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 .بود كهريزك آسايشگاه دوستانم، با من قرار روز اون

 .وارنگ رنگ هاي نيمكت از پر و صفا با و بزرگ بود جايي

 .داشت اي گرفته غم فضاي كه افسوس شدي، مي گم آنها بين در كه داشت درخت دارو قدر اين

 هايشان اتاقي هم و دوستان با صحبت مشغول كدام هر كه ديدم مي را پيرمردهايي و پيرزنها آسايشگاه، محوطة در
 .بودند

 .بردند مي لذت بودن هم با از بيشتر بودن تنها از كه انگار و بودند نشسته آرام و تنها خلوت، اي گوشه در هم ها بعضي

 كدام هيچ ولي كنم پيدا اي تازه موضوع شايد كردم، مي گفتگو آنها از تعدادي با و رفتم مي جا آن به كه بود ها مدت
 پشت اي سايه فقط و داشت كشيده هايي پرده هميشه كه افتاد اتاقي به چشمم روز آن كه اين تا كرد، نمي جلب نظرم
 .شد مي ديده پنجره

 و شد بلند جا از دوستانم و من ديدن با رفتم، آنها سرپرست سراغ به. است كسي چه به متعلق اتاق اين كه شدم كنجكاو
 نه؟ يا كرديد پيدا مناسبي موضوع شما باالخره ببينم: گفت

 كيه؟ مال است شده كشيده هايش پرده اوقات بيشتر كه اتاقي اون ارسالني خانم: گفتم بالفاصله و نه كه امروز تا: گفتم

 ؟!مگه طور چه: گفت تعجب با

 با وضعيتش چون خوره، نمي تو درد به ايشون! عزيزم نه: گفت و كرد من به رو. كنم صحبت باهاش دارم دوست: گفتم
 .داره فرق بقيه

 كسي با نداره دوست ايشون عزيزم ببين: گفت چيه؟ منظورتون: گفتم. شد بيشتر من كنجكاوي حرف اين گفتن با
 هم اتاقش از. باشه خودش خلوت توي داره دوست هم هميشه. نياوردند هاش بچه اونو رغبت و ميل به چون كنه، صحبت
 خوره؟ مي دردت به هم باز كه كني مي فكر حاال. است پنجره پشت هميشه جاش. ياد نمي بيرون

 خانم داره؟ اشكالي شما نظر از. نداره ضرري كه امتحانش كنم، صحبت باهاش دارم دوست آره،: گفتم زياد اشتياق با
 .شماست ميل طور هر: گفت و داد تكان سري ارسالني
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 طرف به و آمدم بيرون خانه از زياد خوشحالي با بعد روز و رفتم خانه به نبود مالقات براي وقتي ديگر چون روز آن اما
 كه در از. افتادم راه دوباره و گرفتم رز گل دسته يك و داشتم نگه فروشي گل جلوي را ماشين. رفتم پيش سالمندان خانه
 برامون قشنگي گل دسته چه نكنه درد دستت واي كه گفتند مي و كردند مي شوخي من با ها خانم بيشتر شدم وارد

 .آوردي

 نظر مورد اتاق همان طرف به باهاش بعد و رفتم ارسالني خانم اتاق به. شدم سالن وارد و كردم سالمي همشون به خنده با
 .افتاديم راه

 پياز تا سير و بشينه اول برخورد با كه باشي نداشته انتظار عزيز خانم: گفت و كرد من به رو ارسالني خانم راه توي
 .كنه تعريف تو براي زندگيشو

 .آرم مي حرفش به من باالخره راحت خيالت نه: گفتم و دادم تكون رو سرم

 .بود شده پهن آن وسط اي رفته رو و رنگ قالي كه شدم مواجه بزرگ "نسبتا اتاق يك با كرد باز كه را در

 .بو شب گل گلدان چند و سفيد حرير هاي پرده با داشت ساده فضايي

 بود اتاق گوشه هم اي يكنفره تختخواب. گل شاخه چند با كوچكي گلدان و بود ميز يك و صندلي تا سه دو اتاق گوشه در
 راحتيش صندلي روي ما ورود به اعتناء بدون هم خانم اون. داشت قرار ها پنجره روي به رو كه بزرگي راحتي صندلي و

 .بود لميده

 هيچ انتظارم برخالف ولي كردم، دراز طرفش به را گل دسته و بوسيدم را صورتش هم بعد كردم، سالم و رفتم جلو
 .نشستم روبرويش و برداشتم صندلي يك. گذاشتم پاهايش روي را گل دسته. نداد خودش به حركتي

 صورتش به. است انتظار چشم كه سالهاست گويا كردم دنبال را نگاهش. بود شده دوخته بيرون به چنان هم چشمانش
 و اش شكسته درهم چهره و سفيد موهاي. نداشت هم جسمي ناراحتي "ظاهرا كه ساله پنجاه "حدودا بود زني. شدم خيره
 .بود فراوانش دردهاي از حاكي همه بود، كرده تسخير را وجودش كه جانكاه غمي غبار

 .تحرّك بي مرده يك مثل درست. كشد مي نفس دارد و دنياست در كه انگار نه انگار

 .شنيدم نمي را ارسالني خانم صداي حتي كه بودم شده اش چهره مبهوت و مات چنان آن هم من
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 با ناگهان كه است، رفته فرو خود افكار در چنين اين كه آزارد مي قدر اين را زن اين چيزي چه كردم مي فكر خود با
 .زد مي صدا مرا كه بود ارسالني خانم. آمدم خود به ام شانه فشردن

 عذرخواهي ازش دي؟ نمي جوابمو چرا برده، خوابت باز چشم با كه انگار دختر واي: گفت. بوديد من با بله بله: گفتم
 .كردم

 .بيرون بيا پاشو. شدي اون مثل هم تو اومدي فكوري خانم ديدن به كه وقتي از شو، بلند: گفت

 .بگذارد تنها فكوري خانم با مرا هم ديگر كمي كردم خواهش

 دستانم در را سردش دستهاي. نشنيدم جوابي ولي سالم، فكوري خانم زدم، صدا شدم بلند جا از ارسالني خانم رفتن با
 :گفتم و فشردم گرمي به و گرفتم

 .بدوني دخترت مانند منو و كني دل درد من با كه دارم دوست و هستم مشاور يك من عزيز خانم

 قدم اولين چون كرد، مي گرم دل مرا ولي بود سردي آه. كشيد بلندي آه و انداخت من به سردي نگاه كلمه اين گفتن با
 .بود آميز موفقيت قدم اين و بودم برداشته را

 .گذاشتم نمي تنهاتون وگرنه بمونم جا اين تونم نمي ديگه كه حيف: گفتم و بوسيدم رو صورتش دوباره و شدم بلند

 .آمدم بيرون و كردم خداحافظي ازش

. ببرم درونش اسرار به پي بتونم تا كنم برقرار ارتباط باهاش شده طور هر بايد كه كردم مي فكر خودم با پيوسته راه توي
 .برد خوابم كشيدم دراز تخت روي تا كه بودم خسته قدري اين

 .گشتم مي بر درازتر پا از دست بار هر ولي رفتم مي فكوري خانم ديدن به كه بود ها مدت حاال

 شده خسته بالتكليفي و سكوت همه اين از ديگر. بروم ديدنش به بار آخرين براي گرفتم تصميم كه بود اي پنجشنبه روز
 .بودم

. دختر كارت پي برو ري؟ نمي رو از چرا هستي، كي ديگه تو بابا: گفت شد روبرو من با كه ارسالني خانم. شدم سالن وارد
 .كنه صحبت باهات خواد نمي دلش كه بيني مي
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 فكر خودم با و كشيدم عميقي نفس رسيدم كه اتاق جلوي. دادم ادامه خودم راه به و ندادم جواب ولي شدم ناراحت خيلي
 .بياد حرف به شايد باشم داشته باهاش قاطع برخورد يك بايد كه كردم

 به هميشه كه كسي ياد به بود نوشته اون روي و بود گذاشته ميز روي گلدون توي مريم گل دسته يك شدم كه اتاق وارد
 .نشستم و كردم محكم و بلند سالم يك كشيدم جلو را صندلي كردم، تعجب. توست ياد

 كه خوب. كرد جلب خود به را توجهم صدايي ناگهان كه بدهم نشان بايد العملي عكس چه كردم مي فكر خودم با داشتم
 اطمينان براي و شدم بلند. كنه مي گريه داره سنگي كوه اين كه شد نمي باورم. است گريه صداي انگار ديدم كردم گوش
 و رفتم جلو. شد سست پاهايم. كرد مي گريه و بود گرفته لرزانش دستان ميان را نحيفش و الغر صورت بله. رفتم جلوتر
 يا دخترت جاي به بگذار بيني؟ مي غريبه مرا چرا كني؟ نمي صحبت من با چرا مادر: گفتم و گرفتم بغل در را سرش
 .بگو برم، قربونت الهي جون الهه. بزن حرف من با. باشم صبورت سنگ دوستت

 مي صدا اسم به اونو من كه بود باري اولين اين. بود شده زيباتر اشك همه اون زير عسليش چشمهاي كرد بلند را سرش
 .ديد چشماش توي شد مي رو نفرت و عشق از موجي. كردم

 تا كردم خواهش ازش و كردم درازش تخت روي و گرفتم رو بغلهاش زير و كردم آرومش بود زحمتي هر به باالخره
 .بزنه حرف من با شده كه خودشم شدن سبك براي

 دونم مي من گلم دختر: كه بود اين حرفش اولين. كرد صحبت به شروع آرام آرام و كرد اعتماد من به باالخره كه اين تا
 .خوره نمي تو درد به من غمبار و سياه سرنوشت

 به تو خانم الهه: گفتم بهش كنه، بيشتر را كهنه زخم اين درد كه اين جز داره، فايده چه سال همه اين از بعد ديگه حاال
 پرستار به احتياجي هيچ كه سن اين با كه شده چي جا؟ اين اومدي چرا ببينم بگو كن تعريف برام بزن، حرف من خاطر
 تا، دو دارم، بچه عزيزم آره: گفت و انداخت پايين را سرش داري؟ بچه "اصال كجان؟ هات بچه هستي؟ جا اين نداري
 جايي شون خونه توي يعني جا؟ اين بياي تو گذاشتند چرا پس: گفتم. دارن عالقه من به هم خيلي كه گل دسته تا دو مثل
 كه ها چه داده من به خداوند كه عمري سال چند اين توي دوني نمي كه تو: گفت و كشيد بلندي آه نبود؟ تو براي

 .نكشيدم

 .كرد صحبت به شروع راحت و روان خيلي هم بعد. كنم مي تعريف برات هم من داري رو شنيدنش حوصله تو اگر باشه
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 از بعد خدا و بودم خانواده اول فرزند. اومدم دنيا به مشهد نزديك شهرستانهاي از يكي در معمولي خونواده يك توي من
 پدرم. كرد توصيف شه نمي كه داشت عالقه بهم قدر اين بودم، پدرم سوگلي من. داد مادرم و پدر به ديگه پسر دو من
 .آورد مي در اش بچه و زن واسه نميري و بخور نون يك و داشت بازارچه زير كوچيك مغازه يك

 حوض دور تا دور باغچه كشيده، فلك به سر و بلند درختهاي از بود پر حياطش توي كه داشتيم صفا با قديمي خونه يك
 شمعدوني گلدونهاي مادرم شد مي كه تابستون. بود بخشيده خونمون به خاصي زيبايي رنگ، رنگا گلهاي از بود پر كه هم
 مي پهن اون روي رو وارنگش و رنگ هاي قاليچه مادر عصرها كه بود حوض كنار بزرگ تخت يك. چيد مي حوض دور را

 كه آميخت مي درهم گلها عطر و چاي عطر چنان كرد مي دم چاي كه وقتي و گذاشت مي تخت گوشه رو سماور كرد،
 .آورد مي وجد به را انسان

 بر خانه به كوفته و خسته سركار از پدر روز هر. بود محبت از سرشار وجودش ولي نداشت خوبي مالي وضع پدرم اينكه با
 گردنش از را خودم گرم، سالم يك با و كردم مي باز را در دويدم مي شنيدم مي را در كلون صداي كه همين. گشت مي

 تخت روي و آورد مي در را لباسهايش و انداخت مي حوض آب توي را بغلش زير هاي هندوانه پدرم. كردم مي آويزان
 زمختش و چروك دستهاي قدر آن و انداختم مي بعلش توي را خودم معطلي بدون من و كرد مي باز بغلشو. نشست مي
 بيني نمي مگه بگير، آروم دقيقه يك ديگه، دختر بشين: گفت مي و آمد مي در صدايش مادرم باالخره كه بوسيدم مي را

 .است خسته بابات

 استكانهاي توي مادرم هاي چايي. شدم نمي بزرگ وقت هيچ كاش ره، نمي يادم ها لحظه و سالها اون وقت هيچ ميدوني
 هايي شامي كباب بوي. ديدم نه و خوردم نه وقت هيچ ديگه كه داشت اي ديگه مزه يه زعفروني آبنباتهاي با باريك كمر
 .بزنم اونها به ناخونكي يه و برم خواست مي دلم. داد مي قلقلك دلمو بود، پخته شام براي مادرم كه

 زنجيرهاي از كه قليوني كرد، مي چاق اونو آورد، مي حوض لب را آقاجون قليون كرد مي آماده كه را شامش مادر
 توي از. داد مي دور رو اونها خاص مهارتي با و ريخت مي گردون آتيش توي را ها آتيش بعد ريخت مي آب طالييش
 خاصي زيبايي شب توي كه را روشن هاي زغال اون باال اون از خواست مي دلم. بودم مادرم كار گر نظاره هميشه ايوون
 مي آقاجون جلوي رو قليون باالخره. نداشتم ياد كارو اين وقت هيچ كه حيف ولي. بچرخونم و دستم تو بگيرم داشت

 مي ام چايي تا چند اوقات گاهي. كردن صحبت به هم با كردند مي شروع و نشست مي اون كنار هم خودش و گذاشت
 .داد نمي اجازه وقت هيچ مادر ولي بدم گوش رو حرفهاشون خواست مي دلم خيلي. خوردند مي هم با و ريختند

 را تفاوت اين من. ما خانواده برعكس بودند برخوردار زيادي ثروت از شون همه كه داشت برادر يك و خواهر دو پدرم
 شناختم نمي پا از سر من شديم مي دعوت ها عمه و عمو خونه وقت هر. بودم شده بزرگتر كه كردم مي حس خوب وقتي
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 قدر اون. بود ناراحت من اخالق اين از هميشه مادرم ولي نپرس و نگو كه داشتم دوست رو تجمالتي زندگي قدر اين چون
 .باشم جا اون هميشه خواست مي دلم كه گذشت مي خوش من به عمو و ها عمه خونه توي

 مي فكر خودم با ساعتها. گذره مي چه دوروبرم كه فهميدم مي كم كم و شدم تر بزرگ و بزرگ من و گذشت سالي چند
 نداشته موتور يك من پدر بايد چرا. كنيم زندگي قديمي خونه يه تو ما ولي باشه پولدار قدر اين عمو بايد چرا كه كردم
 ديگه نبود، بهشت مثل برام قديمي خونه اون ديگه. باشند داشته را ها تفريح ي همه مدل آخرين ماشين با اونها ولي باشه
 برام دنيا ديدم مي را ها تفاوت و كردم مي نگاه عموهام پسر و ها عمه دختر به وقتي. نداشتند واسم بويي و عطر گلها اون

 .شد مي زندون

 مادرم شبيه ام خرمايي موهاي و عسلي چشمهاي و بودم اندام باريك و بلند قد پدرم مثل بود، شده تموم كه سالم سيزده
 را اونها بعد. كرد مي شانه بود آمده كمرم زير تا كه را بلندم موهاي حوصله، با و نشست مي مادرم عصر روز هر. بود شده
 خوشگلي به دختري هيشكي. تكي فاميل توي كه برم خوشگلم دختر تو قربون: گفت مي و بوسيد مي مرا دائم و بافت مي
 مادرم و پدر و كردم مي گيري بهانه دائم و بودم شده ثروت و پول تشنه من كرد، نمي آروم منو حرفها اين ولي. نداره تو
 مادرم و پدر. باشم اونها از كمتر خواستم نمي چون برم، هام عمه و عمو خونه به نداشتم دوست ديگه. دادم مي آزار را

 .كنند اجابت داشتم من كه هايي خواسته اون تونستند نمي

: گفتم مي خودم با. شد مي تر زشت هم روز به روز و نبود زيبا برام زندگي ديگه گير گوشه و منزوي آدم يك بودم شده
 بايد من تونم، نمي من ولي نه،. نداره منالي و مال هيچ كه بشم القبا يه آدم يه زن مادرم مثل بايد هم من البد ديگه، آره
 .بچگانه رؤياهاي و نوجواني از امان. برسونه آرزوهام به منو بتونه اون شايد تا بشم پولدار آدم يك زن

 توي و كشيدم مي سرم روي رو لحاف شبها. كردم نمي حس را روزها گذشت كه بودم افكارم و خودم سرگرم قدر اين
 تصورات اون با من. شده گرد تعجب از چشمهايشان همه، و اومده خواستگاريم به كه ديدم مي رو پولدار پسر يه روياهام

 مي رختخواب به بقيه از زودتر هميشه كه بود داشتني دوست و شيرين روياها اين قدر اين. رفتم مي روياهام سرزمين به
 .بود رؤيا و خيال اش همه كه افسوس ولي بود شيرين هم قدر چه. كنم خلوت خودم با تا رفتم

 مثل و شه مي تر پريده رنگ و الغرتر داره روز هر پدرم فهميدم نمي كه بودم خودم خياالت و خواب مشغول قدر اين
 همگي هام عمه و عمو ديدم برگشتم وقتي بودم، رفته دوستانم از يكي خانه به كه روز يك. شده زده خزان درخت يك
 .الهه الهه،: گفت و كرد صدا مرا مادرم كه گذشتم در مقابل از همه توجه بي. هستند ما خونة

 بله: گفتم ميلي بي با
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 جا اين بيا: گفت

 كه انگار و بود افتاده بستر توي كه ديدم را پدرم باشد شده بيدار خواب از تازه انگار كه آدمي مثل ناگهان و جلو رفتم
 منو صداي كردم صداش كنان گريه. نشستم سرش باالي رفتم و دويدم. باشند كشيده هايش استخوان روي پوست يك
 .كرد باز را چشمهايش شنيد كه

 پاشو فخري، زد صدا هم بعد نشده، چيزي عزيزم كني؟ مي گريه چرا دخترم؟ چيه: گفت و زد من به لبخندي حالي بي با
 .كنه مي گريه قدر اين كه نشده چيزي كن، آرومش بيرون ببر دخترتو

 مادرم بغل توي رو خودم باشه، رسيده آخر به دنيا كه انگار لحظه يك براي. آورد بيرون اتاق از و كرد بلند منو مادر،
 حيف دخترم،: گفت و كرد پاك رو اشكهام كشيد، مي سرم روي رو دستش كه حالي در مادرم. گريه زير زدم و انداختم

 و دست برو. عزيزم شه مي خوب هم پدرت انشاءاهللا كني، خرابشون كردن گريه با كه نيست قشنگي اين به چشمهاي
 .بده شن، مي ناراحت عموت و ها عمه كه بيا و بشور صورتتو

 .شدم اتاق داخل و كردم مرتب رو موهام و زدم صورتم و سر به آبي. نشستم حوض پاي رفتم و چشم: گفتم

 توي كه انشاءاهللا عزيزم جا اين بيا گفت و كرد باز جا برام خودش كنار "فورا اقدس عمع. شدند ساكت همه من ورود با
 ترسم مي كن، دود اسپند تند و تند الهه واسه خدا رو تو جون، فخري: گفت و كرد مادرم به رو بعد. ببينمت عروسي لباس
 .دختر اين خوشگله كه بس از بخوره چشم

 نمي راه هم پاهاش زير رو مادرم و من كه "قبال بود، شده قلمبه جون عمه دل توي من مهر اي دفعه يك چرا دونستم نمي
 پدرم كه اين از بعد روز اون. دلسوزي يا چاپلوسيه كه دونستم نمي نفهميدم رو چاپلوسي همه اين دليل موقع اون. داد

 و بره كار سر پدرم نگذاره كه كردند سفارش ام بيچاره مادر به هم كلي و رفتند و شدند بلند عمو و ها عمه برد خوابش
 "اصال. شده پيرتر سال چند انگار كه كردم احساس افتاد مادرم صورت به نگاهم وقتي. بخوره موقع به هم رو داروهايش

 .نداشت رو گذشته دماغ و دل و حوصله ديگه

 نمي پدرم عيادت به كسي اول روزهاي اون مثل ديگه. بود شده هم بدتر. بماند كه نشد بهتر پدرم حال. گذشت هفته يك
 از و سرافكندگي با مادرم و داد مادرم به پول قدري يواشكي ديدم بود، آمده پدرم ديدن به اصغر عمو كه روز يه. اومد
 .بودم شده خسته و كالفه زندگي اين دست از خيلي. پذيرفت ناچاري روي
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 و دوا صرف همه مادرم طالهاي حتي و انداز پس ديگه. گرفت مي پول كلي آمد مي پدرم عيادت به دكتر كه دفعه هر
 فراموش را ما انگار كه بود پدرم از مواظبت غرق قدر اين مادرم. شد مي بدتر حالش روز به روز پدرم ولي بود شده دكتر
 قليون صداي از نه و بود خبري خنده صداي از نه ديگه. بود شده تبديل جهنم به خانوادگي بهشت اون كم كم. بود كرده

 و بپاشه آب را حياط كف هاي فرش آجر كه نبود كسي عصرها ديگه. اومد نمي هم مادرم هاي چايي عطر بوي. آقاجون
 و ما شكم خرج تا بود فروخته هم شو تركمني قاليچه حتي مادرم چون. بندازه تركمن قاليچه تخت، روي و كنه جارو

 رحم بي قدر اين دنيا بايد چرا آخه: گفتم مي خودم با خورد مي هم به هايم عمه و عمو از حالم. كند جون آقا دواهاي
 .زد نمي هم باد رو خونمون در ديگه. گرسنگي از يكي و بميره پرخوري از يكي كه باشد

 كه خواب از روز يك. بود شده دچار يرقان مهلك بيماري به پدرم كه بود ماه هفت درست حاال و بود شده پاييز فصل
 بيماري از جدا. استخوان و پوست بود شده بابام بيچاره. آقاجون اتاق توي رفتم و كشيدم رويم و سر به دستي شدم بيدار
 تو را اش استخواني دستهاي نشستم كنارش. بخشيد نمي رو خودش و بود ناراحت هم ماها كشيدن عذاب براي اش

 مي بوسه غرق رو دستهاشو و صورت من اومد مي كه بيرون از بود سرحال و خوب كه وقتي اومد يادم. گرفتم دستهام
 كرد باز رو چشمهاش زور به آقاجون من گريه صداي با. كردم گريه به شروع و تركيد بغضم آن يك گرفت، دلم. كردم
 هم زدن حرف توان ديگه. تونست نمي ولي بگه، چيزي خواست مي انگار. انداخت جانم به لرزه كه انداخت من به نگاهي
 و گرفته مشتش توي را قلبم يكي گويي. ريزه مي اشك بيمارش و گرفته غم چشمان از ديدم شدم كه او متوجه نداشت
 .داد مي فشار محكم

 واي. شد شل و حركت بي بود دستم در كه دستهاش و ماند من به رو چشماش ديدم ناگهان كه عزيزم، پدر پدر، زدم صدا
 و جان بي دستهاي. كردم رها را دستهايش گرفت را وجودم تمام ترس ناگهان كنم مي اشتباه "حتما نه، من، خداي

 سقف به را زبانم يكي كه انگار بود، شده خشك دهانم شد نمي باورم. افتاد زمين به العملي عكس هيچ بدون الغرش
 .كردم صدا را مادرم و كشيدم جيغ بلند و گرفتم دستهايم ميان را سرم رفتم عقب عقب باشد، دوخته دهانم

 برادرهام. كرد گريه به شروع و انداخت آقاجون جنازه روي را خودش صحنه اين ديدن با و دويد اتاق به هراسان مادر
 زد، مي رويش و سر بر چنگ كه مادر ديدن با و آمدند اتاق به دوان دوان بودند، شده بيدار خواب از ما صداي با تازه كه

 ها، همسايه از شد پر خونه جاي همه زدن هم به چشم يك در. كردند گريه به شروع مظلومانه و كردند كز اتاق گوشه
 مظلومانه چنان آن كه سوخت برادرهايم براي دلم هياهو اين توي. بود كرده خبرشون كي دانم نمي كه هايم عمه و عمو
 .كرديم گريه هم با سه هر بلند صداي با و گرفتم بغلم در را دو هر رفتم طرفشان به. كردند مي گريه
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 كفن و غسل را او تا بردند غسالخانه طرف به را پدرم. داد را پدرم مرگ گواهي دكتر. فرستادند دكتر دنبال را نفر يك
 آدم چرا كردم مي فكر خودم با. كنند دفنش ديرتر شد نمي هم ساعت يك حتي ديگر كه انگار بسپارند خاك به و كنند
 موقع كه كدومشون هيچ فايده چه ولي زدند، مي صورتشون و سر به هايم عمه. است ناشناخته قدرشان اند زنده تا ها

 .خالي و خشك و ساده عيادت يك از دريغ حتي نخوردند، دردش به پدرم بودن زنده

 را خودم من. رفت هوش از كه بود زده را خودش قدر آن نداشت، را كسي پدرم از غير به دنيا اين در كه مادرم طفلك
 ديدي عزيزم: گفت و گرفت بغل در مرا آمد هوش به تا مادرم. ريختند مي صورتش روي گالب زنها رساندم سرش باالي
 كه كردم گريه مادرم آغوش در قدر آن هم من. رفت سرمان سايه ديدي شكست، كمرمان ديدي اومد، سرمون به چي

 بعد. بخوانند نماز او بر تا گذاشتند كناري را عزيزم پدر جنازه و كردند آماده را قبر باالخره. بود نمانده برايم رمقي ديگر
 گفتم و دويدم شتاب با. ببينند را پدر بار آخرين براي و بروند تا گرفتند را هايم عمه و مادر دستهاي زنها نماز خواندن از

 را پدرم صورت روي پارچه. برد خود با و گرفت مرا دست مادرم شدند، من مانع وقتي ببينم را پدرم هم من تا بگذاريد
 را رويش نگذاشتند كه كردم مي تابي بي و گريه قدر اين ديدم مي كه بود اول بار براي را پدرم گويي برداشتند كه

 را تو كاش پدر آه آه گفتم مي خودم با. ره نمي يادم از گاه هيچ سفيد، كفن ميان در پدرم نحيف و الغر صورت. ببوسم
 چه كه بگويم تو به تا كني باز را چشمانت ديگر بار يك فقط كاش دانستم، مي بيشتر را تو قدر كاش بودم، ديده بيشتر
 .سپارم مي خدا به را تو پدر آه نيست بيش خيالي همه ها اين افسوس ولي دارم دوستت قدر

 نشه باورت شايد. بود گرفته عهده به اصغر عمو رو نهار و شام و مراسم خرج. بود رفته ما بين از پدرم كه بود روز سه حاال
 عمو دخترهاي. بود پدرم عزاي غذاي بوديم، خورده كه حسابي و درست غذاي تنها ماه چند از بعد كه بگم تونم مي ولي

 بهشون كه كردم مي سعي. خنديدند مي من رفته رو و رنگ سياه پيراهن به رسيدند مي وضعشون و سر به خيلي كه اصغر
 كه محبتي به هميشه اونها. نگم بهشون چيزي اصغر عمو احترام به كه بود كرده سفارش من به كلي مادرم چون ندم، گير

 من خوشگلي از همه كه اين از. بگيرند منو حال كه بود خوبي موقعيت حاال و كردند مي حسودي داشت من به آقاجون
 .اومد مي در حرصشون بودند نبرده اي بهره زيبايي از ها اون و كردند مي تعريف

 .كنه ناز براش كه نداره بابايي ديگه شده، يتيم عمو، دردونه عزيز الهه، طفلكي آخي: گفتند مي شدند مي رد كه كنارم از

 زن بود، پدرم عزاي دوم روز كه يادمه. نگم چيزي و كنم تحمل كه بودم مجبور ولي بزنم، داد سرشون خواست مي دلم
 ديگر كه رو دخترهاش و خودش مشكي هاي لباس مادرم و من براي و اومد ما خونه به مشكي لباس بقچه يك با عمو
 سياه لباسهاي اين زشته كه: گفت و بپوشيم رو اونها "حتما كه كرد تأكيد و بود آورده كردند، نمي هم ها اون به نگاه حتي
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 مقابل در نگذريم انصاف از البته كه بپوشم رو عمو دختر كهنه لباسهاي شدم حاضر مادرم اصرار با. باشه تنمون كهنه و
 .بودي خريده بازار از تازه انگار ما، لباسهاي

 لپ و بودم ريخته مشكي لباس روي كه رو بلندم و خرمايي موهاي سرخاك، رفتيم ختم، مراسم از بعد تعزيه سوم روز
 به اطرافيان نگاههاي به توجه بي من ولي. كرد مي جلب رو همه توجه اند ماليده سرخاب انگار گريه شدت از كه هام

 آغوش در را پدرم ديگر يكبار تا شد مي باز قبر خواست مي دلم. انداختم خاكش روي را خودم و دويدم پدرم قبر طرف
 .بگيرم

 گريه به شروع رسيد كه اينجا به بود كرده باز من براي را دردش پر دل سفرة زمان گذشت از خبر بي كه فكوري خانم
 .كرد

 اتفاقي چه! خبره چه: گفت و شد اتاق وارد ارسالني خانم كه اين تا كنم آروم رو اون تونستم نمي كردم مي كه كاري هر
 را سرش خانم الهه. بردار سرش از دست ديگه، كن ولش! آوردي روزش به چه ببين: گفت و كرد من به رو بعدم افتاده
 گريه چرا پس: گفت ارسالني خانم. نجاته فرشته يه من براي اون عكس بر نيست اون تقصير خانم نه: گفت و كرد بلند
 .فردا براي بگذاريد رو صحبتهاتون ادامه كنم مي خواهش. خوابيدند ها خانم بيشتر شده، يازده ساعت ببينيد كنيد، مي

 خواهش شم، مي مزاحمت فردا بدي اجازه اگه. كردم اذيتت اگه ببخش منو جون الهه: گفتم و گرفتم رو الهه هاي دست
 .نكن گريه ديگه كنم مي

 خاك و بگيرم آغوش در را قبرش و برم پدرم قبر سر ديگه بار يك خواد مي دلم دوني مي: گفت و كرد من به رو الهه
 دل درد باهاش دارم دوست. كنم گريه بودم دور او از كه سالهايي تمام اندازه به دارم دوست. كنم چشمام سرمه را قبرش
 كه خواستم ازش و كردم قطع را حرفش. بگذرند تقصيراتم سر از و ببخشند منو مادرم و اون شايد. بشم سبك شايد كنم

 .فردا تا كند استراحت

 .نگفتي من به رو اسمت خانم، راستي: پرسيد خداحافظي موقع

 خانم صداي ممكنه اآلن. زنيم مي حرف هم با خودم به راجع حسابي فردا انشاءاهللا. هستم سعيده شما، دختر: گفتم خنده با
 .سپرد خدا به منو و كرد زوركي اي خنده. كنه بيرون منو و بياد در ارسالني

 پرسيد ناراحتي با. ايستاده در دم نگراني با مادرم كه ديدم رسيدم خانه به وقتي افتادم راه به خانه طرف به و بستم را در
 بزني؟ خونه به زنگ يه نبايد رفته راه هزار دلم دوني مي حاال؟ تا بودي كجا
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 هيچ درسته،. رم مي آسايشگاه به بودم گفته كه من مادرجون. بزنم حرف من دي نمي اجازه كه تو مادر: گفتم و خنديدم
 بيا. بيارم حرف به رو فكوري خانم تا شدم موفق باالخره كه دوني نمي مادرجون ولي. موندم نمي شب وقت اين تا موقع
 .كنم تعريف مفصل برات تا تو بريم

 و مونم مي آسايشگاه توي اومدم خونه به دير وقت يك اگر كه دادم توضيح براش مادرم براي صحبت كلي از بعد باالخره
 كه صورتش به. خوردم بود پخته مادرم كه غذايي از قاشق چند و گرفتم دوش يه خستگي فرط از. نشه دلواپسم ديگه
 روي. رفتم اتاقم به و گفتم بخير شب و بوسيدم رو صورتش و شدم بلند. افتادم فكوري خانم حرفهاي ياد كردم نگاه
 و ببخشند اونو داشت دوست كه بود كرده گناهي چه اون مگه بود الهه حرفهاي به حواسم همه كشيدم دراز كه تخت

 .برد خوابم كه بودم افكار همين در. كنند حاللش

 به تا بشه هفت ساعت زودتر چه هر داشتم دوست برد نمي خوابم خوندم، كه رو نماز شدم، بيدار مادر صداي با صبح
 .بنشينم حرفاش پاي دوباره و برم جون الهه ديدن

 طرف به و نشستم ماشين توي وسايلم و دفتر با و خوردم صبحانه لقمه چند عجله با كه بود نيم و شش ساعت باالخره
 به تابي بي و عجله با. دادم مسير ادامه آسايشگاه طرف به باز و خريدم گل شاخه چند راه توي. افتادم راه آسايشگاه

 بعد. منتظرته فكوري خانوم كه برو نجات، فرشته سالم: گفت و رسيد راه از ارسالني خانم كه رفتم جون الهه اتاق طرف
 :داد ادامه

 امشب تو ضمن در. بياد عزيزش دوست تا رسيده وضعش و سر به و خورده را اش صبحانه زود صبح كه باره اولين اين
 را در دستگيره افتادم، راه اتاق طرف به خوشحال. برو حاال. بخواد دلت كه وقت هر تا امشب نه البته هستي ما مهمون

 كه بود اين از حاكي جلوش چاي فنجان و نشسته صندلي روي روي الهه كه ديدم تعجب با كردم باز كه را در چرخوندم،
 .دادم دستش به بودم خريده كه رو گلهايي و كردم سالم شدم، وارد. منه منتظر وقته خيلي

 انگار. شد ساكت ناگهان و دارم دوست قرمز رز گل من قدر چه دوني نمي تو. جون سعيده مرسي: گفت خوشرويي با
 رو قوري. نشستم روبرويش و جلو كشيدم رو صندلي. ساخت مي غمگين را دلش كه بود خاطراتي يادآور من گل شاخه

 خوب: گفتم و برداشتم جلوش از بود شده سرد كه رو چايي فنجان و گذاشتم جلوش و ريختم چاي فنجان يك برداشتم
 .منتظرم جون الهه

 خودم و بود شده شروع ما بدبختي تازه كه بود جا اون از جون سعيده آره: گفت و كشيد سر شو چايي از كمي فاصله بي
 روح شادي براي اقدس عمه خونه جمعه شب كه بود شده قرار شد تموم هم عزاداري مراسم باالخره. نداشتم خبر
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 اون كه خواست نمي دلم من ولي. بريم عمه خونه به كه بوديم شده آماده همه و رسيد جمعه شب. بخونند روضه آقاجون
 دلم افتاد، اش غمزده و خسته صورت به نگاهم كه همين ولي يام نمي من كه بگم مادرم به كه گرفتم تصميم برم، جا

 .بودم نگران زد نمي دم و كشيد مي كه زجري همه اين از. سوخت برايش

 .افتاديم راه عمه خونه طرف به مادر با و شدم آماده. كن ولش باداباد چه هر: گفتم خودم با

 يكدست هايي صندلي حياط توي. بودند نوشته اون روي رو پدرم اسم و بودند زده بزرگي سياه پارچه عمه خونه مقابل
 گل دسته يك. نقل و حلوا و ميوه بزرگ هاي ديس از بود پر ميزها روي و بودند گذاشته ميز جلوشون و بودند چيده
 مي مداح آقاي كه بود ميكروفون يك هم بالكن روي. بود اونها كنار بودند گذاشته اون توي رو پدرم عكس كه بزرگ

 .شدند وارد بش و خوش با همه و آمد ما استقبال به عمه كرديم باز كه را هال در. كند مداحي خواست

 بود انداخته راه دستگاهي دم چه كه واي. تو بيا نكن غريبي وايستادي در دم چرا جون عمه: گفت و كرد من به رو عمه
 اين. انداخت مي هام غصه ياد منو دورشون مشكي نوارهاي كه بود گاليل و مريم بزرگ هاي گل دسته ها مبل تمام وسط
 خاصي زيبايي با ميز هر روي نقل و حلوا و ميوه بزرگ ظرفهاي. كشيد نفس شد نمي كه بود كرده روشن عنبر و عود قدر

 قلم از چيزي مبادا تا رفت مي اونور و ور اين دائم هم عمه. بود گرفته رو شون آشپزخانه فضاي غذا بوي. بود شده چيده
 و عمه كله و سر كم كم. بود شده دوخته ها پارچه بهترين از هم عمه تن مشكي گيپور لباس. پايين بياد كالسش و بيفته
 مشكي تورهاي حتي شيك، و مشكي همه پوشيدند، لباسهايي چه ببيني كه بود خالي جات. شد پيدا هم هاشون بچه و عمو
 تمام در. بود آاليش بي و ساده قدر چه سوخت، مادرم براي دلم لحظه يك. بودند انداخته شون شده رنگ موهاي روي كه

 .كنه آرايش يا بپوشه لباس اونها مثل شده كه هم يكبار حتي بود نتوانسته زندگيش سالهاي

 و كشي زحمت پول عزيزم: گفت مي تلخ خندة با شيم نمي پولدار اينا عمو مثل ما چرا گفتم مي آقاجون به كه وقت هر
. شد نمي سرم حرفها اين من ولي. بخورند حروم نون هام بچه خوام نمي من دخترم نميشه، جمع راحتي به وقت هيچ حالل
 جاهاشون سر همه و اومدند يكي يكي مهمونها، باالخره. بوديم محروم داشتنش از ما كه خواستم مي مجلل زندگي يه من

 .نشستند

 حسابى عمه گويا كه هم عمه خونه خدمتكار. اونا روى به رو من و بودند نشسته مبل يك روى هم كنار مادرم و ها عمه
 دستكش و بودند انداخته صورتشون روى مشكى تورهاى ها عمه. كرد مى پذيرايى مهمانها از تند تند بود كرده سفارشش

 از اشكى قطره چه چنان و كردند مى گريه يواش يواش "مثال و بود دستشون سفيد دستمال و مشكى مخمل هاى
 به تجمالت همه اين از حالم. بخوره بهم آرايششون مبادا كه كردند مى پاكش كاغذى دستمال با زود اومد مى چشمشون

 كه بيرون بزنم خواستم. نداشتم رو فضا اين تحمل ديگه. بود سنگين برام هوا. بود آمده بند نفسم راه انگار. خورد مى هم
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 ناراحتى با بنشينم جام سر كه كرد اشاره من به چشماش حركت با كنم ترك رو مجلس دارم قصد بود فهميده مادرم
 .كردم تحمل بود جور هر رو لعنتى فضاى اون و نشستم دوباره

 ديگه. بود شده قفس يه مثل برام بزرگى اون به خونه. برگشتيم خونه به برادرهام و مادر و من و شد تمام مجلس باالخره
 براى جايى بزرگى اين به دنياى توى يعنى گفتم مى خودم با. داد مى آزارم پدرم خالى جاى. نداشت معنايى برام زندگى

 طاقت و سخت قدر اين زندگى و باشه سرمون روى پدرم سايه و بره پيش خوب زندگى شد نمى نيست؟ خونوادهام و من
 بتونه تا كنه كار سختى اين به مادرم بايد چرا بده؟ نشون من به بايد رو زشتش روى فقط زندگى چرا آخه! نباشه؟ فرسا
 و شاد الهه اون ديگه. بود كرده مشغول رو ذهنم دائم كه بود سؤاالتى همه ها اين كنه؟ سير رو هاش بچه و خودش شكم

. داد مى انجام اومد مى گيرش كارى هر ام بيچاره مادر. ديدم نمى كردن شادى براى دليلى ديگه. نبودم هميشه سرزنده
 مى بدم خودم از. باشه خونه خرج كمك تا بافت مى بود كرده بافتن به شروع بود وقت چند كه رو كوچكى قالى هم شبها
 آشنايان و دوستان مزرعه و زمين سر روزها مادر. بكنم اون به تونستم نمى كمكى هيچ و نبودم بلد كارى هيچ چون اومد
 منو با گفتگو حوصله و حال ديگه. اومد مى خونه به كوفته و خسته شب و كرد مى كار كارگرها پاى به پا و رفت مى

 ندارى و فقر از. برد مى خوابش همونجا كه كرد مى خدا خدا و كرد مى گريه قدر اين نمازش سجاده سر بارها نداشت،
 آدم براى جايى دنيا تو "اصال گفتم، مى خودم با. شدم مى حالى به حالى ديدم مى كه رو پول بى آدم جا هر اومد، مى بدم
 مى فكرها اين از و بودم نشسته خونه گوشه قدر اين. بكشه نفس نبايد حتى نداره پول كه آدمى. نداره وجود پول بى

 كم خودش مشكالت كه مادرم. بشينم خونه تو زياد نذاره كه بود گفته مادرم به دكتر. كشيد دوا و دكتر به كارم كه كردم
 .گذشت باد و برق مثل سال يك. بود شده اضافه هم من درد حاال بود،

 دلبازي و دست از نه و بود خبرى هام عمه و عمو هاى گريه از نه ديگه. گرفت پدرم قبر سر رو سالگرد مراسم مادر
 مى آمد و رفت خيلى هم با "قبال كه ام صميمي دوست زهره. كرد مى گريه دل ته از كه بود مادرم اين فقط هايشان
 بود تهران اهل زهره مادر. بودند آمده مراسم به اش خانواده با بودم، كرده فراموشش ديگه پدر مرگ از بعد و كرديم،

 الهه گفت و برد كنارى به و گرفت رو دستم اومد من نزديك زهره. بود آمده ما شهر به زهره پدر با ازدواج از بعد ولى
 "اصال كه: گفت مادرت اومدم ديدنت به من كه ام دفعه چند ياى؟ نمى من ديدن به ديگه چرا شدى افسرده قدر اين چرا
 چرا. نخور غصه قدر اين خدا رو تو. آد نمى بيرون و كنه مى زندانى خودشو اطاق يه توى دائم و كنه نمى صحبت كسى با

 ياى؟ نمى ما خونه قديما مثل ديگه

 ثروت كه اين با كردم نمى تنهايى احساس اون با وقت هيچ كه دوستى. داشتم كه بود صميمى و خوب دوست تنها زهره
. باشه داشته افاده و فيس كه اين يا سره من از او كنم احساس كه كرد نمى رفتار طورى وقت هيچ ولى. داشتند زيادى
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 خونمون به هم ما و رفتند هاشون خونه به همه باالخره. بزنم بهش سرى يه روز يك كه دادم قول بهش جا همون
 به اون اجازه با هم من رفت كار سر مادرم كه فردا گرفتم تصميم. بود كرده مشغول رو فكرم زهره حرفهاى. برگشتيم

 .كردم رو كار همين و برم زهره خونه

 رو در كرد مى كار شون خونه توى كه خانم گوهر زدم، رو در زنگ كردم مرتب خودمو كمى يه رسيدم كه زهره خونه به
 من ديدن با بودند صحبت مشغول هم با كه زهره پدر و مادر شدم، وارد وقتى. كرد استقبال من از خوشرويى با و كرد باز

 باز را در زهره رسيدم زهره اتاق جلو كه همين. رفتم زهره اتاق طرف به احوالپرسى و سالم از بعد. شدند خوشحال خيلى
 گوهر با تا بيرون رفت هم اون و نشستم تختش روى. برد اتاقش به رو من خوشحالى، با و گرفت بغلش تو منو و كرد

 اتاق گوشه استريو دستگاه يك پرچين، دار عكس هاى پرده چرخيد مى اتاقش دور تا دور چشمهام. كنه صحبت خانوم
 حسوديم اون خوشبختى همه اين به "واقعا تزئينات، و گل بخواد دلت تا و صندلى تا دو و ميز يك. بود گذاشته ميز روى
 تكه يك با چايى و ميوه ظرف يك اون توى و داشت دست در كه اى سينى با زهره كه بودم فكرها همين توى. شد مى

 آشپزي داره طور همين صبح از امروز گوهر طفلكي دوني مي: گفت. نشست من روي به رو و شد وارد بود كيك بزرگ
 مي ما خونه به صميميش دوستاي از يكي و خانمش با كنه مي زندگي تهران كه داداشم داريم مهمون امروز آخه كنه مي
 فكر خودم با بود مانده خيلي ظهر به و بود هشت ساعت تازه كردم نگاه ساعت به. خوشحاله قدر چه مادرم بدوني اگه آد،

 .كجا زهره و كجا من آخه. نباشم جا اون من ميان مهمونهاشون وقتي كه برم زودتر كردم

 زهره. كرد مي سفٔتا اظهار پدرم مرگ از اش همه اون و كردم صحبت براش درس از زديم حرف كلي زهره با باالخره
 .داشتم دوست اونو واقعاً من و بود خوبي خيلي خيلي دختر

 بري؟ خواي مي كجا.  ذارم مي من مگه: گفت كه كنم خداحافظي خواستم شد يازده نزديك ساعت باالخره

 .بمونم جا اين شه نمي ديگه و خونه برگردم بايد: گفتم

 نهار ظهر كه: گفتم گوهر به من بموني من پيش شب تا بايد امروز نزن هم حرفش: گفت و كرد هم تو رو اخماش زهره
 .دارم مهمون

 .داريد مهمون ظهر شما باشم، جا اين من نيست درست جون زهره نه: گفتم

 .داداشمه نيستند، غريبه كه ها مهمون: گفت تعجب با زهره

 .كشم مي خجالت وضعم و سر از كه بگم بهش نشد روم. انداختم پايين خجالت با رو سرم
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 و آورد خريده، تازه بود معلوم كه خوشرنگ صورتي لباس يه و رفت لباسهاش كمد سر زود بود زرنگي دختر كه زهره
 بود گرفته رو چشمهام اشك شدم خوشحال خيلي كني؟ مي قبول بدم، تو به اونو كه دارم دوست نپوشيدم هنوز اينو: گفت
 آدم هرچند شي مي چطوري كه ببينم تا بپوش زود ديگه، خوب خيلي: گفت زهره. بوسيدمش و كردم بغل رو زهره

 آستين بلوز يه. بود شده دوخته من خود براي كه انگار كردم تنم رو زهره لباس. آد مي بهش بپوشه چي هر خوشگل
 گلهاي هاش پاچه روي كه گشاد پاچه شلوار يه با داشت ظريفي هاي گلدوزي دورش تا دور كه باز هفت يقه با كوتاه
 .بود اومده باسنم روي تا كه بلند موهايي كردم، شونه رو موهام. بود شده گلدوزي ريزي

 .دختر شدي خوشگل قدر چه من، خداي واي: گفت و زد فرياد تعجب با شد اتاق وارد كه زهره

 زهره. نداشتم لباسهايي جور اين وقت هيچ كه حيف: گفتم خودم با شد نمي باورم آينه توي هم من خود گفت مي راست
 بعد. خنديديم مي دائم خوشحالي از و رسيديم خودمون به كمي يك و زد لبام به رنگ كم روژ و آورد رو آرايشي وسايل

 .بود رفته يادم ها غصه همه انگار. بودم شاد و خنديدم مي طور اين كه بود روزي اولين اين سال يك از

 داداش كه شد معلوم. كرد صدا رو آقا و خانوم بلند صداي با و رفت در دم گوهر. شد بلند شون خونه زنگ صداي يكهو
 زن و داداش با بش و خوش مشغول و رفت پايين سرعت با پله از و كرد باز رو اتاق در عجله با زهره. رسيده زهره

 مي گوش صداشون به اتاق داخل از هم من و بود رفته يادش اتاق توي منو كه بود شده سرگرم قدر اين. شد داداشش
 .رفت يادم الهه من خداي واي: گفت زهره يكهو كه دادم

 .هستند خسته خيلي كه بود معلم. بودند داده لم مبلها رو هال توي مهمونهاشون

 .پايين بيا جون الهه كرد صدا منو زهره

 پدر. كردم سالم و پايين اومدم پله از. كشيدم مي خجالت خيلي. بيرون اومدم اتاق از كه باال اومد مي ها پله از داشت زهره
 با دختر اين واي: گفتند مي خودشون با "حتما. كردند مي نگاه من به تعجب با نديدن حاال تا منو كه انگار زهره مادر و

 .دادم دست اونها با و رفتم مهمانها طرف به. شد نوار و نو يكهو طوري چه ش كهنه لباسهاي

 .بود پايين سرم نشوند خودش كنار منو زهره. بودند خونگرمى و مهربون آدمهاى خودش مثل زهره داداش زن و داداش

 .داره كار قدر چه زدن صورت و سر به آب يك مگه آد؟ نمى بيرون پيمان چرا واى: گفت زهره مادر

 .ديگه بيرون بيا كنى مى چيكار پيمان، پيمان،: زد صدا زهره برادر على
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 چه واى كردم باال رو سرم در شدن بسته صداى با. رفت و كرد من به دارى معنى نگاه بود پذيرايى مشغول كه گوهر
 .كرد معرفى منو سريع هم زهره. شدم بلند جا از ناخودآگاه خوشگلى، جوون

 لكنت شنيدم، نمى چيزى من ولى. هستند برادرم دوست و همكار پيمان هم ايشون و عزيزم دوست جون الهه ايشون
 زيبا، بود جوانى. داشت نمى بر من از چشم لحظه يه هم اون البته. بودم شده طور اين چرا دونم نمى بودم، گرفته زبون

 .است اخالقى خوش و خوب پسر پيمان كه شد معلوم كم كم. درشت چشمانى با بلند قد و چهارشانه

 .بشه نصيبش پيمان مثل شوهرى كه كسى حال به خوش: گفتم خودم با لحظه يك

 آميز شيطنت اى خنده زهره. نياورده رو زنش و اومده تنها چرا پرسيدم زهره از يواشكى. كرده ازدواج "حتما كردم، فكر
 پيمان و كجا من گفتم خودم با ولى شدم خوشحال خيلى زهره جواب از. نكرده ازدواج هنوز راحت خيالت: گفت و كرد
 !كجا

 با. بودم نشسته پيمان كنار نهار ميز سر ولى دونم نمى عمدى يا بود اتفاقى. خورديم هم با همه رو نهار روز اون خالصه
 زهره با هم من. رفتند خودشون هاى اتاق به همه نهار از بعد. باشه من همسر او كاش اى كه كردم مى آرزو وجودم همه
 يه. بود شده بيشتر قلبم تپش انگار بود پيمان پيش فكرم تمامى نبودم صبح الهه اون ديگه من ولى رفتم اتاقش به

 .است چيكاره پيمان اين كه پرسيدم زهره از. داشتم اى ديگه احساس

 زندگى مادرش با حاال و مرده كه ساله چند پدرش ولى كنه مى زندگى تهرون توى و پولداره آدم يه پسر اون كه: گفت
 خالصه. كنه نمى فكر ديگرى چيز به دنيا مال از غير به كه داره بداخالقى و خشك مادر يك خودش عكس بر. كنه مى

 تنهايى به خودش رو پيمان و مرده كه ساله چند شوهرش. بزرگه مالكين از مادرش گفت مى. خواهيه خود زن خيلى
 .كرده بزرگ

 شده عالقمند اش خونواده و پيمان زندگى به جورى يك ولى چرا دونم نمى بود، گرفته ام غصه زهره حرفهاى شنيدن از
 خوردن به رو ما و چيده بيرون رو عصرانه بساط ديدم رفتيم كه بيرون. كرد صدا رو ما گوهر كه بوديم صحبت گرم. بودم

 گرم هم زهره و بودند نيومده بيرون هنوز زهره مادر و پدر. گشت مى پيمان دنبال اش همه چشمام. كرد دعوت عصرانه
 رفتم باغچه طرف به. داد مى آدم به ديگه حال يه باغچه نمناك خاك عطر و ها گل بوى. بود شده برادرش با صحبت
 كسى با يكهو نفهميدم كه بودم خودم افكار غرق قدر اين. زيبا خيلى هاى گل از بود شده پر همه كه سرخ گل هاى چمن
 سريع. كشيدم خجالت چقدر واى. خنده مى كه پيمانه ديدم كردم بلند كه رو سرم. كردم برخورد بهش و شدم رو به رو

 .كردم عذرخواهى
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 اين به دخترى كه بشه طورى اين مگه كنم مى خواهش: گفت خنده با بود هم خوشحال تصادف اين از انگار كه پيمان
 .بكنه من به هم توجهى يه خوشگلى

 طورى اين: گفت و گذاشت موهام الى و چيد رز گل شاخه يه و كرد دراز دست هم بعد. اومد خوشم تعريفش اين از
 .ترى خوشگل

 برداشتم، موهام توى از رو گل شاخه. افتادم راه اش خونواده و زهره طرف به زود و انداختم پايين رو سرم خجالت از
 بودم آورده در پر انگار داشتم اى ديگه حال و حس يه كه من. كرد مى سرمست رو آدم رز گل بوى. كشيدم عميقى نفس
 سرخ قدر چه واى: گفت و انداخت من به نگاهى زهره رسيدم، كه برادرش و زهره پيش. كنم پرواز خواست مى دلم

 .برم بايد ديگه خوبه، حالم آره گفتم و دادم تكان رو سرم خوبه؟ حالت شدى،

 .برى خواى مى كجا: گفت و انداخت من به نگاهى تعجب با زهره

 و مياد مادرم ديگه اآلن. كنم آماده رو شام تا خونمون برم بايد دادم زحمتت حسابى جون زهره نكنه درد دستت: گفتم
 .كنم عوض رو لباسم تا رفتم زهره اتاق سوى به بالفاصله

 كنى؟ مى چيكار: گفت و اومد دنبالم زهره

 .جون زهره ممنون آرم، مى در رو لباست: گفتم

 .من طرف از كوچك هديه يه دادم، خودت براى اونو ديونه: گفت ناراحتى با زهره

 همه با و برداشتم رو لباسهام باشم، كهنه لباسهاى اون با پيمان پيش نداشتم دوست چون شدم خوشحال حرفش اين از
 دور ازش نداشتم دوست كه دلم توى. ديدار اميد به: گفت خاصى لحن يه با رسيدم، كه پيمان جلوى. كردم خداحافظى

 عالقه همه اين شه، مى يعنى كه كردم مى فكر خودم با اش همه م،اومد بيرون زهره خونه از وقتى. نبود اى چاره ولى بشم،
 خونه به كى نفهميدم كه بودم افكارم غرق نه، يا داره من به نسبت رو احساس همين هم اون آيا! ديدار؟ بار يك با

 يك جذاب و درشت چشمهاى اون با اش چهره. بود پيمان پيش ذكرم و فكر همه و داشتم اى ديگه هواى و حال. رسيدم
 .رفت نمى بيرون گوشم توى از قشنگش كلمات و داشتنى دوست و زيبا لحن. شد نمى دور نظرم از لحظه

 فقر كجا، اون نسب و اصل با و پولدار خونواده. كجا اون و كجا تو. بيا خودت به دختر هى دختر،: گفتم خودم به لحظه يك
 باشه، عشقى هم اگر. مياد متوسط خانواده دختر يه خواستگارى به خوشگلى و پولدارى اين به پسر كى كجا، تو فالكت و

 .باشه هوس اون براى شايد منه طرف از فقط
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 سر پشت كه شيرينى روز ياد با و رفتم رختخواب به همه از زودتر. نداشتم غذا خوردن به اشتهايى "اصال شب اون
. بود شده تنگ براش دلم چرا دونم نمى افتادم پيمان ياد كردم باز رو چشمهام كه همين صبح. برد خوابم بودم گذاشته

. ببينم رو پيمان ديگه بار يك شايد تا برم زهره پيش اى بهانه يه به خواست مى دلم رفت، نمى كار به دلم و دست "اصال
 .گذروندم بود جورى هر به باالخره رو روز اون

 .ديدم رو زهره راه توى الهه، راستى: گفت و كرد من به رو شام، خوردن از بعد و اومد كار سر از مادرم شد، كه شب

 به فردا كه گفت. بيرون برى باهاش فردا تو كرد خواهش من از هيچى گفت، چى خوب: گفتم و پريدم جا از يكهو
 .باشى هم تو كه داشت دوست ميرن باغشون

 گذشت خواهد چه فردا كه بودم فكر تو. برد نمى خوابم خوشحالى از شب اون. شدم خوشحال چقدر كه بگم تونم نمى
 وجه هيچ همديگر با ما چون باشم داشته احساسى هيچ پيمان به نسبت نبايد من نه، كه كردم مى فكر خودم با ولى

 .كردم قانع رو خودم هم باالخره. نداشتيم مشتركى

 زهره بيرون برم خواستم مى كه همين. رسيدم وضعم و سر به كمى يه و گرفتم دوش يه شدم، بيدار خواب از زود صبح
 .هستند من منتظر ماشين توى شون همه ديدم اومدم، كه بيرون. كردم خداحافظى مادرم با و شدم خوشحال دنبالم اومد

 عكس به كنم دور ازش خودمو خواستم مى كه چى هر بريم پيمان ماشين با تو و من بيا شده پر كه ما ماشين: گفت زهره
 .شد مى

 كلمه يك حتى رفتيم كه زهره باغ تا. داد رو سالمم جواب خوشرويى با هم پيمان كردم، سالم و كردم باز رو ماشين در
 .كرد مى صحبت ريز يك زهره ولى. نزدم حرف هم

 .ناراحتيد شديد همراه ما با كه اين از نكنه ساكتيد قدر اين چرا خانم الهه: گفت پيمان يكهو

 .بگم چى ندارم گفتن براى حرفى آخه. خوشحالم ام خيلى حرفيه؟ چه اين من خداى واى: گفتم عجله با

 .بگو خودت از خوب: گفت پيمان

 برادرم دو و من كرده فوت كه ساله يك پدرم. كنيم مى زندگى تر پايين زهره خونه از محله تا چند ما: گفتم مقدمه بدون
 تنها ما كنند، مى زندگى هم با همسايه تا چند همه كه مون محله هاى خونه عكس بر و كنيم مى زندگى تنها مادرم با

 .همين شده تموم سالم هفده بدونيد خواهيد مى سالم و سن از اگه و هستيم
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 بودم شده صحبت مشغول تازه. گفت رو شون همه نامه شجره دقيقه يك توى كه اين واى: گفت و كرد بلندى خنده زهره
 .رسيديم باغ مقابل كه

 مشغول كسى هر شديم پياده كه ماشين از رفتيم باغ داخل به. كرد باز رو باغ در ماشين بوق صداى شنيدن با باغبونشون
 مشغول هم گوهر و نشستند بودند، كرده آماده براشون "قبال كه جايى بالكن، روى زهره برادر زن و مادر. شد كارى
 زهره پدر. بزنيم دورى يه باغ توى تا افتاديم راه هم زهره و من و كردند آماده رو كباب بساط هم آقايون. شد پز و پخت
 خودمون راه به و جان پدر چشم: گفت بلندى صداى با زهره بخوريم، صبحانه خواهيم مى چون نشيد دور زياد كرد صدا
. بگو چى؟: پرسيدم نگرانى با گى؟ مى راستشو بپرسم، ازت چيزى يه الهه: گفت زهره رفتيم راه كه كمى يه. داديم ادامه
 با بود؟ برده درونم اسرار به پى اون كه بودم كرده كارى چه يعنى بودم، شده دستپاچه دارى؟ دوست رو پيمان تو: گفت

 من به پيمان چيزهايى يه راستش. نگو دروغ: گفت زود! مگه طور چه نه، زنى مى حرفها چه زهره واى: گفتم دستپاچگى
 كسى هر به دل كه نبوده آدمى پيمان راستش: گفت شده؟ چى مگه چى؟: پرسيدم كنجكاوى با. بگم بهت بايد كه گفت
 ولى دادند، نشونش هم رو اعيون دخترهاى از خيلى بگيره براش خوب دختر يك كه بود كرده سعى خيلى مادرش. ببنده
 نمى ولى بودم، دار غصه دلم توى كه اين با. گرفته خيلى رو تو چشمش كه اين مثل حاال اما نكرده، پسند رو كدوم هيچ
 .شدم خوشحال قدر اين حرف اين از چرا دونم

. باشى بايد تو فقط اون باشه، داشته همسرى روزى يه باشه قرار اگر گه مى و داره دوست را تو اون راستش: گفت زهره
 چيه؟ اون به راجع تو نظر بدونه خواد مى. كنم صحبت تو با تا خواسته من از

 .بود اومده بند زبونم لحظه يه

 بگم زهره به شد نمى روم هم طرفى از بودم گفته دروغ كه ندارم، دوستش كه گفتم مى اگه بگم بايد چى كه دونستم نمى
 پايين رو سرم. نه يا دارى دوستش كه بگو بده منو جواب پس خوب: گفت! حرفيه چه اين جون زهره نه: گفتم نه؟ كه

 چى خودت با تو يعنى نكنه درد دستت: گفت ناراحتى با زهره. نزنى حرفى كسى پيش بده قول زهره: گفتم و انداختم
 شما خونه توى كه روزى اون از بخواى رو راستش نشو، ناراحت من دست از جان زهره ببخشيد: گفتم زود. كنى مى فكر

 چه آد، مى بند زبونم لرزه مى پام و دست بينمش مى كه وقتى اونه، پيش فكرم همه شده؟ مرگم چه دونم نمى ديدمش
. خوريم نمى هم درد به اون و من جون زهره خوب ولى. كنم مى فكر اون به اش همه بره، نمى خوابم شبها بگم، طورى

 تون، خانوادگى تفاوتهاى براى فقط چرا، ديوونه: گفت زهره. كنم بيرون سرم از رو فكرش كنم مى سعى دارم هم من
 .دارم مرفهى زندگى شماها مثل هم من كه كنه مى فكر. دارم زندگى جور چه من دونه نمى كه اون آره: گفتم
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 تونستم نمى و كردم مى گريه دل ته از "واقعا. كردم گريه هاى هاى و گذاشتم زهره پاى روى رو سرم رسيدم كه جا اين
 رو عشقم داشت كه بود لعنتى فقر اين معمول طبق هم باز و بودم شده عالقمند پيمان به "واقعا چون. كنم كنترل رو خودم

 ببين. نكن گريه نداره، غصه كه اين كنى مى گريه چرا جان الهه: گفت و گرفت باال رو سرم زهره. گرفت مى من از
 .كرديم دير خيلى. دنبالمون ميان اآلن بريم تا پاشو، پاشو، شده سرخ صورتت شده قرمز چشمات

 من دل توى شادى براى جايى انگار. بودم غمگين دلم ته ولى زدم صورتم به آبى رسيديم، كه باغ وسط آب جوى لب
 هاى خنده صداى. بدم نشون خوشحال رو خودم كردم سعى شنيدم، رو زهره برادر على و پدر صداى كه همين. نبود
 رو ام غصه اين، و شد مى برابر صد دلم توى محبتش شنيدم، مى بيشتر رو صداش چى هر رسيد، مى گوش به پيمان
 .كرد مى بيشتر

. بود كرده پر رو باغ تمام كباب بوى. شد سرد كبابها ديگه، بياين بودين كجا: گفت مى كه آمدم خود به على صداى با
 سينى توى كباب تا چند زود. شده خيره من به ديدم كردم باال رو سرم و نشستم كه همين. بود نشسته على كنار پيمان

 غذا قدر اين كه انگار من ولى چيه؟ نظرتون ببينم بخوريد هم ما دستپخت از: گفت و آورد زهره و من جلوى و گذاشت
 دست با زهره. گذاشتم دهنم توى رو كبابها از كوچك لقمه يك اشتهايى بى با. بودم سير سال يك تا كه بودم خورده
 كه وقت هر خدايا. كنه مى نگاه من به ناراحتى با و رفته هم تو اخمهاش پيمان ديدم گرفتم باال رو سرم. زد پام به يواشكى
 .گرفت مى تش آ قلبم انگار كردم مى نگاهش

 به بذار باشم خودم حال تو بذار جون، زهره نه: گفتم. كنه صحبت باهات خواد مى پيمان: گفت زهره خورديم، كه صبحانه
 .بميرم خودم درد

 طرف به و شدم پا نگيره، ام گريه اونا پيش كه اين خاطر به بود گرفته رو گلوم راه بغض. بود كرده پر رو چشمهام اشك
 به. كردم گريه به شروع و گرفتم صورتم جلوى رو دستهام تركيد بغضم ناگهان شدم دور اونها از كه كمى. افتادم راه باغ
 .كردم مى نفرين خودم هاى شانسى كم و ها بدبختى تمام

 صحبت باهات رو در رو دارم دوست كن صبر لحظه يه خانم الهه: گفت مى كه شنيدم را پيمان صداى سر پشت از ناگهان
 .كنم

 آقا نگيد "لطفا: گفت ناراحتى با. بزنم شما با كه دارم حرفى چه من پيمان آقا: گفتم و ايستادم و زد خشكم لحظه يك
 دارم دوستت عزيزم الهه الهه،: گفت و گرفت دستهاش تو رو دستام دروايسى رو هيچ بدون. كن صدا پيمان منو پيمان،
 .زياد خيلى خيلى
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 اونو منم آخه تركيد بغضم يكهو. بودم شده خشك چوب يك مثل كردم، مى نگاهش بر و بر و بودم وايستاده طور همين
 وقتى. كردم گريه به شروع و انداختم بغلش توى رو خودم نبود، هم به ما رسيدن براى راهى ولى. داشتم دوست خيلى
 بگم، طورى چه آخه دونى مى پيمان: گفتم. شده زيباتر اشكهاش زير اش مردونه صورت اون ديدم گرفتم باال رو سرم

 ناراحتى با برسيم، هم به تو و من كه نيست راهى ولى دارم، دوست را تو هم من: دادم ادامه بعد. شه نمى روم راستش
 .كنم خوشبخت رو تو كه دم مى قول تو به من. كنم مى خواستگارى مادرت از رو تو من چرا،: گفت

 تو و من. نيستند راه به رو تو خونواده مثل من خونواده. ندارى خبر من زندگى از كه تو آخه جان پيمان: گفتم ناراحتى با
 پس كنند نمى موافقت ازدواج اين با تو خونواده دونم مى بسازم، و بسوزم خودم بدبختى با بذار كنيم فراموش رو هم بايد

 .نكنى فكرشو ديگه كه بهتره

 كاشكى كردم آرزو دل ته از و كرد مى آرومم حرفهاش. آرم مى دست به را تو من شده كه طورى هر نه: گفت پيمان
 .بشه مبدل حقيقت به حرفهاش

 كمى تا بذاره تنها منو كه خواستم پيمان از و دادم رو جوابش كرد مى صدا منو كه اومد مى باغ طرف اون از زهره صداى
 رسيد من نزديك به كه زهره. ذارم نمى تنهات وقت هيچ دم مى قول بهت: گفت رفت، مى كه طور همان پيمان. كنم فكر
 .گشتم دنبالت قدر چه دختر بودى كجا: گفت

 كرديد؟ صحبت هم با نبودى، هم تنها كه اين مثل ناقال: گفت زهره بودم جا همين هيچى: گفتم و دادم رو جوابش خنده با
 تونم نمى اون بدون كه كنم مى احساس بخواهى رو راستش زهره،: گفتم و انداختم پايين رو سرم نه؟ يا رسيديد توافق به

. كنم تكيه بهشم بتونم كه هست مردى كنم مى فكر كرده جلب خودش به رو اعتمادم ولى چرا، دونم نمى. كنم زندگى
 زهره. هست جا اين كى تا زهره، بگو حاال خوب. باشه هام ناراحتى و ها غصه تمام براى خوبى گاه تكيه كنم مى فكر
 تو كه تعريفى اون با مادرش كنى مى فكر: گفتم زهره به. گرده مى بر برادرم همراه هم بعد هستند روزى ده يه: گفت
 كن ولش كنه، راضيش بتونه پيمان شايد دونم، نمى: گفت و داد تكان سرى زهره كنه؟ موافقت ما ازدواج با كردى ازش
 حالمون گرمه، و گرفته آفتاب خيلى جا اين بريم تا شو بلند. شه مى درست كه... انشاءا. ميشه همون بخواد خدا چى هر
 .داشتم عجيبى دلشوره يه دلم ته و رفت نمى يادم پيمان حرفهاى ولى افتادم راه زهره همراه. پاشو شه مى بد

 به تنى يه خودشون قول به يا كنند شنا تا بودند رفته باغ انتهاى استخر به زهره پدر و پيمان و على. بود پيمان پيش دلم
 ها خونه جلوى باغبونشون رو گلها انواع مختلف، هاى ميوه از بود پر. بود صفا با و بزرگ خيلى زهره پدر باغ. بزنند آب

 كرده پهن قاليچه تا چند يه باغ وسطهاى و بود كرده آماده رو چايى و عصرانه بساط گوهر بود، شده عصر. بود كاشته
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 شوخى هم با اومدند مى كه دور از. اومدند آقايون كه بوديم نشسته جا اون مون همه. نگو كه بود صفا با قدر اين. بودند
 .خنديدند مى و كردند مى

 مون همه. بيفتيم راه و بخوريم رو مون عصرونه نشده تاريك كه هنوز تا جا اين بياييد: گفت و كرد صداشون زهره مادر
 شده عالقمند پيمان به قدر اين. خنديديم مى و گفتيم مى بوديم نشسته صفا با فضاى اون تو زيبا، غروب اون تو هم دور
 راه خونه طرف به زودتر تا شد كارى مشغول كسى هر عصرانه خوردن از بعد. مردم مى "حتما بمير گفت مى اگه كه بودم
 بار يه. كرد مى جور و جمع رو خودش وسايل گوهر. گذاشت ها ماشين عقب صندوق تو رو ميوه سبدهاى على. بيفتيم
 نه: گفتم. ناراحتى باز كه تو الهه: گفت بود كنارم كه زهره. كنم وداع زيبا باغ اون با تا رفتم گل هاى چمن طرف به ديگه
 .دعوتت اين از ممنون گذشت خوش خيلى من به امروز جان زهره

 ها ماشين واى اى: گفتم. كرده صحبت تو به راجع مادرم و پدر با اون. من نه بود پيمان دعوت البته: گفت و خنديد زهره
 تو به تقديم: گفت و گرفت من جلوى و چيد قرمز رز گل تا چند و كرد دراز رو دستش پيمان. گذاشت تنها رو ما و رفت
 .خندون و باشى خوشحال هميشه دارم دوست نباش گرفته قدر اين عزيزم،. ترى زيبا ها گل همه از كه

 مونده كه هم پيمان و زهره و من. بود افتاده راه زهره پدر ماشين. افتاديم راه ماشين طرف به هم با و گرفت رو دستم
 .كرديم خداحافظى باغبون با و شديم سوار بوديم

Post 

 معين از دلنشين آهنگى كرد، روشن رو ضبطش. نشست عقب صندلى هم زهره نشستم كه من كرد، باز رو جلو در پيمان
 شده من مال پيمان ديگه كه انگار كردم مى سبكى احساس. افتاديم راه كه بود شده تاريك "كامال هوا ديگه. خوند مى رو
 با. برد خوابم كى نفهميدم كه بودم فكر توى قدر اين گفت نمى چيزى هم زهره دادم تكيه صندلى به رو سرم. بود

 .رسيديم كى واى: گفتم اومد يادم تازه افتاد، پيمان به كه چشمم. هستم كجا دونستم نمى شدم بيدار ترمزدستى كشيدن

 .بوديد خسته خيلى كه اين مثل خوابيديد دوتاتون هر ها خانوم بله: گفت پيمان

 فهميد مى رو چيز همه چشمهام از انگار كنم خداحافظى پيمان با اومد نمى دلم. بود خواب هنوز زهره برگشتم كه عقب به
 مادرمم اگر حتى كه دارم عالقه بهت بقدرى. نكن فكر هم قدر اين. بده قول نه؟ مگه بينيم مى رو همديگر هم باز: گفت

 .نيست مهم برام كنه، مخالفت
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: گفت و در دم گذاشت و بيرون آورد ماشين عقب صندوق از ميوه سبد تا چند پيمان. پايين اومدم و كردم خداحافظى
 زدم كه در. كردم تماشا رو رفتنش و وايستادم. رفت و نشست ماشين توى و كرد خداحافظى من با هم بعد برسون، سالم
 .بردم حياط داخل به رو ميوه سبدهاى كرد باز درو مادر

 گذشت؟ خوش خوب: گفت مادر

 .بود خالى خيلى جات آره: گفتم

 .آوردند در بال خوشحالى از افتاد ها ميوه به چشمشون تا هام داداش طفلك

 و بره پيمان اگه گفتم مى خودم با شدم مى ديونه داشتم. نداشتم پيمان ديدن براى اى بهانه هيچ من و گذشت روز چند
 اعيونى زندگى يه به و كنم مى پيدا نجات بدبختى و فقر از دارم كه بودم خوشحال. شم مى ديوونه من چى؟ برنگرده ديگه
 مى كور چشمهاشون حسادت و ناراحتى از ديدند مى رو پيمان اگه داشتم حتم. كنم كم رو عموها دختر اون روى تا رم مى
 طفلك. رم مى زهره ديدن به فردا من كه گفتم مادرم به گذشت، مى پيمان و من ديدار از كه بود روز سه درست. شد

 سر مرغ يه مثل خونه توى كه بود ديده. گفت نمى چيزى و كرد مى منو حال مراعات فقط چيز، همه از خبر بى مادرم
: گفتم گوهر به نبود كسى هال تو شدم داخل كرد باز رو در گوهر زدم در رفتم، زهره خونه به وقتى فردا. شدم كنده
 .كجاست زهره

 .كنند خريد بازار رفتند مهموناشون با آقام و خانم. باالست خانم زهره: گفت

 خاطر به حداقل! كردى ما ياد عجب چه بابا: گفت خوشحالى با كرد باز رو در زهره زدم رو زهره اتاق در و رفتم باال
 .بزن سر ما به بيشتر شده كه پيمانم

 رفته؟ كجا خان پيمان خوب: گفتم

 دلتنگ قدر چه دونى نمى. تون خونه در اومد مى بودم نگرفته رو جلوش اگه ديروز. شه مى ديوونه داره دختر، واى: گفت
 .تهران ميرن فردا دونى مى آخه. شده تو

 .هستند روزى ده گفتى كه تو: گفتم شد، خراب سرم روى دنيا انگار

 .برگرده زود پسرش كه داره دوست پيمان مادر كه اين مثل ديگه: گفت
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. ديدم مى پيمان و خودم بين ما ديوار يه مثل اونو. لرزيد مى تنم اومد مى كه مادرش اسم. من بد شانس و من به لعنت آه
 شنيدن با. داشتند كار بيرون هنوز كه اين مثل ها خانوم ولى اومدند پيمان و على و زهره پدر گذشت، ساعتى نيم باالخره
 ها پله از خوشحالى با بود زده خشكش من ديدن با كه پيمان رفتم بيرون و كردم باز رو در. شد پاره دلم بند پيمان صداى

 چيزى و كردم اى خنده كردى، فراموش منو ديگه خوب بود شده تنگ برات دلم قدر چه الهه واى: گفت و اومد باال
 .نگفتم

 و بيرون كشيد رو كادو دوتا كادوها توى از. بود كرده خريد هم كارگرشون و آشپز مادر، براى بود گرفته كادو عالمه يك
 صدا پيمان رفتم زهره اتاق طرف به و گرفتم را كادوها و كردم تشكر. بپسندى كنه خدا گرفتم تو براى رو اينها: گفت
 .كنم صحبت باهات خوام مى بيرون، مياى دقيقه يه الهه: گفت و كرد

 بود گرفته دلم. بودم ناراحت خيلى بود مسافر فردا پيمان كه اين از. رفتيم حياط بداخل پيمان همراه و گذاشتم را كادوها
 .كنم گريه داشتم دوست و

 .رم مى فردا من جون الهه: گفت پيمان

 .كردم گريه به شروع رودروايسى هيچ بدون. تركيد بغضم حرف اين گفتن با

 يه آم مى. مونى مى منتظرم كه بده قول. كنم مى صحبت مادرم با رم مى رم، نمى هميشه براى ببين الهه الهه،: گفت پيمان
 .مردونه قول يه الهه، دم مى قول برمت، مى خودم با و گيرم مى برات عروسى

 و آورد در براق هاى نگين با كوچك و ظريف گردنبند يك كرد جيبش توى دست ره نمى يادم وقت هيچ حرفهاش اين
 گرونى اين به هديه تونم نمى نه: گفتم و بردم عقب را دستش مون، عروسى هديه اولين اين: گفت و گرفت من طرف به
 .كنم قبول رو

 .كنم مى خواهش: گفت

 .خريده برام كى بگم بدم، چى رو مادرم جواب: گفتم

 .خريده برات زهره بگو هم اين براى. "بعدا كنم، روبراه رو كارها من تا نگو چيزى مادرت به من به راجع "فعال: گفت

 از زودتر و برداشتم رو كادوها. برگرده زود و نذاره تنها منو كه داد قول من به و انداخت گردنم به رو گردنبند پيمان
 كه وقتى و بود كرده تعجب قيمتى گرون اون به كادوهاى ديدن با مادرم برد نمى خوابم شب اون. اومدم خونه به هميشه
 .كرد دعاشون قدر چه طفلك. خريدند برام مادرش و زهره: گفتم پرسيد،
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 نزديك به زدم بيرون خونه از و شدم آماده بود اونها رفتن نزديك! واى بود هفت ساعت شدم، بيدار خواب از كه صبح
 .كردم احوالپرسى و سالم و رفتم جلوتر. وايستادن بيرون همشون ديدم رسيدم، كه زهره خونه

 .اومدى موقع خوش چه رفتن مى داشتند: گفت زهره

 اين براى پدرش و كرد مى گريه زهره مادر. رفتند و نشستند ماشين توى خداحافظى و روبوسى از بعد همسرش و على
 رو اشكهام جلوى تونستم نمى ديگه اومد من طرف به و كرد خداحافظى زهره با پيمان. برد خونه به اونو كنه آرومش كه

 .بگيرم

 .ندارم رو كسى تو از غير به من نكنى فراموش منو خدا رو تو پيمان: گفتم

 تونى مى داره منو تلفن خانم زهره. گردم مى بر عروسى هاى هديه با ديگر دفعه نكن، گريه: گفت و كرد آروم منو پيمان
 .نزنى زنگ خونه به. كارم محل به فقط ولى بزن، زنگ من به كنم مى خواهش. باشى تماس در من با

 دورى روزهاى كه واى. ريختم اشك و وايستادم پيچيد خيابون پيچ توى ماشين كه جايى تا رفت و شد ماشين سوار بعد
 .گذاشت مى دير قدر چه و بود سخت قدر چه

 كى كه پرسيدم مى ازش وقت هر كنم صحبت باهاش تلفنى بار دو بودم تونسته فقط من و بود رفته پيمان كه بود ماه يك
 بهت چيزى يه الهه راستش: گفت كردم مى صحبت زهره با كه روز يك. نكرده صحبت مادرش با هنوز گفت مى آى؟ مى
 .شى نمى ناراحت بگم

 .بگو نه،: گفتم

 ازدواج هستند تر پايين خودشون از كمى حتى كه خانواده يك با پسرش كه نيست راضى عنوان هيچ به پيمان مادر: گفت
 اين مادرش. ديده اونو كجا و كى؟ كه نگفته شهرستانهاست، از يكى اهل كه داره دوست رو دختر يه كه گفته پيمان. كنه
 .كنه بيرون خونه از اونو بوده مونده كم كه شده ناراحت قدر

 فراموش رو پيمان بايد يعنى چى؟ يعنى. شدم مى ديوونه داشتم بودن تركونده بمب سرم توى انگار حرفها اين شنيدن با
. شدم بيهوش و رفت سياهى چشمهام برم، خونمون به تا شدم بلند. رفت مى گيج سرم. بود بازى يه اش همه يعنى كنم،
. كرد مى گريه سرم باالى زهره. بودند خوابونده منو و بودند گرفته رو بغلهام زير زهره و گوهر اومدم هوش به وقتى
 .كردم باز رو چشمهام پاشيد آب صورتم توى گوهر

 !شد چى جون الهه بده مرگم خدا: گفت زهره
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 .بود شده بهتر حالم كمى يك داد من به و آورد جلو رو قند آب ليوان گوهر

 .كنم فراموشش كه خواسته پيمان يعنى: گفتم زهره به

 كه گفته. كنى درك اونو موقعيت هم تو كه خواستم نكشى، عذاب قدر اين كه گفتم بهت رو اين من جون، الهه نه: گفت
 .نكن ناراحت رو خودت خدا رو تو كنه مى درست را كارها همه و گرده مى بر

 .كردم تعجب بود خونه مادرم هميشه عكس بر برگشتم، خونه به. شدم آروم كمى يه حرف اين با

 اومدى؟ زود چه: گفتم

 .داريم مهمون شب برسم خونه بر و دور به كم يه اومدم: گفت

 كيه؟: گفتم

 .آن مى ما خونه به اسماعيل حاج زن خانم نرگس: گفت

 چرخيد مى سرم رو دنيا. كشيدم دراز و رفتم اتاق به توجه بى. ميان كارى چه براى و چرا بپرسم نداشتم حوصله "اصال
 كرده آماده شيرينى و ميوه و كرده جارو و پاشى آب رو حياط مادر. شدم بيدار غروب نزديك. برد خوابم كى نفهميدم

. كرد باز را در ترم كوچك برادر حسن رسيد، مى گوش به كه بود حياط در كلون صداى. بود گذاشته تخت روى و بود
 .نشستند حياط توى جا همون و شدند حياط وارد ديگه نفر چند همراه به اسماعيل حاج و خانوم نرگس

 .بيار چايى هم تو برم، مى رو ها دستى پيش من الهه،: گفت و اومد مادر

 چايى يكى يكى احوالپرسى و سالم از بعد بردم و گرفتم دست در رو چايى سينى. نگو كه بودم دار غصه و حال بى قدر اين
 .بودمش نديده خانوم نرگس با حاال تا من و بود غريبه كه بود هم جوون پسر يه اونها توى كردم تعارف رو ها

 حرفهاى. بودم كرده پتو زير رو سرم و رفتم اتاق به من و كرد مى پذيرايى مهمونهاش از مادرم. رفتم آشپزخونه طرف به
 حوصلگى بى با رسيد گوشم به كرد مى آمد خوش رو مهمانهاش كه مادر صداى. كرد مى صدا سرم توى پتك مثل زهره
. برم خوشگلم دختر تو قربون: گفت و باال اومد و آورد در رو چادرش خوشحالى با مادر وايستادم ايوون روى و شدم بلند
 .بود طور چه ببينم بگو

 بود؟ طور چه چى: گفتم بودم شده گيج
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 .اومدن تو براى نيومدن كه من خواستگارى به اونا كجاست حواست. دختر تو دست از واى: گفت مادرم

 .شد خراب سرم روى دنيا حرف اين با

 .خواستگارى اومده كى چى،: گفتم

 نديدي؟ اونم نه، يا ديدى كه بود اسماعيل حاج همراه كه پسرى اون ببين: گفت

 .خوب ديدمش، چرا: گفتم

 زمين تا چند و داره باغ يه زحمتكشيه، و خوب پسر. كنند مى زندگى روستا توى. خانومه نرگس خواهر پسر اون: گفت
 .كنه مى كار ها زمين همين روى و پدرشه مال كه

 .چى يعنى كه خوب: گفتم و كردم مادرم به رو ناراحتى با. بكوبم ديوار به رو سرم خواست مى دلم

 كه هاست بچه عموى ما بزرگتر گفتم بهشون. باشند جواب منتظر قراره. پسنديدن رو تو اونا خوشبختانه: گفت مادرم
 .كنم صحبت هم اون با بايد

 به لعنت اى. پسنديدند منو اونا كه بود خوشحال قدر چه مادر. نبود مهم "اصال من نظر و بود شده تموم چيز همه گويى
 خواست مى خدا از مادرمم. نبود خبرى منال و مال از و نداشت ما از كمى دست هم اونا خانواده آخه. من سياه بخت و من
. كجا پيمان و كجا اون اومد مى نظرم پيش پسره قيافه. برد نمى خوابم "اصال رفتم اتاقم به ناراحتى با. بشه كم خور نون يه

 به تونستم نمى شدم مى ديوونه داشتم كردم مى كار چه بايد خدايا. كجا پوش شيك پيمان و كجا اون پوشيدن لباس
 حال تونست نمى كسى. بشه راضى مادرجونش تا بمونم منتظر خوام مى و دارم دوست رو ديگه يكى من كه بگم مادرم
 .شب اون بود نشدنى تموم و سخت و طوالنى شب چه. كنه درك منو

 .رفت بيرون و كنم صحبت باهاش تا رم مى اصغر عمو خونه به من الهه: گفت مادرم صبح

. نداشتم رو جرأتش ولى بكشم رو خودم خواست مى دلم. بودم شده درمونده باشد رسيده بست بن به كه آدمى مثل
: گفتم مى دلم به رفتم مى اونور و ور اين اش همه بودم كالفه اومد مادرم كه وقتى تا ترسيدم، مى خيلى مرگ از راستش
 زندگى يه آرزوى و باداباد چه هر كنم مى ازدواج دهاتى پسره همين با و كنم مى بيرون سرم از رو پيمان فكر كن ولش
 .كنم زندگى بدبختى تو بايد و فقيرم خانواده يك فرزند من. برم مى گور به رو خوب
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 ديد منو تا غذاست پختن مشغول آشپزخونه توى ديدم آمدم كه پايين. اومده مادرم كه فهميدم در صداى با باالخره
 تا چند اون نخورى غصه داداش زن گفت گفتم، بهش كه همين رو اصغر عمو بده خيرش خدا. زدن حرف به كرد شروع
 با خوبيه پسر شناخت، گفتم كه همين هم رو پسره. گذاشتم كنار پولشو من بخرى الهه براى خواى مى كه اى تكه

 .بود شده تموم چيز همه يعنى چرخيد مى سرم دور دنيا. ياد نمى گيرمون اين از بهتر داريم ما كه شرايطى

 برى كه تو... انشاءا. هستيم منتظرشون برون بله واسه جمعه شب ديگه هفته كه دادم پيغوم خانوم نرگس به: گفت مادرم
 .شه مى راحت خيالم منم زندگيت، و خونه سر

 طرف يه از پيمان طرف يه از. هستم كجا كه فهميدم نمى "اصال كرد مى صدا سرم توى پتك ضربه مثل مادر هاى حرف
 ديگه. خوردم زمين به محكم نشد نخورم، زمين كه بگيرم جايى يه رو دستم اومدم تا كرد مى ام ديوونه داشت اتفاقها اين

 ايستاده تختم دور هم اصغر عمو و مادر. خوابيدم تخت روى بيمارستان تو ديدم كردم، باز كه چشم شد چى نفهميدم
 !شد؟ چى گلم دختر واى. كرد باز رو چشمهاش كرد، باز: گفت خوشحالى با مادرم كردم، باز رو چشمهام كه همين بودند

 جا؟ اين آوردين رو من چرا خوبه حالم مادر، نيست چيزى: گفتم

 و كردم خبر رو اصغر عمو هم من كردى نمى باز رو چشمهات كردم صدات چى هر زمين خوردى وقتى: گفت مادر
 .بيمارستان آورديمت

 .نه يا بهترى بگو حاال خانوم عروس خوب: گفت اصغر عمو

 .كردم مى مرگ آرزوى دل در ولى بهترم: گفتم سر عالمت با بودم، متنفّر خانوم عروس كلمه شنيدن از

 .مونم مى پيشت خودم من باشى، جا اين رو امشب بايد كه گفته دكتر: گفت مادر

 .ها بچه تنهان برو تو. بمونه پيشم زهره امشب بذار جا اين بياد بگى زنى مى زهره به زنگ يه مادر: گفتم

 زد صورتش به محكم دستش با من ديدن با. اومد زهره بعد ساعت يك. رفت و كرد خداحافظى بعد و عزيزم باشه: گفت
 .بدم جواب تونستم نمى شده چى گفت مى چى هر. كردم گريه به شروع آن يك الهه؟ شده چى: گفت و

 و اومدم نمى خونتون روز اون كاش شدم بيچاره ديدى زهره: گفتم شدم آروم كمى و كردم رو هام گريه خوب كه بعد
 .اومد نمى سرم بالها اين ديدم نمى اونو اگه شايد. ديدم نمى رو پيمان

 شده؟ چى مگه چرا،: گفت
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 .باشيم داشته برون بله قراره ديگه هفته جمعه شب كه گفتم و كردم تعريف براش رو جريان باالخره

 بگم؟ پيمان به كنم چيكار گى مى خوب: گفت مونده واج و هاج زهره

. كنم زندگى تونم نمى پيمان بدون خدا به زهره. كشم مى رو خودم من بدن پسره اين به منو اگه زهره، دونم نمى: گفتم
 تكليف من حداقل ديگه نياد اگرم ياد مى باشه داشته دوست منو "واقعا اگه. بگو بهش رو جريان بزن زنگ پيمان به

 .بالتكليفى اين از شدم خسته. دونم مى خودمو

. گذروندم بود كه جور هر رو لعنتى شب اون. بده من به رو خبرش و بزنه زنگ پيمان به فردا كه داد قول من به زهره
 از برام كه اى خونه چه. اومدم خونه به مادرم همراه به هم من و بگيره تماس پيمان با تا رفت شون خونه به زهره صبح

 به كارم آخرش دونستم نمى. بخورم غذا تونستم مى مگه ولى بود كرده درست سوپ برام مادر. بود شده بدتر زندون
 اين فكر در دائم مادرم. بده من به پيمان از خبرى يه و بياد كه بودم زهره راه به چشم اش همه بعدازظهر. كشه مى كجا
 .شدم بلند شنيدم رو حياط در صداى تا. بشه حفظ آبرومون "مثال كه بكنه چيكار جمعه شب بود

 .رى مى كجا بشين: گفت مادر

. كرد مى صحبت حسن با كه شنيدم مى رو زهره صداى. كرد باز را در حسن. كن باز درو برو! حسن: گفت برادرم به بعد
 كنار حالم پرسيدن از بعد و كرد سالم زهره. آورد اتاق به اونو و كرد احوالپرسى و سالم زهره با و رفت بالكن روى مادرم
 .رفت بيرون اتاق از چايى آوردن براى مادر. نشست من

 .شم مى ديوونه دارم ديگه، بگو! خبر؟ چه خوب: گفتم زهره به و شدم بلند

 كنه زندگى تونه نمى تو بدون هم اون دونى مى آخه شد ناراحت خيلى فهميد جريانو وقتى پيمان زدم، زنگ: گفت زهره
 رو ديگر هم كجا و ساعتى چه كه دم مى خبر تو به من. ياد مى جا اين به فردا كه گفت. ترسه مى مادرش از خيلى فقط

 .ببينيد

 .كنه صحبت مادرم با و بياد خواد نمى مگر زهره: گفتم

 .شه مى روشن چيز همه بياد كه خودش نكرد صحبت زياد من با دونم نمى: گفت زهره

 براى منو عروسى جريان تاب و آب با مادرم شه؟ مى مگر چى يعنى! خدايا. شديم ساكت دو هر اتاق به مادر ورود با
 مونده لعنتى شب اون تا ديگه روز شش. كرد دعوت جمعه شب براى هم رو خونوادش و اون و كرد مى تعريف زهره
 ديدم مى رو پيمان فردا كه اين از برد، نمى خوابم شب. گذاشت تنها سؤال تا هزار با منو و رفت شون خونه به زهره. بود
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 خونمون به زهره كه بود ظهر نزديك. شد صبح باالخره. نگران گيره، مى تصميمى چه پيمان كه اين از و بودم خوشحال
 بهتر هم من حال براى شايد بزنيم دورى يه و بريم بيرون هم با زهره و من بده اجازه تا كرد خواهش مادرم از و اومد
 .اومدم بيرون زهره با و شدم آماده عجله با. كرد قبول مادرم. باشه

 كجاست؟: گفتم بستم، رو حياط در كه همين

 كى؟: گفت زهره

 نيومده؟ مگه. ديگه گم مى رو پيمان: گفتم

 ديدم مى درست بله، كرد خيابون طرف اون به اى اشاره زهره رسيديم كه سركوچه. رفت مى راه سرعت با خيلى زهره
 افتاد پيمان به چشمم و نشستيم ماشين توى كه همين. شديم ماشين سوار و رفتيم طرفش به دوتايى بود پيمان ماشين اون

 .باشه ديده زندگيشو ناجى كه آدمى مثل. گرفت ام گريه

 .كنى مى گريه دارى كه باز: گفت و كرد سالم خنده با پيمان

 .باشيم جا اين نيست درست. بيفت راه پيمان: گفت زهره

 .كردم صحبت به شروع گريه با نبود مهم برام "اصال يعنى كجا دونم نمى ولى افتاد راه پيمان

 ديگه! نه؟ بود حرف اش همه. كنم مى بل و كنم مى ال و ميام مادرم با كه كشه نمى طولى گفتى كه تو وفا بى پيمان آقا
 !نه؟ نيست مهم برات الهه

 .كنيم مى صحبت هم با دارم نگه برسيم جايى يه بذار الهه، كنى مى قضاوت زود دارى باز: گفت پيمان

 فراموش پيمانو و بشم اى ديگه مرد همسر تونم مى طور چه كه كردم مى فكر خودم با بود شده تنگ براش خيلى دلم
 فكرا همين توى. مونه مى پيمان پيش هميشه روحم اونه، مال جسمم فقط بشم، هم اى ديگه كس همسر اگر حتى كنم،
 از وقتى داشت نگه رو ماشين پيمان. بوديم شده دور شهر از خيلى انگار. رسيديم هوا و آب خوش جاى يه به كه بودم

 رو پيمان شديم، دور زهره از كه كمى يه افتاديم، راه پيمان و من. وايستاد ماشين كنار جا همون زهره شديم، پياده ماشين
 خودمو بار هزار بودى، بيمارستان و شدى مريض كه فهميدم و شنيدم جريانو زهره از وقتى كن باور: گفت و كرد من به

 كه نشد راضى كنم، راضى مادرمو خواستم كلكى هر به بوده، آسون من براى تو از دورى كه كنى مى فكر تو. كردم لعنت
. كنه مى بيرونم شم خونه از كنه، مى محرومم ارث از "حتما بدم انجام اون اجازه بدون رو كار اين اگر كه دونم مى و نشد
 .شناسى نمى منو مادر تو
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 عصبانيت با و گرفتم دستهاشو! آره؟ بود، سراب يه عشقت بود دروغ يه اش همه گى مى يعنى چى؟ يعنى خوب: گفتم
 كشيدم داد سرش آره؟ بودم بازيچه يه برات من كه بگو ندارى، دوستم ديگه كه بگو بگو، آره: زدم فرياد و دادم تكونش

 .بيزار پيمان، بيزارم ازت شو، گم برو زدم، فرياد داد نمى امانم گريه. خوره مى بهم پولداره بچه چى هر از حالم: گفتم و

 قدر چه تو باش، ساكت دقيقه يه: گفت و كشيد سرم بلندى داد سر آخر فهميدم، نمى كرد مى صدام پيمان چى هر
 عشق يا ندارم دوست رو تو گفتم كى من. نكنه درد دستت كردى، من بار كه خواست دلت چى هر خوب دختر، عجولى

 .بوده دروغ تو به من

 .كن خالصم و بزن حرفتو خدا به را تو پيمان! چى؟ پس: گفتم

 موقعيت كه اين يا. كنى ازدواج خواستگارت همون با و كنى فراموش منو كه اين يكى داره راه دو مشكل اين: گفت پيمان
 آره؟ شه؟ مى كرد، زندگى شه نمى كه پول بدون "اصال خواى، نمى كه پول و امكانات بدون زندگى تو. كنى درك منو

 .بده رو جوابم

 .نه: گفتم

 .بودم كشيده زياد پولى بى چون فهميدم مى اون از بهتر من هم رو سؤال اين جواب

 .بريم جا اين از هم با بيا: گفت

 چرا؟ آخه! كنم فرار من يعنى! چى؟: گفتم و كردم نگاش تعجب با

 .كنم مى مهيا رو امكانات و خونه بهترين برات تهران برم مى خودم با رو تو من بريم جا اين از بيا عزيزم، ببين: گفت

 .فهمى مى اينو نامحرميم هم به تو و من پيمان: گفتم

 فرصت خيلى تو و من. مادرهامون چشم از دور ولى كنم مى عقد را تو من بزنم، رو حرفم من تا بده اجازه خوب: گفت
 هم من الهه ببين. گن نمى هيچى ديگه بگيرن قرار شده انجام عمل مقابل در كه وقتى بگيم اونها به رو موضوع تا داريم
 دم مى قول. الهه دم مى قول بهت دم، نمى دستت از وقت هيچ و دارم دوستت دنيا تمام اندازه محاله، برام زندگى تو بدون
 .نذارم تنهات وقت هيچ كه

 بود هم فريب اگر حتى كه بودم شده مند عالقه اون به قدر اين. نبود فريب و دروغ از اثرى كردم نگاه كه چشمهاش به
 .بود كرده كور چشمامو پيمان دوستى. ديدم نمى
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 از سرافرازى با كه خواست مى دلم من. بكنم دل برادرام و مادر از طورى چه كنه، مى دق اون چى، مادرم! پيمان: گفتم
 .جورى اين نه برم جا اين

 مى زنند مى اضافه حرف كه رو اونهايى تمام دهن و گرديم مى بر دوتايى هم همراه زود خيلى دم مى قول: گفت پيمان
 .كنى تنهايى احساس نذارم وقت هيچ كه دم مى قول بهت بكن فكرهاتو! الهه باالخره. بنديم

. كن صبر الهه: گفت و وايستاد پيمان رسيديم كه ماشين نزديك. پختم گرما از كه من ديگه، بريم كرد صدا دور از زهره
 جيبش از كوچولو جعبه يه و كرد جيبش تو دست. بدم نشون العملى عكس هيچ اون جلوى تونستم نمى "واقعا وايستادم،
 مال تو الهه: گفت كرد هديه من به داشت توجهى قابل زيبايى كه الماس نگين با انگشتر يك و كرد باز رو درش درآورد

 .منى

 انتخابت به كنى فراموش منو باشه قرار اگه حتى تو. ذارم مى خودت عهده به رو گيرى تصميم حال عين در: داد ادامه بعد
 .دارى نگه داره دوست رو تو وار ديوانه كه كسى يه از يادگارى يه عنوان به اينو دارم دوست ولى ذارم مى احترام

 و بود بهتر راه كدوم آيا سختى، انتخاب چه خدايا گذاشت، تنها مغشوش فكر اين با منو و رفت پيمان. بود زده خشكم
 .افتاديم راه و شديم ماشين سوار. ديگه بيا كرد صدام زهره. تر عاقالنه

 هشت تا. هستم منتظرت صبح جاى همون هفت ساعت شب فردا جون الهه: گفت پيمان رسيديم كه خونه نزديك
 ...هم نه اگر بيا بشى، همسفر من با كه خواستى اگر مونم مى منتظرت

 دلم توى. بود گرفته آتش جگرم. صدا بى و آروم خيلى كرد، مى گريه داشت كردم نگاه صورتش به شد، ساكت پيمان
 با داشت، نگه پيمان رسيديم كه مون كوچه جلو. بوديم ساكت سه هر رفتيم كه خونه تا. كن كمكم خودت خدايا گفتم
 ندارى؟ كارى پيمان: گفتم بود پايين سرش كنم، خداحافظى پيمان با تا شدم خم. اومدم پايين و كردم خداحافظى زهره

 كردم خداحافظى. كرد مى التماس نگاهش با كه انگار داشت معنى تا هزار نگاهش ولى گفت نمى چيزى و كرد باال سرشو
 بودم فكر تو دائم و بودم نشسته اى گوشه يه نبود جاش سر حواسم "اصال رفتم كه خونه به. افتادم راه خونه طرف به و

 چى شه؟ مى چى بكنم رو كا اين هم من اگه حاال بود كشيده بدبختى قدر چه كردم مى نگاه مادرم به كنم؟ كار چه خدايا
 .زنند نمى سرم پشت كه حرفها چه ها عمه و عمو! مياد سرش به
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 برمى شهر به مدلش آخرين ماشين اون با و پيمان با نكشيده هم ماه دو به هنوز كه وقتى عوض در: گفتم مى خودم با باز
 باشم اش رسمى زن خوام مى. كنه عقد منو خواد مى كه پيمان تازه. كنه نمى سرزنش منو كسى ديگه وقت اون گردم،
 .كنم زندگى فقر توى خوام نمى ديگه

 كه بگم مادرم به اگه شايد: گفتم خودم به. كنم صحبت مادرم با گرفتم تصميم. فكرها همين بود شده كارم صبح تا خالصه
 خواستگاريم به رسمى صورت به تا باشم پيمان منتظر تونم مى من و بزنه بهم رو بساط اين ندارم، دوست رو پسر اين من
 .بياد

 .جا اين بيا الهه: گفت و كرد صدا منو مادرم كه بودم فكرا همين توى صبح

 تا بنداز سرت روى اينو عزيزم بيا: گفت خوشحالى با و بود درآورده آبى ريز هاى گل با سفيد چادر يه رفتم كه پيشش
 .باشه آماده جمعه شب براى بايد. بدوزم و ببرم اونو

 !مادر: گفتم و انداختم سرم به اونو ميلى بى با

 .بله: گفت

 .شى نمى ناراحت بگم چيزى يه مادر: گفتم

 .بگو عزيزم، نه: گفت

 .ندارم دوست رو پسر اين كنم مى فكر چى هر من مادر: گفتم

 زهره اون "حتما! داده يادت كى رو حرفها اين باز. شنوم مى حرفهايى عجب به، به: گفت و گذاشت رو اش قيچى لحظه يه
 تو كه بودم، مند عالقه بهش مگه. بودم ديده رو بابات من مگه شى مى مند عالقه بهش دخترم نداره عيب! آره ورپريده،

 .الهه بكش خجالت. زنى مى رو حرفها اين

 .نيست راهى هيچ يعنى: گفتم

 .گفتم كه همين نه: گفت عصبانيت با

 شد، مى ام خوشبختى راه سد كه كسى هر از. بود اومده بدم مادرم از حتى لحظه يك براى بود كرده كور رو چشمام عشق
 دوست اونو كه گفتم بهشون من. خودشونه تقصير گفتم خودم با. شد قطعى تصميمم مادرم حرف اين با اومد مى بدم

 شده سركنده مرغ يه مثل روز اون ظهر از بعد. نكنم رو كار اين تا كنن توجه نظرم و من به ام كمى يه خواست مى. ندارم



 

 

عاشقي                                 پيمان   كتابخانه نودهشتيا  

w W w . 9 8 i A . C o m  35 

 خونه اون كه باره آخرين براى كه انگار كردم مى نگاه خونمون به آورد، نمى طاقت دلم. بود شش نزديك ساعت. بودم
 نگاه برادرام به. كرد مى بازى من با و نشست مى اون روى آقاجون هميشه كه تختى بلند، ايوون گلهاى با. بينم مى رو

 همون توى هم من كاش اى. خنديدند مى دنيا هاى غصه از خبر بى و كردند مى هم دنبال حياط تو دوتايى هر كه كردم
 بيا الهه: گفت مادر اومدم، بيرون حموم از كه همين گرفتم، دوش حموم، رفتم. شدم نمى بزرگ و موندم مى بچگى دوران
: گفت و كرد من به رو. بافت رو اونا و كرد شونه رو موهام مادر. سوخت براش دلم ولى چرا، دونم نمى. كنم شونه موهاتو
 .شى مى خوشبخت كه... انشاءا دخترم، نخور غصه

 امشب زهره برم، زهره خونه به خوام مى كه گفتم مادرم به. بدم لو خودمو و كنم گريه بود نزديك چون شدم، بلند سريع
 .گردم برمى ظهر فردا و رم مى تهران رفتند مادرش و پدر تنهاست

 مى آخه بدن، انجام رو عروسى كارهاى تا بيان خوان مى عمو زن و عمو چون بياى زود فردا ولى عزيزم باشه: گفت مادرم
 .بشه خونده ام عقدى خطبه يه برون بله شب همون گفته اسماعيل حاج دونى

 لباسهامو از مقدار يه بود دقيقه ده و هفت ساعت كردم نگاه ساعت به. خيال چه در شما خيالم، چه در من گفتم دلم توى
 و گرفتم رو مادرم دستهاى برم خواستم مى كه وقتى. بودم گذاشته در پشت يواشكى و بودم برداشته بود بقيه از نوتر كه

 .بوسيدم روشو

 يارت خدا عزيزم برو. نباشى خونه خواى مى شب يك خوبه! برى قندهار سفر خواى مى انگار كه تو دختر: گفت مادرم
 .باشه

 مى بازى حياط توى حامد و حسن اومدم كه بيرون. ببخش منو مادر كه بگم بهش و ببوسم دستهاشو خواست مى دلم
 !ببر خودت با حامدم و من الهه رى مى كجا: گفت و اومد جلو حسن كردند

 .گردم مى بر زود خوشگلم داداشهاى: گفتم

 مامان مواظب نيستم كه من: گفتم و بوسيدم رو دوتاييشون صورت شدم خم گردم برمى كى كه دونستم نمى خودمم
 زدم خونه از و برداشتم رو لباسهام. كندم دل خونه از بود سختى هر با باالخره. مردونه قول بدين، قول خوب، ها باشين
. خداحافظ كودكى، يادگار خداحافظ: گفتم و انداختم خونه به نگاه يه ديگه بار يه ببندم رو در خواستم مى وقتى. بيرون
 .افتادم راه سرعت به و بستم رو در همين خاطر به داد نمى امانم اشك
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 قدر اين من ديدن با. كنه مى نگاه ساعتش به مدام و زنه مى قدم ماشين كنار اضطراب با پيمان ديدم رسيدم، كه كوچه سر
 رفتيم كه رو راه از كمى. افتاد راه به سرعت به هم اون و نشستم و كردم باز رو ماشين در زود. نگو كه شد خوشحال

 عزيزم داد ادامه و گفت بخير صبح من به پيمان كردم باز رو چشمهام تا بود شده صبح كردم باز كه رو چشمم. برد خوابم
 .اومدى خوش تهرون به

 رسيديم؟ كجاست جا اين واى: گفتم

 .نخوابيدى كه يكساله گوئى بود برده خوابت چنان خواب ساعت: گفت

 .نداشتم حسابى و درست خواب يه كه شبه دو آره: گفتم

 از وقت هيچ كه من و رنگارنگ و زيبا هاى مغازه با بلند خيابانهاى. نبود پيمان پيش حواسم "اصال بود خيابونها به چشمهام
 .شدم خيابونها مبهوت و مات بودم نرفته بيرون خودمون شهر

 كجاست؟ حواست هى: گفت پيمان

 .بزنم قدم خيابونهاش توى دارم دوست. قشنگه جا اين قدر چه پيمان واى: گفتم

 .شى خسته كه بزنى قدم قدر اين باشه: گفت

 از. بود دلفريب و زيبا تهران "واقعا. بودم جا اون هاى زيبائى محو من. رفت مى خيابون آن به خيابون اين از دائم پيمان
 كرديم عبور كه را ديگر خيابان چند. كرد مى خودنمايى شاه از بزرگى مجسمه ميدان وسط. گذشتيم بزرگ ميدان يك

 .ايستاد زيبا و بلند آپارتمان يك جلوى پيمان باالخره

 كجاست؟ جا اين: گفتم

 .بينى مى پايين، بيا: گفت

 خونه يه. كرد باز را در و انداخت كليد وايستاد در يه جلوى رفتيم باال ها پله از و كرد باز رو در پيمان. بستم رو ماشين در
 تلويزيون يك و شيك و لوكس وسايل و هال توى راحتى سفيد مبل يكدست. زيبا الوان فرشهاى با خوابه يك جور و جمع
 .بود كرده آماده "قبال رو ها اين كه انگار وسايل، تمام با مرتب و تميز آشپزخونه. بود هال گوشه كه سفيد سياه

 چيه؟ نظرت خوب: گفت پيمان
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 كيه؟ خونه جا اين پيمان،. زيباست خيلى عاليه واى: گفتم

 .باشى راحت جا اين اميدوارم. عزيزم توئه خونه جا اين: گفت

 .دادم مى تكون تكون خودمو هى ها بچه مثل و انداختم مبلها روى خودمو

 مامان به خودمو و برم خونه به بايد من. گردم مى بر ظهر از بعد من كن استراحت و باش جا همين جون الهه: گفت پيمان
 يه يخچال توى شد ات گرسنه اگه البته. آرم مى و گيرم مى غذا بيرون از خودم. بره مى سرمو وگرنه كنم معرفى جون

 .رفت عجله با و كرد خداحافظى و بخورى كه هست چيزهايى

 فهميدن يعنى داره، حالى چه مادرت اآلن واى. كنى مى كار چه جا اين الهه: گفتم خودم با ترسيدم، خيلى لحظه يك براى
 در. رفتم آشپزخونه به و شدم بلند ترسيدم مى تنهايى از داشتم عجيبى دلشوره بود، ده ساعت! نه؟ يا كردى فرار كه

 نيست بازگشتى راه ديگه اومدى، كه حاال: گفتم خودم به كردم، خوردن به شروع و آوردم ميوه كمى كردم باز رو يخچال
 اتاق يه رفتم خواب اتاق به. بودم فكر توى دائم. باشى پيمان براى خوبى همسر كن سعى پس همونه، بگه پيمان چى هر
 جور لباسهاى قدر اين بود خبر چه واى كردم باز رو لباس كمد در. شيك روتختى يه و نفره دو تخت يه با چهار در سه

 هر رنگ به بود كفش از پر لباسها زير قفسه. ديدم نمى هم خواب توى حتى كه ماركها بهترين از زيبا رنگهاى با واجور
 لباسها از يكى زيباتر، يكى از يكى. لباسها پوشيدن به كردم شروع بودم تجمالت عاشق كه من و بود كفش جفت يه لباسى
 ادكلن و آرايش لوازم با رفتم آيينه جلوى كردم باز رو موهام و پوشيدم اونو. قيمته گرون خيلى بود معلوم بود زيبا خيلى
 همون اين شد، نمى باورم كردم مى نگاه رو خودمو و بودم وايستاده كه آيينه جلوى. رسيدم خودم به كمى ميز روى

 دور هم از كه وقتى چند اين توى يعنى. بود دنيا شوهر بهترين من براى پيمان حاال. داشتم آرزو هميشه كه بود زندگى
 .بود كرده آماده برام رو وسايل اين اون بوديم

 گذشته زودى اين به كه شد نمى باورم بود سه ساعت افتاد ساعت به نگاهم رفتم بيرون اتاق از آمدم خودم به در صداى با
 .باشه

 بيا گرفتم، غذا برات بيا كه داد ادامه بعد. ها فرشته مثل درست شدى خوشگل قدر چه الهه، سالم: گفت ديد منو تا پيمان
 .ام گرسنه خيلى كه

 خوب،: گفتم پيمان به بود بخش لذت قدر چه. خورديم مى هم با نفرى دو و خودمون خونه توى كه بود نهارى اولين اين
 رفتى؟ تون خونه
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 .آم نمى خونه به شب كه گفتم و كردم معرفى رو خودم و رفتم آره: گفت

 .نگفتم چيزى ولى شد خالى دلم ته يكهو

 دارم، دوستت خيلى چون اومدم و افتادم راه دنبالت كه درسته. كنى چيكار خواى مى: گفتم پيمان به خورديم، كه رو نهار
 .بمونم نامحرم طورى اين كه ندارم دوست ولى

 هم بعد كنيم، مى خريد و بازار ريم مى هم با عصر. عجولى قدر چه كه گم مى همين براى: گفت و كرد اى خنده پيمان
 .كنى ازدواج من با تونى نمى كه ولى اجازه بدون تو آخه. كنه عقد رو تو و من تا گردم مى محضردار يه دنبال فردا

 .پيش راه نه و دارم پس راه نه كردم من كه كارى اين با چى نشد اگه چى؟ يعنى چرخيد مى سرم رو دنيا انگار

 .كنم مى درستش جورى يه نخور غصه: گفت ناراحتم چى از بود فهميده انگار كه پيمان

 كردم مى غرور احساس رفتم مى راه شانه به شانه پيمان با كه اين از. رفتيم بيرون پيمان با و شدم آماده نهار از بعد
 نزديكى تا. بكنى رو فكرش كه جايى هر و فروشى لباس فروشى، طال. كرد خريد برام كلى پيمان و رفتيم بازار باالخره

 .زديم مى دور خيابونها توى ماشين با غروب هاى

 انجام رو كار اين كه نشدند حاضر كدوم هيچ ولى رفتم محضر تا چند گذاشتم را تو كه صبح از دونى مى الهه: گفت پيمان
 .قانونيه غير كار اين كه گفتند بدهند،

 .بودم نكرده جاشو اين فكر كنيم كار چه پس: گفتم

 .بگم بهت تا بيا هست، ام ديگه راه يه: گفت پيمان

 و رفت خوند مى دعا كه مردى پير يك پيش پيمان كرديم كه زيارت پايين، اومديم. وايستاد امامزاده يه نزديك و رفت
 كشيد؟ مى زحمتشو بشيم محرم هم به خواهيم مى ما آقا حاج: گفت

 .ميل كمال با بله: گفت هم اون

 تنها منو شرايطى هر در و وقت هيچ و بمونى وفادار من به كه بده قول الهه: گفت و ايستاد من جلو پيمان امامزاده مقابل
 .نذارى

 چى؟ تو: گفتم و دادم قول بهش
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 .نكنم فكر اى ديگه كسى به تو از غير به كجا هيچ و وقت هيچ و كنم خوشبختت كه دم مى قول: گفت

 دائم؟ يا موقت: گفت پيمان به و خوند رو محرميت صيغه و اومد آقا حاج. گرفت آرام دلم

 .باشم غالمش خوام مى هميشه براى: گفت محكم و كرد نگاهى من به پيمان

 شانس اين از بودم آورده دست به رو عزيزم پيمان. بود شده من مال دنيا انگار. شديم محرم ديگر هم به ما باالخره
 .كردم مى شكر رو خدا و بودم خوشحال خيلى خودم

 خيلى دهاتى پسره اون از من انتخاب كه فهميد مى و ديد مى رو خوشبختى اين و بود جا اين مادرم كاشكى: گفتم خودم با
 كجا؟ اون و كجا من پيمان. بهتره

 .عزيزم بريم كجاست؟ حواست: زد صدا پيمان

 ها غصه تمام از كه كردم مى فكر داشتم خوبى حس يه دستش گرماى از بود، گرفته محكم دستمو پيمان. افتادم راه
 .منه همسر اين آره كه بگم همه به و بكشم داد خواست مى دلم. دارم خوبى گاه تكيه و مأمن يه حاال و كردم پيدا نجات

 شدى؟ من زن كه ناراحتى نكنه فكرى، تو الهه: گفت پيمان افتاد راه كه ماشين

 بسابند قند سرم روى دخترها عقد، سر دخترها همه مثل داشتم دوست دونى، مى. زنى مى كه حرفى چه اين پيمان: گفتم
 كرده پر رو چشمهام اشك. ديدند مى منو خوشبختى و بودند من دور همه ها فاميل و مادر داشتم دوست بكشند، كر و

 .بدم ادامه نتونستم ديگه بود

 .كنم پر برات شونو همه خالى جاى دم مى قول بهت. هستم كه من نيستند اونا كنى غريبى حاال از نبود قرار: گفت پيمان

 بزرگ و كوچيك عكس تا چند و داد يادمون رو مختلفى ژستهاى عكاس شديم، كه داخل وايستاد عكاسى يه جلوى پيمان
 .است آماده فردا كه گفت و گرفت

 .بخوريم شام شيك رستوران يه به بريم بگيريم نفره دو جشن يه خوام مى حاال خوب: گفت پيمان

 كجا؟: گفتم

 .دارى دوست تو كجا هر: گفت

 .نيستم بلد رو جايى كه من: گفتم
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 رستوران توى چى هر مفصلى، شام چه بود مجلل قدر چه واى. شديم داخل داشت، نگه رستوران يه جلوى پيمان خالصه
 مى هاش خنده محو كردم مى نگاه كه اش چهره به بود شاد و خنديد مى دائم پيمان. بود داده سفارش پيمان شد، مى پيدا
 براش دلم ديدمش نمى لحظه يه اگه حتى داشتم دوست اونو قدر چه بود داشتنى دوست و زيبا قدر چه كه واى. شدم
 .نبود پيمان مثل هيشكى. شد مى تنگ

 خودمون با تا كردند آماده برامون و گذاشتند جعبه تو اونو. بود داده سفارش بزرگ كيك يك پيمان خورديم، كه شام
 و سفيد گلهاى دورش كه زيبا و بزرگ گل دسته يه. پايين رفت و داشت نگه فروشى گل يه جلوى راه توى. ببريم

 نوشته روش كه بزرگ كارت يه و بود آشنايى روزهاى يادآور برام كه بود رز گل من، عشق گل وسطش و مريم خوشبوى
 .توست ياد به هميشه كه كسى ياد به بود، شده

 .افتاديم راه و گذاشت ماشين تو اونو

 .ها شه مى تموم پولهات جورى اين ندارم دوست پول بى شوهر من پيمان كنى؟ مى ولخرجى قدر اين چرا: گفتم پيمان به

 .نيست كه بار ده شدم داماد بار يه عزيزم سرت فداى: گفت و انداخت من به عشق و محبت سراسر نگاهى پيمان

 افسوس حاال كه ها خنده چه بود كرده پر رو ماشين مون خنده صداى. خنديديم دو هر و باشه بار ده و بيا بابا نه ا: گفتم
 چه. بود كرده پر رو خونه فضاى مريم گل بوى. گذاشتم گلدون توى رو گلها رسيديم كه خونه به. خورم مى شونو يكى
 كيك خوام مى بيا الهه: گفت و كرد روشن رو ها شمع آورد رو كيك پيمان. داشتم دوست رو گل اين بوى قدر

 هميشه كه كرديم آرزو دل ته از گذاشت دستم روى رو دستش برداشتم رو چاقو كه وقتى. ببريم نفرى دو رو ازدواجمون
 كه بودم خسته قدر اين. خورديم هم با رو اش تكه يه و بريديم رو كيك. نشيم دور هم از وقت هيچ و باشيم هم كنار در

 سقف يك زير هم با اون و من كه بود شبى اولين اين. بخواب برو پاشو: گفت پيمان زدم مى چرت مبل روى جا همون
 .كرديم مى زندگى

 شدم كه هال وارد وايستادم، سرپا زور به. كرد مى سنگينى سرم شدم بلند نبود كنارم پيمان شدم، بيدار خواب از كه صبح
 صبحت سالم: گفت خوشرويى با ديد منو كه همين كرده، آماده رو صبحانه و چايى بساط آشپزخونه توى پيمان ديدم
 .اى گرسنه "حتما بخور صبحونه بيا عزيزم، بخير

 لقمه چند و شستم رو صورتم و دست. بوديم خورده غذا خيلى پيش شب كه اين با بودم گرسنه خيلى گفت مى درست
 .گذاشتم دهنم توى
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 ندارى؟ كارى. برم كار سر بايد من الهه: گفت داشت عجله پيمان

 نرى؟ امروز شه نمى: گفتم

 .زنم مى زنگ بهت جا اون از كنه مى شك مادرم نه: گفت

 .گيرم مى نهار بيام كه طور همون من بخواب، برو پاشو: گفت پيمان زدم مى چرت صبحونه ميز سر

 .رفت و بوسيد منو شد خم پيمان

 زيبا، و مجلل زندگى داشتنى، دوست و خوب عشق يه! خوشبختى همه اين از واى: گفتم خودم با و كشيدم عميقى نفس
 .بشم بيدار "اصال ندارم دوست باشه خواب اگرم نه واى. بشم بيدار و باشم خواب نكنه

 بود اومده پيمان و بود شده ظهر از بعد كى بودم نفهميده. برد خوابم و افتادم تخت روى رفتم خواب اتاق به بودم، گيج
 .بود پيمان كردم باز چشم كنه مى صدا منو و برده موهام توى رو دستش يكى كردم احساس فقط

 .مردم گرسنگى از كه من ديگه، شو بلند خوابى؟ چه واى: گفت

 اومدى؟ كى: گفتم و ماليدم رو چشمهام و شدم بلند

 .شه مى سرد نهار كه بيا پاشو. هست ساعتى نيم يه: گفت

 خريد خونه براى و بيرون رفتيم هم با شب. بود ما مال دنيا همه كه انگار خنديديم و گفتيم كلى هم با خورديم كه رو نهار
 .پزم مى غذا خودم فردا از گفتم بهش. كرديم

 مرتب به كردم شروع شدم بلند. بود رفته و بود كرده آماده رو صبحانه ميز. بود رفته پيمان شدم بيدار خواب از كه صبح
 .بردم مى لذت زندگى از "واقعا. شدم پيمان منتظر و كردم درست رو غذام. خونه كردن

 شايد برم خونمون به بايد من. منتظره خونه توى مادرم الهه،: گفت خورديم كه رو نهار بود خسته خيلى اومد پيمان ظهر
 .بيام شب نتونم

 .گرفت ام غصه حرفش اين از

 بگى؟ مادرت به خواى نمى: گفتم بهش
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 .كنم مى حاليش خودم كم كم نيست وقتش اآلن: گفت

 زنگ شون خونه به و برداشتم رو گوشى ترسيدم، مى تنهايى از بودم ناراحت خيلى. بودم تنها كه بود شبى اولين شب اون
 .پيمانه مادر كه بود معلوم بود، پير صداش برداشت رو گوشى خانومى يه. زدم

 .بفرماييد الو، الو،: گفت

 خوابم و بود شده دوازده ساعت. داشتى مى بر رو گوشى خودت لعنتى پيمان گفتم خودم با. كردم قطع و ندادم جواب
 .شدم خوشحال صداش شنيدن از قدر چه كه بگم تونم نمى. بود پيمان. زدم زنگ دوباره برد نمى

 .الهه منم پيمان: گفتم

 منتظر. بدم نشون العملى عكس تونستم نمى مادرم پيش ولى زدم حدس زدى، زنگ شب سر كه بودى تو پس: گفت
 .بودم تلفنت

 برام روزها. بود گذشته ازدواجمون از ماه يك. خوابيدم و كردم قطع هم بعد كردم، صحبت پيمان با وقت دير تا شب اون
 مى گله اوضاع اين از كه هم وقت هر رفت مى شون خونه به و ذاشت مى تنها منو شبها بيشتر پيمان بود، شده تكرارى
 رفتن از بعد بدونم داشتم دوست. بود شده تنگ خيلى برادرام و مادر براى دلم. كرد مى دعوت صبر به منو پيمان كردم،

 .لرزيد مى دستهام زدم زنگ زهره خونه به و برداشتم رو گوشى روز يه افتاده، اتفاقى چه من

 .بفرماييد بله: گفت و برداشت رو گوشى گوهر

 هستند؟ خانم زهره ببخشيد: گفتم و كردم عوض رو صدام

 شما؟ بله: گفت

 .هستم دوستاشون از يكى: گفتم

 .كنيد صبر لحظه يه: گفت

 .شنيدم رو زهره صداى دقيقه چند از بعد

 .بفرماييد بله: گفت

 .سالم: گفتم لرزيد مى صدام
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 شما؟: گفت

 .الهه منم: گفتم

 .بود اش هميشه كار اين كنه، مى صحبت اتاقش توى از كه دونستم مى

 زنى؟ مى زنگ كجا از كجايى؟ تو الهه: گفت و كشيد جيغى

 خبر؟ چه مادرم از ببينم بگو شده تنگ برات خيلى دلم جون زهره: گفتم بهش

 مى من پيش رو شب گفتى تو كه گفتند تو، دنبال ما خونه در اومدن بودى، نرفته خونه تو كه وقتى. بگم چى واهللا: گفت
 الهه. گشته دنبالت رو جا همه عموت. نگو كه بود شده ناراحت مادرت قدر اين گفتى دروغ كه فهميدند وقتى. مونى

 كنه، پيدات كجا هر كه خورده قسم است تشنه خونت به اصغرت عمو! دونى مى بردى، كارت اين با رو مادرت آبروى
 كردى؟ فكر كار اين عواقب به "اصال خونوادت، با خودت، با كردى چيكار الهه. شده پير غصه از كه مادرت. كنه نابودت

 كجايى؟ حاال

 شر جا اين و بياد برسه عمو گوش به خبرش ترسيدم اومدم، پيمان با بگم بهش ترسيدم. خوبه جام كه دادم اطمينان بهش
 .كنه پا به

 نه؟ مگه رفتى پيمان با تو ببينم بگو الهه: گفت زهره

 كارى. كن فراموش "اصال. زدم زنگ بهت من كه نگى خدا رو تو ها، نزنى رو حرف اين جايى خدا رو تو زهره: گفتم
 .كردم قطع زود و ندارى

 شد نمى لحظه اون البته. بودم آورده اونها سر ندانسته كه باليى و مادرم خودم، حال به كردم گريه به شروع غربت، توى
 اوضاع اين خواد مى كى تا خدايا. كرده نفرين منو قدر چه مادرم البد. پختى برام تو كه بود آشى اين كه بگم زهره به

. زنمه اين بابا بگه كه نداره شجاعت قدر اين چرا ريزه؟ نمى مادرش رودست رو پاكى آب پيمان چرا باشه؟ داشته ادامه
 .شدم خسته كردن زندگى جور اين از ديگه كه بگم بهش و كنم صحبت پيمان با "حتما ظهر گرفتم تصميم خالصه

 .اومد نمى خوشم كارش اين از ديگه تكرارى، كار يك. اومد خونه به رز گل دسته يه با هميشه، معمول طبق پيمان ظهر

 نه؟ مگه ناراحتى؟ شده؟ چى برهمى درهم چرا الهه چيه: گفت نشست كه همين

 .كردم گريه به شروع بگيرم خودمو جلوى نتونستم ديگه نه،
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 اين از كنم، زندگى مردم چشم از دور كه اين از كسى، بى از تنهايى، از! فهمى مى خسته، شدم، خسته ديگه پيمان،: گفتم
 فهمى؟ مى دارم زن من كه بگى و وايستى مادرت جلوى كه نيستى مرد قدر اين كه اين از و ببينم مادرمو تونم نمى كه

 .شدم خسته

 نمى اعتنا كنم باز رو در تا زد مى صدا پيمان چى هر. كردم گريه به شروع بلند صداى با و بستم رو در و رفتم اتاقم به بعد
 باز رو در باالخره دونم، نمى داشتم بهش كه بود اى عالقه شدت از سوخت، براش دلم آخرش چرا دونم نمى ولى. كردم
 به. مشكله منم براى ولى سخته برات دونم مى كنى، مى محاكمه طورى اين منو چرا الهه: گفت و گرفت رو دستم كردم
 آخه! كنم؟ چيكار. خورم نمى غذا "اصال هستم خونمون تو كه ظهرهايى. بيدارم صبح تا آم نمى جا اين كه شبهايى خدا
 ازش شده كه ام معمولى زندگى يه براى حداقل بتونم تا بدى فرصت من به بايد مادرمه، نام به پدرم اموال و مال تمام

 .نباشه خالى دستم كرد بيرون خونه از منو اگر كه بگم بهش بعد بگيرم،

 .گرده مى خودش براى همدم يه دنبال و كنه مى تنهايى احساس خانم تازگى، كه دونم نمى: گفت بعد

 !كنه؟ ازدواج خواد مى يعنى چى؟ يعنى: گفتم

 تا سپرده نفر چند به. نديدى اونو كه تو برسه فرش و قر به تا باشه داشته پرستار يه خواد مى بابا نه: گفت و كرد اى خنده
 .باشم تو پيش رو بيشترى وقتاى تونم مى من و شه مى پر وقتش باشه، داشته پرستار يه اگه. كنند پيدا براش رو يكى

 از بعد. كنم فراموش زود و بگذرم گناهش هر از راحتى به تونستم مى كه كرد مى صحبت من با جورى يه پيمان راستش
 آيند خوش برام "اصال ولى بگذره خوش من به كرد سعى خيلى. برد پارك به رو من رفتيم بيرون پيمان با روز اون ظهر
 .كشم مى زجر قدر چه كه بود فهميده پيمان نبود،

 من پيش رو شب و برگرده خونه به شب تونه نمى كه آورد اى بهانه و كرد تلفن مادرش به مون خونه از پيمان شب اون
 .كرديم صحبت هم با خيلى. موند

 نمى چون داره دوست من از بيشتر رو مادرش اموال و مال پيمان كه اين به بود مشغول دائم فكرم رفت، كار سر كه صبح
 چند. كنم غافلگير رو پيمان خواستم مى زد، سرم به جرقه يه مثل فكرى يكهو كردم فكر خيلى. بكنه دل اونها از تونه
. بود خودشون خونه نهار پيمان روز اون بودم ديده رو شون خونه دور دورا و بودم رفته شون خونه در تا پيمان با بارى
. كردم رنگ رو اونها آرايشگر سفارش به كردم، كوتاه كمى رو موهام رسيدم، خودم به كمى رفتم، آرايشگاه به شدم بلند
 چشمهام روى و خريدم دودى عينك يك اومدم كه بيرون. نبودم سابق الهه اون "اصال بود شده عوض ام چهره كلى

 .رفتم پيمان خونه به و گرفتم تاكسى. گذاشتم
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 هم و من هم تا كنم، جا شون خونه تو خودمو شده طورى هر گرفتم تصميم. شدم مسلط خودم به لرزيد مى پاهام و دست
 صداى گذشت كه اى لحظه چند. دادم فشار و بردم زنگ روى رو دستم خالصه. كنيم پيدا نجات سرگردونى اين از پيمان

 .نيست هم تهرانى بود معلوم كه بود ساله شصت پنجاه مرد پير يه شد باز در. اومدم: گفت مى كه شنيدم رو مرد يه

 دارين؟ كار كى با بله: گفت

 .بزرگ خانوم با: گفتم

 داره؟ كار باهاشون كى بگم: گفت

 .اومدم بودند داده كه پرستارى سفارش براى صبورى، خانم بگيد: گفتم بودم، گرفته رسمى و خشك خيلى رو خودم

 .تو بفرماييد: گفت

 خونه. ديد شد نمى رو باغ انتهاى كه بزرگ قدر اين. بود مرتب و زيبا خيلى نگذريم حق از كه بزرگ باغ يه شدم وارد
 يه اونها روى و بود گذاشته ها چمن كنار كه سفيد فلزى صندلى تا چند آب، پر و بزرگ استخر. بود گرفته قرار باغ وسط
: گفت و كرد صدا منو مرد پير كه بود طرف اون و طرف اين به حواسم بود ديدنى و زيبا ى خونه رنگى، بزرگ چتر

 .تو بفرماييد خورند مى ناهار دارند خانوم داخل، بفرماييد

 آورده خارج از را وسايل همه كه اين مثل. ببينه تونست نمى هم خواب توى آدم! وسايلى چه! اى خونه چه شدم وارد
 شيك بزرگ ميز يه كرد باز رو در. كرد هدايت ناهارخورى اتاق به منو مرد پير. بودند چيده هم خاصى سليقه با و بودند

 هم بزرگ خانم. بود شده چيده دورش صندلى تا چند و بودند گذاشته اون وسط بلند هاى شمع با نقره شمعدون تا دو كه
. بود گرفته دستهاش در رو چنگال و قاشق خاصى ظرافت با. بود ساله شصت "حدودا زن يه بود نشسته ميز پشت باال اون

 كسى انگار نه انگار ولى. نشسته پيمان ميز طرف اين ديدم كه بردارم رو عينكم خواستم. رفتم جلوتر و كردم سالم بهش
 .برنداشتم رو عينكم همين خاطر به كنه سكته من ديدن با پيمان ترسيدم. شده اتاق وارد

 .دختر بيا جلوتر: گفت بزرگ خانم

 خم. ياد مى خوشش خيلى تعارفات و تجمالت از كه دونستم مى بود كرده مادرش از پيمان كه تعريفهايى با رفتم جلوتر
 .شدم خم كم يه جلوش و بوسيدم و گرفتم رو بزرگ خانم دست شدم

 .خانوم دختر چيه فاميلت: گفت
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 شما البد. هستند تهرون سرشناس هاى خانواده از پدرم. هستم صبورى خانم من: گفتم و كردم عوض صدامو كمى يه
 .شناسيد مى رو اونها

 .آشناست نظرم به فاميليتون چرا آها: گفت بياره كم خواست نمى كه بزرگ خانم

 خودم با. بود خوردن مشغول توجه بى پيمان كردم، نگاه ميز طرف اون به. نشستم و جلو كشيدم رو ها صندلى از يكى
 .خوردى مى هم رو من "حتما داشتى اشتها اگر ندارى، اشتها نيستم من وقتى گفتى مى خوب: گفتم

 .محتشم پيمان هستند پيمان پسرم ايشون: گفت و كرد طرف اون به اى اشاره بزرگ خانم

 .خانوم خوشبختم: گفت و انداخت من به نگاهى يه و كرد باال رو سرش

 .دونم مى آره: گفتم خودم با

 استخدام خونه اون توى من كه شد قرار دادم، تحويلش من كه دروغهايى و بزرگ خانم جوابهاى و سؤال كلى با خالصه
 .بگيرم ام خوبى حقوق و بشم

 موقع داره دوست و منده عالقه كتاب مطالعه به: گفت و داد نشون بهم رو خودش اتاق برد باال طبقه به رو من بزرگ خانم
 .بود پيمان مال كنارش اتاق. كرد مى تعريف خودش از هم قدر چه بخونم كتاب براش استراحت

 رو وسائلتون زودتر چه هر دارم دوست شماست، اتاق هم اين صبورى خانم: گفت و كرد باز رو ديگه طرف اتاق در
 .بياييد جا اين به و برداريد

 .جون خانوم چشم: گفتم

 درست حدسم ذاره مى رو تلفن گوشى داره ناراحتى با پيمان ديدم كرد، باز كه رو پيمان اتاق در. بود اتاقش توى پيمان
 بودم كرده تعجب بود نشناخته منو كه اين از. برداره رو گوشى كه نبود كسى ولى زد مى زنگ من به خونه به داشت بود
 ابراهيم بود كرده باز برام رو در كه مرد پير اون بزرگ خانم باالخره. گفتم مى احسنت آرايشگر خانم اون به دلم توى

. بده نشون من به رو خونه بقيه تا خواست ابراهيم از و داشت عهده به رو آشپزى وظيفه كه خانم گلى زنش و كرد معرفى
 .بود مهربونى و خوب مرد

 .ابراهيم مش بگو من به دخترم: گفت كرده من به رو مرد پير
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 اومدم و كردم خداحافظى جون خانم با باغ و خونه بازديد از پس هم من. داد نشون من به رو خونه كنار و گوشه هم بعد
 هم مقررات و نظم روى و منتظرم هفت ساعت كه داشت تأكيد جون خانم. برگردم وسايلم با صبح فردا شد قرار. بيرون
 هم پيمان برم بيرون خواستم مى كه همين. كنيد رعايت رو مقررات بايد خونه اين توى بودن براى و هستم حساس خيلى

 .اومد بيرون عجله با

 رى؟ مى كجا پيمان: گفت بزرگ خانم

 .گردم برمى ديگه ساعت يك رم نمى دورى جاى گردم برمى: گفت عجله با پيمان

 .رفتم دنبالش هم من رفت، بيرون عجله با اون رسيديم كه در دم

 .ببخشيد پيمان آقا: زدم صدا

 بله؟: گفت

 .بيام باهاتون جايى يه تا منم ميشه ببخشيد: گفتم

 .بفرماييد: گفت و كرد مكث لحظه يه

 .افتاد راه سرعت به نگو، كه بود پريشون قدرى به پيمان. نشستم و كردم باز رو جلو در

 ريد؟ مى كجا بگيد ميشه پيمان آقا ببخشيد: گفتم

 .باشه داشته ربطى شما به كنم نمى فكر: گفت كنه نگاه من به كه اين بدون

 .شم پياده خوام مى كن، ترمز باشه: گفتم و برداشتم رو عينكم سريع

 من ديدن با كه! دختر؟ شدى ديوونه مگه شده چى: گفت و برگشت من طرف به و گذاشت ترمز رو پاشو زود پيمان
 .زد خشكش

 .گيرى نمى تحويل رو ما كه رى مى جون الهه پيش "حتما ديگه بله: گفتم خنده با

 .بود شده گرد چشمهاش تعجب از

 كردى؟ درست خودت واسه كه اى قيافه چه اين خودتى، كه اين مثل نه: گفت
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 .هستم مادرتون پرستار صبورى خانم من ديگه نه: گفتم

 .ترسم مى كار اين عاقبت از من انداختى، راه كه بازيه چه اين الهه: گفت و انداخت پايين رو سرش پيمان

 اوايل. اومدم اونها خونه به و برداشتم رو وسايلم صبح فردا. نشد كه نشد كنه منصرف منو كه كرد كارى هر پيمان خالصه
. بودم زن پير اون خدمت در كه بود نيم و ماه يك. بودم تنها شبها نه و بوديم دور هم از پيمان و من نه ديگه و بود خوب
 من به نسبت هاش احترامى بى كم كم. ديد نمى رو اى ديگه چيز ثروتش و خودش از غير كه خودخواه و مغرور زنى پير

 از. نداشتم كردن تحمل جز اى چاره هم من كرد، مى نثارم اومد مى دهنش به چى هر اى بهونه يه به روز هر. شد شروع
 .داد مى عذاب منو سكوتش اين و گفت نمى چيزى اون ولى كرد تحقير پيمان پيش منو بارها. گرفت مى ايراد كارم هر

 .سياهم روزگار به خودم، بدبختى به كردم گريه به شروع و باغ توى رفتم بودم كرده مگو بگو مادرش با كه روز يه

 كنى؟ مى گريه چرا: گفت و اومد پيمان

 ببينى منو شدن تحقير حاضرى. بزنى مادرت به حرفتو كه ندارى عرضه قدر اين نزن حرف من با برو شو گم برو: گفتم
 دى؟ مى عذابم قدر اين چرا زنتم؟ من كه گى نمى چرا. نگى مادرت به چيزى ولى

 يه تا شدم عادت يه مثل براش. نداره دوست منو قبل مثل ديگه كردم احساس. گذاشت تنها منو و رفت عصبانيت با پيمان
 .اومد بيرون درختها پشت از ابراهيم مش كه ديدم برگردم خواستم مى كه همين. همسر

 رى؟ مى كجا دخترم خانوم، الهه: گفت

 ها؟ گى، نمى چيزى كسى به ابراهيم عمو: پرسيدم بود، زده خشكم

 اش قانونى همسر كه دونستم نمى ولى شدم تو با پيمان رابطه متوجه پيش وقت خيلى من دخترم: گفت و كرد اى خنده
 .هستى

 وارد زود. بود بعيد پيمان از كشيد، مى داد كه شنيدم رو پيمان صداى. برگشتم ساختمون به. داد دلدارى منو ابراهيم عمو
 بزرگ؟ خانم خبره چه چيه: گفتم و رفتم خانم طرف به شدم اتاق

 بايد كه گفتم بهش اول روز از من. كرده انتخاب همسر خودش براى كه ميگه شنوم مى تازه حرفهاى دونم نمى: گفت
 من. نداره هم پدر حتى دختره ميگه. رعيته خانواده يك از دختره كه گه مى پيمان ولى باشه خودم خونواده مثل اصالتش

 .كنم نمى قبول هم خونمون كلفتى به رو دخترى همچين يه من كنم تحمل رو حرفها اين تونم نمى
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 پيمان. نداشتم رو پيمان مادر زشت و ركيك حرفهاى شنيدن طاقت. شدم بيدار خواب از تازه انگار حرفها اين شنيدن با
 اونها. بود تحمل غيرقابل من براى اين و كرد مى من نثار زشت حرفهاى بيشتر رفت، مى كلنجار بيشتر مادرش با چه هر
 مثل كه اين از اومد مى بدم خودم از فرستادم مى لعنت خودم به شدم مى ديوونه داشتم. رفتم اتاقم به و گذاشتم تنها رو
 به رو خودم تجمالتى زندگى يك داشتن براى. خورد مى هم به حالم شدم مى پرت طرف اون و طرف اين به دستمال يه
 .بزرگ خانم كلفت بودم شده بودم، انداخته روزى چه

 حاال بودى، كه آزاد كردى مى خانمى خودت واسه شدى مى دهاتى اون زن اگه حداقل الهه، سرت تو خاك: گفتم خودم به
 .ات احمقانه كارهاى اين با الهه سرت تو خاك. افتادى گير طاليى قفس يه توى

 قلم رو دستاشون ذارم، نمى«  بود گوشم توى پيمان مادر صداى. داد تغيير منو زندگى مسير پسر و مادر روز اون دعواى
 ». بيچاره خوان مى پولت براى رو تو اونا. بزنه گول منو پسر بخواد كه رو كسى كنم مى

 سگ مثل خودم كار از كردم نمى عالقه ابراز بهش سابق مثل ديگه. بود شده عوض خيلى پيمان با رفتارم. گذشت روز اون
. اينها با كردن زندگى براى تحملى نه و داشتم برگشت براى راهى نه. بودم مونده گل تو خر مثل و بودم شده پشيمون
 ازش بيشتر من اومد، مى برم و دور پيمان چى هر. كردم مى دل درد باهاش كمى و رفتم مى خانم گلى پيش اوقات گاهى
 .كردم مى دورى

 از يكى با گويا. كنه مى صبحت تلفن با داره بزرگ خانم شنيدم روز يك كه بود گذشته پسر و مادر دعواى اون از هفته دو
 با ديگه شب دو قراره كه گفت مى اونها به شنيدم كه وقتى بيفتم پس بود نزديك. بود فرانسه توى كه هاشون فاميل
 و بزرگ خانم كه داشتى خبر تو جون گلى: گفتم و رفتم خانوم گلى پيش. اومدم بيرون عجله با. اونها پيش بره پيمان
 !برن؟ فرانسه به خوان مى پيمان

 .نداره خبر هنوز پيمان ولى. آره راستش: گفت

 پشت رفتم اومد، پيمان ماشين صداى كه همين بودم وايستاده در پشت. بياد پيمان تا كردم مى شمارى ثانيه شب اون
 .درختها

 به شروع اومد، من طرف به كنى؟ مى چيكار جا اون: گفت و كرد خم رو سرش پيمان كردم صداش تو، اومد كه پيمان
 .كردم گريه

 كشيده؟ اى نقشه چه مادرت كه دونستى مى پيمان،: گفتم
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 شده؟ چى: گفت

 پيمان. بدى تحصيل ادامه و برى تا نوشته اسمتو كالج يه توى كه گفت مى تون فاميل اون به مادرت شنيدم خودم: گفتم
 !كشم مى فهمى؟ مى! كشم مى خودمو من خدا به پيمان بذارى؟ تنها جا اين منو خواى مى

 حرفهاشون به و وايستادم در پشت. رفتم دنبالش به عجله با هم من و افتاد راه ساختمون طرف به عصبانيت با پيمان
 دست كارش اين با خواست مى خودش قول به بزرگ خانم. نداشت اى فايده كرد مى مقاومت پيمان چى هر دادم گوش
 يه مثل من و نيومد بيرون اتاقش از پيمان فردا تا خالصه. بذاره حنا توى كنند اغفال رو پيمانش خواستند مى كه رو اونايى
 و كرد صدا منو بزرگ خانم كه بود مونده پرواز به ساعت سه دو باالخره. رفتم مى طرف اون و طرف اين كنده سر مرغ
 كمك خانم گلى به كارها توى تونيد مى. بمونيد خونه اين توى بايد گردم مى بر من كه وقتى تا شما صبورى خانم: گفت
 .كنيد

 وقتى. نداشتم زندگى براى جايى چون شدم خوشحال حرفش اين از ولى شدم مى ناراحت حرفهاش از هميشه گرچه
 .رفتم دنبالش يواشكى رفت، باغ توى و آمد بيرون اتاقش از پيمان

 حاال زدى قسمهات به پا پشت كارت اين با تو يادته؟ خورديم امامزاده تو كه قسمى يادته؟ قولت پيمان: كردم صداش
 !زنى؟ نمى حرف چرا پيمان. كردى استفاده سوء من سادگى از تو. كردم اشتباه من كه فهمم مى دارم

 كه تو تقصير منه تقصير آره. ندارى شنيدنشو تحمل ولى گى مى دارى دوست كه چى هر بله: گفت و برگشت پيمان
 زهره خونواده مثل ات خونواده شد مى چى نداشتم رو مشكالت اين من داشتى حسابى آدم خونواده يه تو اگه نيست
 .تو خاطر به كنم تحمل رو بدبختى همه اين كه اين نه كنم ازدواج باهات راحتى به بتونم هم من تا بودند

 ». نيست تدبير را كرده خود« . بگم خواستم مى چى بدم رو جوابش چى دونستم نمى بود، زده خشكم

 .ببخش منو الهه: گفت پيمان

 .بزنه رو دلش حرف بودم منتظر كه بود وقت خيلى فايده چه ولى بود، شده پشيمون بود زده كه حرفهايى از انگار

 درسم. بخونم درس و بمونم جا اون بايد سال سه من و گرده مى بر سال يه از بعد اون و ريم مى مادرم و من: گفت پيمان
 .بايستم خودم پاى روى تونم مى وقت اون و گردم مى بر بشه تموم كه

 .نبود نگاهش توى سابق محبت اون ديگه كردم نگاهش جلو، رفتم
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 .برمت مى و گردم مى بر بشه تموم كه درسم شهرتون، به برگردى تونى مى گذشت سخت بهت خيلى اگر: گفت

 پول به رو عشقت تو. خوره مى بهم ازت حالم كثافت، جهنم، به برو: گفتم و زدم صورتش توى محكم سيلى يه جلو رفتم
 .ببينمت خوام نمى ديگه برو فروختى،

 خانم الهه خانم، الهه: كرد صدا و زد در به بار چند پيمان فقط نيومدم، بيرون هم خداحافظى براى حتى و رفتم اتاقم به
 .خداحافظ

 كرد باز رو در و اومد باال خانم گلى من صداى با كردم گريه به شروع. بگيرم خودمو جلوى تونستم نمى ندادم رو جوابش
 بود، گذشته كار از كار ديگه فايده چه ولى. كردم گريه تونستم تا و انداختم بغلش تو خودمو ديدمش تا. شد داخل و

 .بود ريخته پام جلو شده خورد و شكسته آينه يه مثل ام خوشبختى

 نمى "اصال. بود كرده صحبت خانم گلى با و بود زده زنگ بزرگ خانم. بودند رفته پيمان و بزرگ خانم كه بود روز دو حاال
 كه روز يه كه اين تا خوابيدم مى نه و خوردم مى غذا نه. گريه بود شده كارم كردم مى گريه دائم. بلندشم جام از تونستم

 وقتى كردند خبر دكتر عجله با ابراهيم عمو و گلى. شدم بيهوش و افتادم زمين به جا همان برم بيرون تا شدم بلند جام از
 چه: گفت كردم باز رو چشمهام ديد كه همين بود نشسته سرم باالى گلى طفلك كردم باز رو چشمهام شد بهتر حالم كه

 بهترى؟ طورى؟

 .بشم راحت و بميرم من كه كن دعا كن، دعا جون گلى: گفتم

 .شو بلند حرفيه؟ چه اين جون خانم: گفت داشت خبر من سرگذشت تمام از كه گلى

 كندم بود دستم به كه سرمى. شد بهتر حالم كمى يه تا گذاشت دهنم توى زور به بود آورده كه رو غذايى نشستم زور به
 طوريتون يه اگه شدى بلند چرا خانم واى: گفت و اومد جلو عجله با ديد كه منو بود حياط توى گلى. شدم بلند جام از و

 .بدم رو خان پيمان جواب طورى چه كنم چيكار من بشه

 !پيمان؟: گفتم و كردم تلخى خنده

 .نذارم تنهاتون كه خواسته من از و كرده من به را شما سفارش رفت مى كه وقتى جون خانم: گفت

 آقا به خودم خبرشو گذاشتم دونيد مى آخه نيست خوب براتون نكنيد گريه جون خانم: گفت گلى. گرفت ام گريه دوباره
 .بگيرم خودم رو مشتلق خوام مى. بدم
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 .شيد مى مادر دارين شما جون خانم: گفت گلى. فهميدم نمى چيزى حرفهاش از

 .ناراحت يا باشم خوشحال بايد خبر اين شنيدن از دونستم نمى رفت، سياهى چشام

 .ايد حامله ماهه سه شما گفت كرد، معاينه رو شما و سرتون باال اومد كه دكتر: زد مى حرف ريز يك طور همان گلى

 از تونستم مى شايد فهميدم مى وقت اون كاش بودم حامله من بوده جا اين پيمان كه وقتى يعنى چرخيد مى سرم دور دنيا
 درست نتونستم خودمو زندگى من خدايا. داره شكم در كه اى بچه با تنها آدم يه چى، حاال ولى. كنم جلوگيرى رفتنش

 رو بغلم زير خانم گلى بايستم پاهام روى تونستم نمى كرد، مى سنگينى سرم. شه مى غوز باال غوز هم بچه اين حاال كنم
 .شد مى سرد داشت كم كم هوا. شدم استراحت مشغول اتاق توى و رفتم. برد باال طبقه به و گرفت

 امكان طريقى هيچ به داشت مى بر رو گوشى مادرش زدم مى زنگ كه وقت هر نداشتم خبرى پيمان از كه بود ماه سه
. كنه صحبت من با تونست نمى هم اون بود خونه هميشه مادرش چون كنم مى فكر. كنم صحبت پيمان با بتونم نداشت
 بودم ناراحت وقتى ابراهيم عمو كرد، مى مادرى حقم در "واقعا گلى طفلك. گذشت مى من باردارى زمان از ماه شش

 رسمى زن تو بگو بهش رو چيز همه اومد كه بزرگ خانم شه، نمى دوال دوال كه شترسوارى: گفت مى و داد مى دلداريم
 .هستى پيمان

 .ندارم دست در مدركى هيچ و نيستم قانونى عقد من آخه عمو: گفتم ابراهيم عمو به بود، همين از ناراحتيم همه

 .بگه رو حقيقت مادرش جلوى و باشه داشته جرأت بايد هست كه پيمان: گفت عمو

 و بردند بيمارستان به منو ابراهيم عمو و گلى. گرفت را وجودم تمام شدن مادر شيرين درد و رسيد پايان به انتظار باالخره
 چيزى ديگه و شدم بيهوش درد شدت از بخشيد، ام خسته روح به خاصى تازگى نوزاد، گريه صداى زياد درد از بعد

 با و بوسيد منو روى اومد جلو خانم گلى بودند، ايستاده تختم جلوى ابراهيم عمو و گلى كردم باز كه چشم. نفهميدم
 خوبى؟ عزيزم، طورى چه: گفت مهربانى

 .بهترم: گفتم و دادم تكون رو سرم

 كجاست؟ ام بچه خانم گلى: گفتم

 .خوبند دوتاشون هر: گفت و كشيد جلو رو كوچكى تخت ببين، جا همين: گفت خنده با

 دوتا؟ هر: گفتم تعجب با
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 .خودت مثل خوشگل دختر يه و پسر يه آره: گفت

 هات بچه كنى مى گريه چرا نداره، گريه: گفت و اومد جلو خانوم گلى گرفت، ام گريه. بگم چى دونستم نمى خوشحالى از
 خوبند؟ كه

 .ديد مى رو هاش بچه و بود جا اين پيمان خواست مى دلم آخه: گفتم

 خونه به و شدم مرخص باالخره. بودم ها بچه كردن خشك و تر مشغول دائم بيمارستان توى من و گذشت روز چند
 خوب ولى بود كنارم مادرم گلى جاى به داشتم دوست بود، گرفته دلم خيلى گشت مى برم و دور مادر يه مثل گلى. اومدم
 يعنى. خبرى هيچ بدون هم اون بود گذاشته تنها منو طور چه كه بودم پيمان فكر به. بود خودم تقصير كرد شد مى چيكار
 .مادرم به نسبت من وفايى بى مثل درست. هيچى اى، نامه نه زنگى، نه! بود كرده فراموش منو ديگه "واقعا

 اسمشون ام رفته باد بر آرزوهاى ياد به كه عزيزهايى. بودم هام بچه شدن بزرگ شاهد من و گذشت مى هم پى از روزها
 از كه يادگارى تنها. بود خودم به شبيه آرزو برعكس، و بود پيمان شبيه نهايت بى اميد. بودم گذاشته آرزو و اميد رو

 .كسى بى و تنهايى روزهاى مونس. بودند بچه دوتا همين بود مونده برام پيمان

 چه دونى نمى گرده، مى بر ديگه هفته تا كه داد خبر و زد زنگ پيمان مادر روز يك كه بودند شده ماهه شش هام بچه
 .افته مى اتفاقى چه دونستم نمى بودم، شده ها ديوونه مثل. داشتم حالى

 فرق خيلى قبل با رفتارش كردم احساس نشست هال تو وقتى تنها، ولى اومد خونه به بزرگ خانم و رسيد روز اون باالخره
 اين هنوز كه تو: گفت و كرد من به رو اخم با كردم، سالم و رفتم جلو كه همين. بود شده بدعنق و بداخالق خيلى كرده
 جايى؟

 بمونم؟ جا اين تونم مى كه گفتيد خودتون بزرگ خانم: گفتم

 .برو جا اين از و كن جمع رو وسايلت زود كردم اشتباه خوب: گفت

 .اتاقتون توى برين "فعال شما اند خسته خانم االن: گفت بود شده ناراحت خيلى كه ابراهيم عمو رفت، مى گيج سرم

 خراب رو پسرم زندگى كه بود حيا بى دختر اين كه دونى مى ندارى، خبر كه تو ابراهيم، نه: گفت بلندى صداى با خانم
 !نداره؟ صاحب كردى فكر خودت با بود،نه؟ كرده كورت پولهاش برق ببينم بگو. بود برده سرش از هوش و بود كرده

 .بود گفته مادرش به پيمان يعنى. بود زده خشكم
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 اونم؟ زن من كه گفته شما به پيمان خانم: گفتم

 كاله اين. كن پهن ديگه يكى ى واسه رو تور اين جون دختر برو شده؟ زن ما واسه صيغه حاال تا كى از: گفت بزرگ خانم
 .گشاده ما سر براى

 .رم مى برو، گفت اون اگه كنم صحبت پيمان با بايد من بزرگ خانم: گفتم بهش

 از دست بگم بهت كه گفته من به پيمان: گفت. بشه ور حمله من به كه بود مونده كم ايستاد جلوم و شد بلند بزرگ خانم
 ديگه اون كنند زندگى هم جا همون كنه، ازدواج هامون فاميل از يكى دختر با جا همون داره تصميم اون. بردارى سرش
 قدر؟ چه بگو، بردارى؟ سرش از دست كه خواهى مى پول قدر چه حاال فهمى؟ مى نمياد ايران

 موضوع اومد كه همين ابراهيم عمو. شم مى خفه دارم كردم احساس چرخيد مى سرم دور دنيا فهميدم، نمى چيزى "اصال
 عفريته اون صداى اومدم بيرون ساختمون از. كردم دعوت سكوت به اونو و دادم تكون رو سرم كنه مطرح رو ها بچه
 ". برو جا اين از زود و كن جمع رو وسايلت " اومد مى هنوز

 دراز دستاشونو اونها نشستم، هام بچه تخت جلوى. رفتم گلى خونه به نداشتم كردن گريه براى اشكى ديگه اومدم بيرون
 .نداشتم رمقى ديگه ولى كنم بغلشون تا بودند كرده

 .وسايلم كردن جمع به كردم شروع هم من. داد مى فحش رو بزرگ خانوم طور همين شد، اتاق وارد ابراهيم عمو

 برى؟ كه دارى رو جايى "اصال برى؟ خواى مى كجا: گفت ابراهيم عمو

 .نه: گفتم

 .گردم برمى زود كنم صحبت باهاش رم مى داره اى اجاره خونه يه كه دارم دوستى يه كن صبر: گفت ابراهيم عمو

 خدا نخور غصه دخترم. بود خالى اش خونه شكر رو خدا بريم پاشو: گفت و اومد كه نكشيد طول بيشتر ساعتى يك
 .كنم مى برات بياد بر دستم از كه كارى هر من بزرگه،

 تنها چون دارم بچه من كه نگيد مادرش و پيمان به وقت هيچ كه بخوريد قسم خانم، گلى ابراهيم، عمو: گفتم بهش
 .بگيرن ازم هم رو اونا ترسم مى دوتان، اين من دلخوشى

 توى رفتم سالن به كردم جمع رو وسايلم. باشه من رازدار هميشه كه داد قول بود گرفته رو گلوش بغض كه ابراهيم عمو
 تازه دلم داغ افتاد اونا به كه چشمم بودم گذاشته بودم، گرفته پيمان با كه رو عروسيمون عكسهاى لباسام، كمد كشوى
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 با چى ببينم: گفت و كرد باز رو اتاق در بزرگ خانم يكهو برداشتم رو عكسها و لباسها. بودم خودم مقصر خوب ولى. شد
 .ببرى خودت با و ندزدى خونمو وسايل برى مى خودت

 و تو ثروتت اين كه اميدوارم خوره، مى بهم ازت حالم كرمو و بدعنق زن پير آهاى: گفتم خورد مى بهم ازش حالم داشت
 .بميرى كسى بى و تنهايى تو كردى، رها تنها منو كه طور همون... انشاءا. كنه خفه رو نامردت پسره اون

 جلوى و بود برده بيرون يواشكى رو ها بچه گلى. گذاشت وانت توى رو وسايلم ابراهيم عمو. رفتم و كوبيدم هم به درو
 كه اى خونه. شدم دور ماتمكده اون از و شدم ماشين سوار ابراهيم عمو و گلى با خداحافظى از بعد. بود گذاشته ماشين
 گاهى گلى و ابراهيم عمو. بود خوبى پناهگاه من براى ولى بود قديمى و كوچك جور و جمع خونه يه بود گرفته برام عمو

 بود خريده برام پيمان كه را طالهايى. آوردند مى برام چيزهايى يه و اومدند مى ديدنم به بزرگ خانم چشم از دور اوقات
 خودم سرنوشت به خوابوندم مى رو آرزو و اميد وقتى شبها. كردم مى هام بچه خرج و فروختم و بردم بازار به يكى يكى
 حاال تا بچگى همون از. خواهى زياده و ناشكرى خاطر به هم اون. بودم كشيده چى مدت اين توى كه واى كردم، مى فكر
 و گذشتم همه از پيمان خاطر به. كردم مادرم با كه بود كارى خاطر به بدبختى همه اين شايد. بودم شده بچه دوتا مادر كه
 ها ديوونه مثل و داشتم مى بر رو پيمان عكس هم روزها. كرد بيرون اش خونه از منو چركى دستمال يه مثل هم حاال

 به من عشق عاقبت چرا آخه چرا؟ گذاشتى؟ تنها منو و رفتى كجا نامرد، آخه كه زدم مى داد سرش. زدم مى حرف باهاش
 خودش سطح هم با بايد كسى هر دخترم: گفت مى كه فهميدم مى مادرمو حرف معنى حاال. دونم نمى شد، ختم جا اين

 بودم كرده كه كارى از رويى؟ چه با ولى برگردم مادرم خونه به و بردارم رو هام بچه گرفتم تصميم بار چند. كنه وصلت
 .بودم نديده رو برادرام و مادر كه بود بيشتر سال چهار. بودم سياه رو

 وقتى چند. موندند مى تنها هام بچه چون برم تونستم نمى كار سر هم جايى بودم كرده خرج داشتم كه اندازى پس تمام
 خوشحال قدر اين اومدند ابراهيم عمو و گلى روز يك كه اين تا بودند نيومده ديدنم به گلى و ابراهيم عمو ديگر كه بود
 عمو چون نكشيد طولى خوشحاليم ولى. داشتم دوستشون مادرم و پدر مثل بود اونا به اميدم تمام. نگو كه بودم شده

 هم ما كرده بيرون خونش از رو ما فهميده، حاال و كرده شك بزرگ خانم اومدم، تو ديدن به كه بارى چند: گفت ابراهيم
 .گرديم مى بر روستامون به داريم

 قبول كه كردم كارى هر بود آورده برام پول كم يك ابراهيم عمو. بودم شده تنها تنهاى، ديگه شد خراب سرم روى دنيا
. بودم شده كس بى و تنها. نداشتم رو كسى بزرگ شهر اين توى ديگه اونا رفتن با. رفت و گذاشت رو پولها نشد، نكنم
 مى هم دنبال دائم و رفتند مى راه. بود ماهشون شش و سال دو هام بچه. كن كمكم خودت خدايا كه كردم مى دعا همش
 ريخته هم به حسابى ماليم اوضاع و وضع. بودم شده ديوونه تنهايى از من نبودند اينها اگه كردم مى فكر گاهى. دويدند
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 كه بود ماه چند. گذاشتم فروش به بود خريده برام عالقه و عشق با پيمان روز يه كه رو وسايلى كم كم كه طورى. بود
 غذايى كه بود روز چند. كرد مى اذيتم دائم بود ام چشمى بد و هيز آدم كه خونه صاحب مرد اون و بودم نداده مو اجاره
 برام بود خريده پيمان كه انگشترى تنها كردند، مى گيرى بهونه و بودن گرسنه دائم هام بچه نداشتيم خوردن براى
 خريده پيمان كه قدرى اون كردم قيمتش و رفتم بازار به. بفروشم اونو كه نداشتم دوست ولى چرا دونم نمى بود مونده
 در دم خونه صاحب رسيدم خونه در به وقتى. برگشتم خونه به درازتر پا از دست. بود نگين تمامش چون ارزيد نمى بود

 .تو اومد و انداخت پايين رو سرش تعارفى هيچ بدون بردم داخل به رو ها بچه. بود ايستاده

 كجا؟: گفتم

 كه بفرما يه رو ما حداقل دى نمى كه اجاره خانوم، الهه: گفت تمام وقاحت با بعد. تو بيام دارم دوست خودمه خونه: گفت
 .بزن

 بيداد و داد وگرنه بيرون، برو جا اين از "فورا. كثافت شو گم برو: گفتم و بيرون دادم هلش گذاشتم اش سينه رو دستمو
 .بدهند لجنى هر به تن كه اند خواهرت مثل همه كردى فكر كنم، مى

 در و بيرون اندازم مى هاتو توله اون و تو و آم مى وگرنه كنى مى خالى رو خونه فردا طوره اين كه حاال: گفت عصبانيت با
 .زد هم به محكم رو حياط

 سالهاى تمام اندازه به و كردم گريه به شروع دوباره سال چند از بعد. گرفتم بغلم توى رو اونا كردند مى گريه ها بچه
 بايد دونستم نمى. بودم ناراحت افتادم، رذلى آدم چه گير كه اين از و هام بچه و خودم پناهى بى از. كردم گريه عمرم
 .نبود نجاتى راه هيچ برم كجا و كنم چيكار

 فكر توى كنم چيكار و برم كجا بايد دونستم نمى. وسايلم كردن جمع به كردم شروع شدند بيدار هام بچه كه همين صبح
 ديدم كردم باز رو در رفتم در دم عجله با. كند مى جا از رو در داشت انگار زنه مى در محكم يكى ديدم كه بودم

 .زنه مى در به محكم پاهاش با كه است صاحبخونه

 خبره؟ چه: گفتم

 .كنم مى بيرونت امروز كه گفتم بهت ديروز: گفت

 .شد اتاق وارد مردك. برداشتم رو لباسها و عكسها با كوچك پتوى تا دو و هام بچه لباسهاى رفتم خونه داخل به

 كنى؟ مى چيكار: گفت
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 .برم مى رو وسايلم دارم: گفتم

 .نداره ارزش هم قدرها اون چند هر دارم مى نگه ات مونده عقب كرايه عوض رو اينا نكرده الزم: گفت

 .كشيد مى خودش دنبال به و بود گرفته رو هام بچه دست هرّى،: گفت و كرد من به رو

 و موندم من. كرد بيرون خونه از رو هام بچه و من خالصه. گرفتم ازش كردند مى گريه كه هامو بچه و دويدم دنبالش به
 دونستم نمى. افتادم راه خيابون توى و گرفتم رو ها بچه دست كرديم مى گريه مون سه هر لباس، نايلون يه با هام بچه
 كه يادگارى تنها و رفتم طالفروشى بازار به. نداشتيم شكممون كردن سير براى هم پولى و بوديم گرسنه. برم كجا بايد
 جا همون و نشستيم پارك يه توى ظهر بشن آروم كمى تا خريدم هام بچه براى خوراكى كمى. فروختم بود مونده برام
 به عقلم. داشتم كه كمى پول و بچه دو اين با بمونم كجا بايد رو شب كه كردم فكر خودم با. برد خوابشون آرزو و اميد
 هدف، بى. دادند نمى اتاق من به رفتم اى مسافرخونه هر افتادم راه خيابون توى هام بچه با غروب. رسيد نمى جايى

 .بذارم جايى يه هامو بچه و بكشم خودمو گرفتم تصميم. رفتم مى راه خيابونها تو پريشون و سرگشته

 قربونى كه بودند كرده گناهى چه اونا آخه ولى كنه بزرگ رو اونا كه شه مى پيدا خيرى آدم يه باالخره: گفتم خودم با
 .بشن پيمان و من عشق

 و زمين فرشم شب اون كه بودم من اين و رفت مى اش خونه به بود بيرون كه كس هر شد مى خلوت خيابونها كم كم
. كنم چيكار و برم كجا بايد دونستم نمى ديگه. بودم شده خسته بودم رفته راه خيابونها توى بس از. بود آسمون لحافم
 و خسته نشستم ها پله روى جا همون نكرد باز رو در كسى زدم در چى هر و بود بسته درش رسيدم، مسجد يك مقابل

 رفتن راه براى جونى ديگه كه پاهايى. گذاشتند پاهام روى سرشونو هام بچه. بود صدا بى و خلوت خيابون. درمونده
 خيابون ولى بود چند ساعت دونم نمى. بود كرده يخ دستاشون گرفتم، دستام توى هامو بچه دست بود سرد هوا. نداشت
 بچه كشيدن عذاب گشتم مى پناه سر يه دنبال. افتادم راه دوباره و برداشتم رو هام بچه. بود خلوت و صدا بى و ساكت

 يه برام كه مرگى كردم، مى مرگ آرزوى بار هزار ساعتى و كردم مى لعنت رو پيمان و خودم دائم ديدم، مى كه رو هام
 .محال آرزوى يه بود شده آرزو

 مى دويدن به شروع و لرزيد مى بدنم بند بند شنيدم مى رو سگى پارس يا و پا صداى تا تاريك هاى كوچه پس كوچه در
 سقاخونه يه بود، سقاخونه يه رفتم جلوتر. كرد جلب خود به رو توجهم ضعيفى روشنايى گذشتم كوچه پيچ از. كردم

 گذاشته رو ابوالفضل حضرت دست نماد سقاخونه باالى. بود سوختن حال در جان نيمه شمع تا چند هنوز كه كوچك
 روى جا همون رو هام بچه. كنم خوددارى نتونستم ديگه افتاد ابوالفضل حضرت دست عالمت به چشمم كه همين. بودند
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 نمى هامو بچه و من كه كجايى تو خدا خدا خدا زدم داد دل ته از و چسبوندم سقاخونه شبكه به خودمو و نشوندم زمين
. كن كمكم خودت خدايا. كن رحم هام بچه حال به روسياهتم، بنده خدا نبودم، برات خوبى بنده من دونم مى خدا بينى؟
 كه رو شمعى يه تا كردم دراز دستمو شدم بلند. نبودم عابرين عبور متوجه حتى كه بودم پريشون و ناراحت قدر اين

 اندام درشت و بلند قد مرد يه ديدم كه بود وقت اون تازه. كنم روشنش و بردارم بود شده خاموش و بود سوخته نصفش
. ناراحتى از يا بود سرما از دونم نمى لرزيد مى دستهام ايستاده، كنارم بود، شده حضرت دامن به دست من مثل اونم كه

 هام بچه روى بودم برداشته كه رو كوچكى پتوهاى بود خيس كوچه. نشستم هام بچه كنار كردم روشن كه رو شمع
 .ريختم مى اشك و كردم مى نوازش موهاشونو. بودند مظلوم و صدا بى چه. كشيدم

 .شن مى مريض سرما از هات بچه جورى اين رى نمى ات خونه به چرا دخترم: گفت و شد خم مرد اون

 دارى؟ شوهر يا هستى تنها: پرسيد. نگفتم چيزى

 مهمون امشب خوام مى. نداريم موندن و رفتن براى رو جايى ديگه هام بچه و من. مرده شوهرم: گفتم. ريخت اشكهام
 .باشم اباالفضل

 به رو دستش بگيرم، جلوشو خواستم كه همين كرد بغل اونو و برد اميد پتوى زير دستشو داشت، مهربونى لحن مرد
 .بيا من دنبال بردار رو ات بچه شو بلند: گفت و كرد دراز طرف

 كردم بغل رو آرزو. كردم اعتماد بهش چرا دونم نمى ولى كنم اعتماد كسى هر به نبايد كه بودم گرفته ياد شهر اين توى
 مى مريض هام بچه "حتما خوابيدم، مى بيرون اونشب اگه نداشتم رو جايى ديگه كه اين براى شايد. افتادم راه دنبالش و

 رو در و انداخت كليد ايستاد، بزرگ در يه جلوى مرد رفتيم كه كوچه تا چند. نداشتم اونها درمان براى هم پولى و شدند
 .كرد باز

 .تو بيا: گفت

 خش پاهامون زير برگها. بودند زمستونى خواب در همه و بود درخت و دار از پر كه شديم بزرگ بسيار حياط يك وارد
 مرد. كرد مى خودنمايى بود، شده ساخته حياط وسط كه بزرگى ساختمون. دنبالش به من و رفت مى اون. كرد مى خش
 .خورد صورتم به مطبوعى گرماى كرد، باز رو سالن در

 ها بچه خوشحالى با. كنيد گرم خودتونو: گفت و آورد پتو تا چند و رفت. كرد دراز مبل يك روى رو اميد و تو، بيا: گفت
 مى زندگى كسى چه با آيا كه كردم مى فكر خودم با. كشيدم خودم دور هم پتو يه انداختم روشون رو پتو و خوابوندم را
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 آشپزخونه به دوباره و بشى گرم تا بخور: گفت و برگشت داشت خاصى عطر كه داغ چايى دوتا كه سينى يك با مرد كنه؟
 .ترسيدم نمى ازش ولى چرا، دونم نمى. رفت

 .بخور: گفت و گذاشت ام جلو غذا ظرف يك و برگشت مرد

 شكم با ها طفلكى افتاد آرزو و اميد به چشمم بخورم غذا خواستم كه همين. بودم شده گرم حسابى خوردم كه رو چايى
 .هست هاتم بچه براى بخور: گفت برد مى افكارم به پى نگاهم از كه انگار مرد. بودند خوابيده گرسنه

 قدر اين. كشيدم دراز ها بچه كنار جا همون هم من و باش راحت: گفت من به و رفت اتاقش به مرد خوردم، غذا كمى يه
 و كشيدم دراز هام بچه كنار جا اون كامل اطمينان با ولى چرا دونم نمى. برد خوابم كى نفهميدم كه بودم پريشون و خسته
 .خوابيدم تفكرى هيچ بدون

 كجا دونستم نمى لحظه يه شدم، بلند عجله با شدم، نگران نديدم كنارم رو آرزو و اميد كردم، باز رو چشمهام كه صبح
 وسط هام بچه با مرد اون ديدم رسيدم، كه در نزديك. ايستاد مى حركت از داشت قلبم دويدم حياط طرف به. هستم
 رو ها بچه كردم، باز رو در. شناسند مى رو مرد اون كه سالهاست انگار من، به توجه بى ها بچه. هستند بازى مشغول حياط

 امكانات، تمام با بزرگ آشپزخونه يه رفتم دنبالشون به. بخوريم چايى بريم مون همه حاال خب: گفت و آورد داخل به
 .خوردم رو ام صبحانه و چايى اونا همراه هم من بودند خورده صبحانه "قبال اونها

 محبتتون جواب در كه ندارم پولى. كنم جبران بايد طورى چه رو شما زحمت كه دونم نمى: گفتم و كردم مرد اون به رو
 .كنم مى كم زحمتو بدين اجازه اگه ديگه. بدم بهتون

 نداريد؟ زندگى براى جايى گفتيد كه شما زحمتى چه: گفت

 .كنم پيدا رو جايى يه بايد بكنم، فكرى يه بايد باالخره خوب ولى بله: گفتم

 تنهايى از ديشب. ندارم هم رو كسى هيچ و كنم مى زندگى تنها بزرگ خونه اين توى من ببينيد: گفت و كرد فكرد كمى
 بچه و شما خدا گيرم، مى نيك فال به رو كار اين من و شدم مواجه شما با جا اون كه بودم شده حضرت دامان به دست
 زن يه وجود داشت كم رو چيز يه هميشه من خونه كنه آشپزى كه ندارم رو كسى من. فرستاده من تنهايى براى هاتونو

 .كنه بهشت يه مثل برام رو جا اين خودش، وجود با كه

 .فهميدم نمى رو منظورش چه؟ يعنى كه رفت هم تو اخمهام
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 تو و كنم مى برادرى هات بچه براى من بمون جا همين و بيا پس. من خواهر جاى شما نشه تفاهم سوء البته: گفت مرد
 .بمون من پيش جا اين خواهر يه مثل هم

 .نشست دلم به حرفهاش

 نمى معرفى خودتونو شما. كنين صدام دارين دوست چى هر شما رضا، حاج گن مى من به همه رضاست من اسم: گفت
 كنيد؟

 .بوده سخت و نشيب و پرفراز خيلى كه نپرسيد زندگيم از و آرزو دخترم و اميد پسرم هستم، الهه من: گفتم

 گردنش رگهاى عصبانيت از كه رضا حاج و كردم تعريف براش بود كرده بيرون رو ما كه رو خونه صاحب جريان كم كم
 .بمونم جا اون كردم قبول باالخره. كرد مى لعنت و تف اونو بود شده متورم

 كيه؟ مال حياط توى هاى خونه اون: گفتم بهش

 .بوده اون مال جا اون و داشته سرايدار پيش سال چند: گفت

 به. كرد قبول بود شده وارد اخالقم به جورايى يه كه اون و كنيم زندگى جا اون هام بچه و من بذاره كه خواستم ازش
. آشپزى و خونه كارهاى مشغول من و بودند رضا حاج با دائم ها بچه بود، شده خودم خونه مثل برام جديد خونه زودى
 .بره مى لذت زندگيش از و خوشحاله قدر چه كه كردم مى احساس اومد مى خونه به رضا حاج كه وقتى

 نكرديد؟ ازدواج چرا رضا حاج: پرسيدم ازش روز يه

 .زد موج نگاهش توى بزرگى غم و شد ساكت

 هر روى دست بودم پدرم يكدونه يكى كه من و. زيبا و خوشگل دختر يه با. نديدم خيرى اون از ولى كردم ازدواج: گفت
 نگذشته زندگيمون از سال يك. كرديم ازدواج هم با و بودم پسنديده اونو من اما. دادند مى جواب زود ذاشتم مى كسى
 به. برم فرنگ به نداشتم دوست من ولى بريم هم با بيا گفت من به بار چند. بودش گرفته رفتن فرنگ به عشق كه بود

 توى و بودم شده مريض مدت يه. فرستاد برام را اش طالقنامه هم بعد و رفت و گذاشت منو خبر بى روز يه همين، خاطر
 بچه؟ تا دو اين با اونم تنهايى چرا تو چى، تو. نكنم ازدواج وقت هيچ ديگه گرفتم تصميم زمان همون از. بودم افتاده بستر

 داد مى دلدارى منو اون و كردم مى گريه كردم، مى تعريف كه طور همان. تفاوت كمى با بود من مثل هم اون سرگذشت
 .بوده طورى اين مصلحت "حتما نخور غصه. داره دوست رو صبور هاى آدم خداوند كه
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 برده بازار به رو اونا كردند مى صداش رضا دايى هام بچه كه رضا حاج. رفتند مى مدرسه به هام بچه و بود مهر اول روز
 از. برديم مدرسه به رو اونا هم با دو هر بود مدرسه اول روز كه امروز و بود خريده براشون داشتن الزم چيزى هر و بود

 كرده تموم رو برادرى من براى و پدرى اونا حق در كه بودم رضا حاج مديون رو همه و بردم مى لذت آنها شدن بزرگ
 و تاب يه زيبايى، و گل از بود پر جا همه نبود، گرفته غم باغش. نبود صدا بى و ساكت خونه اون ديگه رضا حاج خونه. بود
 رو زمان گذشت كه بودند كرده پر رو دوروبرش هام بچه قدر اين و بود كرده درست ها بچه براى حياط توى سرسره يه

 سالشون هشت. خوابيديم مى خودمون خونه توى هم آرزو و من و خوابيد مى رضا حاج با هميشه اميد. كرد نمى حس
 .كرد مى كالفه منو سؤال اين و كجاست؟ بابا مامان، پرسيدند مى بود، شده شروع هاشون سؤال كم كم كه بود شده

 .بدم جوابشون چى دونم نمى: گفتم رضا حاج به

 .بهتره بگى بهشون راستشو. الهه نيست بهتر راستگويى از هيچى: گفت

 عكسش اوقات گاهى فقط كجاست بابا پرسيدند نمى ديگه ها طفلكى. گفتم براشون كنند درك تونستند مى كه جايى تا
 به هميشه. پيرتر من اونا كنار در و شدند مى جوان و بزرگ ها بچه. سرجاش ذاشتند مى و بوسيدن مى و داشتند برمى رو

 من و بود داده من به ابوالفضل خونه در خدا كه بود نعمتى رضا حاج. كردم مى شكر رو خدا الهى مرحمت و لطف خاطر
 اومد مى در از وقتى اميد. گرفتند مى ديپلم هردوشون سال اون. بودند شده بزرگ ها بچه. بودم مى گزارش شكر بايد

 شده خودم جوانى مثل درست آرزو برعكس و آورد دوام نيم و سال يك فقط كه عشقى. انداخت مى پيمان ياد منو هميشه
 حاج. شد مى زندان براشون دنيا انگار ديدند نمى اونو لحظه يه اگه كه داشتند دوست رو رضا دايى قدر اين ها بچه. بود
. برده مى سر به خواب در رو سالها بقيه انگار فهميده رو زندگى معنى تازه خونه اون به ما اومدن با بود گفته بارها رضا
 .بره راه تونست نمى ها بچه و من كمك بدون كه طورى به بود شده پير خيلى رضا حاج

 به اونو هم با و كردم صدا رو اميد. افتاد زمين به و رفت سياهى چشمهاش كنم بلندش خواستم كه همين روز يه
 پر رو شون نداشته پدر جاى هام بچه براى بود، هام بچه و من گاه تكيه تنها اون بودم نگران خيلى. برديم بيمارستان

 تختش كنار. موندم پيشش من و بره خونه به كه خواستم اون از داشت امتحان اميد. كرد بسترى اونو دكتر. بود كرده
 آرزوى براش دل ته از. بود كرده كامل رو مردانگى "واقعا كه كردم مى نگاه چروكش پر و پير صورت به و بودم نشسته
 رفتم، مى كه طور همين بود شلوغ سالن توى. بخورم آب ليوان يه و برم شدم بلند بود ام تشنه. كردم عمر طول و سالمتى

: گفت و برگشت اونم بگم بهش چيزى يه تا برگشتم. بود اومده درد به ام شانه كه طورى زد بهم محكمى تنه مرد يه
 .ببخشيد



 

 

عاشقي                                 پيمان   كتابخانه نودهشتيا  

w W w . 9 8 i A . C o m  62 

 صورتمو زود. وفا بى پيمان جز نبود كسى بود دوخته من به رو چشماش كه اون و چرخيد نمى دهنم توى زبونم ولى
 آب ليوان يه رفتم. شناختم نمى اونو انگار بود سرم پشت به حواسم كه حالى در و دادم ادامه راهم به و برگردوندم

 ببينه كنه مى نگاه و وايستاده تر طرف اون كه ديدم رو پيمان برم، رضا حاج اتاق توى خواستم مى وقتى برگشتم و خوردم
 آتيش. بود اومده يادم هام بدبختى دوباره. نشستم رضا حاج تخت كنار و رفتم نديدم، انو كه كردم وانمود. رم مى كجا من

 ها بچه كنى مى كار چه جا اين الهه: گفت و كرد باز رو چشمهاش رضا حاج. بود شده ور شعله وجودم توى پيمان از نفرت
 كجان؟

 .رفته و داشت امتحان اميد: گفتم

 .باشند تنها اونا ندارم دوست پاشو، بهترم من تنهان، اونا خونه برو پاشو: گفت

 رسيدم، كه بيمارستان محوطه توى. اومدم بيرون و كردم مرتب رو تختش شدم بلند مرد، اين مهربانى از بودم عجب در
 .مياد دنبالم داره يكى كردم احساس

 .توأم با الهه الهه،: اومد سرم پشت از صدايى كردم، باز رو ماشين در كه همين

 دارى؟ چيكار بله: گفتم كامل خونسردى با. ديدم رو پيمان برگردوندم رومو

 .كردى ازدواج مرد پير يه با تو كه گفتند درست پس خوب: گفت

 گم برو ارزه مى تو مثل صدتا به اش گنديده موى يه چشه؟ مگه. آره: گفتم سوزوندم، مى رو جگرش خواست مى دلم
 .شو

 نتونستى شدى مردك اين زن و رفتى همين واسه بودى، ثروت تشنه هميشه تو چون نه؟ بود بيشتر ثروتش الهه: گفت
 كنى؟ صبر

 .جونم از خواى مى چى بود بيشتر تو از پولش آره: گفتم

 بلند هاى هاى با و گذاشتم فرمون رو سرمو وايستادم كنارى يه شدم كه دور. افتادم راه سرعت با و نشستم ماشين توى
 اطمينان بهشون. شده طوريش رضا دايى كردند فكر ناراحتم و عبوس قيافه ديدن با ها بچه رفتم كه خونه به. كردم گريه
 و پيمان پيش حواسم تنها ولى بودم نشسته مبل روى. منه خستگى من ناراحتي دليل و بوده بهتر رضا دايى كه دادم

 اجازه مادرش به داد، ترجيح من به رو مادرش ثروت و پول طور چه. رفت و گذاشت تنها منو طور چه كه بود حرفهاش
. بميره حسادت از داشتم دوست. كنه تحمل تونست نمى رو رضا حاج كنار من ديدن حاال و بكنه من با رو رفتار اون تا داد
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 اون هاى بچه اينها بفهمه اگه كنم، مى زندگى تهران توى من فهميده كه حاال. بودم ناراحت هام بچه خاطر به طرف يه از
 به اش همه. شه مى شروع منم دردسرهاى شه مى پيمان از صحبت وقت هر چرا خدايا. گيره مى ازم رو اونا "حتما هستند
 .بدم نجات بودم افتاده گير توش كه باتالقى از خودمو تا بودم فرار راه يه فكر

 خواست مى اميد. بود شده مرخص رضا حاج زدم زنگ بيمارستان به زود صبح. گذاشتم سر پشت بدبختى هر با رو شب
 جلوى. افتادم راه و شدم ماشين سوار. برسه درسهاش به اون تا رم مى خودم من گفتم بهش ولى بياره رو رضا حاج و بره

 با الهه: گفت كه شنيدم رو پيمان صداى بشم، بيمارستان محوطه داخل خواستم كه همين شدم پياده رسيدم، كه بيمارستان
 .كنم صحبت باهات خوام مى توأم

 مزاحمم دارم شوهر زن يه من نه؟ يا فهمى مى اينو بردار سرم از دست شو گم برو: گفتم و برگشتم عقب به عصبانيت با
 .رفتم سالن طرف به سرعت به و باش، خوش فرنگيت خانم با و برو نشو

 .افتادم راه سرعت با و نشوندم ماشين توى اونو اومديم بيرون هم با و شه بلند تا كردم كمكش بود، شده آماده رضا حاج

 خبره؟ چه يواشتر الهه: گفت رضا حاج

 نمى بزرگ، مشكل يه اومده پيش برام مشكل يه رضا حاج: گفتم كنم، پنهون ازش رو چيزى تونستم نمى كه جايى از
 .كنم چيكار دونم

 افتاده؟ اتفاقى ها بچه براى شده چى: پرسيد رضا حاج

. كنه پيدا رو خونمون ترسم مى رضا، حاج ترسم مى كرد، صحبت باهام. ديدم رو پيمان بيمارستان تو دونى مى نه: گفتم
 شروع هام بدبختى دوباره كنم چيكار دونم نمى. پسرشه اون كا فهمه مى اول نگاه همون در ببينه رو اميد اگه مطمئنم

 .شده

 بچه. بردند خونه به رو اون و دويدند طرفش به رضا دايى ديدن با ها بچه. نگفت چيزى خونه تا و كرد سكوت رضا حاج
 .چرخيدند مى دورش پروانه مثل داشتند رضا حاج به كه اى عالقه فرط از ها

 كه زيادى پول و بازى پارتى كلى با رضا حاج بودند، كوچيك هام بچه وقتى ترسيدم، مى بيرون به آمدشون و رفت از من
 داشتم دائم كه هايى دلشوره از رضا حاج. شون واقعى پدر اسم به بگيره شناسنامه هام بچه براى تونست بود كرده خرج

 ها بچه تونستم رضا حاج كمك به لعنتى ديدار اون از ماه شش از بعد باالخره كه اين تا. بود برده پى پيمان از من ترس به
 جلوى كردم سعى چى هر بودم شده يتيم ديگه بار يه انگار برن بود قرار كه روزى. كنم نام ثبت ايتاليا در كالج يه توى رو
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 تا خواستم ازشون كردم بوسه غرق رو صورتهاشون و انداختم گردنشون دور رو دستهام. تونستم نمى نكنم، گريه اونا
 پيمان كه افتادم روزى ياد زمين، از هواپيما شدن بلند با. نذارن تنها رو همديگر وقت هيچ و باشند هم مواظب هميشه
 خونه كه بود پيمان هم باز گرفت مى من از رو بودن هم با نعمت كه بود پيمان اين هم حاال و گذاشت تنها منو و رفت

 از كه روزى از. كردم محروم مادرم ديدن از خودمو و گذشتم همه از اون خاطر به. كرد خراب رو هام خوشبختى
 مزار سر بار يك فقط ديگه بار يك كاش كشيدم مى حسرت و گذشت مى سال بيست بودم اومده تهرون به شهرمون

. گذشت مى سخت بهم خيلى اول روزهاى مرده؟ يا است زنده مادرم آيا كه دونستم نمى. بطلبم حالليت ازش و برم پدرم
 .كنم تحمل تونستم نمى رو هام بچه دورى "اصال

 به حاال اون. بذارم تنها رو مريض مرد پير اين نيست انصاف كه ديدم ولى برم ها بچه با هم من كه خواست مى رضا حاج
 در خيابونى از سر كه شد طورى چه دونم نمى رفتم بيرون خونه از كسالت رفع براى كه روز يه. داشت احتياج كمك
 چشمهام پيش شدم، مى رونده خونه اون از هام بچه با كه اى صحنه همون دوباره. بود جا اون پيمان خونه كه آوردم
 زن پير اون اسم و زدند سياهى پارچه شون خونه در ديدم رفتم، جلوتر شدم كنجكاو بود، شلوغ خونه جلو. شد مجسم
 هم با زن تا چند. وايستادم كنارى يه و رفتم. كردم مى خوشحالى احساس خيلى قضيه اين از. نوشتند پارچه روى رو احمق

 بزرگى اين به خونه توى شد چى عاقبتش ديدى ثروت همه اون با بيچاره، زن پير: گفت مى شون يكى كردند مى صحبت
 باشه؟ عاقبتش اين بايد

 اين با. بود كرده كرم تختش روى اش جنازه شديم، اش خونه وارد وقتى شوهرم و من نگو هيچى واى: گفت مى يكى اون
 و سر بود شده دعواشون پيش وقت چند آد، نمى مادرش بر و دور "اصال ولى كنه، مى زندگى ايران توى پسرش كه

 مى برگشته كه مدتى از بعد. رفته و گذاشته تنها مادرشو پسره زن، يه خاطر به گن مى. بود برداشته رو محله صداشون
 .شده كرمو بدنش و مرده تختش روى مادرش بينه

 خودم به داشته، من به ربطى چه اونا دعواى كه بودم شده كنجكاو راه توى افتادم راه به. بود كرده خودشو كار من نفرين
 .شون همه جهنم به برن كن ولش "اصال چه، من به: گفتم

 تونست نمى جاش از ديگه. شد مى بدتر روز به روز رضا حاج حال و بودند شده دور من از عزيزم هاى بچه كه بود ماه سه
 با بود كرده هام بچه و من حق در كه هايى محبت تونم مى تا داشتم سعى. بشينه تختش روى تونست نمى حتى. بشه بلند

 .كنم جبران اون از پرستارى

 كرد، صحبت دوتاشون هر با اون و زدم زنگ. كنم صحبت باهاشون خوام مى بزن زنگ ها بچه به گفت من به روز يه
. داشتند دوست اونو قدر چه كه دونه مى خدا كردند مى گريه هام بچه بود، خداحافظى بيشتر كنم عرض چه كه صحبت
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 ره نمى يادم وقت هيچ بود، اومده بردنش براى آمبوالنس كه روزى. رفت دنيا از مهربون رضاى حاج بعد هفته يك
 مونده باقى كه اين خاطر به كرد تشكر من از بارها و بارها مرگ از قبل. كنم نمى فراموش رو مهربونش و نورانى صورت
 و تشييع مراسم براى همه ها همسايه. رفت خونه اون از هم شادى رفت وقتى. بود گذرونده شادى و خوشى در عمرشو
 .اومدند مى ايران به "حتما فهميدند مى هام بچه اگه. باشه رضا حاج شأن در مراسم كردم سعى بودند، اومده تعزيه

 حاج گفتم مى دلم توى. داشتم برنمى ازش چشم و بودم گذاشته هال توى عكسشو كردم، برگزار شكوه با مجلس يه
 خونه اون توى من و رفت رضا حاج خالصه. باشه تو مال هست بهشت توى جا ذره يه اگه الهى كنه، رحمتت خدا رضا،

 بيرون جا اين از منو اومده "حتما گفتم خودم با اومد خونه به وكيلش رضا حاج مرگ از بعد روز ده. موندم تنها بزرگ
 از بودم مونده حيرت در. بخشيده هام بچه و من به رو اموالش و مال تمام قبل مدتها كه ديدم ناباورى كمال در ولى. كنه

 چه دونه ىم خدا رفته خدا رحمت به رضا حاج كه گفتم هام بچه به وقتى. كنند مى فرق هم با قدر چه. ها انسان تفاوت
 .برگردند تونستند نمى ولى كردند گريه قدر

 .نمونى تنها جا اون ما، پيش بيا مادر: گفتند من به

 .بكنم رو فكرهام حاال باشه: گفتم

 رز گل دسته يه وايستادم راه سر. برم رضا حاج قبر سر خواستم مى افتادم، راه و آوردم بيرون رو ماشين بود، شنبه پنج
 دوست رز گل هنوز اينكه مثل: گفت من به سر پشت از يكى بذارم رو ها گل تا كردم باز رو ماشين در كه همين خريدم
 .دارى

 جلو صندلى روى و كرد باز ماشينو در تعارف بدون كه بشينم ماشين توى خواستم مى. نگفتم هيچى. بود پيمان برگشتم،
 .نشست ماشين

 !پايين برو! پايين برو: گفتم بهش

 بزنم رو حرفهام بذار كنم مى خواهش نبوده تو شوهر اون دونم مى كه من بزنم حرف باهات بذار خدا رو تو الهه: گفت
 .رم مى هم بعد

 .شنوم مى بگو خوب: گفتم و شدم كنجكاو ولى دادم مى گوش حرفهاش به نبايد

 .كنى مى اشتباه من مورد در تو الهه: گفت
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 رفتى و گذاشتى تنها منو كردى چيكار من با يادته. دارم اطمينان كنم، نمى اشتباه نه هات، نامردى مورد در يعنى: گفتم
 خوش و رفتى تو گذشت؟ چه من به تو رفتن از بعد دونى مى. خوردم هاتو قسم و ها حرف اون گول كه بود من تقصير
 كى مورد در... كنه مى زندگى كجا زده چيزش همه به پا پشت تو خاطر به كه احمق دختر يه من، كه اين از غافل بودى
 بدى؟ توضيح برام خواى مى رو چى سال همه اين از بعد بگى، كه دارى چى حاال كنم؟ مى اشتباه

 برگردم ايران به و بگيرم مدركمو شده طور هر گرفتم تصميم رفتيم ايران از مادرم و من وقتى كن، گوش لحظه يه: گفت
 ديدم وقتى. كنم ازدواج كه خودش دائى دختر با بود داده گير جا اون مادرم ولى باشيم، داشته خوب زندگى يه بتونم تا

 شده عصبانى حدى به. هستى من همسر تو و كردم ازدواج من كه گفتم و گفتم مادرم به رو حقيقت نيست فرارى راه هيچ
. گشتم مى عالف ها خيابون توى روزها و خوابيدم مى ها پارك توى شبها پولى، هيچ بدون كرد بيرون خونه از منو كه بود
 براى پولى راستش. كردم ول رو خوندن درس و شدم كار به مشغول و كردم پيدا خودم براى كارى يه و گشتم كم كم

. كنم سير شكممو حتى كه دادند نمى پول بهم قدر اين شب آخر و كندم مى جون سگ يه مثل نداشتم هم تو به زدن زنگ
 اون توى از منو و اومد ايران به اومدنش نزديك. نكرد سعى هيچ من بازگردوندن براى رحم بى و سنگدل مادر اون

 كرده قبول باالخره كه اين از. دادى توضيح براش رو چيز همه "مفصال تو و كرده صحبت تلفنى تو با گفت و برد رستوران
 و بود خريده سوغاتى برات كلى ايران به اومدن وقت مادرم. كردم نام ثبت دانشگاه توى دوباره بودم شده خوشحال بود
 و اومد ايران به اون. كنه مى من خاطر به رو كارها اين تمام گفت من به و باشه داشته خوبى رفتار تو با كه داد قول من به
 .شدم خوندن درس مشغول من

 تو گفت بهم مادر روز يه آخرش نبودى، يا و بودى خواب يا گرفتم مى رو تو سراغ و گرفتم مى تماس خونه با وقت هر
 كه اين خالصه و بمونى من منتظر تونى نمى يعنى كنى زندگى من با تونى نمى ديگه گفت بشى، جدا من از گرفتى تصميم

 ام ديوونه ها حرف اين. كردى ازدواج اون با تو فهميده بعدها مادرم كه مرد يه همراه به. رفتى و گذاشتى خونه از روز يه
 .داد مى عذابم بوده گذرا قدر اين من به عشقت كه اين فكر بود كرده

 و زد پا پشت چيز همه به كرد چيكار ما با اون كه ديدى ولى پذيرفتم رو دختره اون تو خاطر به من پسرم: گفت مادرم
 .رفت

 ـ مرد اون با كردم سر خونه اين توى رو زندگيم خوش هاى لحظه تمام من! پيمان ببين دارى؟ چيكار پس نبودى كه تو
 .دونم مى اون مديون رو خودم زندگى و داشتم دوستش چشمهام اندازه به ـ رضا حاج

 .نزن رو ها حرف اين ديگه شده، تموم و مرده كه حاال خوب: گفت
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 .دارم بچه دوتا ازش من! پيمان نشده تموم نه: گفتم

 چى؟: گفت. بود شده گرد تعجب از چشمهاش

 با دوباره دارى قصد اگه تو بكنم دل هام بچه از تونم نمى من فهميدى؟ پسر يك و دختر يك. پيمان دارم بچه تا دو: گفتم
 .باشى تر مهربون هم پدرشون از براشون و بپذيرى رو اونا بايد كنى ازدواج من

 دوتا؟ اين كجان: گفت

 نه؟ يا كنى زندگى هام بچه و من با تونى مى ببين بكن فكرهاتو برو حاال. اند تحصيل مشغول خارج در "فعال: گفتم

 خودم به رو عشقش ميزان خواستم مى. نبود بلد رو برگشت راه كه انگار و شد بلند بود شده زده حيرت كه پيمان
 كه گذشت اتفاق اين از هفته يك. بودم داده بهش ديگه فرصت يك من كه حالى در بست رو در و رفت اون. بسنجم
 نمى. كنه زندگى هام بچه و من با داره قصد و گرفته خودشو تصميم كه فهميدم. شد شروع هاش فرستادن گل دوباره
 گل و آمدهاش و رفت با. بود شده زنده بوديم هم با كه جوانى و خوشى روزهاى ياد ها، خاطره اون دوباره ولى چرا، دونم

 كه عمر آخر تا آخه اومدم مى راه باهاش هام بچه خاطر به بيشتر. بود كرده عالقمند خودش به منو دوباره هاش فرستادن
 از بعد كه بگم هام بچه به طورى چه كه اين و بودم كشيده كه هايى بدبختى ياد ولى. كنم پنهونشون ازش تونستم نمى
 .داد مى آزارم برگشته، حاال سال همه اين

 تنها رو ما دوباره كنند وابستگى احساس بهش هام بچه كه همين ترسيدم مى كنم، اعتماد بهش دوباره تونستم نمى ديگه
 اونم كه چند هر ببينند، صدمه هام بچه من، غلط انتخاب با دوباره نداشتم دوست. بشه گم زمونه غبار توى باز و بگذاره

 مى و گفتنش مى دنيا آخر همه، كه جا اين به. اومدم جا اين به همين خاطر به. بود شده مادرش پليد هاى نقشه دستخوش
 مدرك تا خواستم هام بچه از. كنم فكر تنهايى تو تا جا اين اومدم. ببرند سر به خلوت در عمرشونو آخر روزهاى تا آن

 دائم بودند ايران كه روزى چند اين توى برگشتند، و اومدن ايران به دوبار. بمونند جا همون نگرفتند رو شون تخصصى
 .داد مى عذابم پيمان با شدنشون رو به رو فكر

 كه رو كسى. گرفت رو جوانيم و عمر و خونواده كه رو كسى ببخشم؟ اونو تونم مى طور چه جون سعيده بگو تو حاال
 .دونم نمى فهميده، كجا از. هستم اينجا من كه فهميده متأسفانه حاال و بچشم رو كردن زندگى لذت نگذاشت

 كه روز اون. بود پيمان كار توست، ياد به هميشه كه كسى طرف از بود نوشته كه كارتى و گل دسته اون پس آها: گفتم
 .كرده سنگ مثل اونو روزگار سختى ولى داره دوست رو پيمان هنوز الهه كه زدم حدس كرد، مى گريه قدر اون
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 به خوام مى ندارند، من به احتياجى ديگه حاال. شدند مهندس دوشون هر. گردند برمى عزيزانم ديگه هفته: گفت الهه
 .ببينند جا اين منو اونا خوام نمى. برگردم ام خونه

 بود بزرگ بود كرده تعريف كه طور همون خونه. رفتم باهاش كنه ترك رو آسايشگاه خواست مى فكورى خانم كه روزى
 .كرديم آماده هاش بچه اومدن براى هم با رو خونه. صفا با و

 گرفتى؟ تصميمتو آخرش جون الهه: گفتم

 .كنم تحمل رو تنهايى تونم نمى ديگه ندارم حرفى منم باشند، نداشته حرفى هام بچه اگه: گفت

 با. اوناهاشن كرد اشاره الهه شدند، مى پياده كم كم مسافرها و نشست كه هواپيما. فرودگاه رفتيم هاش بچه آمدن روز
. كرد معرفى هاش بچه به منو الهه. بود پدرش شكل "واقعا اون بودم، كرده حيرت "واقعا بودم ديده پيمان از كه عكسى

 صحبت باهاشون من تا بذاره كردم خواهش الهه از. كرده فرق مادرشون كه بودند كرده احساس ها بچه رفتيم خونه به
 .كنم

 پيدا تونيد، مى اون مثل مادرى كمتر خوبيه، بسيار زن شدم آشنا مادرتون با نيست وقت خيلى من راستش: گفتم بهشون
 .كنه مى تنهايى احساس اون كنيد

 .كنه ازدواج خواد مى مامان نكنه: گفت و كرد اى خنده آرزو

 !نه؟ كه چرا: گفتم زود

 گيد؟ مى چى داريد خانم فهميد مى: گفت كرد مى نگاه منو طور همين كه اميد

 به رو شماها و شده جدا پدرتون از طورى چه كه گفته براتون مادرتون وقت هيچ بگم، بهتون طورى چه راستش: گفتم
 كرده؟ بزرگ تنهايى

 .پرسيديم نمى ازش وقت هيچ شد مى ناراحت چون هم ما و زد نمى حرف گذشته از وقت هيچ مادر: گفت اميد

. بخونيد رو اونا فرصت اولين در "حتما كنم مى توصيه بهتون. مادرتونه سرگذشت اينها: گفتم و دادم اونا به رو هام نوشته
 .اومدم بيرون و كردم خداحافظى باهاشون. گيرم مى رو اونا و ميام "بعدا
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 ديگه بود، شده سفيد موهاش سوخت مى براش دلم انداخت، من به پرسشگرى نگاه. بود نشسته صندلى روى بيرون الهه
 سختى تمام با داره دوست رو پيمان كه دونستم مى بود، گرفته رو وجودش پيرى گرد نبود، خبرى شاداب و جوون الهه از

 .كشيده اون خاطر به كه هايى

 .اومدند بيرون من صداى شنيدن با هاش بچه اومدم جا اون به دوباره بعد مدتى

 خونديد؟ رو ها نوشته: گفتم و كردم سالم

 .باشيم داشته كمبودى زندگى توى ما نذاشت وقت هيچ مادرمون طفلك. آره: گفتند و انداختند پايين رو سرشون

 بخشيد؟ مى رو پدرتون جاال خوب: گفتم

 .كنم مى بگيد كارى هر مادرم خوشحالى خاطر به: گفت اميد

 .ديدن همو دوباره حاال دورى سال همه اين از بعد دارند، دوست رو همديگر و شوهرند و زن هنوز اونا: گفتم

 خارج از هم هاشون بچه. برگشتند شون خونه به خانوم الهه: گفتم و زدم زنگ بهش و گرفتم الهه از رو پيمان شماره
 .بشن آشنا شما با خوان مى و اومدند

 .بود خودش كردم باز رو در درآمد صدا به در زنگ نكشيد طولى

 بفرماييد؟: گفتم

 شما؟: گفت

 .بفرماييد هستم جون الهه دوست: گفتم

 شده خوشحال هم ديدن از دو هر. بيرون اومد الهه رسيد، كه ايوون روى. بود دستاش تو هميشگى گل همون هم باز
 و پيمان. بود كرده جوون اونو بهار نسيم دوباره حاال و بود خشكيده قبل سالها كه بودم عشقى شكفتن شاهد من و بودند
 .رفتم دنبالشون به هم من تو، رفتند الهه

 .اميد آقا آرزو،: كردم صدا رو ها بچه

 مى رو الهه و خودش جوونى كه انگار بود زده خشكش شدم، پيمان متوجه. پايين اومدند ها پله از هم كنار در دو هر و
 .ديد
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 .هستند محتشم آرزوى و اميد دارم، شون دوست بيشتر جونم از كه عزيزم هاى بچه: گفت بود، شده پيمان متوجه كه الهه

 .نبود شوهرت اون بود درست حدسم پس: گفت باشه، شده بيدار خواب از تازه پيمان انگار محتشم، گفتن با

 .تواند هاى بچه اينها بودم حامله ماهه سه رفتى تو وقتى بودى تو من آخر و اول عشق: گفت الهه

 جلوى تونستيم نمى كه الهه و من. گريستند پدر بغل و دستان توى و هم با سه هر و گرفتند بغل تو پدرشونو ها بچه
 بچه از پيمان. بودند نديده رو همديگر سالها كه فرزندانى و پدر وصال به ريختيم مى اشك طور همان. بگيريم خودمونو

 كه كن باور الهه. ببخش منو الهه: گفت بود گرفته دستاش توى را الهه دستهاى كه حالى در و آمد الهه پيش و شد جدا ها
 .بودم كرده گم اونو فقط نكردم، فراموش عشقمو من

. بودند رسيده هم به دوباره سالها از پس حاال و بودند دور هم از سالها كه بودم عزيزى دو شادى شاهد من روز اون و
 .شاد شاد روزى

 كردم نگاه سر پشت به و برگشتم آمدن، بيرون وقت. باشه شادى از پر شون خونه هميشه كه كردم آرزو و اومدم بيرون
 رو خيال راحتى اين و كرد تشكر من از الهه بودند، اومده بيرون من بدرقه براى واقعى خانواده يه مثل نفر چهار اون

 .بود من مديون

 .اومد در خزون از باالخره زندگيت كه خوشحالم جون الهه: گفتم بهش

 توى كه حالى در شدم جدا ازشون. كنند جبران خواستند مى حاال و بودند نخنديده بود سالها انگار خنديدن مى شون همه
 .كردم مى آرزو رو دائمى موفقيت و شادى شون همه براى دلم
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 پايان

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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