. نجایبه ا سیپل یپا دیو کنجکاو شدن. نبا دنیخونه ست. احتماالً صداها رو شن یکس دوننیشه که. م ینم _ایس

 گفت: یکه م دمیشن یرحمان رو م یسمت در رفت و در رو باز کرد. صدا به

 د؟یسالم آقا خوب _

 ش؟یسالم ممنون فرما _ایس

 کار دارم هستن؟ مانیبا آقا ا _

 گم. یمن بهش م نیدار ی. دستش بنده, کارمیاره هست. ما مهموناش مان؟یا _

 نه با خودش کار دارم, کجاست؟ _

 .هییگالب به روتون دستشو _ایس

 . ادیمونم تا ب یخب منتظر م _

 .نیگم که باهاش کار دار یشما برو, من بهش م _ایس

 مونم. یمنتظر م نجایجناب, هم کشه یطول نم ادیرفتن که ز ییدستشو هی _

 .یباشه, هرجور راحت _

 گفت: قاشیدر رو بست. و به رف و

 .میبر نجایاز ا دیها هم تو راهرو بود. با هیاز همسا یکیشک کرده.  اروی _

 ؟یچطور _

 .میفرار کن دی. باحانهیهم ر یکی ارهیرها رو ب تونیکی

 ؟یپسره چ نیا _

 زنگ نزدن. سیتا به پل میبر دیمُرده باشه. با ستین دیآخره. بع یرمقا گهید نیا _

کشوند که ببره اما رها با گرفتن مبل و ستون,  یرها رو م گهید یکیرو بغل کرد و  حانهیر شونیکیبه سمت در رفتن.  یهمگ

 با عجله گفت: ایشد. س یمانعش م
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 .میبر ایاحمق. ولش کن ب نجاستیا رمردهیپ _

 .دمینفهم یچیه گهیو رفت. کم کم چشمام تار شدند و د نیزم یرو پرت کرد رو رها

 )رها(

مادرم من رو فروخته و  دمیفهم یبود. اونقدر.دوستش داشتم که حاضر بودم به خاطرش جون بدم. وقت مانیمن ا یزندگ همه

ده.  یبرزخ نجاتم م نیدنبالم و از ا ادیکه اون حتماً م نیسرپا نگه م داشت. ا مانیبوده, فقط فکر ا فینقشه کث هیدادنم  یفرار

 زیچ چیاز ه گهیرو بهم داده بودند. د ای, انگار که همه دندمیچشمام رو باز کردم و صورت نازش رو د مارستانیب یتو یوقت

برد.  یم نیبود. لبخندش تمام غمهام رو از ب نیو دلنش یدوست داشتن بیمرد عج نیرو داشتم. ا مانیناراحت نبودم چون ا

رو سرم خراب شد. پس پدر و مادرم  ای,  تمام دنستین میبهم گفت مادرم, مادر واقع یخواست مال من باشه. وقت یچقدر دلم م

رفت.  ادمی یبره خونه خودش, همه چ یگفت من رو م مانیا یبوده؟ اما وقت یچرا من رو نخواستن؟ مگه گناه من چ ن؟یک

 دلمبود و  مانیمن ا یبا ارزش زندگ زی. تنها چشیپرست یکه عاشقانه م یباش ینار مردکه تمام شبانه روز ک نیبهتر از ا یچ

, نیکردم فاصله م رو باهاش حفظ کنم و ا ی. پس سعستمین قشیدونستم که من, ال یم نمیا یخواست از دستش بدم ول ینم

کنم  یم یکه بهش دارم سع یدونست به خاطر عشق یخواست باهاش راحت باشم و نم یکرد. دلش م یرو ناراحت م مانیا

لحظه  کی ی, براوفتمیکه احساس کردم االن تو آب م یشکسته شد. وقت قیسد تو قا نیرو حفظ کنم اما باالخره ا نمونیمرز ب

 رو فراموش کردم و گفتم: یلحظه همه چ کیبود.  میگاه زندگ هیکه تنها تک یپناه بردم به آغوش مرد

 .ستمینا بلد ن. من شمانیا _

 بغلم کرد و گفت: یوقت و

 نترس.من مواظبتم. _

وجب جا بود که متعلق به من شده بود. روز به روز عالقه م بهش  کیهمون  اینداشتم. انگار که تمام دن ییآرزو چیه گهید

 یو تظاهر کنم به ب ادامه بدم. برام دردآور بود که عاشقش باشم ینجوریتونستم. برام سخت بود ا ینم گهیشد. د یم شتریب

رو در  ممیکه بخوام تصم نیشدم. راه ما از هم جدا بود. اما قبل از ا یوَبال گردنش م دیگرفتم از اونجا برم. نبا می. تصمیتفاوت

 خواب بود, بهم گفت:  حانهیو ر میبرگشت نمایکه از س یکنم, شب ییمورد رفتن, اجرا

  ؟یکن یبا من ازدواج م_

, بغلش کردم و یترس چیو بدون ه یاعتراف کرد به دوست داشتنم و گفت عاشقم شده, انگار رو ابرا بودم. با خوشحال یوقت

نگاه کردن بهش آرزوم بود. دل کَندن از اون  یشده بودم که روز یکه تو دلم بود رو گفتم. من صاحب مرد یگفتم. هر چ

حس  یواقع یرو به معنا یاشم و اونم نوازشم کنه. اون شب خوشبختب لشآغوش برام سخت بود. دوست داشتم تا ابد تو بغ

شام, مرغ بار  ی. برایشد و دوباره گند زد به همه چ دایپ امکیسر و کله س نکهیرفت تا ا یم شیداشت خوب پ یکردم. زندگ

ندازه هزار سال گذشته بود. ا بهبودمش اما برام  دهیصبح تا شب ند هی. دمیکش یرو م مانیصبرانه انتظار ا یگذاشته بودم و ب

به  ییبود. با دو فنجون چا ونیزیتلو یمشغول تماشا حانهیکردم. ر یم یلحظه شمار دنشید یدلتنگش بودم و برا یلیخ

و بدون  دمیبا سرعت به سمت در دو مانهیکه ا نیا الیکه نشستم, زنگ در خونه به صدا در اومد. به خ نیکنارش رفتم و هم

. خواستم در رو ببندم که دمید گهیرو با چهار مرد گردن کلفت د ای, سیدر رو باز کردم اما در کمال ناباور هیککه بپرسم  نیا

 وارد شدند. در رو بست و بهم گفت: یخوردم و اونا به راحت نیبا دستش در رو هل داد عقب. از شدت ضربه به زم

 بهتر از خونه خودمونه نه؟ یلیمبارک. خ دتونیخونه جد _

 تماس گفتم:ال با

 .میدیتو رو خدا دست از سرمون بردار. تازه به آرامش رس ؟یخوا یم یاز ما چ نجا؟یا یچرا اومد _

 گفت: ایشده بود. س میاز ترس پشت سر من قا حانهیر

پول  هیتا اول اون پسره رو بفرستم به درک و بعدم تو رو بفروشم و  نجامیشما آرامش نوشته نشده. من ا ریمتأسفم. تو تقد _

 بزنم. بیتپل به ج

 گفت: ایگوشه نشستم. س هیرو بغل کردم و  حانهیاست. ر دهیفا یو التماس ب هیدونستم که گر یم

 اد؟یم یهست؟ کِ یشازده کدوم گور نیحاال ا _
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 . ادیاصالً ن دیدونم شا ینم _

 حاال امروز نه فردا. ادی. باالخره که مادیمونم تا ب یمنتظر م _

 گفت: ای. سادیکردم که ن یمواظبمون بودند. خدا خدا م یکنم؟ چطور خبرش کنم؟ چهار چشم کاریدونستم چ ینم

 گشنمه. یلیخ د؟یدار یشام چ _

 براتون بکشم؟ یخوا یمرغ. م _

حرفا بود.  نیباهوش تر از ا یکنه اما اون عوض دایرو پ مانیفرصت زنگ زدن به ا حانهیخواستم با خوردن, سرگرم بشن تا ر یم

 گفت:

 .میخور یآره م _

. براشون میبه آشپزخونه رفت یرو. همگ حانهیهم ر گهید یکیمن رو گرفت و  یبازو شونیکیبا سر به اون مردا اشاره کرد.  بعدم

 گفت: ایو مشغول خوردن شدند. س دمیشام کش

 .نیدستپختت خوبه, آفر _

 گفت: حانهیشد و خطاب به ر بلند زیاز پشت م ایشامشون بود که زنگ خونه به صدا در اومد. س یآخرا

خواهرت  یکلک بزن یبره. بخوا یکن یبود, ردش م یا گهیتو اگه کس د شیاری. اگه پسره بود میکن یدر رو باز م یر یم _

 کُشم افتاد؟ یرو م

 ییکه چاقو یدهن من رو گرفت و در حال ایبه سمت در رفتند. س ایتکون داد و به همراه دو تا از افراد س یاز ترس سر حانهیر

 گردنم گذاشته بود, گفت: ریز

 کُشتمت. ادیصدات در ب _

هم, بهم آرامش  طیاز دور و تو اون شرا ی, حتدنشی. دمیو بسته شدن در, هر چهار تا از آشپزخونه خارج شد مانیا یصدا با

 ایشد. کاش دن یم قیدر من تزر ایخوب دن یکردم انگار تمام حس ها ینگاهش م یداد. حضورش قوت قلب من بود. وقت یم

خورده بود.  مانیکه از ا ی. انتقام کتکرهیاومده بود, انتقام بگ ای.  سیا گهیاز هر انسان د یفقط مال من و اون بود خال

تونستم بکنم.  ینم یکار چیخورد و من ه یچشمام کتک م یجلو اهامینداشت. مرد رو یا دهیهم فا حانهیمن و ر یالتماسها

من  ی, که از ضجه هایروان ضیضه. مریمر هی امکینرسه اما س یبیآس مانیرو بدم تا به ا میودم همه زندگتو اون لحظه حاضر ب

رو ول کرد و فرار رو  مانیبود. ا دهیترس یحساب ایشد. س دایدر من پ یدیآقا رحمان, اومد پشت در, نور ام یبرد. وقت یلذت م

 انکوچولو بود و تو حانهیکشوند. ر یمن رو به سمت در م گهید یکیرو بلند کرد و  حانهیاز مردا ر یکیداد.  حیبه قرار ترج

 گفت: ایمن همه زورم رو به کار گرفتم و اونقدر مقاومت کردم که س یمقاومت نداشت. ول

 .میبر ایاحمق. ولش کن ب نجاستیا رمردهیپ _

گوشه و  هیدر رو باز کردند آقا رحمان هنوز پشت در بود. اون رو پرت کردند  یبه سمت در رفتند. وقت یرو ول کرد و همگ من

 . تمام سر و صورتش غرق در خون بود. شونه هاش رو تکون دادم و گفتِم:دمیدو مانیخودشون به سرعت فرار کردند. به سمت ا

 خوشکلت رو باز کن عشقم... تو رو خدا بلند شو. یپاشو... چشما مانیا _

 وهق هقم بلند شد. آقا رحمان مضطرب به طرفمون اومد و گفت: هیگر یصدا

 چه خبره خانم؟  نجایا _

 . تو رو خدا.مارستانیب دشیتو رو خدا برسون _

 .انیبه اورژانس زنگ زدم. دارن م _

 یکردم و از خدا م یخواستم. بغلش م یبودم, ازش معذرت م اشیکه مسبب همه بدبخت نیو به خاطر ا دمشیبوس یم مرتب

منتقل شد. و بعد از چند  مارستانیبود. با اورژانس به ب یهمه خواست من از زندگ نیرو بهم برگردونه. ا مانیخواستم که ا

 و عکس, دکتر گفت: شیساعت آزما

 . ادیبه هوش م یکِ  مینیبب دینداره. اما به سرش ضربه خورده و با یداخل یزیخونر _
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آپارتمانش  گهیخواستم با اونا رو به رو بشم. د یبمونم. نم ششیتونستم پ یو من نمرحمان ,خانواده ش رو خبر کرده بود  آقا

بد  یلیخ دنید یزدن و اگه من رو اونجا م ی. مطمئناً به خونه ش سر ممانیو هم خانواده ا ایهم برام امن نبود. هم به خاطر س

 به آپارتمان رفتم, آقا رحمان بهم گفت: لمیاجمع کردن وس یبرا یشد. وقت یم

 دخترم؟ یریم یدار _

 که داشتم, گفتم: یبغض بد با

 بمونم. نجایا گهیتونم د یبله, نم _

 ؟یکه بر یرو دار ییجا _

 شدند. آقا رحمان گفت: یتکون دادم و اشکام جار یبه عالمت منف یسر

خونه من  یتون یرفته. تا موقع به هوش اومدنش, م ینجورینش اشه اگه بفهمه مهمو یمونه. ناراحت م یمثل پسرم م مانیا _

 .یبمون

 شم. یمزاحمتون نم یممنون ول یلیخ _

 چیخب از ه ی. ولهیاز دستشون عاص ایهم دارم که دن طونی. دو تا دختر شر و شستیبزرگ ن یلی. خونه من خیستیمزاحم ن _

 .یبر یتون ی, مومدیو خوشت ن یروز بمون اگه نخواست هی میبر ایکه بهتره. ب یچ

آقا رحمان از حال  قیتونستم از طر یمن بود. هم م یجا برا نیبهتر طیخونه ش شدم. تو اون شرا یتشکر کردم و راه ازش

بود. خانومش با  یهم دور. خونه جمع و جور و قشنگ مانیخانواده ا دیراحت باشم و از د ایباخبر بشم و هم از شر س مانیا

دونست. دختراش هم هنوز مدرسه بودند. اتاق اونا رو به من دادن و خانومش  یمرو  زیهمه چ ایقبالم اومد. گوبه است یگرم

 گفت:

 .زمیهم مثل خونه خودت. راحت باش عز نجایا _

 خوام. ی. من اتاق نمشنیبچه هاتون ناراحت م یول _

 تو اتاق ما نگران نباش. انیاونا م _

گرفتم به  مینه من طاقت ندارم. تصم یوا افتهیواسش ب یبود. اگه اتفاق مانیا ریکردم و به اتاقم رفتم. همه ذهنم درگ تشکر

خواستم مسلمون باشم. اما  ینم یبودم که حت یشاک نیکه تا اون روز نرفته بودم. انقدر از خدا و د ییحرم امام رضا برم جا

 یرو م مانمیکردم. ازش ا یم یزدم و زار یبستم. ضجه م لیم مدت به حرم امام رضا دخحاال تنها راه نجاتم اونا بودند. تما

ضامن آهو  ایتو آغوشش به آرامش برسم.  گهیبار د هی. نمیلبخندش رو بب گهیبار د هیخواستم  یرو. م شیخواستم. سالمت

 خودت کمکش کن.

 گفت: یم شهیشدم. که هم یحالش م یاین جوبودند. نه خواب داشتم نه خوراک. از اقا رحما یبد یلیخ یروزها

 نکرده. یرییچندان تغ تشیوضع _

 جلوم و گفتِ: دیطبق معمول از حرم برگشتم, آقا رحمان دو یکه بعد از پونزده روز, وقت نیا تا

 بهوش اومدند. مانیخانم مژده بده, اقا ا _

 گفتم: یخوشحال با

 شکرت. ایخدا یبه هوش اومده؟ وا ؟یچ _

اما  نمشیخواست بب یدلم م یلی, وارد اتاقم شدم و دو رکعت نماز شکر خوندم. خختمیر یاشک م یکه از خوشحال یحال در

 ارتباط نداشتم. یبرا یراه چیکنم. دلم لک زده بود واسه ش اما ه یمعرف یدونستم خودم رو ک یشد. نم ینم

 (مانی)ا

 گفتم: دهیبر دهیو بر یم بود. به سختانداختم مامانم کنار یرو باز کردم. به اطراف نگاه چشمام

 ....جا...ک...جا...ست؟نیا _

 . زمیعز مارستانیب _

 شده؟ یچ _

 بال رو سرت آورده؟ نیا یک مانیشده؟ ا یکه چ یبگ دیدونم. تو با ینم _
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 گفتم: یافتاده. با نگران یاومد چه اتفاق ادمیفکر کردم. تازه  یکم

 رها؟ رها کجاست؟ _

 گفت: مامانم

 دختره مربوط باشه. نیزدم به ا یحدس م _

 تنش بود, وارد شد. مامانم بهش خوشامد گفت و بعد خطاب به من ادامه داد: یانتظام یرویکه لباس ن یمرد هیباز شد و  در

 عملش برسه. یبشه و به سزا ریبال رو سرت آورده تا دستگ نیا یرو خبر کردم بهشون بگو ک سیجان من پل مانیا _

 ندارم. یتیشکا ین از کسم یول _

 شه؟ یمگه م ؟یچ یعنی _

 .نیدو تا دوست هم نیساده بوده ب یریدرگ هی _

 با تعجب گفت: مامانم

 دوست؟ حالت خوبه بچه؟ ؟یچ _

 بله خوبم. _

 گفتم: سهیخطاب به پل و

 شده. االنم خوبم. یریدرگ نیسوء تفاهم باعث ا هیندارم.  تیشکا یمن از کس _

 گفت: سهیپل

  ؟یمطمئن _

 ندارم. یتیبله. شکا _

 شم. ی, پس من از حضورتون مرخص مارخبیبس _

 پکر شده بود گفت: یرفت. مامانم که حساب رونیاز اتاق ب و

 ؟یایوقت به هوش ن چیه ای ؟یریممکن بود بم یدون یم ؟ینکرد تی. زده به سرت. چرا شکایشد وونهیتو د _

 حاال که نمُردم به هوش هم هستم. تو رو خدا مامان راحتم بذار. _

 ییبال ایکنن. نکنه س یم کاریدونستم کجا هستند و چ ی, نمحانهی. نگران بودم نگران رها و ردمیسرم کش یملحفه رو رو و

دفعه آقا  هیسرشون آورده باشه. همه وجودم بغض بود و استرس. وقت مالقات مشغول خوش و بش با داداشا و پدرم بودم که 

 و گفت: دیرو بوس میشونیاومد. پ موارد شد. به سمت ینیریجعبه ش هیرحمان با 

 پسرم. یبه هوش اومد نمیب یخوشحالم که م یلیخ _

 گفت: مامانم

 .ومدیسرش م ییچه بال دیدونم اگه نبود ینم نیبه زحمت افتاد یلیمدت شما خ نیا _

 بود. فهینکردم. وظ یکنم خانم. من کار یخواهش م _رحمان

 نفهمن گفت: هیکه بق یبه سمتم خم شد و طور یخوام از رها بدونم. کم ینگاه و حالت چهره م بهش فهموندم که م با

 نگرانش نباش خونه ماست. _

ش تشکر کردم. کم کم وقت مالقات تموم شد و همه به جز مامانم که همراه بود رفتند. تمام فکر و و از دمیکش یراحت نفس

به بهونه قدم زدن  نمیصداش. واسه هم دنیو شن دنشیخواستم باهاش حرف بزنم دلم لک زده بود واسه د یذهنم رها بود. م

قدم زدن با  ی. بعد از کمامیکنه گفتم از پسش برم می. نذاشتم مامانم همراهفتمر مارستانیاومدم و به محوطه ب نییاز تخت پا

 رها تماس گرفتم. بالفاصله جواب داد:

 الو؟ _

 ؟ی. چطورمانیسالم عشق ا _

 شنوم. یچقدر خوشحاام که دوباره صدات رو م یدون ی. نمزمیدورت بگردم عز ی... الهیواااا _

 و گفتم: دمیخند

 تونم دوباره باهات باشم. یمنم خوشحالم که م _
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 کرد گفت: یم هیکه گر یحال در

 به خدا شرمنده تم. مانیشرمنده تم ا _

 ؟یناراحتم کن یخوا یحرفا م نیبا ا ه؟یتو چ ریتقص زمیدشمنت عز _

 منم. ایبدبخت نیآخه باعث همه ا _

 .ستیش مهم ن هیبق گهیکه دارمت شکر. د نیهم یکه هست نیفکر نکن. هم نطوریاصالً ا _

 کنم از نبودنت. یچقدر دلتنگتم. دارم دق م یدون یفدات بشم نم یاله _

 مالقاتم. ای. فردا بیخدا نکنه خانوم _

 آخه خانواده ت؟ _

 خوام عقدت کنم. یچون بالفاصله بعد مرخص شدن م یایب دی. اصالً بایخوام باهاشون آشنا بش یم _

 ؟یمطمئن _

 اوهوم صد در صد. _

 نفسم. امیباشه م _

 صبرانه منتظرم. یب _

 کردم و به اتاقم برگشتم. یخداحافظ باهاش

 گفت: مامانم

 که من نامحرم بودم؟ رها؟ یزد یحرف م یبا ک _

 اوهوم. _

 ؟یکن یتحمل م یهمه سخت نیچرا به خاطرش ا ه؟یدختره ک نیا یبگ یخوا ینم مانیا _

 عاشقشم. یگفتم اسمش رهاست و من بدجور _

 دونم رو بهم بگو. یکه نم ییدونم اونا یرو م نیا _

 گم. یبه وقتش اونا رو هم م _

 یداشتم. رو به رو شدن رها با خانواده م نگرانم م یاون روز, از صبح استرس بد یرد و بدل نشد. فردا نمونیب یحرف گهید

. همه دمید یکار نم نیا یبرا یلیکنن و بعد دوباره دل نیباهاش داشته باشن. نکنه بهش توه یکه قراره چه برخورد نیکرد. ا

وارد شد. به  وهیپر از آبم کیپالست هیکه رها با  دینکش یپدرم و زنداداشام. طول یحت بودنمالقات اومده  یخانواده م برا یاعضا

 و گفتم: دمیکنار تختم گذاشت. خند زیم یرو رو کیهمه سالم کرد و پالست

 .یخوش اومد یلیسالم خ _

 با اخم گفت: مادرم

 ؟یکن ینم یمعرف _

 دست بهش اشاره کردم وگفتم: با

 رها خانم هستند. شونیا _

 کردند. آرش گفت: یشدند و متعجب نگاهش م رهیبهش خ همه

باهاتون خوشبختم. من ارش هستم. داداش  ییکرده از آشنا فیازتون تعر یلیخ مانی. ادیبه به, پس رها خانم شما هست _

 .مهیخانومم مر نمیو ا مانیا هیدوم

 داد و رها با لبخند گفت: یسالم یلب ریز میمر

 باهاتون خوشحالم. ییمنم از آشنا _

 طلبکارانه گفت: مامانم

 .یباش دمیبا _

 گفتم: عیسر

 کنم. یمامان جان... خواهش م _



Roman-City.ir 
 بازی سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 65 

 

 بعد خطاب به رها گفتم: و

 خانمشون. الهه خانم. شونمیاونم داداش بزرگمه مهرداد. ا _

 انیاطراف یکردم که معذبه. نگاهها یزود رفت. احساس م یلیزده نشد. رها خ یحرف چیه گهید و دکردن یکیهم سالم عل با

 گفت: تیکرد و کاماًل هم حق داشت. بعد از رفتنش مامانم با عصبان یم تشیاذ

 ؟یدیکش یهمه بدبخت نیکه به خاطرش ا هیاون دختر نیا نه؟یا _

 قراره باهاش ازدواج کنم. صی, بعد از ترخنهیبله هم _

 قرار رو گذاشته؟ نیا یاون وقت ک _

 خودم با اجازه شما. _

 سر احمق. رهیپسره خ ی. مگه رو نعش من رد بشمانیا یپررو شد یلیخ _

 گفت: بابام

 .میکن ی. بعد از مرخص شدنش مفصل صحبت مستیحرفها ن نیا یجا نجایا _

 مارستانیب یو انجام کارا هیرو امضا کرد و بعد از تسو صیاون روز دکتر برگه ترخ یمورد گفته نشد. فردا نیدر ا یحرف گهید

 بودم که بابام صدام کرد. دهیتختم دراز کش ی. عصر رومیبه خونه برگشت

 . کارت دارم.نجایا ای, بمانیا _

 رفتم. مامان و بابا رو مبل نشسته بودند منم رو به روشون نشستم و گفتم: ییرایپذ به

 بله؟ _

 ؟یآدرس پرورشگاه رو گرفت ه؟یرها ک نمیخب بگو بب _بابا

 .هی. اون بچه سرراهستیدر کار ن یپرورشگاه _

 گفت: ادیبا فر مامانم

 ؟یچ _

 گم. یرو م یهمه چ دیاگه اجازه بد _

رو بدون  یچ کردم. همه فیبرادرش براشون تعر یپدرش و پست ادیفال تا نقشه مادرش و اعت دنیشروع کردم از لحظه خر و

 گفت: هیکردند. مامانم با گر ینگام م ریگفتم. هر دو متح یکم و کاست چیه

 حرومزاده باشه. دی! اصال شانیننه باباش ک ستیاون دختره معلوم ن ؟یگ یم یچ یفهم یم _

 گفتم: یخونسرد با

 ه؟یچ چارهیب نیتقاص پس بده؟ گناه ا دیکردن چرا اون با یغلط هی گهی. دو تا دستیبرام مهم ن _

دختر  هیذاره.  یو رفتار بچه اثر م تیخانواده مهمه. خانواده رو شخص یبرا چ یکِشه. فکر کرد یخون, خون رو م _مامان

 بزرگ شده بشه عروس من؟ یحرومزاده که تو همچون خونه ا

 گفت: بابام

. به هر حال همه ما هیبرات مهمه عال انگریکه سرنوشت د نیواقعاً خوبه. ا یکه تو به اون دختر کمک کرد نی, امانیا نیبب _

 . یوفتیبه اون دختر, فکر ازدواج ب تیبه خاطر ترحم و دلسوز دی. اما تو نبامیانسان

کار  یبچه ها نیما چقدر از ا دیدون ی. من اون دختر رو دوست داشتم که نگرانش بودم وگرنه شما منینه بابا اشتباه نکن _

 و ترحم. یخوام باهاش ازدواج کنم نه از سر دلسوز یچون عاشقش شدم م م؟یدار

 چقدر پررو شده؟! ینیب یم نیحس ینیب یم _مامان

 اشکاش شدت گرفتند. بابام گفت: و

 .ستیاون دختر در شأن خانواده ما ن یول _

 پدر و مادره؟  یچرا؟ چون ب _

  ه؟یواده ااز چه خان یشه بگ یروت م لیتو فام ؟یگ یم یدار یچ یفهم یم مانیا _بابا

 کنم که دلم بگه. یرو م ی. اون کارلیمن نه حرف مردم برام مهمه نه نظر فام _
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 ست؟یمادرت برات مهم ن یاشکا ؟یما رو بزن دیبه خاطر اون ق یتو حاضر یعنی, گهیبس کن د _مامان

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

منم  دیمخالف یمنطق چیه یاما حاال که ب دیو به خواسته ام احترام بذار نیبودم درکم کن دواریقائلم. ام یادیبراتون احترام ز _

 شرمنده تونم.

 یمنطق لیدل نای, اگهیطرف د هیاز  یطرف, بزرگ شدنش تو همچون خونه ا هیکس و کار بودن خانم از  یمنطق؟؟؟ ب یب _بابا

 !ست؟ین

که  نیدم اگه اومد یذارم. ادرس و ساعت رو بهتون م ی. فردا قرار عقد رو تو محضر منهیمن خودش مهمه که بهتر یبرا _

 .یچیممنون اگه هم نه که ه

 ؟یخودت رو گرفت میپس تصم _بابا

 بله بابا. _

 ی. هرچیاز اموال من رو با خودت ببر یپاپاس کی یحق ندار یکن یاون و ما, اون رو انتخاب م نیخب, حاال که ب اریبس _بابا

 بره. ادتی یکه عاشق یدینکش ی. هنوز گشنگیکن یم یخواست یهر غلط یر یبعد م یگردون یبهم بر م یکه از من دار

 و گفتم: دمیخند

 مغازه. دیکل نمی, انیماش چیسو نی, ادیاپارتمان رو که از آقا رحمان گرفت دیکل _

 و گفتم: زیبود گذاشتم رو م یکارت بانک یپولم رو درآوردم و هرچ فیک بمیج از

 مونه؟ یم یزیچ گهی. دنیه برام باز کرده بودک ییتمام حسابها نمیا _

 گفت: یبا لبخند پدرم

 .یگرد یخوره و بر م یسرت به سنگ م دهی. به ماه نکشیرو ساده گرفت یبرات متأسفم پسر که انقدر زندگ _

 فرستم براتون.  یپولش رو بعداً م نیاگه اجازه بد ایبدم؟  نیخوا یو شلوار تنم هم هست. م رهنیپ یآهان. راست _

 گفت: مامانم

 که! ینبود ینجوری. وگرنه تو امانیدختره جادوت کرده ا نیا _

باشه  ادتیدلش. بذار بره. برو فقط  ریزده ز یتو ناز و نعمت بزرگ شده خوش یادی. زمیبهش پروبال داد یادینه خانم ز _بابا

 .یندارم. از ارث هم محروم مانیبه اسم ا یپسر گهیمن د

 گفت: مامانم

بهتر از  یاونم چشمش دنبال مال و منالته. به خودش گفته ک کنه؟یو شلوار قبولت م رهنیپ هیاون دختره با  یفکر کرد _

 هیعمر واسه هزار تومن جون کنده حاال مفت و مسلم بق هی. نیبهتر از ا یچ گهی! خوشکل که هست پولدارم هست دمان؟یا

 جناب. هفکرا رو کرد نیگذرونه. ا یعمرش رو تو رفاه م

 هست؟ ی. اجازه مرخصنیگ یباشه شما درست م _

 چشم و رو. یگورتو گم کن پسره ب _بابام

 بااجازه. _

رو دادم و زنگ در خونه  یدربست گرفتم و به سمت خونه آقا رحمان حرکت کردم. پول تاکس هی عیاز خونه خارج شدم. سر و

 گفت: دنمیکرد و با درو به صدا در آوردم. آقا رحمان در رو باز 

 تو. ایپسرم ب یخوش اومد یلیطرفا؟ خ نیاز ا مانیبه آقا ا _ 

 مزاحم شدم. دیسالم. ببخش _

 .ایتو ب ای, بهیچه حرف نیا _

خوش و بش, کنارشون نشستم به  یاز جاشون بلند شدند و بعد از کل دنمیهال نشسته بودند. با د یشدم. رها و خانمش تو وارد

 رها گفتم:

 .میبر دیرو جمع کن با لتیاوس _

 بد گذروند. شهیروز رو م هیکجا؟ حاال  _رحمان
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 . دمتون گرم.دهیرس یلیممنون. از شما به ما خ یلیخ _

 و گفتِ: ستادیکه رها آماده مقابلم ا دیربع نکش هی به

 من حاضرم. _

 شدم و خطاب به رحمان گفتم: بلند

 بتونم جبران کنم. شاالیبابت همه کمکات ممنونم ا میبهتون زحمت داد یلیمدت خ نیا _

 .دیموفق باش شاالینکردم ا یحرفشم نزن پسرم, من کار _

و  میخونه رحمان بود. وارد پارک شد کیکه نزد یبه پارک میدی. قدم زنان رسمیو از اونجا خارج شد میکرد یخداحافظ ازشون

 گفتم: دیرس ینظر م هیپکر  یرها کم مینشست مکتین یگوشه رو هی

 زم؟یشده عز یزیچ _

 کنه؟ یم کاریاالن کجاست؟ چ یعنیم.  حانهینگران ر _

 شه. یم لیو دوباره جمع سه نفره مون تکم میکن یم داشیزود پ شاالیکنم. اما نگران نباش. ا یبهش فکر م یلیمنم خ _

 .شاالیا _

 مکث گفتم: یکم با

 رو بهت بگم. یزیچ هی دیرها با _

 گو آقا.شما دو تا ب _

 زدم و گفتم: یلبخند

. اونا من رو ترد کردن. هم از ارث چکسیه ایتو  ایخانواده م با ازدواجمون مخالفن. منم باهاشون اتمام حجت کردم که  _

 ؟یزنم بش طیشرا نیبا ا یتنم. بازم حاضر رهنیبگم االن منم و پ ینجوریرو ازم گرفتن. ا مییمحرومم هم تمام دارا

 که تو چشماش بود گفت: یاشک با

 نه. _

 چرا نه؟ _

خواد از خانواده  یممنونم. دلم نم ایدن هیازت  یهم باهام بود نجاشیکه تا ا نی. هممانیبشم ا تیخوام باعث بدبخت یمن نم _

 مثل من. یارزش ی. اونم به خاطر موجود بیکن یعمر تو فقر و نکبت زندگ هیو  یت ببُر

تو  ستیمنه. برام مهم ن ی. من دوستت دارم رها. با تو بودن تنها خواسته قلبایکن یم نیتوه دفعه آخرت باشه به عشق من _

وجب جا هم برام  هی یحت یکه هرجا که هستم کنار تو باشم. اگه تو باش نهی. مهم ایمتر ستیب ایباشم  یخونه دو هزار متر

 دست لباس تنش؟ هیقط خودشه و که ف یازدواج کن یمانیبا ا یگم حاضر یم گهیبار د هیبهشته. حاال 

. عاشق خود خودش چه با پول مانمیخواستمت که حاال نخوام. من عاشق ا یبله معلومه که حاضرم مگه من به خاطر پولت م _

 پول. یچه ب

 .میکه هرچه زودتر خطبه عقد رو بخون میکن دایمحضر پ هی میپس پاشو بر زمیفدات بشم عز_

 یتا اون موقع هم م می. واسه سه روز بعد ساعت چهار بعد از ظهر وقت گرفتمیو به چند تا دفتر خونه سر زد میهم راه افتاد با

که  نطوری. هممیرفتن نداشت یبرا یی. شب شده بود و جامیرو انجام بد نایو ا شیقبل از عقد مثل کالس و آزما یکارا میتونست

 گفتم: ی, با خوشحالمسافرخونه هیبه  دچشمم خور میرفت یهدف راه م یب

 تا کارامون جور بشه. میمون یچند روز رو مسافرخونه م نیرها. ا میبر _

 باشه. _

بهم نگاه  یهر اتاق بود. رها با نگران نهیپنجاه تومن هز ی. شبمی. دو تا اتاق کنار هم گرفتمیسمت مسافرخونه حرکت کرد به

 کرد و گفت:

 .میما که پول ندار _

توش  یازش خبر نداره واسه خودم باز کرده بودم. حدوداً ده تومن یچکیحساب جدا که ه هی. قبلنا ینگران نباش خانوم _

 جمع کرده بودم. شتریکردم. کاش ب یدرآمد مغازه رو پس انداز م یهست گاه
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 خوبه. یلیبرا شروع خ نمیهم _

 کنم. دایکار خوب پ هیتا  میکن یپول خرج م نیفعاًل از ا _

 باشه. _

 هیدر کمتر از چند ثان یانقدر راه نرفته بودم. از فرط خستگ چوقتیتخت ولو شدم. ه ی. رومیاتاق خودمون رفتبه  هرکدوم

 خوابم برد.

اما خوشکل از  متی. دو تا حلقه ارزون قمیحلقه رفت دیخر یو عصرش به بازار برا میقبل از عقد رو انجام داد یباهم کارا صبح

. مشغول حرف میو منتظر موند می. غذا رو سفارش دادمیرستوران شد یصرف شام راه یو برا میجنس نقره رو انتخاب کرد

 مهرداد بود. جواب دادم: دبه صدا در اوم میزدن با رها بودم که گوش

 بله؟ _

 مان؟یده ا یم یا یکارا چه معن نیا ؟یهست یمعلوم هست کدوم قبرستون _

 ؟یچه کار _

 ه؟یبستر مارستانیب یدون ی. زود برگرد خونه تا مامان دق نکرده. مایمسخره باز نیهم _

 که زود خوب بشه. شاالیا _

تار مو از سر مامان کم بشه. به خدا زنده ت  هیبه حالت اگه  یدختره انقدر ارزش داره؟ وا یعنیتو چه مرگت شده پسر؟  _

 ذارم. ینم

 رو بردم باال و گفتم: صدام

 یندارن پس منم خانواده ا مانیبه اسم ا یمنو عاق کردن. گفتن پسر ینت باش. پدر جنابعالجناب مواظب حرف زد یاو _

. از ارث یخوشحال باش دی. ضمناً تو که بامیباهم ندار ینسبت چیه گهیچون د ستیبه من مربوط ن افتهیب یندارم. هر اتفاق

 هم مزاحم من نشو. گهیباش. د وشپس برو خ ادیم رتیگ شتریسهم ب هیمحروم شدم 

 بودم رها کفت: ختهیرو قطع کردم. بد بهم ر یگوش و

 .مانیو نکن ا نکاریبهت گفتم ا _

 .ستیمهم ن _

 .یختیچرا هست که انقدر بهم ر _

 در آوردم و شکستم. رها با تعحب گفت: میرو از گوش مکارتیس

 ؟یکن یم کاریچ یدار _

 فکر کنن مرده م. باهاشون داشته باشم. یارتباط چیخوام ه ینم _

 ...مانیا یول _

 که شماره ش رو فقط خانومم داشته باشه. رمیگ یم گهید مکارتیس هیحرفش رو نزن.  گهید _

شد. نگران مامانم  یکردم به خانواده م فکر نکنم, نم یم یسع ی. هرچمینگفت. شام رو تو سکوت خورد یزیزد و چ یلبخند

 یم لمیتحو یمشت رف تکرار هیدونستم دوباره  ی. مرمیداد باهاشون تماس بگ یقابل انکار نبود. اما غرورم اجازه نم نیبودم و ا

 نکنم. ریو ذهنم رو درگ شمب الیخ یکردم ب یسع نمیدن. واسه هم

مختصر و  یلیشد. خانجام  یشاهد آقا رحمان و چند تا از دوستام رو دعوت کردم و.مراسم به خوب ی. برادیعقد فرا رس روز

تولدش به عقد من در  خیهفتاد و هشت شاخه گل رز قرمز به مناسبت تار صدویچهارده سکه و هزار و س هیساده. رها با مهر

 یمن اوج خوشبخت یبرا نیو ا دمیبه عشقم رس یسخت ی. باالخره بعد از کلودمب نیزم یمرد رو نیاومد. اون روز خوشحالتر

 بود. به رها گفتم:

 بعدم کار. میکن دایخونه پ دیبا اول _

 مان؟یدنبالش. ا میگرد یباشه, از فردا م _رها

 جانم؟ _

 منم کار کنم؟ ید یاجازه م _
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 .امی. خودم از پسش بر مستینه الزم ن _

 یجور هیخوام  یمنم. م ایسخت نی. باالخره باعث امیرو جلو ببر یخوام باهم زندگ یدونم اما دوست دارم کمکت کنم. م یم _

 کنم. یجبران کنم. خواهش م

 آخه؟ یچه کار _

 !یدونم هرچ ی, چه می, تلفن چیمنش _

 تونه به تو نه بگه آخه. یم ی. کزمیباشه عز _

. عصر خسته و کوفته به میومدیرسماً زن و شوهر به حساب م گهی. ما دمیاتاق دو تخته گرفت هیو  میها رو پس داد اتاق

 داغون بودم. رها اومد کنارم نشست و گفت: یکه حساب یدر حال تخت نشستم یمسافرخونه برگشتم. رو

 آقامون چش شده؟ چرا دمغه؟ _

 بنگاه اون بنگاه رفتم. نی. خسته شدم از بس اادینم ریکه من دارم خونه گ یپول نیبا ا _

کم  هیده.  یرهن و اجاره نم یکس متهایق نیباال. اونجاها خونه گرونه به ا یمنطقه ها یر یجان. تو م مانیخب معلومه ا _

 اتاق هم بسمونه. هیشروع  ی. برانییپا اریسطح توقعت رو ب

 شهر؟ نییبرم پا یعنی _

شهر بعد کم کم که  نییپا میر ی. اول منیهم شهیخب صفر م م؟یاز صفر شروع کن دیبا یداره؟! مگه نگفت یآره چه اشکال _

 بهتر. یجا میر یو پول دستمون اومد م میجا افتاد

 تکون دادم و گفتم: یبود سر یمنطق حرفش

 دنبالش. میر یباشه حق با توئه. از فردا باهم م _

 در بره.  تیشربت بهت بدم که خستگ هیپسر خوب. حاال بذار  نیآفر _

 گفتم: یحالت بچگونه ا با

 .رهیمن فقط با بوس در م یخستگ _

 و گفت: دیخند

 فدات بشم عشق رها. _

روزانه از تنم  یداد انگار تمام خستگ یم یبهم حس خوب بیعج دنشیلبام حس کردم. بوس یلباش رو رو یگرم بالفاصله

 به چشمام نگاه کرد و گفت: دیلحظه ها تا ابد ادامه داشته باشه. رها سرش رو عقب کش نیخواست ا یرفت. دلم م یم رونیب

 آقامون در رفت؟! یخب؟ خستگ _

 ز.ذره ش مونده هنو هینه کامل,  _

 و گفت: دیخند

 دنبال کار. می. پاشو, پاشو برگهیبدجنس نشو د _

 خونه روشن بشه بعد. فیاول بذار تکل _

 تنبل... _

. همه اجاره ها باال بود و ما توان پرداختش رو میکردن خونه شد دایاون روز با هم مشغول پ ی. از فردادیکنارم دراز کش و

 یبخرم. کنارش بنگاه امالک جیکه دوتا ساندو یچیمغازه ساندو هی. رفتم میعصر هر دو خسته و گرسنه بود یکای. نزدمینداشت

 :فتمبود که توجه م رو جلب کرد به رها گ

 .میو شانسمون رو امتحان کن میهم بر نجایا ایب _

 به مرد بنگاه دار گفتم: یمقدمه ا چیه ی. بمیشد وارد

 .میبد میتون یبخواد چون فعالً اجاره نم شیپول پ ونیلیکه فقط هفت, هشت م میخوا یخونه م هیما  _

 کرد و گفت: یمکث هی

 برات جور کنم. یخوا یمونده اگه م یخال شیکی. اطرافش چند تا اتاقه که همش اجاره شده. یمرکز اطیخونه دارم ح هی _

 تعجب گفتم: با
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 اتاق؟ هی _

 .ادینم رتیپول بهتر گ نی. با اگهیآره د _

 زد و گفت: یبهم سقلمه ا رها

 !؟یبگرد یخوا یم یتا ک مید یهفتاد تومن پول مسافرخونه م یشب میدار یالک نی. ببمانیواسه شروع خوبه ا _

 تکون دادم و گفتم: یسر

 د؟یشه د یم _

 ؟یدار لهیبله حتماً. وس _

 نه. _

 . میر یمن م نیبا ماش ارخبیبس_

 نیساعت, سوار ماش می. بعد از گذشت نمیهامون شد چیه بهش, ما مشغول خوردن ساندوو مغازه رو بسپر ادیشاگردش ب تا

از  میدیرس تاً یکرد تا نها یکوچه پس کوچه رو ط ی. کلمیو به خونه موردنظر رفت مینام داشت شد یتقو یبنگاه دار که آقا

 یپسربچه در رو باز کردِ. اقا هیزنگ در رو زد و بالفاصله  یتقو یشهر! آقا سمتق نیتر نیی. پاومدیمنطقه ش که اصالً خوشم ن

 گفت: یتقو

 عمو جون آقا حشمت هست؟ _

 .دییبله آقا بفرما _

قرار  یادیز یاتاقها اطیکه دورتا دور ح یمرکز اطیخونه نسبتاً بزرگ با ح هی. میوارد شد یاز مقابل در کنار رفت. سه نفر و

پُر بود از زن و بچه که  اطیشده با گل و درخت. رو ح نییتز ییر طرفش باغچه هاو چها اطیحوض بزرگ, وسط ح هیداشت 

 دمید یتو خواب هم نم ی. حتیمشغول شست و شو, بچه ها هم مشغول باز ضبودند. زن ها لب حو یهر کدوم مشغول کار

که حشمت نام داشت به  یبودم. مرد مسن یکه تو چه نعمت دمیفهم یکنم. تازه م یزندگ ییبخوام همچون جا یکه روز

 گفت: یطرفمون اومد و بعد از احوالپرس

 در خدمتم. _

 گفت: یتقو یآقا

 ؟یرو هنوز دار هیتازه عروس داماد دنبال خونه ان. اتاق خال نیا _

 آره هستش. _

 بهشون؟ ید یم _

 خطاب به من و رها گفت: حشمت

 اگه پسنده مال شما. نینیبب نیایب _

و بعد  میرفت نییبه چهار تا پله که ازشون پا میدیرس اطیکردن عرض ح یاهم پشت سرش. بعد از طجلو راه افتاد و م خودش

 نییتز ییابتدا لیوسا یسر هیکه با  یمتر ستیاتاق ب هی. می. در رو باز کرد و داخل شدیدر چوب هیبه  میدیراهرو رس هی یاز ط

 لیهاش رو تشک لهیدرب و داغون, کل وس یکمد چوب هیو  دیو سف اهیس یفکسن ونیزیتلو هیفرش زوار در رفته و  هیشده بود 

 داد. خطاب به حشمت گفتم: یم

 اتاق؟ هی نه؟یهم _

 :گفت

 . ادیبزرگ به حساب م گهید ینسبت به اتاقا نی. تازه اگهیبله د _

 آشپزخونه؟ ؟ییحموم؟ دستشو _

 کنن. یبا هم استفاده م یکیکه مُشاعه پسر جون . همه شر نایا _

 رها گفتم: به

 . میکه جا نشد, بر نجایا _
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که خوبه.  میخوا یرو واسه خواب م نجایا میرونیوقتمون ب شتریسرکار ب میبر ی. وقتادینم رمونیبه خدا بهتر گ مانیا _رها

 لطفاً. ریسخت نگ

 سختم بود اما خطاب به حشمت گفتم: یلیکه خ یوجود با

 ؟یریگ یخب چند م _

 ستیدو یفقط ماه یتون یم یندار شیده تومن که حالل حرومش درست باشه. البته اگه پول پ یو ماه شیپنج تومن پ _

 .یتومن اجاره بد

 ؟یها چ لهیتونم بدم همون رهن خوبه. خب وس ینه فعاًل اجاره نم _

اگه خودتون اثاث  نیکه باشه استفاده کن نیخوا یرو نخواستن. اگه شما م نایرفتن و ا نجایکه از ا هیمال مستأجر قبل نایا _

 کنن. شیگم براتون خال یکنه م یجاتون رو تنگ م نایو ا نیدار

 گفت: رها

 .میندار یادیز زیباشه ما چ دینه بذار _

 زحمت قول نامه ش با شما. یتقو یباشه پس آقا _حشمت

ماه عسل, اون وقت من... اما با  رنیو بعدم م رنیگ یجشن خوب م هیناراحت بودم. همه دامادا  یکل میاومد رونیاونجا که ب از

 میکه داشت یپول ماندهیکردم و با باق هیکردم. مسافرخونه رو تسو یخودم رو آروم م یکه در عوض من رها رو دارم کم نیفکر ا

نمونده  یزیاز پس اندازم چ گهیو ...د خچالیمثل ظرف و.کاسه, لحاف و تشک,  میدیرو خر ازمونیخرت و پرت مورد ن یسر هی

. اونقدر خسته شده میدیتازه رو تو اتاق چ لی. وسامیشد دمونیکردم. شب وارد خونه جد یم دایکار پ هیهرچه زودتر  دی. بابود

 . رها من رو بغل کرد و گفت:میدیو خواب میکه بدون خوردن شام,  لحاف پهن کرد میبود

 .یخوشحالم که هست یلیخ _

 گفتم: یلبخند با

 .زمیعز نطوریمنم هم _

 ؟ید یبهم م یقول هی مانیا _

 که باشه!. یهرچ _

 .یتنهام نذار چوقتیه _

 . دماغش رو گرفتم و گفتم:دمیسمتش چرخ به

 نبودم. نجایخواستم تنهات بذارم که االن ا یآخه کوچولو, من اگه م _

 دماغم رو ول کن شکست. یآ یآ _

 گفت: دیمال یکه دماغش رو م یو ولش کردم. در حال دمیخند

 از دماغم. نمیاون از گوشم ا ینامرد یلیخ _

 و گفتم: دمیبلند خند بلند

 .میکار دار یلیبخواب فردا خ ریبگ _

وارد شد. بهم لبخند زد و  یچا ینیس هیداد. نشستم. رها از در با  یرو باز کردم. ساعت رو به رو هشت رو نشون م چشمام

 گفت:

 آقا. ریسالم, صبح بخ _

 که مشغول خاروندن سرم بودم, گفتم: یحال در

 بانو. ریسالم, صبح تو هم بخ _

 رو پهن کرد و گفت: سفره

 صبحونه. ایب _

 .امیبه سر و صورتم بزنم و ب یآب هیبرم  _

 باشه. _
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به خونه روح  تشونیبود و حضور اون آدما, جنب و جوش و فعال ییو به لب حوض رفتم. خونه باصفا دمیشدم. لباس پوش بلند

 دختر بچه کنارم نشست و گفت: هیداده بود. مشغول شستن صورتم شدم که  یزندگ

 سالم آقا. _

 که نگاهش کنم گفتم: نیا بدون

 سالم. _

 گفت: یبلند یبلند شدم و به سمت اتاق حرکت کردم. دختره با صدا بعدم

 مهربونتره. یلیخانومت خ _

سفره مون بود. اونقدر گرسنه بودم که شروع به خوردن  ی, تنها غذایو چا ریاتاق شدم. سر سفره نشستم. نون داغ و پن وارد

 کردم. رها گفت:

 .میهر روز نون داغ بخور میتون یهست. م یینانوا هیدرست سر کوچه  _

 پر گفتم: مهیدهن ن با

 ؟یاز کجا آورد ییدستت درد نکنه, چا _

. هرچقدر میکن یهمه دم م یرو برا ییو چا میذار یمدم کنم. نرگس خانم گفت از صبح سماور  ییرفتم اشپزخونه که چا _

 ببر. ایب یخواست

 چه خوب. کالیبار _

 .میکرد یبا ساناز باز ی. کلشییخدا نیمهربون یآره آدما _

 ه؟یک گهیساناز د _

 دختر نرگس خانم. _

 . اومد لب حوض بهش محل ندادم.دمشیآها فکر کنم د _

 وا چرا؟! گناه داره بچه. _

 رو ندارم. نایکه حوصله ا رمیانقدر درگ _

. تا شب به تعداد میکردن کار از خونه خارج شد دایواسه پ یینگفت. بعد از صبحونه دو تا یزیو چ نییرو انداخت پا سرش

حرفه  چیداشتم و ه یتجرب پلمیاز من بود. من د شتریرها کار ب ی. برامیکن یکه همه گفتن خبرتون م میسر زد یابیکار یادیز

که  میخواستنش. به چند جا هم سر زد یداشت و شرکتها رو هوا م وتریکامپ پلمید رها, اما یهم بلد نبودم به جز فروشندگ یا

. میو به خونه برگشت میاستان رو گرفت یها یازمندیروزنامه ن تاًیرها از حقوقش. نها ای ومدیهاش خوشم نم طیمن از مح ای

 گفتم: ودادم  هیتک واریگوشه نشستم. به د هیو خودم  نیروزنامه رو پرت کردم رو زم

 .ستیست. واسه من کار ن دهیفا یب _

 گفت: رها

 شه. یم دایکه اومد؟ کارم پ یدید ادینم ریگ یگفت ینخون. سر خونه هم م أسی هیانقدر آ _

 خونه؟ یگ یوجب جا م هی نیخونه؟ تو به ا _

 گفت: یناراحت با

 هم بودم. نجاهایمن بدتر از ا یبودن سخته ول نجای. واسه تو ایدونم حق دار یم _

زدم. بلند شدم و ار پشت بغلش کردم. لبهام رو به  یدونستم حرف بد یبود. پشتش رو بهم کرد. م ستادهیکه ا همونجور

 کردم و آهسته گفتم: کیگوشش نزد

 نداشتم. یرها منظور دیببخش _

 سمتم برگشت و گفت: به

 خا.... شیپ یبرگرد یتون ی... ممانینشده ا ریهنوزم د _

 و گفتم: دمیحرفش رو کامل بزنه. لبهاش رو با لبام بوس نذاشتم

 حرف رو نزن.  نیا گهی. داستیدن یجا نیمن, کنار تو بهتر یجا _
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 گفت: یلبخند با

 .ارمیواسه خوردن ب یزیچ هیرم  یم _

منوال گذشت. هر روز  نیبه هم یکار بود. چند روز ریکه ذهنم بدجور درگ یدر حال دمیگوشه دراز کش هیرفت و منم  رها

 هیبودم که رها با  ونیزیتلو یو خسته شده بودم. شب, مشغول تماشا دیگشتم. کامال ناام یدست از پا درازتر به خونه بر م

 کنارم نشست و گفت: یچا وانیل

باهام  میخوبه. واسه فردا چهار بعدازظهر قرار گذاشت یلیخ اشیخواد. حقوق و مزا یم ی, منشیشرکت مهندس هی مانیا _

 ؟یایم

 .زمیعز امیمعلومه که م _

 اونور زنگ زدم نوریخوب باشه. خسته شدم از بس به ا گهید یکی نیخدا کنه ا _

 ؟یکرد دایرو از کجا پ نیخب ا _

 .مینگرفت رویروزنامه, صبح تماس گرفتم گفتن هنوز ن یآگه _

 خوبه . _

ظهر کالفه و خسته  یکای. نزدیچیبه ه یچی. طبق معمول هرونیکردم بخوابم. صبح از خونه زدم ب یتم و سعرو بس چشمام

بود. خودم که  یداد. کار مناسب من, فروشندگ یباشم عذابم م کاریکه رها بره سر کار و من ب نینشستم. ا مکتین هی یرو

هم بلد  یا گهیداد. کار د یرو نم یود و کفاف خرج زندگشدم. که اونم حقوقش کم ب یشاگرد م دینداشتم پس با هیسرما

شرکت  هی یبرا رویپام افتاده بود. برگه رو برداشتم. درخواست ن ریکه ز یآگه هیفکرا بودم که چشمم افتاد به  نینبودم. تو هم

 دینکش یحرکت کردم. طول وردنظربلند شدم و به سمت شرکت م عیازم دور نبود. سر ادیبود. آدرس رو نگاه کردم ز یخدمات

چند ستاره بود.  یهتل ها هیشب شتریباشه. ب یشرکت خدمات هی نجایشد ا ی. باورم نمدمیو بزرگ رس کیساختمون ش هیکه به 

 بود رفتم و گفتم: یکه منش یگفتم و وارد شدم. به سمت دختر یبسم الله

 کارتون اومدم. یخانم واسه آگه دیببخش _

 تا هماهنگ کنم. نیداشته باش فیر. تشدیخوش اومد یلیخ _

 ربع بهم گفت: هیاز  بعد

 سالن دست راست. ی, انتهاتیریاتاق مد دییبفرما _

 ممنون. _

 گفت: یگفته بود, رفتم. در زدم. مرد یکه منش ییسمت جا به

 .دییبفرما _

 نشسته بود. با لبخند گفت: یتیریبزرگ مد زیم هیپنجاه ساله که پشت  باًیمرد تقر هیشدم.  وارد

 .نیبفرما بش _

 ارباب رجوع مقابلش نشستم. ادامه داد: یصندل یکردم و رو تشکر

 خب در خدمتم. _

 واسه کار اومدم. _

کنن. ماهم  یم رویشه, درخواست ن ی. باهامون تماس گرفته ممیهست یشرکت خدمات هیما  ه؟یچ یدونیکه م نجایکارِ ا _

که منتظر تماس  میاز ارگانها و موسسات قرارداد دار یلی. البته با خمیفرست یواسه نظافت م روین یتعدادمکان,  یبسته به بزرگ

 .میاما خب در کنارش تماسها رو هم پاسخگو هست مینمون

دم فقط  یباشه انجام م یهم ندارم هرکار یپشتوانه ا چیکارا نکردم. اما چون تازه ازدواج کردم ه نیراستش تا حاال از ا _

 حقوقش چقدره؟

 رسه. یبه سه تومن هم م یسیاضافه کار وا ای یتو روز دو سه جا بر یبه خودت داره. اگه بتون ی. بستگونیلیتا دو م کی نیب _

 گفتم: یناچار یرو از

 کنم. یقبول م _
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 سرکار. ایمربوط به قرارداد رو انجام بده از فردا هم ب یکارا یخب االن برو حسابدار اریبس _

 .دیممنون لطف کرد یلیخ _

 هم هفت صبحه تا شش بعدازظهر.  یساعت کار _

 باشه چشم. _

قرارداد از  یرفتم و بعد از انجام کارها یبه حسابدار یمنش ییاومدم. با راهنما رونیشدم. باهاش دست دادم و از اتاقش ب بلند

ناراحت,  یرفتم سرکار و از طرف یطرف خوشحال بودم که باالخره م هیاومدم و به سمت خونه حرکت کردم. از  رونیشرکت ب

مردم کار کنم. خودم رو زدم به  یمجبور بشم تو خونه ها یکه روز دیرس یهم نم هنمبه ذ یچون کارش در شأن من نبود. حت

 هیرفتم.  یتا آخر م دیبود که خودم انتخاب کرده بودم و با یراه نی, باالخره ایالیخ یب

 و وارد اتاق شدم. رها با شوق به سمتم اومد و گفت: دمیخر ینیریش جعبه

 چه خبره؟ زمیسالم عز _

 اول مشتلق بده. _

 ؟یکرد دایکار پ _

 کار خوب. هیاوهوم  _

 کجا؟ ؟یخدا رو شکر. چه کار _

 ستم.و من از فردا رسماً کارپردازشون ه هیشرکت عمران هیساعت راهه.  مین ادهی. پستیازمون دور ن ادیز _

 .یکه ندار لهیکارپرداز؟ وس _

 دن. یدارن بهم موتور م لهیخودشون وس _

 .میهمکار ییجورا هیچه خوب, پس  یوا _

 .میبخور ینیریبا ش ایب زیبر یی, حاال بپر دوتا چاگهیبله د _

 رو چشمم آقا. _

 یاوضاع م نیخودش رو مقصر ا ینطوریکنه. هم یدونستم اگه راستش رو بگم مخالفت م یخواستم بهش دروغ بگم اما م ینم

 هی یخواستم حت یکرد. و من اونقدر دوستش داشتم که نم یدق م یاز ناراحت گهیگفتم که د یدونست. اگه بابت کار هم م

بعد  یروزها نیاز بهتر یکی دیو اون لحظه شا میدیو خند میگفت ی. کلشدوارد  یکه با چا دینکش ی. طولنمیلحظه غمش رو بب

 ازدواجم بود. 

دونم چرا  ی. نممیشد ریساعته وارد اتاق مد میانتظار ن هی. بعد از میکه رها قرار داشت, رفت یا یچهار, به دفتر مهندس ساعت

 گفت: مینشست ی. نوع نگاهش رو دوست نداشتم. وقتومدیاصالً ازش خوشم ن

 ؟یبلد یی, چه کارایخب خانم توکل _

 دارم.  ییهم آشنا نترنتیرو کامل بلدم با ا سیآف _رها

 سابقه کار؟ _

 متأسفانه ندارم. _

که بهم ارجاع  یی, نامه های, تلفن هام رو جواب بدیقرارام رو چک کن یعنی. یمن بش یخصوص یتو قراره منش نیخب بب _

 یبودم قرارداد م یو راض یبود یکار راض طیاگه از شرا ایب یشیهفته آزما کی. گهید یکارا یلیو خ یشه رو پاسخ بد یم

 . چطوره؟میبند

 شه بپرسم حقوقش چقدره؟ یم _رها

 .دیش یهم م مهیتومنه. ب هیهفتصد تا  نیب یما هشت صبحه تا چهار بعد از ظهر. حقوقتون بدون اضافه کار یساعت کار _

 بهم نگاه کرد و گفت: یبا خوشحال رها

 خوبه نه؟ _

 تم:تکون دادم و گف یسر یلیم یب با

 .ستیبد ن _
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 گفت: ریخطاب به مد رها

 .امیباشه ممنون پس من از فردا م _

 .ارخبیبس _

 . رها با ذوق گفت:میو از شرکت خارج شد میکرد یخداحافظ

. به فرض هیعال یلیسه تومن که خ یماه باًیشه تقر یتومن. م هیو من  یریشه, اگه تو دو تومن بگ یگفتم درست م یدید _

 .مِیخونه رو عوض کن میتون یمونه واسه پس انداز. سر سال م یدو تومن م میتومن هم, خرج کن هیکه 

 نگفتم ادامه داد: یزیچ

 ؟یستیتو خوشحال ن _

 نه. _

 چرا؟ _

 .ومدیاز مَرده خوشم ن _

 .خواد یم یمنش نیواسه هم ستیهم که اکثراً ن رشیهمه زن بودن مد یدیرو که د طشینکن, مح تیاذ مانیا _َِ

 انگار اومدن سالن مُد!. ؟یدیرو د پاشونیت یبله همه زن بودن ول _

 ؟یدارم. بهم اعتماد ندار کاریمن به اونا چ _

 .یدارم که اجازه دادم بر _

 ... جون رها بخند...بخند...گهیپس اخماتو باز کن د _

 و گفتم: دمیزبون و بانمک بود که مقاومت در برابرش سخت بود. خند نیریش انقدر

 تو. یمهره مار دار _

 .گهیبله د _

فالکت در  نیاز ا دهیو به سال نکش وفتهیغلتک م یرو مونیزندگ گهید میکرد ی. فکر ممیشب رو هر دو خوشحال بود اون

 یشرکت شدم. وقت یکرد. برام صبحونه آماده کرده بود. خوردم و راه داری. ساعت شش صبح, رها من رو از خواب بمیایم

دوازده تا زن بودند و  کیکنم. نزد دایو همکارا پ طیبا مح یمختصر ییآشنا هیکرد تا  یمن رو به همه معرف یمنش دمیرس

 وارد شد و گفت: یزدم که منش یکه مخصوص ما بود, نشسته بودم و با چند تا از بچه ها حرف م یاتاق یهشت تا مرد. تو

 ت.نظاف دیبر دیبا دیو خانم راد. پاش یمی, رحیتوکل یآقا _

 ی, کلیفیبزرگ بود که عالوه بر کث یلیانبار خ هی. میمحل مورد نظر شد یشرکت راه نیشدم و همراه اون دو تا با ماش بلند

 ( گفتم:یمی)رحمانیآت و آشغال داخلش بود. به پ

 ست؟ لهیکه پر از جعبه و وس نجایا نمیبب _

 داخل. مینیبچ میاریشد ب زیتم نجایبعد که ا رونیب میهمه ش رو ببر دیاول, با گهیخب د _

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 عجب. _

. من و میها رو هم به داخل برد ندهیو شو یالزم مثل ت لی. وسادمیلباس و دستکش مخصوص کار رو برداشتم و پوش نیماش از

هم از پسش بر  یبود که دو نفر نیاونقدر سنگ اشیکرد. بعض یو خانم راد هم نظافت م میکرد یجعبه ها رو جابه جا م مانیپ

 گفتم: مانیشده بود. به پ بایز یزیدسته گل. واقعاً بعد از تم میبود ظرف چهار ساعت انبار رو کرد یبی. به هر ترتمیاومد ینم

 م؟یریبگ یعکس سلف هی _

که  یدفتر فن هی. میاعزام شد یا گهید یبه شرکت, به جا دنیخسته شده بودم. به محض رس ی. حسابمیدیخند ییدوتا و

 برام بود بهم گفت: یکمک بزرگ مانی. پدمیکش یکردم و کفش رو تِ  زیرو تم زایبزرگ نبود. م یلیخ

 .میتنها بر دیجاها رو با نجوریفرستنت وگرنه ا یچون روز اولته تنها نم _

 خسته شدم واقعًا سخته. یلیخ _

 .یکن یاولش سخته کم کم عادت م _
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که حاضر نبودم  یناراحت بودم. بغض بدجور گلوم رو گرفته بود. من یلیاومدم. خ رونیشش انگشت زدم و از شرکت ب ساعت

 زیکه پشت م یمغازه م تنگ شده بود. مغازه ا یتن بدم. دلم برا ییکنم حاال مجبور بودم به چه کارا زیاتاق خودم رو تم یحت

تومن کاسب باشم. از خانواده م دلم  هی یمثل سگ جون بکنم تا ماه دیبا نجایا االتومن کاسب بودم و ح هی ینشستم و روز یم

 نجوریهم ا یخواستم از دستش بدم از طرف یکردن. من عاشق رها بودم نم یم یپشتم رو خال ینجوریا دیگرفته بود. نبا

 هیمن تک نکهیمنم. به ا شییدارا تنهاکردم به خودم مسلط بشم به رها فکر کنم که  یکردن برام واقعًا سخت بود. سع یزندگ

 . ترهیقو یزیعشق از هرچ یرویبه همه ثابت کنم که ن دیتا اخر ادامه بدم با دیانقدر سست باشم. با دیگاهشم پس نبا

خوابم برد. با  یک دمیولو شدم. انقدر خسته بودم که نفهم نیزم یرها نبود. لباسام رو عوض کردم و رو دمیبه خونه رس یوقت

 گفت: یرها چشمام رو باز کردم که م یصدا

 .یخسته شد یلیبرات حتماً خ رمیدرست کردم. پاشو بخور بعد بخواب. بم یجون, پاشو, شام ماکارون مانیا _

 زدم و گفتم: یلبخند

 .ستمیخدا نکنه عشقم, نه خسته ن _

 تا سرد نشده. ایب _

 گفت: گرسنه بودم. رها یسفره نشستم و مشغول خوردن شدم. حساب کنار

 چطور بود؟ یروز کار نیخب اول_

 بد نبود شکر..تو چطور؟ _

گفت اگه فردا کارا رو درست انجام بدم از پس فردا رسماً  یفتح یگرفتم آقا ادیرو  یهمه چ باًیخوب بود. تقر یلیمنم خ _

 ندارم. یهفته ا هیبه اموزش  ازیباهوشم و ن یلیبندن. گفت خ یکارمندشونم و باهام قرارداد م

 .یافت یدونستم زود جا م یمنم م نیخوبه آفر _

 بود که به خواب رفتم. ومدهیپتو. هنوز رها ن ریز دمیچپ یرو خوردم و از فرط خستگ شام

وقتها تا ده و  یلیگذشت. خ یبهم سخت نم لیمثل اوا گهیعادت کرده بودم و د طمیگذشت. به شرا بیترت نیبه هم یماه چند

 میکار بود. از زندگ ریکنم. رها هم مثل من درگ شرفتیخواست هرچه زودتر پ ی. دلم مستادمیم یوا یشب اضافه کار ازدهی

گشتم اونقدر خسته بودم که غذا  یبرم یرفتم و وقت یها هم به سر کار م هجمع ی. حتدمید ینبودم. کمتر رها رو م یراض

 ینه گشت و گذار یحینه تفر یرو دوست نداره نه مسافرت تیوضع نیدونستم که رها هم ا ی. مدمیخواب یخورده, نخورده م

رو دوست  ینجوریا یها طیحخواستم هرچه زودتر خونه رو عوض کنم. م ینبود. م ی. فقط کار و کار و کار اما چاره ایچیه

 میشد نیر ماشرو واسه نظافت صدا کرد. سوا گهیمن و چهار نفر د یروز که طبق معمول به سر کار رفته بودم منش هینداشتم. 

 یبا سنگ فرش ی. راه ورودهیمشخص بود چه بهشت رونشیکه از ب یخونه چند هزار متر هی. میو به محل مورد نظر رفت

متنوع به  یاز گلها یعطر خاص هی میگذشت یکه م ی. از هر قسمتاهیتماماً پر بود از درخت و گل وگ فمشخص شده بود و اطرا

از  یقیکرد. کنارش آالچ یم ییخودنما اطیح نیبود, در وسط ا دایآبش از دور هم پ یکه زالل ی. استخر بزرگدیرس یمشام م

مطبوع و عطر گلها  یو هوا دمیکش یقیبخورم. نفس عم یاو چ نمیبش قیخواست تو اون آالچ یچوب قرار داشت. چقدر دلم م

 گفت: مانیهام فرستادم. پ هیرو به ر

 .؟یِسادیچرا وا مانیا ایب _

که با سنگ مرمر آراسته شده بود باال رفتم و وارد ساختمون  ییاومدم. از پله ها نجایلحظه فراموش کردم چرا به ا کی یبرا

قصر پادشاهان  ادیمن رو  بایبزرگ و ز یو لوسترها یبود. مبلمان سلطنت باتریز رونیاطراف بودم. داخل از ب یشدم. محو تماشا

راه  یکه از وسط به طبقه فوقان یگرد یکرد. پله ها یتر م ییایفضا رو رو نیبود و ا دهش نییتز ییطال زی. همه چنداختیم

 خونه... با خودم گفتم: نیتر کرده بود. تو دلم حسرت خوردم به صاحب ا یونیداشت, ساختمون رو اع

 ...یخوش به حالش. عجب ثروت _

 به سمتمون اومد و گفت: یبودم که خانم واریمحو در و د همچنان

 .دیشروع کن دیدون یب از هر جا که خودتون مخ _

 گفتم: مانیتعجب به پ با



Roman-City.ir 
 بازی سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 77 

 

 م؟یکن زیتم دیرو با یزنه چ یداره برق م یکه همه چ نجایا _

 و گفت: دیخند

 ؟یشه ناراحت یبهتر. کارمون کمتر م _

 نه فقط در تعجبم. _

 .گهید نانیگن هم یدرد که م یمرفه ب _

ما رو خواسته بودند.  یبود پس واسه چ زیمرتب و تم زیهم همه چ یلیسوال بود. ابن خونه که خدمتکار داشت خ یجا برام

از اتاق توجه م رو  یزن یرفتم که صدا یو مشغول نظافت شدم. داشتم به سمت آشپزخونه م دمیلباس و دستکشم رو پوش

شد. نه امکان نداره.  یرو باورم نم دمید یکه م یزی. چدمیکش جلب کرد. چقدر صداش آشنا بود . به سمت اتاق رفتم و سَرَک

. مثل دارمیب داریب دمیکنه؟ چند بار از خودم نشگون گرفتم و فهم یم کاریچ نجای!!! اون ان؟یاسمی. نمیب یحتماٍ دارم خواب م

من  دیدم و به صورتم زدم او نباآور رونی, ماسکم رو بفیاز ک عی. سرومدیقلبم به تپش افتاد. نفسم باال نم مونیدوست یروزها

 گفت: نیاسمیشناخت. دوست نداشتم غرورم له بشه. از اتاق فاصله گرفتم و به سمت اشپزخونه حرکت کردم که  یرو م

 آقا. سایوا _

 که برگردم گفتم: نی. پشتم بهش بود. بدون استادمیکه همه وجودم نبض شده بود با استرس ا یحال در

 د؟یبا من _

 .دیبله با شمام. لطفاً برگرد _

 به سمتش برگشتم. گفت: یو به آروم دمیچشمم کش ریرو تا ز ماسکم

 ؟یبود سادهیدرِ اتاق فالگوش وا _

 گفتم: یلرزون یدهنم رو قورت دادم و با صدا آب

 نه به خدا. _

 زد و گفت: یلبخند

 .ایدنبالم ب _

 پله ها باال رفت و منم به دنبالش.  از

 داشت. بهم گفت: یفوق العاده ا ونیو دکوراس دمانیبود. چ رینظ یشد که در نوع خودش ب یاتاق وارد

 کن. زشیهم داره. تم ییاتاق منه. حموم و دستشو نجایا _

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 چشم. _

 گفت: یمقدمه ا چیه بدون

 ماسکت رو بردار. _

 تعحب گفتم: با

 ؟یچ _

 ماسکت رو بردار. _

 تونم. یدارم نم تیحساس ندهیخانم من به مواد شو _

 زد و گفت: یلبخند

 .یمانیدن که ا یجذابت لوت م ی, اون چشمایاگه هزار تا ماسک هم بزن _

 نگفتم. ادامه داد: یزیو چ نیی. سرم رو انداختم پاسهیبود قلبم از حرکت وا کینزد

 !.یداشت یخوب هیوضع مال ادمهیکه من  ییتا اونجا ؟یوفتیروز ب نیباعث شده به ا یچ _

 یش ماسک رو از صورتم برداشت و با لبخند گهیشد. با دستش چونه م رو گرفت و سرم رو باال آورد. با دست د کینزد بهم

 گفت:

 چقدر دلم برات تنگ شده بود. _
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 گفت: نیاسمیبودم.  ستادهیحرکت ا یکنم فقط مثل مجسمه ب کاریدونستم چ ینم

 شده؟ یچ یبگ یخوا ی.. نمطیشرا نیزوم بود البته نه تو ادوباره ت آر دنید _

 کردم به خودم مسلط بشم که ادامه داد: یسع

 کن. فیو برام تعر نیبش نجایا ایب ؟یزن یچرا حرف نم مان؟یا _

 گوشه نشستم. کنارم نشست و گفت: هیکه اشاره کرده بود, رفتم و  یسمت تخت به

 خب بگو؟ _

 گفتم: دیمختصر و مف یلیخ

حرفه  چیشدم که خانواده م باهاش مخالف بودن چون اصرار کردم به ازدواج باهاش, طردم کردند منم چون ه یعاشق دختر _

 که رها کنارمه خوشبختم. نیهم ستمیهم ن یبدم. ناراض یکار نیرفاه عشقم تن به همچ یمجبورم برا ستمیبلد ن یا

 !؟یکردم عاشق من یعجب... فکر م _

 .یتموم تنهام گذاشت یرحم یبا ب یم کردبودم اما تو ول _

خواستم همه عمرم رو در  یمثل تو نشد. من دنبال پول بودم م چکسیدونم اما باور کن دوستت داشتم. االنم دارم. ه یآره م _

 اما به عشق نه... دمیرفاه بگذرونم به پول رس

 زدم و گفتم: یلبخند

 !.هیخونه قشنگ نمیب یآره دارم م _

شرکت مشغول  هی یروم نشد سمت تو برگردم. خواستم با کار, خودم رو سرگرم کنم. تو گهیاکبر د یبعد از کات کردن با عل _

 ثروتم. نیازدواج کردم و االن صاحب ا رشیشدم با مد

 ؟یچرا باهاش کات کرد _

 و گفت: دیکش یآه

بود و آه نداشت با  یبنگاه هینداشت. شاگرد  یچیکه ه یلداد در حا یبچه پولدار نشون م هیبهم دروغ گفته بود, خودش رو  _

 سیپل ریرو کرده بود شانس آوردم گ نکاریکردن من بود. با چند تا قبل از من هم ا سهیو سرک بیناله سودا کنه. قصدش فر

 نشدم. یافتاد و من قربان

 تأسف تکون دادم و گفتم: یاز رو یسر

 !؟یمن رو زد دیق یآدم نیاونوقت به خاطر همچ _

 . گول خوردم!.زمیاشتباه کردم عز _

 تونستم خوشبختت کنم. یمنم که پول داشتم م _

 ؟یبرام بخر یخونه ا نیهمچ یتونست یم ؟یکه االن دارم داشت یآره اما انقدر _

 از سر تمسخر کردم و گفتم: یا خنده

 .یبرات خوشحالم. خوشبخت باش یدیتونستم. حاال که به أرزوت رس ینه نم _

 بلند بشم که بازوم رو گرفت و گفت: خواستم

 میدار ییجدا یما زندگ هیو خارج یداخل یمرد شصت ساله ست که دائماً به خاطر کار در حال سفرها هی. شوهرم ستمین _

 !. نمشیب یساعت هم نم هی یکشه و من حت یوقتها شش ماه سفرش طول م ی, گاهمینیب یهم رو نم ادیز

که خوشبخت نبود. با  یدر حال دید یرو در پول م یسوخت. اون راه رو اشتباه رفته بود. خوشبخت یدونم چرا دلم براش م ینم

 مکث گفتم: یکم

 خب تو هم برو باهاش. _

 نجایتو هتل تنها بمونم. الاقل ا دیحرفاست منم با نیکار و جلسه و ا ریگذره. اون درگ یرفتم اما بهم خوش نم یم لیاوا _

 کنم. یم حیرم تفر یم رونیواسه خودم ب

 .ستین یگله ا یجا گهی. پس دیکه دار یخواست یتو پول م _

 دوست دارم. یلیکه تو رو هم خ نهی. فقط مشکلم استمیهم ن مونیدارم. پش میلیآره خ _
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 برم به کارم برسم. دیمن با _

 انداخت و گفت: برم که خودش رو تو بغلم خواستم

 بودم اما راه برگشت نداشتم. مونینبود که بهت فکر نکنم. از رفتارم باهات پش ینرو, به خدا روز مانیا سایوا _

 برگرد. یمن که بهت گفتم هر وقت خواست _

 باور کن روم نشد. _

 که؟ یفهم یمنم زن. م یگذشته ها گذشته. تو االن شوهر دار نیاسمی نیبب _

 .مانیا میدوباره باهم باش میتون ی. ما می. من مطمئنم که تو هم هنوز دوستم دارستین شیحال زای.چنیا آره اما عشق _

 رو گرفتم. از آغوشم جداش کردم و گفتم: بازوهاش

 .میتون ینه نم _

 دم, الاقل روش فکر کن. یم شنهادیپ هی سایلحظه وا هی _

 شنوم. یم _

 دن؟ یچند بهت م یماه ؟یکار کن ینجوریا یخوا یم یتا ک _

 رسه. یبه سه تومن هم م یبا اضافه کار _

 به خاطر سه تومن؟ یجون بکن نهمهیا _

 .میمن راض _

 خوب با زنت. یزندگ هیتونم تو رو به خواسته هات برسونم. به  یزودتر م یلیمن خ _

 گفتم: نمیشدم واسه هم یمنظورش نم متوجه

 ه؟یمنظورت چ _

 !.یشب باهام بخواب هیزنم به اسم خودت اگه فقط  یخرم. سندشم م یآپارتمان برات م هی _

 حرفش تو ذهنم گفتم: یقورت دادم و بعد از حالج یحرفش شوکه شدم. آب دهنم رو به سخت از

 کنم؟ به خاطر خونه؟ انتی! به زنم خن؟یاسمی یگ یم یچ _

. ستین انتیخ نی. ایزنه که هنوزم عاشقم یاد مدهد از سِرِّ درون؟ چشمات د یرنگ رخساره خبر م گنیم یدیشن مانیا _

 .میبازم باهم باش میتون یم یشناسمت. اگه بخوا یمن عشق اول توام قبل از زنت م

کردم.  یافتاد و دست و پام رو گم م یقلبم به شماره م دمشید یم یبا اون بود. من هنوزم عاشقش بودم. هنوزم وقت حق

. دیناغافل با لبهاش, لبام رو بوس یلیدفعه خ هیفکرا بودم که  نیبود. تو هم یت داشتنو دوس زیهنوزم مثل روز اول برام عز

 و گفتم: دمیسرم رو عقب کش عیسر

 دوست دارم. بااجازه. یلیمن زن دارم زنمم خ _

به دلم  بیکننده ش که عج ریبود و البته اون بوسه غافلگ نیاسمی رینداشتم تمام ذهنم درگ یاز اتاق خارج شدم. حال خوب و

رو داشتم  دنشید یآرزو یبود که من روز یدختر نیاسمیشد.  یبزنم نم یالیخ یخواستم خودم رو به ب یم ی. هرچدیچسب

من بود, حاال   یایلمس دستش رو یکه روز ی, کسدمیبُر ایکردم و از دن یشکه به خاطرش خودک یو حاال او کنارم بود. کس

 شهینبود که بتونم ساده ازش بگذرم. اون روز زودتر از هم یزی, چنیاهام بخوابه و اکه ب نیبمونه و مهمتر ا شمیخواست پ یم

 گفتم: یبلند یبود. وارد شدم و با صدا دهیخواب یبه خونه برگشتم. رها گوشه ا

 سالم بر رها خانم. _

 و گفت: دیسمتم چرخ به

 سالم. _

 شده عشقم؟ یزیچ _

 کم خسته ام. هی, فقط یچینه ه _

 ؟ی, موافقرونیب میخب امروز زودتر اومدم که شب بر _

 .گهیوقت د هیبذار  _
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 :دمیپرس یم یرو نداشت. چشماش معموالً قرمز بود و وقت یسابق نبود. اون طراوت و شاداب یشد که رها یم یدو روز یکی

 ؟یکرد هیگر _

 گفت: یم

 .ادیکنم چشمام اشک م ینگاه م رهی. از بس خوترهینه, مال کامپ _

حساس شدم اما با رفتار امروزش  یادیکرد. اول فکر کردم خسته ست و من ز یم یو از من دور دیپوش یم دهیپوش یلباسها

داشت. کنارش نشستم و  یلیحتماً دل شیریگوشه گ نینباشه و ا حینبود که اهل تفر یشد. رها دختر لیتبد نیقیشکم به 

 گفتم:

 ؟ید ینم ییبه آقاتون چا _

 زد و گفت: یجون یب لبخند

 .ارمیاالن م _

 ! با تمسخر گفتم:یاسک قهیبلند  نیآست رهنیپ هیبلند شد, لباسش برام جالب بود.  یوقت

 روبند هم بزن!. یخوا یم _

 مقابلم نشست و گفت: یچا وانیل هیکه با  دینکش ینگفت و از اتاق خارج شد. طول یزیچ

 .دییبفرما _

 گفتم: یدلخور با

 رها؟ مگه من نامحرمم؟ هیچه لباس نیا _

 کم سردمه. هینه, فقط  _

 تعجب گفتم: با

 سردته؟؟؟ یخوب نیهوا به ا _

 تکون داد و گفت: یسر

 اوهوم. _

 دکتر؟ میبر ؟یشد ضیمر دیشا _

 .ستین میزینه خوبم چ _

 خوردم, گفتم: یم یچا کهیدختر چش شده بود. در حال نیا یعنی. کالفه بودم. دیدوباره سرجاش خواب و

 فردا نرو سرکار. بمون و استراحت کن. _

 کارام مونده. یشه کل ینم _

 شماره ناشناس که نوشته بود: هیاس ام اس عاشقانه از  هیبلند شد.  میگوش امیزنگ پ یصدا

من ، به  یعنیاز خودم من خسته ام / عشق  یعنیپرسش از احوال تو / عشق  یعنیجسم و جانم مال تو / عشق  یعنی) عشق  

 تو دل بسته ام (

 بالفاصله نوشتم : شما؟! 

 !!!نیاسمیجواب داد:  عیسر

 کرد. براش نوشتم: یاسمش هم منقلبم م دنید یبه تپش افتاد. حت یقلب لعنت بازم

 ؟یشماره من رو از کجا آورد_

 داد: جواب

 از محل کارت گرفتم.  _

و به رها  لنتیرو گذاشتم رو سا میدادم. گوش ینم یجواب چیمنم هفرستاد.  یعاشقانه م یها امینگفتم. مرتب پ یزیچ گهید

 گفتم:

 ؟یخور یشام هم نم یعنی _

 درست کنم؟ یچ _
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 به بدن؟ میاملت بزن _

 باشه. _

 خورد. بهش گفتم: یمن با اشتها و اون به زور غذا م میرو با هم خورد شام

 زم؟یعز یریس _

 خورم. ینه دارم م_

از چهره ش کامال مشخص بود. اون شب بساط شام رو من جمع کردم و بعد از شستن ظرفا به اتاق برگشتم.  یلیم یب اما

 و گفتم: دمیکنارش خواب

 هستا. تیزیچ هیرها تو  _

 گفت: یسمتم برگشت و با لبخند به

 . ستین یزینه باور کن چ _

 راحت باشه؟  المیخ یعنی _

 .زمیآره عز _

 !.گهید ستیالبد ن ستین یزیچ یگ یم یباشه, وقت _

 و با اکراه گفت: دیلبهاش اما خودش رو عقب کش یکردم و در آغوش گرفتمش. لبم رو گذاشتم رو کیرو بهش نزد خودم

 کنه. یدرد م یلی. سرم هم خادیخوابم م یلی. االن خگهیوقت د هیباشه  _

کارش انقدر سخته؟ چرا چند روزه  یعنیبرد.  ینم. اما فکرم مشغول رها بود و خوابم دمیلب گفتم و خواب ریز یباشه ا هی

 شده.  ینطوریا

 دادم. باهام تماس گرفت. گفتم: ینم یداد و من جواب یم امیمدام پ نیاسمیبه سر کار رفتم.  شهیطبق معمول هم صبح

 بله؟ _

 سالم عشقم. _

 لطفاً من کار دارم. ریانقدر باهام تماس نگ نیاسمی _

 ؟یفکر کرد شنهادمیرو پ _

 ؟یولم کن شهی. مهیآره و جوابم منف_

 ازت بکنم؟ یخواهش هیبار  نیآخر یشه برا ی. میکردم هنوزم دوستم دار یباشه فکر م _

 بگو. _

 ؟یصدام کن یاسی گهیبار د هیشه فقط  یم _

 یتذاشت. سکوت کردم چون بغض گلوم رو گرفته بود. به سخ یدختر خوب دست رو نقطه ضعفم م نیدلم پاره شد. ا بند

 گفتم:

 .یاسیانقدر عذابم نده  _

 م؟یهر دو طعم عشق رو بچش یذار یچرا نم ؟یگ ی. چرا به خودت دروغ میهنوزم دوستم دار نیفدات بشم. بب یاله _

 چون من زن دارم تو هم شوهر!. _

 .میو دوباره با هم باش میجدا بش میتون یم میما عاشق هم مانیا _

 !؟یتونستم خودم رو گول بزنم. من هنوزم مثل روز اول عاشقش بودم. اما رها چ یبود. نم زیوسوسه برانگ حرفاش

 ریگ یتیرها. تو بد وضع شیبود و فکرم پ یاسی شیخداحافظ تماس رو قطع کردم. دلم پ هیوسوسه نشم با  شتریکه ب نیا یبرا

من بودم. با  شیکه همه کس زندگ یردخت گهیوار دوستش داشتم از طرف د وونهیبود که د یطرف دختر هیافتاده بودم. از 

و زود به  نستادمیوا ینداشتم. کارم که تموم شد, اضافه کار ی. تمرکز فکررفت ی. دست و دلم به کار نمختمیتماسش به هم ر

 بلند شد و گفت: دنمیبود با د دهیخونه برگشتم. بازم رها خواب

 ؟یزود اومد _

 برم؟ یناراحت _من
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 .ارمِیواست شربت ب نی, بشهیچه حرف نینه ا _

 الزم نکرده. _

 مان؟یچته ا _

 هیکه چشات قرمزه؟؟ فقط  یکرد هیفهمم گر ینم یکن یم الی. خیهمش تو فکر میندار یتو؟ چند روزه زندگ ایمن چمه  _

 !؟یفهم یم ادیخرم بدم م یکه فکر کن نیاز ا ید یم لمیمشت دروغ تحو

 شدند و گفت: یجار اشکاش

 دم جبران کنم. ینداشتم اما بهت قول م یحال خوب هیدونم چند روز ی. مزمیعز یکن یاشتباه م _

 داد زدم: تیعصبان با

کنم  یاحساس م یپوش یلباس م ینطوریا یشه وقت یلباس باز بپوش. حالم بد م هیپس پاشو  ؟یجبران کن یخوا یم _

 .یستیم باهام راحت ن بهیغر

 فقط سردمه. ستین نطورینه ا _

 زدم: ادیبود. فر لشیاز دال یکی یاسیتماس  دیبودم. شا یعصبان یخودیبود. ب دونم چم شده ینم

 االن. نیکه گفتم رو بکن. هم یکار _

 ترس گفت: با

 کنم؟ کاریچ _

 .اریلباست رو در ب _

 آخه... یول _

 گفتم: دیشدم. انگشت اشاره م رو به سمتش گرفتم و با تهد کینزد بهش

 .ارمیمن در م ای اریخودت درش ب ای _

 .نیکم سردمه هم هیفقط  زمیعز یچرا انقدر حساس شد _

 سرد؟ _

 و گفتم: دمیبلند خند بلند

 دروغ بهتر بگو باورم بشه.  هیچله تابستون سردته؟ بس کن رها؟  _

 . دوباره داد زدم:دیلرز یتمام بدنم م تیکرد. از عصبان یم هیگر فقط

 .رو یاون لعنت اریدرش ب ؟یکر ستم؟یمگه با تو ن _

 بهت بگم. دیهست که با ییزایچ هی. مانیباشه باشه تو فقط آروم باش ا _

 که گفتم رو بکن. یباشه اما قبلش کار _

کردم.  یرو باور نم دمید یکه م یزیآورد. چ رونیلباسش رو ب ختیر یکه اشک م یبا ترس و در حال ستادیشد. مقابلم ا بلند

 نه امکان نداشت!.

. دمیداد. دورش چرخ یرابطه خشن رو نشون م هیکه  ییها یش کبود بود. کبود نهیگردن و س یشدم. رو رهیبهت بهش خ با

 و گفتم: ستادمیپشتش هم رد ناخن بود. مقابلش ا یچند جا

 عجب... که سردت بود؟ _

شده  هق هقش بلند یکه صدا یافتاد. در حال نیزم یبزنه که با تمام قدرت زدم تو صورتش. از شدت ضربه رو یحرف خواست

 بود گفت:

 .یکن یاشتباه م یبه خدا دار _

 هان؟ ه؟یچ هیجا ایکبود نی. انمیب یخودم دارم م ی. با چشمانمیب یکنم؟ دارم م یرو اشتباه م یخفه شو... چ _

 بدم. حیبذار توض _

نه  یهمه رو زدم و تو؟ واااا دیرها؟ من به خاطرت ق یکرد کاریتو چ یوااااا یا ؟یبد لمیمشت دروغ تحو هیدوباره  یخوا یم _

 من. یخدااا
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 بذار حرف بزنم. تو رو خدا گوش کن. مانیا _

 .یچیخوام بشنوم ه ینم یچیه _

 .... به خدا....مانیا یول _

کِشه و  یم گفت خون خون رو م چارهیدرست بود. چقدر مامان ب گرانید یحرفا نکهیسوزم؟؟؟ ا یدارم م یاز چ یدون یم _

 شه!. ینم نیبچه حرومزاده بهتر از ا هیق با اونا بود من گوش ندادم. ح

 یو نگام م ختیر یباز اشک م یالتماس هم نکرد. فقط با چشما ینگفت. حت یچیه گهیحرف, سرجاش خشکش زد. د نیا با

 انتیکه چه راحت بهم خ یتحمل کردم به خاطر کس یشدند. چقدر به خاطرش سخت یرفتم. اشکام جار رونیکرد. از خونه ب

تونستم  یدلتنگ خانواده م بودم. نم شهیاز هم شترینداشت. ب یگشتراه بر چیکه ه یبازنده رو داشتم بازنده ا هیکرد. حس 

بلند شد.  میزنگ گوش یکرد. صدا یم ینیشده بود اما هنوزم بغض تو گلوم سنگ سیتمام صورتم خ رمیاشکام رو بگ یجلو

 :داشتم. جواب دادم ازیبود چقدر بهش ن نیاسمی

 سالم. _

 گفت: دیترد با

 شده؟ چرا صدات گرفته؟ یزیچ مان؟یا یخودت _

 .یاسیبده  یلیحالم خ _

 منتظرتم. مانیا ایب نمیبب نجوریشده. من نباشم که تو رو ا یچ نمیبب ایب شمیپ ایب _

 باشه. _

منتظرم بود. به  ییرایدربست گرفتم و به سمت خونه ش حرکت کردم. زنگ رو زدم. در باز شد. وارد شدم. تو پذ بالفاصله

 و گفت: دیمن رو در آغوش کش دنمیمحض د

 شده فدات بشم؟ یچ _

 آب بهم داد و گفت: وانیل هیکم که آروم شدم من رو به اتاقش برد  هیکردم.  یبغلش بغضم رو خال تو

 بگو نصف عمر شدم. یزیچ هی مان؟یشده ا یچ _

 همه عمرم رو باختم. یاسیباختم  _

 بابا چرا؟  یا _

 .دهینپرس گفتنش هم عذابم م _

 .زمیباشه عز _

کنارم دراز  نیاسمیفکر نکنم.  یچیکردم به ه یرو خاموش کردم و سع میو چشمام رو.بستم. گوش دمیتختش دراز کش رو

 کرد گفت: یمکه موهام رو نوازش  یو در حال دیکش

 بودمت. دهیند نجوریتا حاال ا یانقدر ناراحتت کرده ول یدونم چ ینم _

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 .یاز اول اشتباه اومد یته خط و بفهم یبرس یسخته وقت_

 اشتباهت رو جبران کن. یتازه ست. تو هنوز اول راه یریرو هر وقت از آب بگ یماه _

 پشت سرم رو خراب کردم. یشه همه پلها ینم _

 شه؟یدرست م یبهش فکر نکن با آزار خودت همه چ مانیا الیخ یب _

 تکون دادم با لبخند گفت: یرو به عالمت منف سرم

 .یینجایچقدر خوشحالم که ا یدون ی. نمنمتیروز دوباره بب هی دمید یتو خواب هم نم _

 گفتم: یلبخند با

 منم... هنوزم مثل روز اول عاشقتم. _

مقابلم قرار داشت. لباش  اهامیدختر رو نیمن بود و حاال ا یآرزو نیبزرگتر یروز نیاسمیکرد. داشتن  کیلباش رو به لبام نزد 

شد.  یم شتریب اقمونیو هر لحظه ولع و اشت میدیبوس یداشت. هر دو هم رو م ینی. عجب طعم دلنشیترس چیه یب دمیرو بوس
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 یبود. قلبم به تند میزندگ یتنها شاه بانو یاسیکه  یبود زمان شی. انگار پنج سال پددر من زنده شده بو میانگار که حس قد

زد. باهاش  یم ادیو خواستنش رو فر دیکش یدر من شعله م شتریزد و تمام بدنم گُر گرفته بود. هر لحظه حس عشق ب یم

 نیاسمیو رها رو ملکه ذهنم کردم تا  ودم. من از اول هم عاشق او بیانتیحس خ چی. بدون هیعذاب وجدان چیبدون ه دمیخواب

تو اتاق نبود.  یاسیشدم.  داریب شهیگذشت.صبح سرحال تر از هم ییایحق من بود. اون شب رو یاسیرو فراموش کنم. بودن با 

 خدمتکار بهم گفت: نییرفتم پا ی. وقتدمیگرفتم و لباس پوش یداد. با عجله دوش مختصر یساعت ده رو نشون م

 خانم کنار استخر منتظرتون هستند. _

تکون داد به سمتش رفتم و کنارش نشستم. بساط صبحانه پهن بود  یبرام دست دنمینشسته بود با د قیرفتم. تو آالچ رونیب

 بهم گفت:

 ؟یدیخوب خواب _

 .یعااال _

 بفرما صبحونه. _

 بهتر؟!  نیاز ا یچ گهی...دیاسیو مهمتر از همه وجود  , باد خنک, عطر گلهاقیآالچ هیسا ریبود. کنار استخر, ز ایمه زیچ همه

 گفت: یاسیاز خوردن صبحونه  بعد

 .میبر ایب _

 کجا؟ _

 !.زهیسورپرا _

 . خونه کامالً مبله بود. بهش گفتم:مینقطه مشهد رفت نیتو بهتر یمتر ستیصد و ب کیآپارتمان ش هیبه  باهم

 کجاست؟ نجایا _

 در آورد و بهم داد. بعدم گفت: یپاکت فشیک از

 مبارک. دیخونه جد _

 ؟یاسی یکرد کاریتو چ _

 سر قولم هستم. _

 من به خاطر خونه ... یول _

 حرفم تموم بشه و گفت: نذاشت

 .یرو از من قبول کن هیهد نیدوست دارم ا یدونم ول یم _

 رو گرفتم و گفتم: پاکت

 دونم چطور جبران کنم. یممنون نم یلیخ _

 نگه دار.  یبفروشش خواست ی. خواستزمیبا بودنت کنارم... سندش به نامته عز _

 .یخانوم یمرس _

 یشوهرش از سفر بر م گهیتونستم بمونم چون ماه د ینم یاسی. خونه رمیتونستم بگ یبود که م ییکادو نیبهتر طیشرا نیا تو

 شتریتونستم بهش پناه ببرم. روز به روز ب یبود که م یمکان نیخونه بهتر نیخواستم برگردم. پس ا یرها هم نم شیگشت. پ

خوشه. بعد  دشیکنه. حتماً اونم با عشق جد یم کاریدونستم کجاست و چ ینم یشدم و از رها دورتر. حت یوابسته م یاسیبه 

خوردن  یتم و برارو کنار گذاش یتوجه به اونها گوش یاز رها داشتم. ب امیو پ سکالیم یرو روشن کردم. کل میهفته گوش هیاز 

 اکراه جواب دادم: بانگاه کردم رها بود.  یبلند شد. وقت میزنگ گوش یآب به اشپزخونه رفتم که صدا

 بله؟ _

 مُردم از دلشوره. شم؟ینگرانت م یگ ینم ؟ییتو کجا مانیشکرت ا ایخدا یوا _

 ش؟یفرما _

 .یکه حرفام رو باور نکن دمیترس یم نیگفتم اما باور کن از هم یرو بهت م تیاز اول واقع دیقبول دارم اشتباه کردم. با _

 خب؟_
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 یکن یاونطور که تو فکر م هیبدم الاقل حرفام رو گوش کن بعد درباره م قضاوت کن. به خدا قسم قض حیخونه بذار توض ایب _

 کامله. انیاون در جر یشرکت بپرس یاز ابدارچ یتون ی. مستین

 و گفتم: دمیخند

 روهم!. دیختیر رتونیسم درسته با مدخب پس حد _

 م؟یدختر نجوری. من امانیا هیچه حرف نیا _

 .گهید یریپدر مادرت اونجور بودن البد تو هم به اونا م یواال چه عرض کنم. وقت_

 گفت: دهیبر دهیلرزون و بر یبا صدا یشد به سخت ینم دهینفسهاش هم شن یصدا یحرف من سکوت کرد. حت نیا با

دارم...  یی... منم خدامانیآقا ا یگیاما االن....باشه... تو راست م تتیگذاشتم پا حساب عصبان یحرف رو زد نیاون دفعه که ا _

 سپرمت به همون... یم

 دنیرس یبود که برا یزدم. رها همون دختر یاون حرف رو م دیلحظه از خودم بدم اومد. نبا کی یرو قطع کرد. برا یگوش و

خواستم حرفاش رو  یتفاوت بشم. چرا نم ینسبت بهش ب نجوریباعث شده بود ا یزدم حاال چ شیبه آب و آت بهش خودم رو

خواستم برگردم به اون  یدندونم اومده بود. نم ریکه ز یشیش طعم پول و آسا گهید لیبود و دل یاسی لشیدل هی دیبشنوم؟. شا

 نیاسمیرها و  نیگرفتم که ب یم میتصم دیکردم. با یرو روشن م فمیبود تکل یهرجور دیو اون کار طاقت فرسا. با یاتاق فکسن

 بهش گفتم: میصرف شام به رستوران رفته بود یبرا یاسیروز که با  هی نمیرو انتخاب کنم. واسه هم یکی

 رو دوست ندارم. تیوضع نیمن ا _

 ؟یتیچه وضع _

 .یاسیخوام خائن باشم  ی. نمیکه تو شوهر داشته باش نیا _

 .یتو هم زن دارخب  _

 . تو هم از شوهرت جدا شو.دمیمن زنم رو طالق م _

 بشه؟ یکه چ _

 ؟یادامه بد ینجوریا یخوا یم یتا کِ  میکه باهم ازدواج کن _

 .یخوام تماماً مال من باش ی. میخب منم دوست ندارم تو زن داشته باش _

 ؟یپس موافق _

 بله که موافقم. _

 !م؟یمثل دزدا باهم باش دیچرا با میو عاشق میهم رو دوست دار یحاال شد. وقت _

خواستم عشق اولم که  یم یاسیفرار از فکر  ینگفت. انتخابم رو کرده بودم. من از اول هم رها رو برا یریزد و چ یلبخند

شق هم ع دمیرس یم یبه همه چ نیاسمیقابل انکار نبود. من با  نیخواست زنم بشه و ا یحسرتش به دلم مونده بود حاال م

گرفتم طالقش بدم تا بتونم  میبود نه عشق! تصم ید ازدواجم با رها از سر دلسوزیحق با پدرم بود شا دی. شاشیهم رفاه و آسا

. با ادیاون روز به خونه سابقم برگشتم. رها نبود. منتظر شدم تا ب یفردا نمیتجربه کنم. واسه هم نیاسمیرو با  یخوشبخت

 شوکه شد و گفت: دنمید

 .امیکه زود ب یزد یزنگم م ؟یقته اومدو یلیخ _

 .ومدمیواسه موندن ن _

 شده؟ یچ _

 .می. از اول هم ازدواجمون غلط بود. بهتره جدا بشمیخور یمن و تو به درد هم نم _

 ؟یدون یازش نم یچیکه هنوز ه یحادثه ا هیتو رو انقدر عوض کرده؟  یچ ؟یتو واقعاً خودت مانیا م؟یجدا بش ؟یچ _

 خوش باش. دتیخوام هم بدونم. برو با عشق جد ینم _

 .شهیمن... باورم نم یخدا یوا _

 هق هقش بلند شد. گفتم: یصدا و

 شه. یمثل اول نم گهیکه شکسته د یگرده, اعتماد یکه رفته به جوب بر نم یآب _
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 ندارم. یگناه چیمن ه یکن یاشتباه م یآخه دار _

 . حوصله کشمکش ندارم.میهم جدا بش از ی...بهتره توافقستیبرام مهم ن گهید _

 .یتو بگ یباشه...هرچ _

. ادیسرش م یی. برام مهم نبود بدون من چه بالدمید یاونقدر کورم کرده بود که رها رو نم نیاسمیرفتم. عشق  رونیخونه ب از

 یادینداره. هرچند مبلغ ز یتیکه ثابت کنه پول براش اهم دیش رو بخش هی. مهرمیطالق رو انجام داد یهفته کارا کیظرف 

 رفتم که رها صدام کرد و گفت: یم رونی, داشتم از محضر بشد یطالق جار غهیکه ص نینبود. بعد از ا

 گفتم؟ یروز بهت چ هی ادتهی _

 ؟یچ _

 چیتو ه یمرد چی. هرمیخوام حرفم رو پس بگ یتونن مرد باشن. امروز م یتو مطمئن شدم که فرشته ها هم م دنیگفتم با د _

 تونه فرشته باشه!!!. ینم ایدن یجا

 گفتم: تیعصبان با

 !.یکرد یهم فکر م نجاشیبه ا دیبا یکرد یبا از ما بهترون حال م یداشت یحاال من مقصر شدم؟ وقت  _

روز نسبت  هیکه  یبه حرمت عشق میکه باهم داشت یخوب یخواهشم رو ازت بکنم؟ به حرمت روزها نیتونم آخر یم مانیا _

. فقط ستیتو کارم ن یپس دروغ میبدم. االن که از هم جدا شد حیکنم بذار توض یبه حرفام گوش بده. خواهش م یبهم داشت

 .نیخوام از خودم دفاع کنم هم یم

 تو نگاهش بود که نتونستم بهش نه بگم. گفتم: یبراش سوخت. التماس و خواهش دلم

 .مینیجا بش هی میباشه, بر _

 . بهش گفتم:مینشست مکتین هی ی. رومیکه اونجا بود رفت یپارک نیترکینزد به

 خب بگو. _

. مانتو و یباش هیمثل بق دیگفت با یگرفت و م یم رادیداد. از سر و وضعم ا یم ریبهم گ یفتح یشرکت, آقا یتو یچند روز _

 !.ستیشالت در شأن شرکت ما ن

 گفتم: بهش

 تونم برم.  یظاهر انقدر مهمه م دیکن یشه. اگه فکر م یشوهرم ناراحت م _

 عالمه پرونده گذاشت جلوم و گفت: هیمشغول کار بودم.  شهیروز که مثل هم هینگفت و من به کار کردنم ادامه دادم.  یزیچ

 خوام!.  یکن. واسه فردا م وتریرو وارد کامپ نایا _

 :گفتم

 !.نیلیکه خ نایا _

 خب اضافه کار کن. بمون تا تموم بشن. _

 تکون دادم و گفتم: یسر

 باشه, چشم. _

کنم تا نُه تموم کنم که قبل تو خونه باشم. همه بچه ها رفتند و من  یم ی. به خودم گفتم سعیایم ریدونستم که تو هم د یم

و بعدم  یرو فرستاد دنبال کار یبه شرکت اومد. آبدارچ یفتح میهشت ون یکارم بود. طرفا یآخرا گهیتنها تو شرکت موندم. د

 اومد کنارم

 . بهش گفتم:نشست

 مونده. گهیپرونده د هیفقط  _

 :گفت

 تند شده. یلی, دستت خنیآفر _

 .یمرس _

 مکث ادامه داد: یکردم. با کم ینگاهش رو, روم احساس م ینیجابه جا شد.  سنگ یکم رو صندل هی
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 بهت بگم. یزیچ هیخوام  یرها م _

 زد. گفتم: یصدا م کیبود که من رو با اسم کوچ یبار نیاول

 .دییبفرما _

فراتر  ریو مد یکم رابطه مون از منش هیخوام  ی. میهست ییرایازت خوشم اومده. واقعاً دختر جذاب و گ یلیراستش من خ _

 برهِ!.

 تعجب گفتم: با

 شم. یمتوجه منظورتون نم _

 کنم. یحقوقت رو دو برابر م یبش کمیفابر قیاگه رف _

 من شوهر دارم. یول _

 که!. ستیخب منم زن دارم مهم ن _

 کنم. انتیمن مهمه. چون عاشق شوهرم هستم و دوست ندارم بهش خ ینه آقا. برا _

 بغضش رو فرو داد و گفت: رها

 خواستم بلند بشم که مچ دستم رو گرفت و با خشم گفت: _

 !؟یمن رو رد کن یکن یت مخواستم رو به دست آوردم. چطور جرأ یتا حاال به من نه نگفته, تا حاال هرچ یکس _

 دم. یزنم اما به خواسته شما تن نم یکار کردن رو م دیشرمنده, من ق _

 بودم بهش گفتم: دهیترس یلیو به سمت در رفتم که از پشت بغلم کرد. خ دمیرو از دستش کش دستم

 ولم کن. _

 !.یذارم که بر یمن نم یعنی یر یجا نم چیمتأسفم تو ه _

 گفتم: هی. درِ اتاق رو قفل کرد و به سمتم اومد. با گرنیبعد من رو انداخت رو زم و

 آقا تو رو خدا, من شوهر دارم. _

 یلی. خواستم از دستش در برم که سدنمیمن خودش رو انداخت روم و شروع کرد به بوس یتوجه به اشکها و ناله ها یب

 به صورتم زد و گفت: یمحکم

 . یرو قبول کن میدوست شنهادیبه نفعت بود پ _

 گفتم: ادیفر با

 .یفرستم سروقتت عوض یبرم. شوهرم رو م ینداشته باش وگرنه آبروت رو م یباهام کار _

 و گفت: دیخند

شه  یم یکنم. به نظرت شوهرت چه حال یرو پخش م لمتیف یزِر زِر کن یمدار بسته داره. بخوا نیدورب نجایکه ا یدون یم _

 !نه؟یس زنش رو ببس*ک* لمیف یوقت

 کردم. بهش گفتم: یو التماس م ختمیر یکنم. فقط اشک م کاریچ دیدونستم با ینم

 نگم. یچیه چکسیدم به ه یتو از من بگذر. منم قول م _

 .ادهیکنم چون روت ز یکار رو م نی. اینه نگ ستیبه رئ گهیتا د یادب بش دیشه. گذشتن ازت سخته. با ینم _ 

نداره. به  یداد حال خوب یحرفا بود. نگاهش و حُرم نفسهاش, نشون م نیتر از ا صینداشت. اون حر یا دهیفا چیهام ه هیگر

من به  یاز آدم بود و صدا ینداشت. ساختمون خال دهیکردم فا یالتماس م یزور مانتو و لباسام رو از تنم در آورد. هرچ

جا بند نبود.  چیکنم دستم به ه کاریدونستم چ ینم دیبوس ی, من رو ممام. با حرص و ولع و خشونت تدیرس ینم چکسیه

دستش در رفتم و خودم رو رسوندم پشت در, اما قفل  ریکه از ز ارهیشد تا لباساش رو در ب زیخ مین یکاماًل درمونده بودم.کم

 ی. با حرص بدنم رو لمس مزیم ینبود که کمکم کنه. اومد سمتم و من رو خوابوند رو چکسیه دمیکوب یمشت م یبود. هرچ

قرار داشت.  زیکه کنار گل م یدفعه چشمم افتاد به گلدون هیکه از خودم جداش کنم رو نداشتم.  نی. قدرت ادیبوس یکرد و م

اومد و من  ی. از سرش خون منیزم یگفت و افتاد رو یبود اون رو برداشتم و محکم زدم تو سرش. آخ یا یبه هر سخت

 میاز اتاق خارج شدم مش رح یرو برداشتم. به سمت در رفتم. وقت دایو کل دمیردم. لباسام رو پوشک یموحشت زده نگاهش 
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که  دیفهم یاونجا بود ول یدونم اون از کِ  یبود. به سرعت از کنارش رد شدم و خودم رو به خونه رسوندم. نم ستادهیکنار در ا

 رتش غرق اشک بود, بهش گفتم:نکردم. صو انتیمن به تو خ مانیگناهم. به خدا قسم ا یمن ب

 ؟یچرا بهم نگفت _

. با خودم گفتم دمیت بندازتت زندون. به خدا فقط ترس هیعل تیبا شکا یو اون عوض یاَلَم شَنگه راه بنداز ی. بردمیترس _

 ینجوریدونستم که ا یم دی. از کجا بایبه من نداشت یو توجه یکار بود ریگم تا زخمام خوب بشه. تو هم که درگ ینم یزیچ

 !!!شهیم

 گفتم: یپوزخند با

 بعد اون من رو بندازه زندون؟ میمقصر اون بوده من شاک _

 جا بند نبود. چیکرد, دست ما ه یجور م یگفت و چند تا شاهد الک ی. اگه دروغ ممیثابت کن میتونست ینم _

به  یاتفاق گند زد نیبعدم با پنهون کردن ا یبر یتاصرار داش ادی. بهت گفتم از نگاهش خوشم نمیبه هر حال اشتباه کرد _

 .مونیزندگ

 .ستمیقسم بخورم که من مقصر ن یبه جون ک مانیا _

 تموم شده. نمونیب یهمه چ ستیمهم ن گهید _

 دفعه گفت: هیشدم که برم  بلند

گمگشته  وسفی نمی. حاال بگو ببیزد چشمات و چقدر ذوق کرد یچه برق دنشی. با دادمهی یکه فال گرفت یبار نیهنوز اول _

 ت برگشته؟

 خوردم و گفتم: کهی یسوالش حساب از

  ؟یچ _

 ... مواظب خودت باش.یچیه _

اشکهاش رو نداشتم و  دنیطاقت د یروز هیشد.  یبود. حرفهاش مثل نوار از ذهنم رد م ریجدا شدم اما فکرم بدجور درگ ازش

 شعر در مورد من صادق بود: نیامروز چقدر سنگدل شده بودم. چقدر ا

 اَدِرَکأساً وَناِولها... یالسّاق هَایُّاَ ایاَال  

 افتاد مشکل ها... یکه عشق آسان نمود اول ول 

فکرا  نیده. تو هم یم لیرو تشک یاز زندگ ی. پول هم بخش مهمستین یمالک خوشبخت ییکه عشق به تنها دمیتازه فهم 

 بود. جواب دادم: یاسیبه صدا در اومد.  میبودم که گوش

 ؟یچطور زمیسالم عز _

 دا؟یکم پ مانیا ییسالم کجا _

 طالق بودم که امروز انجام شد. یکارا ریدرگ _

 ؟یطالقش داد _

 اوهوم. _

 ؟یچ هیمهر _

 و نگرفت. دیبخش _

 !.یعجب دختر احمق ؟یجد _

 . بهش گفتم:دیخند و

 ؟یش یجدا م یتو کِ _

 !.دمشیشه هنوز درست ند ی. باورت مادیب شیفرصتش پ دیهنوز مطرح نکردم. با _

 تنگ شده. یلیباشه, پس خبرم کن. دلم برات خ _

 .دنتید امیسر م هیفردا  _

 .زمیباشه عز _



Roman-City.ir 
 بازی سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 89 

 

کار  یکه تک و تنها کجاست و چ نیکرد. نگرانش بودم. ا یم ییداده بودم اما رها گوشه ذهنم خودنما یاسیحواسم رو به  تمام

 مونیپش ییجورا هیبه دست آورده بودم چه راحت از دست دادم.  یرو که به اون سخت ی. دخترمدویکنه. از خودم بدم م یم

 کرد. یواسه طالق نم یاقدام چیهم ه نیاسمیکه  تونستم بکنم. مخصوصاً ینم یبودم اما کار

 )رها(

شد  یابرا بودم. باورم نم یرو یبهش بله رو گفتم انگار که از خوشحال ی. وقتمانیمن خالصه شد بود در ازدواج با ا یتمام آرزو 

 شیپ میخواست یاونطور که ما م زی. اما همه چامیبه حساب م مانیا یو قانون یدستفروش حاال همسر شرع یکه من, رها

دونستم تحمل  یتاده بود. م, مثل خوره به جونم افمانیاومد. ترس از دست دادن ا اغمو دلهره به سر یزود نگران یلینرفت. خ

 شیگرده پ یشه و برم یزود خسته م ای ریدونستم د یدر ناز و نعمت بزرگ شده سخته. م یاو که عمر یبرا طیشرا نیا

از حدش  شیتالش ب یداشت و وقت شداده بود, برام ارز یا یزندگ نیکه به خاطر من تن به همچ نیخانواده ش. اما خب هم

کنم؟! بعد از  کاریچ دیدونستم با یکه اون اتفاق شوم افتاد نم یشدم. روز ی, دلگرم مدمید یم مونیزندگ یکار و ترق یرو برا

 مانیاگه ا نکهی. از ادمیترس یو نفوذش م یکنم. از فتح یمخف مانیگرفتم موضوع رو از ا میکلنجار رفتن با خودم, تصم یکل

رم  یکردم م ی. وانمود مافتادهین یاتفاق چیکردم تظاهر کنم ه یسع نمی. واسه همارهیسرش ب ییبراش شر بشه بال خوادب

رو براش  هیقض یمتوجه شد و وقت مانیاونقدر خراب بود که بعد از چند روز ا میرفتم. اما اوضاع روح یکه نم یسرکار در حال

گفت, ناراحت نشدم و  راهیزد و بد ب یلیبهم س ی. وقتدمیچشماش د یرو تو شونتو خ تیبار عصبان نیاول یکردم, برا فیتعر

نذاشت از خودم دفاع  یبهم اجازه حرف زدن نداد و حت یکرده بودم. اما وقت یرو ازش مخف یبهش حق دادم. من اتفاق مهم

 اریاخت یدونم چرا ب ی!!! نمنگهل یم گهید یکار از جا دمیفهم ومدیم امیخورد و براش پ یزنگ م شیمرتب گوش یکنم, وقت

کاش فالش  یاز ته دل آرزو کرد که ا یذوق زده شد. وقت دنشیفال گرفت و با د یافتادم. وقت دمشیکه د یلحظه ا نیاول ادی

 وسفشیشده و  ریرفتارا مطمئن شدم که فالش تعب نیحاال با ا یبود؟! ول یک وسفشی دمینفهم چوقتیراست باشه و من ه

 یسابق نبود م مانیرفته. درسته کار من بد بود اما او هم ا ادشیو رها رو  ادیگرمه که خونه نم گهید یجابرگشته. سرش 

به دستش داده  یماجرا بهونه خوب نیتونست من رو درک کنه. اما انگار که دنبال بهونه بود و ا یتونست حرفهام رو بشنوه. م

فرشته نجاتم بود,  یکه روز یشه مرد یگرده آخه مگه م یمنتظرش موندم. مطمئن بودم برم یلیاز خونه رفت, خ یبود. وقت

رو ندارم. نه امکان  چکسیدونه جز اون ه یم ی, وقترهیازم نگ یسراغ اهامیشه شاهزاده رو یحاال من رو تنها بذاره!. مگه م

 یبودم, وقت رونیروز که ب هی خره. باالدمیکش یرفتم دنبال کار و شبها انتظارش رو م یگرده!. روزها م ینداره اون حتماً بر م

در  یوسفی چی! ه؟یکرد یاشتباه م یدیذوق کردم و خوشحال شدم. به خودم گفتم: د یتو خونه ست. کل مانیا دمیبرگشتم د

 ای, انگار که دنمیاز هم جدا بش دیو با ومدهیموندن ن یگفت که برا یدر کمال ناباور ی!.  اما وقتشتی. اون برگشته پستیکار ن

 یو حت هیبود مثل بق یکیکه در موردش اشتباه کردم. اون هم  دمیتازه فهمگفتن نداشتم.  یبرا یحرف چیرو سرم خراب شد. ه

زاده شده بودم. چقدر  بتیو مص یبدبخت ینبود. انگار که من برا نیعج یبدتر... انگار که طالع نحس من با خوشبخت دیشا

به قلبم فرو رفت. من عاشقش بودم و اون چه راحت کنارم  ی, انگار خنجرشد یطالق جار غهیص یتلخ بود. وقت ییلحظه جدا

 ینداشتم و ب یریتقص چیدونست که ه یگناه متهم شدم و چه مظلومانه حکمم صادر شده بود. فقط خدا م یگذاشت. چه ب

 مانیااما  دمی, بخشودب یرو هرچند مبلغ کم هی, مهرتمیاثبات حسن ن یبرا یقرار گرفتم. حت مانیرحمانه مورد قضاوت ا

 لیتبد نیقیوسطه, به  گهید یکی یپا نکهیطالق, شکم رو در مورد ا یو اصرارش برا نانیاطم نیحرفا بود. و ا نیمصمم تر از ا

گرفتم تو همون خونه موندگار بشم و با کار کردن اموراتم رو  میکرد. دلم بدجور شکسته بود. واگذارش کردم به خدا و تصم یم

 ه بدم.ادام میبگذرونم و به زندگ

 (مانی)ا 

 بود بهش گفتم: شمیروز که پ هیکرد. آخر  یامروز و فردا م یه نیاسمی یماه از طالقم گذشته بود ول کی 

 رو دوست ندارم. تیوضع نیمن ا ؟یکن ینم یکار چیچرا ه یاسی _

 .میکامل باهم باش میتون یو ما بازم م لندیره تا یم یچند ماه هیتحمل کن. ماه بعد  گهیکم د هی _

 .میبا هم باش ینجوریخوام ا یمن نم ؟یچ یعنی _

 تونم ازش جدا بشم. یمن نم مانیا نیبب _
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 چرا؟ _

 بگم!. یدفعه چ هی میباهم ندار یچون ما مشکل _

 و گفتم: دمیخند

 .ادهیز ییخوام جدا بشم وگرنه بهونه واسه جدا یبگو نم _

 خوام. یراستش آره نم _

 تعجب گفتم: با

 چرا اونوقت؟ ؟یخوا ینم _

تو حسابش. روز به روز داره  ادیپول م یکل یعنی نیروبه رو شده و ا تیکه برداشته با موفق یدیدو تا پروژه جد نیبب _

رسه به من  یهمه اموالش م رهینداره اگه بم یبچه ا چیازش جدا بشم. اون سنش باالست ه ادیم فمیکنه. ح یم شرفتیپ

 !مان؟یا ستین فیح

 گفتم: یا دلخورشده بودم ب جیگ

 ؟یخوا یم یچ گهید یتا آخر عمر در رفاه یریت هم ازش بگ هیتو فقط مهر _

 .چهیبا کل ثروتشه ه سهیم در مقا هیمهر _

 عمر کرد!. یو تا صد سالگ میمنتظر مرگش؟ اومد نمیمن بش یعنی _

 کنه. یداره اونقدرها هم عمر نم یقلب ینه بابا, ناراحت _

 گه با تأسف گفتم: یم یچ دمیفهم ینم

 هان؟ یو با عشقت خوش بگذرون بیبه ج یکه اموالش رو بزن ینشست چارهی. منتظر مرگ اون بیاسی یپست یلیخ _

 خوام. یثروت رو واسه جفتمون م نیمگه بده؟ من ا _

 شهیهم یبرا ایاز شوهرت جدا شو با من باش  ایرو انتخاب کن  یکیمن و ثروت  نیب ستمی, من مُرده خور نزمینه عز _

 خداحافظ.

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 .مانیلگد به بختمون نزن ا _

 .یو بهم جواب بد یفکر کن یهفته وقت دار هیحرفم همونه که گفتم.  _

. چقدر ومدیبودم از خودم بدم م دهیرو فهم شیگناه یشرکت و ب یماجرا یشدم. از وقت یدلتنگ رها م شتریبه روز ب روز

تو ناز و  یکه عمر یحق با پدرم بود. کس دمی. تازه فهمستمیسخت ن یکه من مرد روزها دمیراحت تنهاش گذاشتم. تازه فهم

شد.  یم مونی. سرد شدن من از رها قسمت عمده ش مربوط به اوضاع بد مالهتونه تو فقر دست و پا بزن ینعمت بزرگ شده نم

 یم دهیکار احمقانه بزنم. حرفاش مثل پتک تو سرم کوب نیکرد و باعث شد دست به ا خأل رو پررنگ تر نیا نیاسمیو حضور 

 شد:

 تونن فرشته باشن!!! یمردا نم _

 گمگشته برگشته؟ وسفی _

بهش زدم مگه اون  یبد یکردم چه حرفا کاریخاطرات خوبم باهاش زنده شده بود. اشک تو چشمام حلقه زد من چ تمام

زدم  یبهش زنگ م یتموم شد. اما هر چ یاسیهفته مهلت  کیکرد.  یم م وونهیکرده بود. عذاب وجدان داشت د کاریچ چارهیب

چه  یعنیمنوال گذشت. کم کم نگرانش شدم.  نیبه هم یگرفت. چند روز ینم یداد. خودش هم باهام تماس یجواب نم

بود  ی, تماس تلفنمیبه خونه شون برم. تنها راه ارتباط دمیترس یبود, م ششیممکنه افتاده باشه؟! از اونجا که شوهرش پ یاتفاق

هست به خونه ش  یهرطورگرفتم  میخواب و خوراک نداشتم. تصم یکالفه شده بودم از نگران گهیموند. د یپاسخ م یکه اونم ب

 دم:بود! با عجله جواب دا نیاسمیبه صدا در اومد.  می. خواستم آماده بشم که گوشرمیازش بگ یبرم تا خبر

 ؟یاسیالو,  _

 ؟یچطور زمیسالم عز _

 شم. یم وونهید یاز نگران یگ یدختر؟ نم ییمعلومه کجا _
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 بودم. ریکم درگ هیخدا نکنه عشقم  _

 ؟یچ ریدرگ _

 دلم برات تنگ شده. یلی, خنجایا ایپاشو ب _

 شوهرت؟ _

 راحت. التیخ ادیتا شب نم _

 باشه گلم, سه سوته اومدم. _

 طبق معمول خدمتکار گفت: دمیرس یگرفتم و به سمت خونه ش راه افتادم. وقت آژانس

 خانم تو اتاقشون هستند. _

 تخت نشستم و گفتم: یکرد. رو یم شیتوالتش نشسته بود و آرا زیپله ها باال رفتم و وارد اتاقش شدم. پشت م از

 شه؟! ینگران م مانیا یگ یمدت خانوم؟ نم نیا یخب, کجا بود _

 گفت: یبخندل با

 سقط بودم. یکارا ریدرگ _

 تعجب گفتم: با

 ؟یسقط؟ سقط چ _

 . به طرفم برگشت و گفت:دیبلند خند بلند

 !م؟یهم دار یا گهید زهی, سقط چنیاز سقط جن ریمگه غ _

 گفتم: یگه با حالت مبهم یم یچ دمیفهم ینم

 شدم. جیگ ؟یبد حیتوض شتریشه ب یم _

 .نیرو نداشتم سقطش کردم هم طشیجان. ازت باردار شدم. چون شرا مانینداره که ا یجیگ _

 گفتم: یحرفاش برام سخت بود. با ناراحت یحالج

 چرا اونوقت؟ _

 دیفهم ی! اگه مستیدور و برش ن یبچه و کس و کار چیه نمیبچه دار شدن نداره. واسه هم ییو توانا مهیچون شوهرم عق _

 رفت. یلو م یباردارم که همه چ

 گفتم: یکردم به خودم مسلط بشم. با لحن آروم یسع

 !؟یو با من ازدواج کن یازش جدا بش ستیمگه قرار ن یاسی _

به نفع  ینطوری. امیکن یگفتم که بعد مرگش با هم ازدواج م اً یبردم ثان یم یبرگه عدم باردار دیجدا شدن با یاوالً برا _

 جفتمونه.

 گفتم: ادیاونقدر مسخره بود که با فر حرفاش

 ؟یدیپرس ینظرم رو م دینبا ؟یگفت یبهم م دیاون بچه, بچه منم بود, نبود؟ نبا _

 بلند شد, به سمتم اومد و.گفت: یصندل از

. بعدم انقدر گنده ش نکن. اتفاق ادی. اون بچه تو شکم من بود پس بچه من به حساب ممیبا هم ندار ینسبت چیمن و تو ه _

 که... افتادهین یمهم

 ؟یریرو ازش بگ یچطور دلت اومد حق زندگ افتاده؟ین یاتفاق مهم یگ ی! اونوقت میبچه رو کشت هیتو  _

 رو نداشتم بفهم. طشیبچه؟! من االن شرا یگ یول کن, به دو تا قطره خون م مانیاوووووه بابا ا _

از  شتریخودم ب یتو متأسفم و بعدش برا ی...اول براینیب یرو نم گهید یچیفهمم چون پول اونقدر کورت کرده که ه یآره. م _

 اشتباه کردم. یلیتو. من خ

 برم که بازوم رو گرفت و گفت: خواستم

 ! ست؟ین فیهمه مال و ثروت ح نیاما به من حق بده ا میخوام باهم باش ی. به خدا من دوستت دارم. ممانیا سایوا _

 گفتم: یلبخند با
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گذشتم اما  زی. من به خاطر عشق از همه چستین نیوم عشق و دوست داشتن اهم خرما...نه خان یخوا یتو هم خدا رو م _

 تو...

 حرفم تموم بشه گفت: نذاشت

 د؟یازدواجتون به طالق نکش ؟یشد؟ خوشبخت شد یخب چ _

 .میچون من حماقت کردم. بازم گول تو رو خوردم و گند زدم به زندگ دیچرا به طالق کش _

کرد و  کتریرها تنگ شده بود. خودش رو بهم نزد یخواستم جلوش ضعف نشون بدم چقدر دلم برا یرو فرو دادم. نم بغضم

 گفت:

 باور کن دوستت دارم. _

 .نهیب ینم یا گهید زیدادم که جز پول چ یخودم متأسفم که تن به هوس زن ی. برانیاسمی یکردم انقدر پست باش یفکر نم _

 .یکن یاشتباه م ی, دارستین نطورینه ا _

 !.شهیهم یدم نگهبان. خداحافظ برا ی, سند رو هم مدایکل نیخونه ت مال خودت. ا _

دنبالم اومد و ازم خواست که نرم بهش توجه نکردم. دلم گرفته بود.  یرفتم. هر چ رونیو از اتاق ب زیم یرو گذاشتم رو دایکل

من رو آدم  یکرده بودم. حت نیاسمیدست  چهیبازچه راحت خودم رو  نکهیخورد. از ا یبغض داشتم. از خودم حالم بهم م یکل

کردم.  یچه اشتباه بزرگ دمیفهم ی, تازه منیاسمیکردم رها رو با  یم سهیمقا ی!. وقتبگهحساب نکرده بود که درباره بچه بهم 

با اونهمه ثروت, هنوز  نیاسمیتا بهم عشقش رو ثابت کنه و  دیش رو هم بخش هینداشت, همون چندغاز مهر یچیرها که ه

و احساس گناه گرفته بود. من  یمونیپش رونداشتم. همه وجودم  ی. حال خوشرمیخواست بم یکردنش بود! دلم م شتریدنبال ب

ذره شده بود. رفتم  هی. دلم براش دمیشرکت آرش د یشد که خودم رو جلو یچ دمیچقدر به اون دختر بد کرده بودم!.  نفهم

 تم:گف شیداخل و به منش

 هستن؟ یتوکل یآقا _

 بله شما؟ _

 .نمشیبب دیبا _

 .دیاجازه بد _

 تلفن باهاش هماهنگ کرد و بهم گفت: با

 داخل. دییبفرما _

 که نگاهم کنه گفت: نیبود بدون ا وتریرو باز کردم و به داخل رفتم. سرش تو کامپ در

 د؟ییبفرما _

 سالم. _

 گفت: دیچشماش از تعجب گرد شد و با ترد دنمیصدام, بهم نگاه کرد با د دنیشن با

 دار؟یب ایخوابم  ؟یخودت مانیا نم؟یب یدارم درست م _

 سمتش رفتم و گفتم: به

 خودمم. _

 . بهم نگاه کرد و گفت:میختیر ی. هر دو در سکوت فقط اشک مدیو تو آغوشش بغضم ترک میرو بغل کرد گهیهمد

 زد به هو؟ بتیمعرفت کجا غ یذره شده بود ب هیدلم برات  _

 حماقت کردم آرش. _

 نه حماقت. خب اوضاعت چطوره؟ یدور از جونت اشتباه کرد _

 افتضاح. _

 شده؟ یچرا چ _
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و فقر و  یگفتم. از کارم تو شرکت خدمات مونینزدم. فقط از رها و زندگ یحرف نیاسمیکردم از  فیرو براش تعر یچ همه

 یکردم و اونم با دقت گوش م فیرو مو به مو براش تعر یافتاد و طالقم. همه چکه واسه رها  یکه داشتم. از اتفاق یا یبدبخت

 , گفت:دیداد. حرفام رو که شن

 . ستمیکه من با رها مخالف ن یدونست ی. میکرد یکار م نجایهم یومدی. من که نمرده بودم, میکله شق یلیداداشم خ _

 !.رمیم یکنه. من به رها بد کردم دارم از عذاب وجدان م یدونم آرش. مغزم کار نم ینم _

اول برو شرکتش. مطمئن شو که رها راست گفته تا دلت باهاش صاف بشه.  یشنو ی. از من مستین ریاروم باش. هنوزم د _

 بعدم بگرد دنبالش به اشتباهت اعتراف کن و دوباره باهاش ازدواج کن.

 کنم؟ داشیاگه نتونم پ _

 تون مونده باشه! خونه دیشا _

 مونه! یخاطره بد داره نم یکه کل ییجا چوقتیکه من کردم اونجا براش جهنمه. ه ینه آرش امکان نداره, با کار _

 کنم. یمنم کمکت م یکن داشیپ یتون ینگران نباش حتماً م یول یگ یاوهوم راست م _

 دمت گرم داداش. حال مامان چطوره؟ _

 نکهیکنه که چرا به حرفت گوش نداده, بعد از ا ی. همش خودش رو لعنت مهیزار هیگر کارش یرفت یاز وقت ستیخوب ن _

دنبالت  یلیشد. خ یافتاد و بستر نیی. چند بار فشارش پاارهیپول دووم نم یگفت ب یهمش م یمنتظر بود برگرد یرفت

 شده!. رتریسال پ دهمدت  نیازت نبود. بابا تو ا ینشونه ا چیاما ه میگشت

 دن؟یاونا من رو بخش یعنی _

تنهاش  دیداد. نبا یشد طالقش م یم مونی, فوقش پشرهیدختره رو بگ میذاشت یگه کاش م ی, مامان همش میآره داداش _

 .مانیداغونن ا یلیکردم بره و برنگرده. خالصه خ یگفت فکر نم ی. بابا هم ممیذاشت یم

 ؟یکن یبهم م یلطف هیآرش  _

 که باشه. یهرچ _

 کنم. داینگو تا رها رو پ یزیفعاًل بهشون چ _

 آخه چرا؟ به خدا منتظرتن. _

 خوام بفهمن رها رو طالق دادم.  ینم _

 ؟یسرکوفت بشنو یترس یشه؟ م یم یخب چ _

 خوام با زنم برگردم. ینه م _

 .یکه تو بگ یباشه, هرچ _

 تونم توشرکتت بمونم؟ یم _

 اونجا. ایب هیچرا شرکت داداشم؟! طبقه باال خونه مون که خال _

 بفهمه. میخوام مر ینه نم _

 شه بست. ی. دهن اون رو نمیگیآهان راست م _

 رو داد بهم و گفت: دای. ازش تشکر کردم و همونجا موندم. عصر از شرکت رفت و کلدیخند و

بالش و پتو هست  هی. تو کمد هم "کهیو  ستیچهارده ب"زش هم بخر. رم یخواست یزیچ شتی. باشه پمهیکارت بانک نیا _

 واسه شب استفاده کن.

 باشه دمت گرم. _

گه. صبح از شرکت  ینم یزیچ یدونستم قابل اعتماده و به کس یو من تو شرکتش موندگار شدم. م میکرد یهم خداحافظ از

 میظهر, مش رح یکایاز دفتر خارج بشه. نزد شونیکرد, رفتم. منتظر شدم تا آبدارچ یکه رها کار م ی. اول به محلرونیزدم ب

گشت  یداشت بر م یرفت. منتظر موندم تا کاراش رو انجام بده. وقت یشرکت م کیکه داشت به سمت بانک نزد دمیرو د

 جلوش رو گرفتم و گفتم:

 رم؟یشه چند لحظه وقتتون رو بگ یسالم م _
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 شما؟ _

 کرد. یکار م نجایا یکه مدت ی, همسر رها توکلمیمن توکل _

 کرد و گفت: رییچهره ش تغ رنگ

 ش؟یفرما _

خوام طالقش بدم. بهم گفت  یمن باور نکردم و م یشرکت بهم گفته ول نیا ریدر مورد تجاوز مد ییزایچ هیآقا, رها  دینیبب _

 افتاده. یچه اتفاق دیرو بپرسم. لطفا بهم بگ قتیتونم از شما حق یم

 تکون داد و گفت: یسر

 جوون. ستمیمن دنبال دردسر ن _

 نه. ایکرده  انتیخوام بدونم زنم بهم خ یخوام دردسر درست کنم. فقط م یمنم نم _

 درز نکنه؟  ییماجرا جا ید یقول م _

 دم. یقول م _

 پاکه. یلینه, زنت خ _

  ؟یکن فیشه تعر یم _

. تمام میوسط من طرف فتح ادیب سیپل یبشه اما اگه پا دهیاز هم پاش یالک یزندگ هیخوام  یگم چون نم یباشه بهت م _

 ؟یدست اونه متوجه ا میکنم. چون همه زندگ یحرفام رو حاشا م

 فهمم. حاال بگو. یبله م _

 از خانم خوشش اومده بود. یفتح _

 انیپا کیتفاق بد افتاد. آقا نزدکه اون ا یفکرا نبود. روز نیکنه اما اون دختر اصالً تو ا کیداشت خودش رو بهش نزد یسع

 یلیهم موند تا کاراش رو انجام بده. خ چارهیداد. اون ب یم لیتحو دیعالمه کار بهش سپرد که تا فرداش با هی, یساعت کار

 و گفت: وردبردم اما نخ ییاسترس داشت. براش چا

 قبل از شوهرم خونه باشم. هنوز شام هم درست نکردم. دیهرچه زودتر انجامش بدم. با دیبا_

 و گفتم: دمیخند

 .گهید نهیهم یکنه, اضافه کار یخب آقاتون درک م _

 زد و گفت: یلبخند

 ماهه. یلیدونم. آقامون خ یآره م _

 خدا برا هم حفظتون کنه. _

 ممنون _

!. بهم ادیبه دفتر ب یاز ساعت کار رونیوقت سابقه نداشت ب چیبه شرکت اومد. ه یفتح یبود که آقا میهشت, هشت و ن یطرفا

 گفت:

 .اریبرام ب ریدارم. برو خونه ش و ازش بگ یسییپاکت, دست ر هی میمش رح _

 االن؟ _

 االن الزمش دارم. گهیآره د _

دربست گرفتم تا  هیخواست با خانم تنها باشه و من رو دک کنه. منم  یگفتم و آدرس رو ازش گرفتم اما شک کردم. م یچشم

دونستم  ی. با عجله به پشت در اومدم اما قفل بود. نمدمیو التماس خانم رو شن هیگر یبرگشتم صدا یبرم و برگردم. وقت عیسر

 یداشت به اون دختر ب یشد فتح یدر, داخل رو نگاه کردم. اصالً باورم نم یباال شهیگذاشتم و از ش یکنم! صندل کاریچ دیبا

زنگ بزنم اما  سیو خواستم به پل نیینداشت. اومدم پا یا دهیفا چیخانم هم ه یها غیها و ج هیکرد. گر یپناه تجاوز م

شکستن  یدفعه صدا هینکنم  کاریکنم, چ کاریفکرا بودم که چ نی. تو همستین یکار هرکس ی. در افتادن با فتحدمیترس

افتاده. بردمش  نیزم یرو نیبا سر خون یفتح دمیشدم داز اتاق خارج شد. وارد که  مهیاومد و بعدم خانم که سراس یزیچ

 رسوندنش خونه, گفت: یداشتم م یخورد و بعدم پانسمان شد. وقت هی. سرش چند تا بخمارستانیب
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 ؟یدیتمومه فهم تیدرز کنه زندگ ییخبر جا نیا میمش رح _

 بله آقا. _

 کنه افتاد؟ یخواد از من اخاذ یگه و م یدختره دروغ م یگ یباز شد م هیقض نیبه ا سیپل یاگه پا _

 بله آقا. _

شرکت. اونقدر  ومدنین گهینفهمه. خانم د یزیچ یخونه و خودم به دفتر برگشتم. اونجا رو مرتب کردم تا صبح کس رسوندمش

که خانم هم  دمینشد. فهم یهم خبر سی. از پلومدیهم ن اشیحساب و گرفتن حقوق و مزا هیتسو یبرا یبود که حت دهیترس

 بازنده خودش بود. تیرو خوب شناخته چون در صورت شکا یحفت

 یپرسه م یهدف چیه یب ابونایبود به قلبم. ازش تشکر کردم و داغون تر از قبل تو خ یحرفها مثل فرو رفتن خنجر نیا دنیشن

رفتار کنم. پاهام  نطوریبود. چقدر پست بودم. چطور تونستم باهاش ا دهیامونم رو بر هیکردم. گر کاریمن چ ایخدا یوا یزدم. ا

 رو واسه آرش گفتم. ناراحت شد و گفت: انیبود خودم رو به شرکت رسوندم. جر یبیتوان راه رفتن نداشت به هر ترت

رو ثابت کنه. چطور عاشقش  شیگناه یب یذاشت ی, الاقل قبل از طالق میکه گز نکرده پاره کن یباش یکردم آدم یفکر نم _

 ؟یبود

 نگفتم ادامه داد: یزیبود. سکوت کردم و چ ییجدا نیباعث ا یاسیر تونستم بگم حضو ینم

 رتیبطلب. نذار آهش تا اخر عمر دامن گ تیکن و ازش حالل داشیهست پ یکردم. هر طور یم داشیتو بودم پ یمن جا _

 بشه.

کمک  یانتظام یرویبود که از ن نیشدن رها بکنم ا دایپ یتونستم برا یکه م یرفتم. تنها کار یاون روز به کالنتر یفردا

اومدم  رونیکنن. از اتاق سرگرد که ب یدادند. عکس و مشخصات رها رو گرفتند و گفتند: خبرم م لی. برام پرونده تشکرمیبگ

کردم و خواستم برم که  یسرباز برخورد کردم. بالفاصله ازش عذرخواه هیبا  دش یچ دمیبود که نفهم ریاونقدر ذهنم درگ

 رتیدو بار چشمام رو باز و بسته کردم و بعد با ح یکیا دستبند به سرباز بسته شده بود, توجه م رو جلب کرد. که ب یمتهم

 گفتم:

 هان؟ یافتاد ریباالخره گ ؟یخودت امکیس _

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا _

 ؟یگردم تو ازش خبر ندار یدنبال رها م _

 .دمشیبعد از اونشب ند گهینه, من د _

 برنت؟ یحاال کجا م _

 که حکمم اجرا بشه. یزندان, تا روز _

 ه؟یحکمت چ _

 اعدام!. _

 ؟یکرد کاریمن, چرا؟ مگه چ یخدا یوا _

بره  ستین یکس و کارم کس یخوان. منم که ب ینامردن لوم دادن. خانواده ش قصاص م یقایرو کُشتم. رف یکی یریتو درگ _

 برام. رهیبگ تیرضا

 .نهیش یلرزش هم م یخوره پا یخربزه م یهرک _

 گفت: سربازه

 .نی. بعداً برو زندان مالقاتش و درددل کنمیبر دیآقا با _

اگه از  دیحکم اعدامش ناراحتم کرد. شا دنیبود اما شن یآدم پست کهی. با وجودختمیبهم ر یرو با خودش برد. حساب امکیس و

بود به کمک سرگرد پرونده, وقت مالقات  یا یشد. با هر بدبخت ینم نیبزرگ شده بود سرنوشتش ا یخانواده درست هیاول تو 

 گفتم: شهیرو برداشتم و از پشت ش یوشرفتم. گ دنشیگرفتم و چند روز بعد به د

 کجاست؟ حانهیراستش رو بگو ر یدم آخر نیا ایس _

 مُرده. _
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 چرا؟ ؟یچ _

 یخوام. هرچ یگفت رها و عمو رو م یکرد و م یم هیگرفت. مرتب گر یبهونه م یلیکه از خونه ت بردمش خ نیبعد از ا _

 گرفتم بفروشمش. شب به خونه رفتم و گفتم: میکرد. منم تصم یشدم قصد فرار م ینداشت تا غافل م دهیزدم فا یکتکش م

 ؟ییجا میبر دیبا حانیپاشو ر _

 کجا؟ _

 عمو و رها. شیپ _

 بچه م. یفکر کرد یگ یدروغ م _

 .یفهم یم شونیدید یوقت میپاشو بر _

 گفت: میدیکه قرار بود فروخته بشه رس یونیبه خونه اع یوقت نیرو گرفتم و کشون کشون بردمش سمت ماش بازوش

 .یمن رو بفروش یخوا یتو م ستین نجای. عمو ایگ یگفتم دروغ م یدید _

 یادیکه سرعت ز نیماش هیه . متأسفانابونیوسط خ دیش کنم از دستم در رفت و دو ادهیپ نیتا خواستم از ماش هیگر ریزد ز و

 هم داشت بهش زد و درجا فوت شد.

 افتادم با همه نفرتم گفتم: میکه باهم بود ییروزا ادیگلوم رو گرفته بود.  بغض

 بار اعدام کمته آشغال اون بچه فقط هشت سالش بود. هی _

 .نجاستیدر عوض راحت شد مطمئن باش اونجا جاش بهتر از ا _

 .نمیتونستم حال و روزت رو اونجا بب ی. کاش ماینه اون دن یدار ایدن نی... خوشحالم که تو نه اوونیخفه شو ح _

 خوام بگم. یهم هست که م گهید زیچ هیصدات رو ببر.  گهیخب بسه د _

 ؟یچ _

 مکث گفت: یکم با

 رها... _

 ؟یرها چ _

 .دمی. اون رو دزدستین یاون بچه سرراه _

 ؟یچ _

 .دمیاده پولدار هم دزدخانو هیاتفاقًا از  _

  ا؟یس یگ یم یچ _

باشه. به فکر  شترمونیواسه کسب درآمد ب یتونست کمک بزرگ یبچه م هیمون بد بود. حضور  یهشت سالم بود. اوضاع مال _

خوردم  یباال شهر وول م یابونایروز که داشتم تو خ هی. امیاز پسش برن دمیترس یبودم و م کیبچه افتادم اما کوچ هی دنیدزد

دختر  هینوزاد رو تو کالسکه گذاشته بودن و سپرده بودن به  هیمغازه توقف کرده بود.  هیکه کنار  دمیمدل باال رو د نیماش هی

لحظه کالسکه رو رها کرد و به داخل مغازه  کی یبود برا ییدَه, دوازده ساله و خودشون داخل مغازه بودن. دختر سر به هوا

رو هل دادم و پا گذاشتم به فرار. چند متر  سکهبود, رفت منم از فرصت استفاده کردم و کال یوشفر یکه اسباب باز یکنار

شر نشه به  نکهیا یدربس گرفتم و از اون منطقه دور شدم. برا هیجلوتر بچه رو بغل کردم و کالسکه رو همونجا گذاشتم. بعدم 

 برام قابل هضم نبود گفتم: امکیس یرها. اصالً حرفا میو اسمش گذاشت میکردم. طالهاش رو فروخت داشیفرخنده گفتم: پ

 ؟یدیرها رو دزد ؟یگیم یجد یدار _

 کرده باشم. یثواب یگفتم بهت بگم نکنه آخر عمر رمیم ینگم اما حاال که دارم م چوقتیآره, قرار بود ه _

  ؟یازشون ندار ی, نشونه ایآدرس _

 بودن. یدونم اونا ک ی. من فقط هشت سالم بود. چه مشهیمال هجده سال پ هیقض ؟یخوب _

 .یپست یلیتونم بگم خ یفقط م _

رها, قلبم رو به درد آورده بود. اگه  دنیدزد گهیو از طرف د حانهیطرف مرگ ر هیشدند. از  یاونجا خارج شدم. اشکام جار از

بود  یا یچه باز نینشستم و زار زدم. اخه ا نیادارا رو زمدادم و نه رها رو.  مثل عز یزودتر گفته بود نه خانواده م رو از دست م
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کنم و بعد باهم خانواده ش رو. به چند  دایگرفتم اول رها رو پ میکم به خودم مسلط شدم تصم مکه سرنوشت با من داشت. ک

شت و از رها گذ یبشه.  روزها به سرعت م یتا روزنامه, عکس و مشخصات رها رو دادم و منتظر موندم تا نکنه ازش خبر

از همه از  شتریو زمان گرفته بود. ب نیاز زم لمکرد. د یمن رو ناراحت م نیگرفت و ا یباهام تماس نم چکسینبود. ه یخبر

 گهیبار د هیکه بهش زده بودم. نه خواب داشتم نه خوراک. تنها آرزوم  یبد یکه به رها کرده بودم. از حرفا یانتیخودم. از خ

 دایعذاب وجدان, پ نیبودم و تنها راه فرار از ا مونیجبران اشتباهاتم. پش یخواستم برا یفرصت م هیرها بود. فقط  دنید

 یکه غرق در افکارم بودم نم نطوری. همنمیرها رو بب ییجا هیزدم تا نکنه  یپرسه م ابونایهدف تو خ یکردن رها بود. روزها ب

خاطره داشتم. چقدر  نجای. چقدر از ادمید میبار با رها رفته بود نیاول یکه برا یشاپ یشد که خودم رو مقابل کاف یدونم چ

قهوه تلخ سفارش دادم و  هینشستم.  مونیشگیهم یشاپ شدم و جا یشد. وارد کاف یاون خوشحال م و دمیخر یازش فال م

منوال گذشت.  نیهفته به هم کیکار هر شبم شده بود.  بایتقر گهید نیرو اونجا موندم. ا یخوبم چند ساعت یگذشته ها ادی هی

 یحس چیافتاد و ه یشماره ش قلبم به تپش نم دنیبا د گهیدچند بار باهام تماس گرفت اما برام مهم نبود  یاسیمدت  نیتو ا

 یزنگش رو جواب نم دید یهوسش بودم, ارزش دوست داشتن نداشت. وقت چهیکه من فقط باز یداد. دختر یبهم دست نم

 متن: نیافرستاد با  امیدم, پ

مثل قبل باهم  ایتونم بگذرم ب ینم یتونم ازش بگذرم از تو هم که عشقم ینم هیادیمن, پول ز یخودت رو بذار جا مانیا _

 .میباش

 باهاش تماس گرفتم و گفتم: نیرو تموم کنم. واسه هم یو همه چ رمیباهاش تماس بگ شهیهم یبار برا کیکه  دمید بهتر

تا به من عشقش  دیش رو بخش هینداشت, مهر یپشتوانه ا چیه نکهی. عاشق رهاست که با وجود انیاسمی یستیتو عاشق ن _

 .یبگذر شیبه خاطر من از بخش یستی, حاضر نیکه دار یا هیهمه پس انداز و سرما نیرو ثابت کنه و تو با ا

 ؟یافتاده بود یه چه حال و روزرفته ب ادتی ؟یباهاش خوشبخت بود یتو زندگ نمیاون دختر احمقه نه عاشق. بب مانیا _

 هر دومونه. ندهیگم به خاطر آ یم یزی. من اگه چشهی لیتونه به نفرت تبد یپول نباشه عشق م یوقت

مثل پدر کنارمه که نخوام  یتونم کار کنم, هم پشتوانه ا یندارم. خدا رو شکر هم تنم سالمه و م یاجیپوال احت نیمن به ا _

 باشم.  یمنتظر مرگ کس

 ؟یزن یگم تو باز حرف خودت رو م یم یچرا من هرچ _

 شدم. یبودم و باهات آشنا نم دهینخر لیوقت موبا چی. کاش همیفهم یما با هم فرق داره و حرف هم رو نم دگاهیچون د _

 نه؟یحرف آخرت هم _

 .نهیحرف اول و آخرم هم _

 .هیهمون دختره پاپت اقتتی. لیندار اقتیل یول یو عشق رو تجربه کن یبا من پادشاه بش یتونست یمتأسفم برات. م _

 .ایسراغم ن گهی. پس داقتمیل یمن ب یگ یآره تو درست م _

 ییداده بود. از اول هم قصد جدا میداد جوابش رو ندادم. چون بد باز امیزنگ زد و پ یهرچ گهیرو قطع کردم. د یگوش و

 نداشت و من چه ساده باورش کردم و به خاطرش رها رو طالق دادم. 

 کیمن نشسته بود. پشتش بهم بود. بهش نزد یجا ی. وارد شدم اما کسدمیشاپ د یکاف یمعمول هر شب, خودم رو جلو طبق

 شدم و گفتم:

 منه. یجا نجایخانم ا دیببخش _

 گفتم: یمن. با خوشحال یرهاشدم. رها بود,  رهیبه سمتم برگشت با تعجب بهش خ یوقت

 ؟یرها خودت یوا _

 از جاش بلند شد و گفت: یسرد به

 جاتون. نمیا دییبفرما _

 بره که بازوش رو گرفتم و گفتم: رونیاز مغازه ب خواست

 باهات حرف بزنم. دیبا سایوا _

 باهاتون ندارم. ی, ضمناً من حرفیدستم رو ول کن. شما نامحرم _
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 التماس گفتم: با

 کنم . یرها خواهش م _

 و گفت: دیخند

 تو... یخواهش کردم ول یلیمنم خ یروز هی _

 حرفش رو کامل بزنه گفتم: نذاشتم

 فرصت بهم بده. هیدونم, اشتباه کردم. تو رو خدا رها فقط  یم _

 ؟یفرصت چ _

 جبران اشتباهم. _

 متأسفم. _

شدند. دنبالش رفتم و جلوش زانو زدم. سرم رو  یکنم. اشکام جار کاریچ دیدونستم با یحرکت کرد. نم یبه سمت در خروج و

 و گفتم: نییانداختم پا

 من به تو بد کردم. شرمنده تم من رو ببخش. یدونم رها, حق دار یم _

 شد و گفت: رهیبلندم کرد. تو چشمام خ نیرو گرفت و از زم بازوهام

 نگران نباش.  دمتیبخش _

 م؟یشه بازم باهم باش یم _

 دوباره ولت کرد و رفت؟ سفتوی_

 التماست کنم. نیاز شتری. تو رو خدا رها نذار بستیدر کار ن یوسفی _

 .نیشه. حاللت کردم فقط هم ینم دهیسوراخ دو بار گز هیمار از  _

 و گفتم: دمیرفت. پشت سرش دو رونیاز مغازه ب و

 .دمیرو د امکیس یاتفاق شیچند هفته پ _

 و به سمتم برگشت. رفتم جلو و گفتم: ستادیا امکیاسم س دنیشن با

 شاپ؟ یکاف میواسه گفتن داشت. بر یادیز یزایچ _

 تکون داد و گفت: یسر

 .میبر _

 . گفتم:مینشست یشگیهم یجا

 ؟یخور یقهوه م _

 تلخ لطفاً. _

 گفتم: یلبخند با

 !.ستیتلخ طعم ن یگفت یتو که م _

 بهش عادت کنم. دیمنه پس با یطعم زندگ نیحاال نظرم عوض شده. تلخ غالبتر یول _

 اما... ستیدونم بد کردم و اشتباهم قابل جبران ن یحرف رو نزن. م نیا _

 وسط حرفم و گفت: دیپر

  ش؟یدیبگو, کجا د ایاز س _

 بدونم. حانهیبعداً رفتم مالقاتش تا از ر میبردنش زندان که به هم برخورد کرد ی. داشتند میاتفاق یلی. خیکالنتر _

 خب؟ _

 متأسفانه گفت مُرده. _

 کرد و گفت: یا خنده

 دروغ گفته. _

 رو گفت. قتیدفعه حق نینه رها ا _
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 ؟یدون یاز کجا م _

 تا االن اعدام شده باشه. دیرو کشته. خانواده طرف قصاص خواستن. حکمش اعدامه. شا یکیزده  _

 تعجب گفت: با

 ؟یگ یم یجد _

 آره به خدا. _

 مُرده؟ حانهیر یعنی _

 نمشیبب طیشرا نیخورد. دوست نداشتم تو ا یافسوس م حانهیو به حال ر ومدیش بند نم هیکردم. گر فیرو براش تعر انیجر

 گفتم: نمیواسه هم

 خبر خوب هم برات دارم. هیخبر بده بود  نیا _

 نگفت ادامه دادم: یزیچ

 !.دهیتو رو از خانواده ت دزد امکیس یستین یتو سرراه _

 گرد شده گفت: یرو آورد باال و با چشما ش بند اومد. سرش هیگر

 گرفته؟ تیشوخ ؟یچ _

 تعجب کردم. یلیخ دنشینه به خدا, منم از شن _

 گفتم: ختیر یباز, فقط اشک م یکردم با چشما فیرو براش تعز انیجر

 .میکن دایاونا رو پ میتون یما م یخوشحال باش دیرها با _

 دم؟یشن نیدست و پا زدم؟ چقدر توه یهمه سال تو چه نکبت نیا یدون یخوشحال؟ م _

 و گفتم: نییرو انداختم پا سرم

 دونم. شرمنده تم. یم _

 چرا دنبالم نگشتن؟ _

 رها. میکن داشونیپ میتون ی. ما میکالنتر میفردا بر اینکردن. ب داتیحتماً گشتن و پ _

 باشه صبح خبرم کن. _

 ؟یکن یم یاالن کجا زندگ _

 ستیبه تو مربوط ن _

سخته متهم  یلیدادم. خ یش رو گرفتم تا صبح باهاش هماهنگ کنم. قهوه ش رو نخورده بلند شد و رفت. بهش حق م شماره

, منتظرم میکه باهم وعده کرده بود یا یکالنتر ی. ساعت نُه صبح جلویخانواده دار یو بعد بفهم یکس و کار یبه ب یبش

 و گفتم: دمیبود. به طرفش دو ستادهیا

 .میدم...برکر رید دیببخش_

کردم. بعد از بستن پرونده به جناب  دایسرگرد پرونده رفتم و اعالم کردم که گمشده م رو پ شی. پمیشد یهم وارد کالنتر با

 سرگرد گفتم:

 کنه؟ دایتونه خانواده ش رو پ یشده. چطور م دهیخانم سال هفتادوهشت دزد نیا_

 تعجب گفت: با

 د؟یدیچطور فهم _

 عمرش نمونده اعتراف کرده. انیبه پا یزیحاال که چ دهیکه اون رو دزد یکس _

که مال  ییو از اونجا تمام پرونده ها یگانیبا دیبر دیاطالع دادن. شما با سیپس حتماً خانواده ش به پل دنشیخب اگه دزد _

 کنن. یدم تا باهاتون همکار یم هتونی. نامه ش رو نیکن یبچه مربوط به سال  هفتادوهشت بوده رو بررس یدزد

 ممنون جناب سرگرد. یلیخ _

کل و  یکالنتر دیبر دیکرده باشن با تیشکا گهید یجا ای گهیکه مربوط به مشهده هست اگه شهر د ییپرونده ها نجایالبته ا _

 کنن. یتا بررس دینامه از دادگاه ببر
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 باشه. یمشهد کاف نیفکر کنم هم _

 یزیاگه چ یگانیو برو با رینامه رو بگ نیا ایاالت رو در نظر گرفت. بهمه احتم دیمسافر بودن. در هر صورت با دیخب شا  _

 .یکن کاریتا بگم چ ایب ومدین رتیگ

 ممنون. ایدن هیچشم  _

 . اونم گفت:میبود, داد یعیرف ی. نامه رو به مسئولش که آقامیقرار داشت رفت یگانیکه با نیرزمیرها به قسمت ز همراه

 رو چک کنم. وتریاول کامپ دی. بذاردینیبش دییبفرما _

 گفت: قهیکل نکشه و هرچه زودتر رها به خانواده ش برسه. بعد از چند دق یکردم کار به دادگاه و کالنتر یخدا م خدا

 بچه اعالم شده که فقط سه تاش نوزاد بوده. یهشت مورد دزد کیسال هفتادوهشت نزد _

 عالقه گفتم: با

 خب؟. _

 داخلش نوشته شده. اتییجز ارمیبسه تا در  نیبذار پرونده ا _

 به رها گفتم: یخوشحال با

 .میش یموفق م میدار _

 استرس گفت: با

 .ستیمعلوم ن یزیهنوز که چ _

 رو به چشمش زد و گفتِ: نکشینشست ع زشیبا سه تا پرونده برگشت و پشت م یعیرف یکه آقا دینکش یطول

 شده. دهینوزاد پسر بوده و از پرورشگاه دزد هیکه  یخب اول _

 :گفتم

 .ستین نینه ا _

 رو برداشت و گفت: یرو گذاشت کنار و بعد پرونده

 شده و پرونده توسط خانواده ش بسته شده. دایمدت بچه پ هینوزاد دختر بوده که بعد از  هی یدوم _

 :گفتم

 .ستین نمینه ا _

 گفت: یعیرف یبه پرونده سوم بود که آقا دمونیام همه

 بوده که...نوزاد دختر  هی یسوم _

 :گفتم

 ؟؟؟یکه چ _

 نوشته نشده. نجایا یزیهنوزم گمه. چ ایبه ما ندادن  یشده و اطالع دایپ ای _

 گفتم: یخوشحال با

 .ن؟یشماره تلفن اون خانواده رو بد ایآدرس  شهیم _

 بله چرا نشه. _

 . گفتم:میسرگرد برگشت شیو پ میکاغذ آدرس و تلفن رو نوشت و به دستم داد. ازش تشکر کرد یرو برام

 باشه. نیهم شاالیشده ا دایمورد مشکوک پ هیفعاًل  _

 . چه بود جه نبود خبرش رو بهم بده.شاالیا _

 خطاب به رها گفت: و

 .یکن داشونیپ میکن ینگران نباش دخترم کمکت م _

 ممنون. _رها

 . آدرس مال منطقه باال شهر بود. بهش گفتم:میاونجا خارج شد از

 فقط خدا کنه از اونجا نرفته باشن. نهیهم مطمئنم _
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 .دهیجواب م یکس نیبه شماره هه زنگ بزن بب ایب _

 جواب نداد بهش گفتم: یکس یشماره تماس گرفتم ول با

 سمت آدرس. میر یم _

گشتن پالک  یو بعد از کل میشد ادهیپ نی. از ماشمیهر دو استرس داشت میدیرس ی. وقتمیو راه افتاد میدربست گرفت هی

 بهش گفتم: میکرد دایموردنظر رو پ

 کرده باشن. دایبچه شون رو پ دیهستن اصالً شا ییچجور آدما نمیرم بب یبمون من م نجایتو هم _

 .رمیم یدارم از استرس م ایطولش ند ادیز یباشه ول _

 شده بود. گفتم: خیرو گرفتم مثل تکه  دستاش

 ه.ش یم رهیخ یهرچ شاالیآروم باش رها ا _

 به عالمت باشه تکون داد و گفت: یسر

 معلوم بشه. یبرو زودتر برو تا همه چ _

 گفت: یکه خانم دینکش یدر رو به صدا در آوردم طول زنگ

 د؟ییبفرما _

 رم؟یشه چند لحظه وقتتون رو بگ یم دیببخش _

 شما؟ _

 از دختر گمشده تون خبر آوردم. _

که وسط قرار داشت,  یها و حوض آب اهیکه گل و گ یاطیشدم. از ح یمتر صدیس باًیخونه تقر هیدر باز شد. وارد  بالفاصله

, در ساختمون رو باز کرد و یکرده بود, عبور کردم. در حال باال رفتن از پله بودم که مرد نسبتاً مسن نشیباصفا و دلنش یحساب

مبل  یرو یشدم خانم ییرایکرد. وارد پذ ییماباهاش دست دادم اونم من رو به داخل راهن وبه استقبالم اومد. به سمتش رفتم 

 یو رو می. من و اون آقا بهش ملحق شدنمیازم خواست تا کنارش بش یبلند شد و بعد از احوالپرس دنمینشسته بود که با د

 اون مرد بهم گفت: نکهیا ا. چند لحظه اول به سکوت گذشت تمیقرار داشت نشست ییرایکه تو پذ ییمبلها

 از دختر ما؟ یوند یم یخب تو چ _

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

ازش به عنوان بچه کار استفاده کنن.  نکهیا یبرا دنیرو سال هفتادوهشت دزد یمتوجه شدم که دختر یاتفاق یلیراستش خ _

 بودن.  دهیکه تو اون سال بچه شما رو هم دزد دمیانجام دادم فهم یسرگرد احمد قیکه از طر ییها یریگیبا پ

 گفت: هیبا گر زنه

 ساله که دنبالشم. جدهیآره ه _

 گفتم: یناراحت با

 واقعًا متأسفم خانوم. _

 گفت: ادیکردم. زنه از جاش بلند شد و با فر فیشدن رها رو براشون تعر دهیدزد یچگونگ هیقض

 .نمشیخوام بب یآره خودشه دختر منه بگو کجاست؟ م _

 هق هقش بلند شد. مرده گفت: یصدا و

 ش. از کجا معلوم که خودش باشه.خانوم آروم با _

 گفت: چارهیب زن

اومدم  ی. فقط چند لحظه بچه رو سپردم به خواهرم و رفتم داخل مغازه. وقتست؟ین ادتی دنیدختر ما رو هم جلو مغازه دزد _

سرگرم اسباب  یاون تو مغازه بغل دمید یاون رو با خودش برده اطراف بگردونه اما در کمال ناباور بهی. فکر کردم طستنین دمید

 :مداخل و بهش گفت دمی!. دواستیباز

 بچه کو؟ بهیط _

 جلو مغازه. رونهیهمونجا ب _
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 تو سرم و گفتم: زدم

 که!. ستین _

 یا دهیفا چیاما ه میکرد نییبراش تع یمژدگون میزد ی. روزنامه اگهمیاطالع داد سینبود. به پل یاما کس میدیدو رونیهم ب با

 ساله که از جدهینداشت. ه

 نتوست ادامه بده مرده گفت: گهیسوزم. د یدارم م غمش

 دهیدزد یدونستن چجور یدختر ما نبودن چون نم چکدومیبزنن اما ه بیبه ج یاومدن و خواستن پول ایلیسالها خ نیتو ا _

 شد.

 گفتم: یخوشحال با

 پس رها دختر شماست؟!. _

 نگام کرد و گفت: زنه

 رها؟  _

 شدنش. دهیکه اونا براش گذاشتن بعد از دزد هیبله اسم _

 .نمشیخوام بب یاالن کجاست؟ م _

 گفت: مرده

 ؟یندار یانجام بشه شما که مخالفت یاِن اِ ید شیازما دیراحت بشه با المونیخ نکهیا یبرا _

 کاره. نیبهتر نینه اصالً اتفاقاً ا _

 زنه گفت: دوباره

 دخترم کجاست؟ _

 م پشت در.خان نجایهم _

که زنه  میدید میشد اطیوارد ح ی. وقتمیخارج شد. من و اون مرد هم به دنبالش به سمت در حرکت کرد ییرایاز پذ مهیسراس

 گه: یبوسدش و م ی. مدام مهیزار هیرها رو بغل کرده و در حال گر

 شهرزاد منه. نیدختر, دختر منه. ا نیجالل خودشه. ا _

 . جالل گفت:میستادیو کنارشون ا میرفت جلو

 لحظه مهلت بده. هیبسه خانوم  _

 . مرده خطاب به رها گفت:ختندیر یکه هر دو اشک م یآغوش هم جدا شدند در حال از

 مینداشته باشه بر یاما اگه اشکال یپس حتماً هست یگه تو شهرزاد یتونه اشتباه باشه اگه م ینم چوقتیمادر ه هیحس  _

 ه.همه راحت بش الیتا خ میبد شیآزما

 گفت: یلرزون یبا صدا رها

 .میباشه بر _

تا بچه ها که از مدرسه برگشتن پشت در  ادیکه مادر رها بود به خواهرش زنگ زد و ازش خواست به خونه شون ب خانومه

انجام شد و بعد از دو روز مشخص شد  شیمربوط به آزما ی. کارهامیحرکت کرد مارستانیبا هم به سمت ب ینمونن و بعد همگ

 یکردند و خدارو شکر م یپا بند نبودند. مرتب بغلش م یرو یخوشحال ازخبر خانواده ش  نیا دنیمثبته. با شن جهینتکه 

 کرده بود خوشحال بودم. بهش گفتم: دایکه رها خانواده و سرپناه پ نیو از ا دمیکش یگفتند. نفس راحت

 خانواده ت . نمیا _

 زد و گفت: یلبخند

 .یکرد یممنونم تو به من لطف بزرگ _

 کنم. یخواهش م _

شدم و  ادهیپ یذره شده بود. از تاکس هیخانواده م برگردم. دلم براشون  شینوبت خودم بود که پ گهیاز اونجا خارج شدم. د و

 گفت: یکه م دمیمادرم رو شن یکه تو دستام بود زنگ رو زدم. صدا ی. با لرزشستادمیمقابل در ا
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 ه؟یک _

 شرم گفتم: با

 .مانیا _

 به سمتم و بغلم کرد. گفت: دیباز شد. داخل شدم. مادرم دو در

 مادر. یکجا بود مانیفدات بشم ا یاله _

 بگم: دهیبر دهیداد. فقط تونستم بر یاجازه حرف زدن بهم نم ی. بغض لعنتمیختیر یدو اشک م هر

 شر....منده.... تم.... ما....مان. _

 نگو بذار فقط نگات کنم. یچیقربونت برم ه _

کرد تا  ی. مدام اشکاش رو پاک ممیمبل نشست یبرد. رو ییرایاومد. دستام رو گرفت و من رو به داخل پذ رونیآغوشم ب از

باز و بسته شدن در اومد.  یدفعه صدا هیرفت.  یکرد و قربون صدقه م م ی. مرتب سر تا پام رو نگاه منهیبتونه من رو بهتر بب

 مامان گفت:

 بابات اومد. _

 شد و گفت: ییرایبود وارد پذ دهیکه نون خر یحال در

 ..... نمیخانم ا ایب _

 و گفتم: دمیکه چشمش به من افتاد حرفش نصفه موند. به سمتش رفتم در آغوشش گرفتم. دستهاش رو بوس نیهم

 من رو ببخش بابا. _

 گفت: رهیداشت جلو اشکاش رو بگ یسع کهیکرد و در حال بغلم

 پسرم. یوش اومدخ _

 یدونه و من تازه داشتم م یرو از دست نده قدرش رو نم یزیمن بود. آدم تا چ یزندگ یلحظه ها نیلحظه ها ناب تر اون

 شربت اومد کنارم نشست و گفت: وانیل هینعمته. مامان با  نیکه داشتن خانواده بزرگتر دمیفهم

 زنت کجاست مامان؟ _

 و گفتم: دمیکش یاه

 خانواده شه. شیافتاده. زنم االن پ یادیز یمدت اتفاقا نیتو ا _

 تعجب گفت: با

 معتادش و برادر نامردش؟ یخانواده ش؟ همون بابا ؟یچ _

 بوده. دهی. مامان, برادرش اعتراف کرد که رها رو دزدشینه خانواده واقع _

 گفت: بابام

 .نمیکن بب فیتعر ؟یچ یعنی _

 کردم و گفتم: فیرو براشون تعر هیقض

 هی. رستانی. پدرش استاد دانشگاست و مادرش معلم دبیداره. اسمش شهرزاده. شهرزاد محمد دیاالن رها شناسنامه جد _

 از خودش داره که محصلن. کتریخواهر و برادر کوچ

 گفت: یبا ناراحت بابام

 کردن. یبچه باز نیخدا لعنتشون کنه. چطور با سرنوشت ا _

 گفت: مامانم

 .چارهیدختر ب میما رو ببخشه. چقدر در موردش بد حرف زد خدا _

 گفتم: نمیبگم, واسه هم یزیخواستم از طالقمون چ ینم

 .ستیسابق  ن یرها گهیداره و د یدیجد تینبوده. اون االن هو یکنم عقدمون باطله چون اون شناسنامه واقع یمن فکر م _

 م؟یکن کاریچ دیخب با _بابا

 .شیخواستگار نیخوام برام بر یباهاش ازدواج کنم. م یو قانون یرسم ندفعهیخوام ا یم نیاگه اجازه بد _
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 و گفت: دیخند مادرم

 .یبرم خواستگار میمن از خدامه واسه ته تغار _

 .شنیبهتره. خانواده ها هم باهم آشنا م یلیخ ینجوریندارم. ا یمنم حرف _بابا

 ؟یشماره خونه شون رو دار _مامان

 آره. _

 پس بهم بده تا فردا زنگ بزنم و قرار آخرهفته رو بذارم. _

 چشم. _

هنوزم ازم  ایکنه؟  یمن رو قبول م یعنیهم نگران جواب رها بودم  یخوشحال بودم اما از طرف یرو بهش دادم و کل شماره

شام دعوتشون کرد تا  یشد. عصر مامان با آرش و مهرداد تماس گرفت و برا یمعلوم م یبود که به زود یزیچ نیدلخوره؟ ا

 . صبح مامانم گفت:میدیو خند میگفت یکل میرو گذروند یخوب یلی. شب خمیدور هم جمع بش یبعد از مدتها دوباره همگ

 رو گذاشتم. یزنگ زدم و برا آخر هفته قرار خواستگار مانیا _

 گفتم: یخوشحال با

 قبول کردن؟ _

 قبول کردن. یهست یک دنیفهم یآره وقت _

 و شکر.خدا ر _

 و گفت: دیخند مامانم

 .یخوبه که هنوزم مثل روز اول انقدر ذوق دار _

 دونستند!. یاسترس من رو نم لیخبر نداشتند و دل  یزینگفتم. اونا از چ یزیزدم و چ یلبخند

دست کت  هیو سر و سامون دادن به موهام به خونه اومدم.  شگاهی. بعد از آرادمیبه خودم رس ی. کلدیروز موعود فرا رس باالخره

گرفتم و  ینیریش هیجع هیدسته گل رز قرمز و  هی. تو راه میخونه رها شد هیو با پدر و مادرم راه دمیپوش یمشک کیشلوار ش

دم پشت لبخندم کر یم یداشتم اما سع یهمه وجودم قلب شده بود. استرس بد میدیرس ونبه در خونه ش ی. وقتمیراه افتاد

. مادرش دسته گل و میو با استقبال پدر و مادر رها به داخل رفت میگذشت اطی. در باز شد. از حمیپنهان کنم. زنگ رو زد

 رو گرفت و گفت: ینیریش

 .دیخودتون گل دیدیچرا زحمت کش _

 جواب دادِ: ییهم با خوشرو مامان

 قابلتون رو نداره. _

 بود. مامان گفت: نییو من تمان مدت سرم پا میمبل نشست یرو

 سر اصل مطلب. میبهتره بر گهیخب د _

 رها گفت: مادر

 اون بگه. یبازم حرف, حرف شهرزاده. هرچ یکردم و برام سخته بخوام اتقدر زود شوهرش بدم ول دایواال من تازه دخترم رو پ _

 گفت: بابام

 خب حاال عروس خانم کجان؟ _

که نگام کنه  نیبدون ا دیوارد شد. به همه تعارف کرد و به من که رس یچا ینیبا س دینکش یزد و طولرها رو صدا  مادرش

 گفت:

 .دییبفرما _

 و گفتم: برداشتم

 ممنون. _

 گوشه نشست. پدر رها گفت: هیگذاشت و  زیم یرو رو ینیس

 .میرو ما بزن حرفا هیبه نظرم اول دختر پسر برن حرفاشون رو بزنن اگه نظرشون مثبت بود بق _



Roman-City.ir 
 بازی سرنوشت رمان

 

https://telegram.me/romancity 115 

 

. بعد از میتخت نشست ی. هر دو رومیآشپزخونه قرار داشت, رفت کیکه نزد یو به اتاق میموافقت کردند. من و رها بلند شد همه

 , سکوت رو شکستم و گفتم:قهیچند دق

 ه؟یخب؟ نظرت چ _

 ؟یدون ینم یعنی _

 بهم بده. گهیفرصت د هیشهرزاد  دیتو رو خدا رها نه ببخش _

 همون رها صدام کن راحتترم. _

 ؟یگذشته رو فراموش کن یخوا یچرا؟ نم _

 قدر االنم رو بدونم. شهیشدم. تا هم یبودم و چ یبمونه که ک ادمی شهیخوام هم ینه م _

 مامانت گفت شهرزاد. یول _

 اونا به اسم رها عادت ندارند. _

 ؟ید یبهم فرصت م _

 !.ینامرد یلیدم چون تو خ ینه نم _

 گفتم: یاراحتن با

که هرچه زودتر  نیا یخونه و خانواده م رو زدم. برا دیکردم. ق یرها, من دوست داشتم. به خاطرت هرکار یانصاف یب یلیخ _

 دادم. یتو رفاه باشن تن به هرکار میزن و زندگ

 مکث ادامه دادم: یکم با

 یخونه ها یعنی ؟یچ یعنی یدون یکردم. م یکار م یشرکت خدمات هیکارپرداز نبودم. تو  چوقتیمن بهت دروغ گفتم. ه _

 هی یچون حت یو ناراحت نش یبهت نگفتم تا نشکن چوقتیشستم اما ه یهاشون رو م ییو دستشو دمیکش یم یمردم رو تِ

 تحمل غمت رو نداشتم. هیثان

 شد و گفت: رهیتعجب بهم خ با

 ؟یشرکت خدمات ؟یچ _

کردم اما به خاطر تو شدم خدمتکار  ینم زیاتاق خودمم تم یزدم و حت ینم دیسفو  اهیکه دست به س یبله رها خانم. من _

 عشقم جون هم بدم. یچون عاشقت بودم. چون حاضر بودم برا ستمیهم ن مونیمردم. پش

 خوشکلش نشسته. بهم گفت: یچشما یاشک تو یحلقه ها دمینگاهش کردم د یوقت

 ؟یستین گهید یعنی ؟یبود _

 دم جبران کنم. یبده قول م گهیفرصت د هی. بهم نجامیهستم که االن ا _

 رو پاک کرد و گفت: اشکش

 چرا؟ یدون یممنونم م امکیاز س ییجورا هیشدم  ینم دهیکاش دزد یآرزو نکردم که ا چوقتیه نجایاومدم ا یاز وقت _

 چرا؟ _

و سرنوشتم  دمتید ینم چوقتیه کردم که بهت فال بفروشم. ینم دایفرصت پ چوقتیه دیدزد یچون اگه اون من رو نم _

 خوام. یرو نم یکه تو توش نباش یا یخوام. من زندگ یرو نم نیخورد و من ا یرقم م یا گهیجور د

 تعجب گفتم: با

 ؟یهنوزم دوستم دار یعنی ؟یگ یم یجد یرها دار _

که سراغ دارم.  ییِ جا نیشاپ اومده بودم؟ چون اونجا بهتر یچرا اونشب به اون کاف ی. با خودت نگفتمانیهنوزم عاشقتم ا _

چرا بهت  یکن یم یکجا زندگ یدیپرس یوقت یدون ی. مکمیاونجا باشم انگار به تو نزد ی. وقتیدیکه تو توش نفس کش ییجا

عطر تو رو  واراشیخواست از اونجا برم چون تمام در و د یخونه بودم. دلم نم ونچون هنوزم تو هم ست؟یگفتم به تو مربوط ن

 کردم چون.... یُحرم نفسهات کنار گوشم رو حس م دمیخواب یم یداشتن چون وقت

 رو بهش نداد. بغلش کردم و گفتم: شتریاجازه حرف زدن ب هیگر

 شرمنده تم. هامیمثل تو عاشقمه به خاطر همه بد یمن چه خوشبختم که دختر _
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کنم.  یشد رو فراموش نم نیریکه با تو ش یتلخ یلحظه ها چوقتی. ههاتهیاز بد شتریبهم ب هاتیحرف رو نزن. خوب نینه ا _

 .مانیا یتو, شکر قهوه تلخ من

 شدم و گفتم: رهیکنم. به چشماش خ کاریچ دیبا یدونستم از خوشحال ینم

 دم خوشبختت کنم عشقم. یبهت قول م _

 .نمیخوشبخت تر یکه کنارم باش نیهم ستیبه قول ن یازین _

 ما, پدرم گفت: دنیکه لبخند به لبامون بود با د یدر حال میاومد رونیتشکر کردم. با هم از اتاق ب و ازش دمشیبوس

 حله... مبارک باشه. یهمه چ یعنی نیو ا رونیلبخند به لب اومدن ب گهیخب د _

 رها گفت: پدر

 ه؟یدخترم جوابت چ _

 و گفت: نییسرش رو انداخت پا رها

 با اجازه شما...  _

. از ندهیهفته آ یبرا میو مراسم بله برون رو انداخت میخورد ینیریگفتند. ش کیسکوت کرد. همه دست زدند و به هم تبر و

انجام  یشدند و مراسم بله برون هم به خوب ی. انگار رو ابرا بودم. روزها به سرعت سپردمیگنج یتو پوست خودم نم یخوشحال

. به اصرار میریرو با هم بگ ی. قرار شد مراسم عقد و عروسمیما هم قبول کردش رو مثل قبل در نظر گرفت و  هیشد. مهر

و در تدارک  میرفت یم رونی. هر روز با هم بمیبا هم رفت و آمد داشته باش میتا بتون میخوند تیمحرم غهیص هیخانواده ها 

بخره اما من مخالفت کردم. چون از اون  مخونه بزرگ تر برا هیخواست آپارتمانم رو بفروشه و  ی. پدرم ممیبود یمراسم عروس

خونه  نی. امیدیرها رو چ هیزیکردم و جه یخونه رو خال لیداشتم. ازش خواستم همون رو بهم بده. وسا یخونه خاطرات خوب

شده بود. چقدر لباس عروس بهش  بایکه رها چقدر ز ی. وادیفرا رس یداد و من دوستش داشتم. روز عروس یرو م حانهیر یبو

عقد رو  غهیو عاقد ص می. کنار سفره عقد نشستمی. باهم وارد سالن شددیرس یفرشته ها پاک و معصوم به نظر م نیومد. عیم

 کرد: یجار

 لم؟یعروس خانم بنده وک _

 با اجازه پدر و مادرم و بزرگترا...بله. _

لحظات عمرم بود. بعد از مراسم وارد خونه  نیمن بهتر یناب واقعاً برا یلحظه ها نیبه هوا رفت. ا غیاز دست و سوت و ج سالن

 کرد و گفت: یباهام روبوس ومدیکه به سمت ما م میدیدر آقا رحمان رو د ی. جلومیمون شد

 .نیبش ریهم پ یکه به پا شاالیا نیایبهم م یلیگم پسرم. خ یم کیبهت تبر _

 و گفتم: دمیخند

 دایپ یمعلوم نبود چه سرنوشت یداد یاگه تو اون روز به رها پناه نم میرو از شما دار یخوشبخت نیممنون آقا رحمان ما ا _

 .میکرد یم

 م رو انجام دادم. فهیمن وظ _

 ششیآرا زی. رها پشت ممیبه اتاق خواب رفت می. بعد از وارد شدن مستقمیو به سمت واحدمون راه افتاد میتشکر کرد ازش

 ش بود که بهم گفت:تخت ولو شدم. مشغول باز کردن موها ینشست و منم رو

 !.ادنیز یلیکمک؟ خ یایم مانیا یوا _

 گفتم: یتو سرش بود با لبخند رهیاز هزار تا گ شتری. بلند شدم و موهاش رو باز کردم. بدمیخند

 !.شگرایآرا نیدارن ا یعجب حال _

زود به خواب  یلیو من اونقدر خسته بودم که خ رهی. رها به حموم رفت تا دوش بگدمیتخت خواب یدوباره با همون لباسا رو و

 لبهام, چشمام رو باز کردم. با لبخند گفت: یرفتم. صبح با بوسه رها رو

 . ریسالم عشقم صبحت بخ _

 .ریصبح تو هم بخ زمیسالم عز _

 صبحونه لباساتم عوض کن ظهر شداااا. ایپاشو ب _
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 مگه ساعت چنده؟ _

 نُه. _

 .امیو م رمیگ یم دوش هیخب هنوز وقت هست,  _

 باشه. _

 . گفتم:میو به آشپزخونه رفتم. با هم صبحونه خورد دمیگرفتم. لباس پوش یدوش مختصر هی

 آماده ست؟ یهمه چ ؟یچمدون رو بست _

 بستم. شبیبله اقا همون د _

 به تو خانوم فعال خودم. کالیبار _

 گذاشتم و گفتم: نی. چمدون رو تو ماشمیاز صبحونه آماده شد بعد

 م؟یبر _

 .میبر _

بود. بهش  رهیخ رونیرها به ب ری. تمام مسمیبابام, تو شمال حرکت کرد یالیماه عسل به سمت و یو برا میدو سوار شد هر

 گفتم:

 ؟ینگاه بنداز هیبه ما  یخوا ینم ؟یخانوم هیچ _

 و گفت: دیخند

 !.یرو از دست بده. چه جاده قشنگ ییمنظره ها نیهمچ دنیآدم د فهیواقعًا ح _

 یهرچ دیبه سمت ساحل دو یحرف چیه ی. رها بمیشد ادهیپارک کردم. هر دو پ الیمحوطه و یرو تو نیماش میدیرس یوقت

حرکت کردم. شلوارش رو تا  ایرو به داخل بردم و بعد از عوض کردن لباسهام به سمت در لیصداش کردم محل نذاشت. وسا

. دیخند ی. دستهاش رو باز کرده بود و بلند بلند مدیدو یبخوره م اشپاه که موج به یشن ها طور یزانو زده بود باال و رو

 شدم و گفتم: کشینزد

 !.شهیم میحسود ایداره به در گهید _

 گفت: یلبخند با

 .زمی. بهم حق بده عزایدر امیآرزوم بود ب شهی. همنمیب یم کیرو از نزد ایباره که دارم در نیاول یبرا _

 ؟یتو تا االن مسافرت نرفته بود یعنی _

 . یدیما رو د تینه بابا, تو که وضع _

 .یبار ببرمت مسافرت, هرجا که بخوا هیدم هرچند ماه  یبهت قول م _

 گفت: یو با خوشحال دیکرد. گونه م رو بوس بغلم

 .یرو بهم داد مانیکه ا ی. مرسیخداجون, مرس یوا _

 و گفتم: دمیخند

 کنار ساحل چطوره؟ میای. شب دوباره ممیبخور یزیچ هیداخل  میبر ایخب حاال ب _

 .هیعال _

 حیبهمون خوش گذشت. هر روز, گردش و تفر یلیخ میکه شمال بود ی. پنج روزمیبه سمت ساختمون حرکت کرد ییدوتا و

د درست مثل بچه ها. ذوق زده و خوشحال بو یو جنگل... رها حساب نیگرفته تا پارک و تله کاب ییایدر یها ی. از بازمیبود

 بهم گفت: میشد نیسوار ماش یوقت میتا برگرد میکرد یرو جمع م لیکه وسا یروز

 مطلق. یرو تجربه نکرده بودم, حس خوشبخت یحس نیبود. تا حاال همچ میزندگ یروزها نیچند روز بهتر نیواقعًا ا _

و  نهیب یسفر شمال خودش رو خوشبخت م هیکه با  یدارم. دختر یزن قانع نیکه همچ نیکردم از ا یدلم خدا رو شکر م تو

چون  ومدیبه حساب م یخوش شانس هیمن  یبرا نیکمه و ا یخوره. چقدر سطح توقعش از زندگ یرقم م شیروز زندگ نیبهتر

 باز کمش بود. یداد یرو هم بهش م ایاگه دن نیاسمیکه  یلتونستم خوشحال و خوشبختش کنم در حا یراحت م یلیخ
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... بهتر است صبور ستیداند به صالح و مصلحتمان ن یکه تنها خدا م میدار یزیا ما انسان ها اصرار به داشتن چوقته یگاه

 گرید ییدرجا یچند برابر بهتر را روز یده یاز  دست م ییدر جا یچرا که قطعاً انچه که روز میو به خدا اعتماد کن میباش

 یکه تو نم یها را رقم زده است در حال نیبهتر تیبرا تیو خدا یستیتنها ن توبرد که  یخواه یو آنگاه پ افتی یخواه

 شهیتحمل کن! چرا که هم ی, کمیخواه یکه م ستیآنطور ن ی, اگر زندکیموجود را دوست ندار تی... اگر وضعیدانست

 یفکر نم زیچ چیهکه به  یا...لحظه یا دهیکه در خواب هم ند یی...جایکن یروز که تصورش را نم کیماند...  ینم نطوریهم

 یزی. چیفراتر از آنچه در طلبش بوده ا یزیکرد, چ یخواه افتیاز بند آرزو... از جانب پرورگار در ی...و تازه رها شده ایکن

 !.رتریارزشمندتر و دلپذ اریبس

 ....انیپا
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