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و  خوردندياسمش قسم م يرو ختيريم رونيصد تا از دهانشان ب گفتنديحاج صادق م يك  در بازار.پدربزرگم سرشناس بود

پدرم هر مراسم  يبه گفته .كرديحساب خرج م يحد داشت و ب يب.رفت  يپارو باال مپولش از .همه دست بوسش بودند

و لقب غالم ابا  كرديپخت م يمفصل يغذا.شديپر م تيحاج صادق باز بود و خانه از جمع يسال بود در خانه  كه در يمذهب

پدرم .شدنديدر باغ جمع م يت جلودو پشته قابلمه به دس تيو جمع داديوقتها هم فقط خرج م يگاه.را گرفته بود...عبدا

مالقه  كي هو ب كردياو هم پر از برنج م .سپردميبه آشپز م ديو من با داديو بمن م گرفتيظرفها را برادرم مسعود م گفتيم

 كيو خالصه در آخر من  دانستيآخر آقاجون فسنجان را شاه خورشت ها م ختيريآن م يرو يوانيفسنجان را با روغن ح

كنند و  يزرنگ خواستنديم يبعض.كردنديدعوا م.شديشلوغ م يحساب.دادميو باز به مسعود م گذاشتميم شيرو نصفه نان سنگك

قاشق و چنگال  يمالحظه  يكس گريد .ميشديجمع م گيخودمان دور د ديرسيگ ميبعد هم كه به ته د.رنديدوباره غذا بگ

 .شديو مشغول م داديم را خورش شيو رو داشتيبرم يتكه ا ليچرب و چ يو با دستها كردينم

 يخانواده ها كباري يماه.گرفتيرا م يو بدبخت چارهيدست هر ب.تگرينواز و حما فيالنفس ضع ميبود سل يفيمرد شر خالصه

پدرم .يرتياز مومنان دو آتشه بود متعصب و غ.كرديم فيمادرم هم تعر شيو تقوا مانياز ا.داديم حتاجيبضاعت را ما يب

 يتا به مردم نان مجان داديروز پختش را م كيمحل پول  يدوبار به نانوا يماه.شديرك نمنماز اول وقتش ت: گفتيم

 ...اما.بدهد

 يحرفها خبر نيكه در مرام و مسلك حاج صادق از ا يآنهم به جرم عاشق.مرا طرد كرده بود ي چارهيسال پدر ب 20

 يآن زندگ ياش فاتحه  دهيبه عق.گذاشت لب باغچهسرش را  ديكه با پسر رابطه برقرار كند ولو در حد حرف با يدختر.نبود

 و بند مذهب ديحجاب باشد نه در ق ديق رنكه اون دختر هم نه دياز همه بدتر ا.خواند ديباشد با يدختر نيكه زنش چن

 .زباز با با .كبوتر با كبوتر.وصله ناجوره ستيما ن يدختر وصله  نيدوما ا.يعاشق شد ياوال تو غلط كرد :بود نيحرفش ا.

 ريپدرم را اس شيها يو باالخره طناز.عشوه گر و لوند بود.كرديهمه جا چشمها را به خود جلب م. كم نداشت ييبايمادرم در ز

 .و بس دانديخدا م شوديبه پا م يچه قشقرق.ندكيخود م
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او نبوده و باعث مادرم عروس دلخواه .دهديبه ازدواج نم تيو رضا كنديدو جوان م نينسب خون به جگر ا يصادق تهران حاج

و با  ستديا يم شيپدرم سرسختانه پا يول.رفتهيو چند ساله شان به باد م نيچند يبا آمدنش آبرو.شدهيشان م يسرشكستگ

 .مرد.مياوالد داشت كيما .يديخانه پدرت را د يديگوشت را د تپش:دهديم غاميحاج صادق پ.كنديمادرم ازدواج م

از .خوردياز اعتقاداتشان حالم بهم م.پدرم متنفر بودم يخانواده  ياز همه .گفته بود ميبرا شانيها يمهر يسال مادرم از ب 20

از خود .دانستنديتازه خودشان را از همه باالتر و استخوان دار تر م.عقب مانده بودند. آمد يهر چه چادر و چاقچور بود بدم م

 يهر چ ديزنها با.انشان برده شان بودند نه خانم خانهزن دنييو زا خواستنديپستو م يبرا راكه زن  ييو متكبر آدمها يراض

او را به  يليداده بود و بورس تحص ليادامه تحص يپدرم با دست خال.چشم نديو فقط بگو ديايدر ن كشانيج گفتيمردشان م

و با مادرم آلمان شده  ميباالخره مق. شكستنديم شيبود كه سر و دست برا ييدر اروپا تخصصش از حرفه ها.آلمان آورده بود

 .شونديماندگار م

 ينه شناخت.فقط در دو قاب عكس بودند ميبرا زينسب و عز يساله بوده و اقاجون همان حاج صادق تهران 19.بود 1370 سال

مرا كه مفز بادامشان  يآنها مادرم را نخواسته بودند پدرم را پس زده بودند حاال هم حت.بود يكيبود و نبودشان . يو نه احساس

 .ديزنده ا دياشما مرده  گفتندينم.خواستنديمبودم ن

گشاد  شيچشمها.ديرنگش پر.بود رانياز ا.را برداشت يمادرم گوش.كه تلفن زنگ زد  ميمادرم مشغول حرف زدن بود با

 .رينخ ايبله  داديفقط جواب م زديحرف نم.شده بود

 داديدست به آن دست م نيرا از ا يو گوش ديلرزيدستش م.ديديرا نم ييحواسش بمن نبود انگار جا ه؟اصاليك:كردم اشاره

 .كه قطع كرد دينكش هياخم كرده بود و به چند ثان.

 بود؟ يمامان ك:دميدوباره پرس.مردميم يداشتم از فضول.كرديرا نگاه م نيزم رهيفكر رفت و خ به

بودم  دهيدرست شن نكهيشدم و با ا زيخ مين.چشمم گشاد شد. حاج صادق:گفت يحاليبا ب.شد دهيصورتم كش يبرو نگاهش

 حاج صادق؟آقاجان؟: دوباره گفتم

 .رانيا ميخواست كه بر.مونهينم شتريب يسرطان گرفته چند صباح زيعز:سر تكان داد و گفت مادرم

 .ميشون ما آدم نبود يو خوش يسال از بچه شون سراغ نگرفتن تو خوب 20.يجوابشو داد خوديب.دارن ييچه رو:حرص گفتم با
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 شد؟ زيمهرداد جون عز يزه كشحاال موقع جنا

امان از  داديداد ب يا:گفتيم يو فقط هر از گاه كرديرا مرور م 20.ديشنيرا م ميو نه حرفها ديدينه مرا م.غرق فكر بود مادرم

 .كار خدا

از .گفتيم زياز عز.ديشد تا صبح نخواب ريمادر ماجرا را گفت مات و مبهوت اشكش سراز يآمد و وقت روقتيآنشب د پدرم

 زينداشت و تا حرف عز يتمام شيحرفها.از فرار عمه ملوك از مدرسه.عمو مسعود يطنتهاياز ش.كرديم فيعمه مهناز تعر

اش  هيو گر فشرديسرخش را بر هم م يبغض او لبها دنيبا د ممادر ه.شستيو اشك صورتش رام ديلرزيچانه اش م شديم

 .ميكرد و ما عازم تهران شد سيرا راست ور  شيبه سرعت برق و باد پدرم كارها.گرفتيم

مادرم هم دست .اضطراب رو در رو شدن بود ايبودم  دهيترس دانمينم.شده بود خيمثل دو تكه  ميدستها.دلم نبود يتو دل

غر .ميما با شما همرنگ مييو بگو ميكن ينقش باز ديبا گفتيم.يهمه اش تكرار كرديمدام سفارش م.از من نداشت يكم

 .كه هستم نمياصال من هم يگيچقدر م خورهيحالم داره بهم م گهيمامان د يوا:زدميم

 مياحترام اونا رو حفظ كن ديبعد هم ما با.ترسميم گميجون قربونت برم اگه م يكت:را گرفت و با زبان قربان صدقه گفت دستم

 !نره ها ادتيوقت حرفام  هي.ميوگرنه خورده برده كه ندار

 .ستمينه نفهم كه ن: گفتم ظيغ با

 .بابات زشته يجلو.اخم نكن گهيفدات بشم د ياله-

پدر .پختميداشتم م يبا مانتو و روسر.كرديكه عفو خورده رفتار م يا يمثل زندان.ذوق زده شده بود.شناختيسر از پا نم پدرم

را در  زشيدر سالن فرودگاه تهران هر كس عز.كه سر نخورد دميكشيرا جلو م يهوا گرم بود عادت نداشتم و مرتب روسر

به استقبالمان  يچه كس ميدانستينم.گل همه جا را پر كرده بود يها ستهعطر د يبو.كردنديم هيگر يبعض.ر گرفته بودب

مسعود مسعوده  ياز ما دور نشده بود كه با صدا يهنوز چند قدم.بزند يو پدرم رفت تا دور ميستاديا يبا مادر گوشه ا.آمده

 يدلش نم.شده بود ريسرازپدر را در آغوش گرفته بود و اشك از چشمش  يجوگندم يبا موها انساليم يمرد .مياو برگشت

بود در دستانش گرفته بود و  ستادهيا شيروبرو كهيدو دست پدرم را در حال.باالخره از پدر جدا شد.آمد او را رها كند

 .ديخنديم
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 .آمد يم نييدرشت اشك از چشمانش پا يو با خنده اش دانه ها كرديپدرم را ورانداز م يو باال قد

 مهرداد؟ يخودت يعني.شهيباورم نم!بچه  يشكل مردها شد-

خانمم مهتاج و :پدرم دستش را به سمت مادر گرفت.با پدرم بطرف ما آمد.كرديرا پاك م شيكه با كف دست اشكها نطوريهم

 .يدخترم كت نميا

 يمتمول يبود از خانواده ا سر و وضعش معلوم.پوش كيقد بلند و ش.ديرسيآداب بنظر م يمودب و مباد.كرد سالم

 .كالم واقعا عمو بود كيدر .و معصوم بود نيريلحنش ش.است

 ؟يسالم عمو جون چطور-

عرق  سيدو دستم خ.رفته بود ادميحرف زدن .شده بودم يخجالت.دادميرا در دستم جمع كرده بودم و فشار م فميك بند

ما  يبا دل و جان چمدانها و ساكها.رفتيد از لبش كنار نمبود درست مثل پدرم لبخن مايعمو مسعود خوش رو و خوش س.بود

چمدانها را در صندوق عقب جا داد و همه سوار .پارك كرده بود اهسالن فرودگ كيرا نزد شيپژو نيماش. را برداشت و برد

 نهيه آنگاهم ب.ميمنتظرتون بود نايزودتر از ا.نيروشن كرد.نيخوش اومد يليمه تاج خانم خ:رو به مادرم كرد.ميشد

پدر .داده بود ماخجالت هم دست به دست گر اياز گرما بود  دانمينم يروشن بود ول نيكولر ماش.چقدر قرمز شده بومد.افتاد

بودم و همه  دهيچسب نيماش ي شهيبه ش دهايبد ديند نيع.سال بود كم نبود 20حرف .زدنديحرف م يو عمو مسعود از هر در

 .جالب بود ميهم برا لهايوموبات يحت.گذراندمينظر م ريجا را از ز

 .انيفولكس و ژ ايهستند  كانيپ اي نهايماش كردميعقب افتاده است كه فكر م رانيگفته بودند ا آنقدر

سال داشتم و دلم  5آنموقع فقط .بود 56سال .ميآمده بود رانيبار قبل از انقالب به ا نيآخر.تهران عوض شده بود چقدر

از .نبود مياما تهران تهران قد.كنم  يباز ميها ييخاله و دا يربزرگم برسم و با بچه هافقط زودتر به آغوش ماد خواستيم

همه گرما  نيتابستان با ا يدر چله .دنبال كار خودشان بودند دغدغهيهمه ب.نبود يخبر يژوپ ينيپوش و م يركاب يخانمها

 يزيمن چ يول زدنديحرف م زير كيد پدر و عمو مسعو.فكرم مشغول بود يحساب.بودند دهيزنها همه از سرتاپا پوش

 .افكارم پاره شد كبارهي يديبا ترمز شد.پرت پرت بودم دميشنينم

و درهم فرو رفته در  دهيسر به فلك كش يدرختها.دميديرا م عصريول ابانيبار بود كه خ نياول.ميشهر بود يباال يابانهايخ در
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 ياز فرع يكيدر .يبه آخرش برس خواستيدلت نم.بود ييايده روجا كيدرست مثل .كرده بودند هيتابستان داغ همه جا را سا

 .ستاديبود كه ا اورانين يها

 .ميديخوب باالخره رس:مسعود گفت عمو

 يرا نسترن ها واريد يباغ حاج صادق در سرتاسر كوچه ادامه داشت و رو لبه ها واريبود كه د يكوچه باغ.نبود يباوركردن

 يگريكه پشت آن پر از ابهام بود و مرا به سرنوشت د ستاديدر سبز باغ ا يجلو نياشم.قرمز پوشانده بود يبا گلها چيپ

 .كرديدعوت م

و با .هم خانه پدر بنده نيا:رو به ما كرد.انگار بچه شده بود.ذوق زده بود.ديگنجيدر پوست خودش نم ياز خوشحال پدر

عمو در را باز كرد و .خنده ريز ميزد ييو سه تا.ديگذاشت قدم بر سر چشم ما.دييمه تاج خانم بفرما:عاشقانه ادامه داد يلبخند

پدر .چند متر جلوتر از در باغ توقف كرد نيماش ييبايبود و ز يسرسبز كرديم كارمن تا چشم  يخدا.ميداخل رفت نيبا ماش

مد تا چمدانها را آ نيعمو در را بست و بطرف ماش.ميشد ادهيما هم پ.كرديشده بود و هاج و واج دور و برش را نگاه م ادهيپ

 .اورديب رونيب

ساختمان ادامه  يو تا جلو دهيرنگ شده بودند پشت هم صف كش يكه اب يمتر كيمربع شكل  يباغ حوض ها يابتدا از

بود كه به  يسبز يبودند و بعد از شن نوبت كاجها ختهيروشن دو طرف حوض ها را شن ر يپر آب و با فواره ها.داشتند 

 يآنها بوته ها انيو گردو كه م بيبود پر از درختان س ييها چهپشت كاجها باغ.هماهنگ شده بودند با حوضها يصورت پله ا

صورت  يخنك مياز آفتاب نبود نس يدرختها آنقدرفضا را پر كرده بودند كه اثر.كردنديم يبنفش خودنما يگل سرخ و زنبقها

 .گفتيو بما خوش آمد م داديرا نوازش م

و در  داديجلوه م باتريآن را ز وانيا يبلند رو يو ستونها ديسنگ مرمر سپ يكرده بود و نما در وسط باغ جا خوش عمارت

 .يساختمان اصل يبود البته نه به بزرگ يگريطبقه د كيسمت راست باغ هم ساختمان 

 ياندام با چادرقامت و الغر  دهيكش يدر عمارت مرمر باز شد و زن.اومدند د؟مهموناتونييبچه ها كجا: عمو كه گفت اديفر با

 يكرد و دوان دوان پله ها شيدر پا يزينبود او تند تند چ تيصورتش قابل رو.مياز او دور بود.شد انينما وانيا يرو ديسپ

صورتش غرق .چهره زن كامال مشخص بود گريرا تندتر كرد حاال د شيهم گامها درپ.ديما دو يآمد و بسو نييعمارت را پا
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 هيبلند گر يپدرم را در آغوش گرفت و با صدا.ديرسيبه گوش م دهيبر دهيراشك بود و مهرداد مهردادش ب

چند  وانيا يرو.همهمه فضا را پر كرد يصدا.كرديرا دو طرف صورت پدر گذاشته بود و عاشقانه نگاهش م شيدستها.كرديم

 .ديرسياسپند هم به مشام م يبودند و بو ستادهيمرد و زن ا

جواب  كرديرا پاك م شيبا گوشه چادر اشكها كهين اصغر آقا كه نرفته؟و او در حالمهناز جا:مسعود رو به زن گفت عمو

 .دور و برهاست نينه هم:داد

را  ميسر و رو.گرفتم يو من در آغوشش جا ديدست مرا كش.فتبارك اهللا:نگاهم كرد و با جمله هيچند ثان.بطرف ما آمد زن

 !خدا شكرت يا نميآرزو داشتم بچه مهرداد رو بب.عمه قربونت بره ياله:كرديوقفه زمزمه م يو ب ديبوسيم

حرف گوشه دلم بود تا به عمه ام  ايدن كي.انگار الل شده بودم.كردمينگاهش م بانهيغر يمن مات و مبهوت با لبخند و

ه اما الل شده بودم و عم.نمتيبب نهايزودتر از ا خواستيعمه چقدر دلم م.داد بزنم عمه دوستت دارم خواستيدلم م.ميبگو

مبادا  ديمه تاج خانم گذشته ها رو فراموش كن:و گفت ديكرد مادرم را بوسيدست مرا گرفته بود و رها نم كهيمهناز در حال

 يدلت نگهدار يرو تو يزيچ

 .ميستيبد ن ديكنيهم كه فكر م نقدرهايما ا.نه مهناز خانم:و گفت ديخند مادر

 شيو دوباره چشمها.شما اب شدند ياز دور زيكه آقاجون و عز دييمابفر دييدور از جون شما بفرما:و گفت ديلبش را گز عمه

 .ديلرز شياز بغض گلو شيپر از اشك شد و صدا

را  وانيح كرديم يدر دستش بود مدام سع يطناب گوسفند كهيآمد و د رحال رونيدرختها ب انيآقا با عمو مسعود از م اصغر

 ".دشيتو، بكش ميغر آقا ما كه رفتصبر كن اص": عمه گفت ميديبه آنها كه رس. بخواباند

 ".چشم يبه رو. يچشم آبج": دو لب نگهداشته بود به دستش گرفت و گفت نياصغر آقا كه چاقو را ب و

 ميعمه و عمو ياو هم به مهربان ايشناختمش؛ آ يكه م يهمه دنبال حاج صادق بودم، تنها كس انيدر م. پر بود وانيا يرو گريد

خالصه پدر ! گور شو؟ ايدور شو  اي يشو زيعز يخواه يم نديگو يگفته باشد كه م نيفتارها صدق ار نيهمه ا ديشا ايبود؟ 

 ديسف يچهار شانه و قد بلند با موها يكه مرد ميبود دهيپله ها رس يراه افتاد؛ جلو بهرا برداشت و به طرف ساختمان  يچمدان

پدر پله . خودش بود؛ حاج صادق، آقا جون پدرم. اهر شدشناختم در چهارچوب در ظ يكه م يشكسته تر از عكس يو چهره ا
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كه اشك امانش  يپدر در حال. را بازگشت فتهراه چمدان از دستش رها شد و راه ر انيرفت كه در م يباال م يكيها را دو تا 

با زحمت . ديرزل يدلشكسته، چانه اش م رمرديپ. دوخته بود رمرديبه پ رهيبود و نگاهش را خ ستادهيا وانيداد وسط ا ينم

بودند و آقا جون سر و  ختهيهر دو درهم آو. صورت همه از اشك نمناك شد. قدم برداشت و خود را به آغوش پسرش رساند

گوشه اش  گريج يبه قد و باال يكه نگاه يدر حال. كرد ياش پاك م يرا مانند كودك شيو اشك ها ديبوس يپسرش را م يرو

 :كرد گفت يم

 "!مهرداد يبابا آبم كرد! چقدر غربت شكسته ات كرده! يشدو الغر  فيچقدر ضع "

من هنوزم . كنم يعوض نم اينگاه و نفست رو با دن كيآقا جون نوكرتم، آقا جون ": ديحرف آقا جون دو انيپدر در م و

كه  "...كرد و مادرت رمينبودت پ": هق هق كنان گفت رمرديو پ ".صورتم يگوشم، بزن تو يبزن تو. همون پسر شما هستم

 .ستنديبلند گر يشانه هم گذاشتند و با صدا يهر دو سر رو. امان نداد تا حاج صادق جمله اش را تمام كند هيگر

 ييبايز دميوارد كه شدم د. ما را به داخل دعوت كردند يبعد از سالم و احوال پرس. جلو آمدند يكي يكيو پسرها  دخترها

 هيقرمز، با زاو يپوشانده بود و چند فرش شش متر ديلن را سنگ مرمر سپكف سا. ستيآن ن رونيداخل عمارت كمتر از ب

هماهنگ شده بود  يناهارخور زيبود و با م يدست مبل سلطنت كيكه  ردك يم ييسه دست مبلمان خودنما انيمتفاوت م يها

دور تا دور  يپنجره ها ديتور سپ يپرده ها. داد يفضا را گرمتر جلوه م ديتمام پارچه، به رنگ قرمز و سف گريو دو دست د

آفتاب از  يدهايش. بودندتور را قاب گرفته  يپرده ها يمخمل زرشك يشكل را احاطه كرده بود و پرده ها يا رهيسالن دا

كرد و عمه مهناز كه در  يغذا آن قدر اشتهاآور بود كه پدر ابراز گرسنگ يبو. كرد يتورها سالن را به روز مهمان م انيم

واقعاً هم . شربت آلبالو به سالن آمد يبلور يها وانيپر از ل ينيس كيو با  ".آرم ياآلن غذا رو م نيهم": تآشپزخانه بود گف

 يرا رو وانيل يخوردم كه وقت عيآنقدر سر. دميبرداشتم و تا آخرش را سر كش يوانيبعد از تعارف به مادرم، ل. متشنه بود

آقا جون به من و . خنده رِيز ميدفعه همه با هم زد كيكنند و  ياهم مكنارم گذاشتم، متوجه شدم كه همه با تعجب نگ يعسل

اما عمه مهناز . ديدر كن يو خستگ ديرا سبك كن تانيباال و لباس ها ديد برويخواه يو اگر م ديمادر اصرار كرد كه تعارف نكن

 ".استراحت نيبعد بر ن،يغذا رو كه خورد د،يصبر كن": داد شنهاديپ

 "پدر كجاست؟": با اشاره دست به مادرم گفتم .در سالن نبود پدر
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 ".دونم ينم": را باال انداخت و گفت شيها شانه

در  س،يهر دو با چشمان خ. شدند انيكرد نما يرا باال وصل م نييكه سالن پا ييپله ها زينگذشته بود كه پدر و عز يقيدقا

و  ميبلند شد. آمد يم نييپله ها را پا وار،يبر د هيتك گرشيبا دست د زيشده بود و عز زيعز يبرا ييكه دست پدر عصا يحال

خوش  يليدخترم حاللمان كن، خ": و بعد از آن مادر را در آغوش گرفت دياول مرا بوس زيعز. ميپله ها آمد نييبه پا

 ".ياومد

 يته را نشان معاشق و خس يمادر يفتگيو نگاهش ش ديرس يتر از آنچه در قاب عكس بود به نظر م يو نوران باتريز ز،يعز

خوشمزه  يقرمز روشن بود و انواع غذاها يبايدو شمع ز م،يرفت زيسر م يوقت. ناهار بلند شدند زيم دنيچ يدخترها برا. داد

 .كرد يم ييبود، خودنما يشدن كاف ريس يآنها برا دنيكه د يا

نگذشته بود  يقيدقا. تند كمكشان كنمهر چه اصرار كردم نگذاش زيو در جمع كردن م ميغذا رو خورد. بودند قهيبا سل چقدر

را دو  ينيريو ظرف ش يعمه چا. همه موافق بودند "م؟يباال و مردا رو تنها بذار ميبر ديموافق": آمد ينيريو ش يكه عمه با چا

انه هم بزرگ قرمز پر شده بود كه شانه به ش يبود و با فرش ها نييوسعت طبقه باال هم به اندازه پا. ميقسمت كرد و باال رفت

 يونيزيتلو. گذاشته شده بود ،يقرمز نقش خشت يها يپشت گريطرف بود و طرف د كيشش اتاق خواب . پهن شده بودند

را برداشتند و ما هم  شانيچادرها هادختر. ميزد هيها تك يو بر پشت مينشست. سالن قرار داشت يهم در سمت راست، انتها

متوسط را  يساله و گندمگون با جثه ا 28 اي 27حدود  يدختر. كرد يمعرف عمه شروع به. خنك شدم يكم. را مانيها يروسر

داد و بعد از  لميتحو يميو او لبخند مال ".خوشبختم": گفتم ".خانم، راحله، دختر خواهر ملوكم نيا": مخاطب قرار داد و گفت

 يداشت و اگر كم يمشك يبا چشم ها ديسف ياو چهره ا. هم سن من بود باًيكرد، دختر خودش بود و تقر يرا معرف مينس نآ

 هيهان. سبزه رو و با نمك. سالش بود 20پس از آن دختر عمو مسعود كه . داد ينشان م بايكامالً ز د،يرس يبه خودش م

 ".شما بگو": رو به من گفت هعم. كردم يمن شروع م ديحاال با. زدند يم شيصدا

 ".سالمه 19كنن و  يصدام م يهستم، كت ونيكتا": گفتم

 مياز نس ييجورها كياز همان لحظه . ميديخند "گه؟يد. با آب و برق و تلفن": با خنده ادامه داد مينس. شده بود يرسم يليخ

 .ديرس يبه نظر م هيسرحال تر از بق. خوشم آمد
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ش رو از صبح تا بعدازظهر وقت. كنه يكار م هيريخ كي يمادرم تو": سراغ عمه ملوك را گرفت و راحله جواب داد مادر

 ".مادرم هم اومده د،ياستراحت كن يتا شما كم. است يوقف آقاجون و حاج مهد هيريالبته خ. پر كرده ينجوريا

 .كالمش كرد يچاشن يو لبخند ".ميعصر برنامه دار. نيبكن يبهتره استراحت": عمه گفت ينيريو ش ياز خوردن چا بعد

 ".پس با اجازه": چادرش را سر كرد و گفت. گذاشت ينيرا در س يچا يهم بلند شد و استكان ها هيهان

 ".كنم يخواهش م": گفتم

 ".آره، حتماً": و عمه با گفتن "رو به اتاقش ببرم؟ يكت": رو به مادرش گفت مينس

 .واقعاً خسته بودم. را بلند كرد ميو نس من

مخمل گل  يو پرده ها يروتخت. بود ييباياتاق ساده و ز. از اتاق خواب ها شد و من پشت او داخل شدم يكيجلوتر وارد  مينس

 يدر حال. مخمل را كنار زد يپرده ها مينس. دست شده بود كي ،يكف اتاق هم با موكت گل به. دادند يم يآرامش خاص يبه

تخت دو  نياز ا فيفقط ح. هم داره يخوب يهوا. اتاق به تمام باغ مشرفه نيا": گفتآمد  يم رونيآنها ب انياز م ديكه تور سف

 ".ينفره روش بخواب كي ديه كه بانفر

 .شيها طنتيش نيو نه به ا تشينه به آن چادر سر كردنش، نه به محجوب. كه اشكم درآمد دميآنقدر خند. از خنده دميترك

 يبا لبخند ".كنم يم دارتيو ب امي يخودم به موقع م. راحت بخواب": گفت مينس. تخت نشستم و مانتوام را درآوردم يرو

را عقب زدم  يرو تخت. زد يتخت م يرو ميكولر مستق. كم كم خنك شدم. دميتخت دراز كش يدر را بست و رو. تشكر كردم

 .دمينفهم زيچ چيه گريو د دميكش ميو رو

 يدلم م. اما چشمم را باز نكردم. شدم داريداد ب يكباب م يام گرفته بود و بو ينيب كيرا نزد يزيكه چ مينس يصدا با

 خيبا س ،يفرنگ جيهو ،يدختر فرنگ. بلند شو دخترم": زد يو هم با سماجت خاص خودش صدا مكنم و ا تشيخواست اذ

 "بكنم؟ تتو چشم خويس اي يش يبلند م! يخياونم چه س. اومدم ها

دستش را كنار زدم . دميام د ينيب يبلند جگر را جلو خيس كيچشمم را باز كردم و . رميخنده ام رو بگ ينتوانستم جلو گريد

 "!ها يواقعاً سر حال مينس": گفتم دميكش يم ازهيكه خم يدر حال. شدم و بلند

و به  دميكش يم رونيب خيجگر را از س يكه تكه ها يو در حال ".گم يم يجد": گفتم "!ها يحال يواقعاً ب يكت": او ادامه داد و
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كردم  ياما باور كن فكر نم. خوشگله يليگفت كه مه تاج خانوم خ يمادرم م ،يكت": ادامه داد ميكردم نس يهم تعارف م مينس

 ".يخوشگل باش نقدريتو ا

 ".ادي ينه بابا به نظرت م! خوشگل": گفتم يابروانم را باال دادم و با سخت. پر بود دهانم

طرفدار داره،  يليو بور خ ديهم كه پوست سف نجايا. ياونم آب اتوره،ينيم يها يچشمات مثل نقاش. گم يواقعاً م": گفت مينس

تو دلم  يبلند و مشك يدخترك از مژه ها كيمن كه  سه،يوا زيهمه چ يمهرداد حق داشته كه به خاطر مادرت پا ييقعاً داوا

 "!به حال مردا يره، وا يضعف م

 "!نخوردم گريسالهاس ج يكن يباور م. واقعاً خوشمزه بود"

 :كرد ادامه داد يكه چادرش را سر م يدر حال مينس

 ".بود دنيچش يبرا خيس هي نيا. نييپا ميبر ميبلند ش": كرد ادامه داد يرا سر م كه چادرش يدر حال مينس

به . ديرس يبه گوش م وانينبود و سر و صدا از ا يكس نييدر سالن پا. راه افتادم ميو پشت سر نس دميو شالم را پوش مانتو

 هيبخور  گريج خيتخت، چند تا س يرو نيبش ؟يديجان، خوب خواب ونيكتا": به من كرد و گفت يآقا جون نگاه. ميرفت وانيا

 ".يريكم جون بگ

 يدر سمت چپ برا يگريآن نشسته بودند و د يدر سمت راست كه زن ها رو يكي. زده شده بود وانيا يتخت بزرگ رو دو

 متوجه يكردند و حت يپچ پچ م گريكدي بانيمادرم با عمه ملوك سر در گر. همه هم مشغول خوردن جگر بودند! مردها

زدند داماد عمه ملوك بود و همه  يم شيكه محمد صدا مسعودپسرِ عمو . چاق و مسن بود يعمه ملوك زن. حضور من نشدند

گره خورده حرف  يپله ها نشسته بود و مثل دو كبوتر با سرها نيياو هم با راحله پا. كردند يم فياز اخالق و حسناتش تعر

مشغول باد  ديرس يساله به نظر م 36 اي 35آقا جون و پسر عمه ملوك كه . تندگذاش يجگر را دهان هم م يزدند و تكه ها يم

سالم كردم . برگشتم. زد ميعمه ملوك متوجه حضورم شد و صدا. چرخاندند يها را دست به دست م خيزدن منقل بودند و س

... عمه، هزار ماشاءا": ديبوساو هم مرا . دمشيجلو رفتم و بوس. خود خواند يمرا به سو شيو او هم با باز كردن دست ها

 ،يدختر ما انگار ماه شب چهار ده ست، مبادا حرومش بكن نيمه تاج خانم ا": ادامه داد مامانو رو به  ".يچقدر خوشگل شد

 ".بشه تا ارزش دختر ما رو خوب بدونه دايپ قينفر ال هي ديبا
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بذاره  شيهر كس بخواد پا پ. ديدار ارياخت": و گفتبه غب غب انداخت  يعمه سرمست شده بود، باد يها فيكه از تعر مادر

 نييگذاشت و من هم سرم را پا يم يگريبغل د ريبود كه هر كدام ز ييخالصه هندوانه ها ".ديكن دشيياول شما تأ ديبا

احمد ": و گفت ديرفت و در را باز كرد و جلوتر دو مينس. زنگ بلند شد يصدا. لبم داشتم يبه گوشه  يانداخته بودم و لبخند

 ".آقاست

 ".يبه موقع اومد. دييبفرما د،ييبفرما. زيپدرت بر يداغ برا يچا كيپاشو، ": جون رو به راحله كرد آقا

كه عمه خانم، همه كاره  دميچهره اش فهم دنيساده و مظلوم كه از همان ابتدا با د يمرد. آقا شوهر عمه ملوك بود احمد

دود جگر همه جا را پر كرده بود و تازه عمو مسعود . و مشغول خوردن شد وستيپ مردها هياو هم به بق. باشد ياش م يزندگ

مرموز به طرفم آمد و با اشاره سر و  يبا چهره ا مينس. ديكش يم خيس بهكرد و  يشب خرد م يرا برا يكباب يگوشت ها

 ".ايب": چشمش گفت

 "كجا؟": دميپرس

 ".خورمت ينم. نترس"

شروع به . پنگ نگيپ زيتاب، سرسره، م: آنجا بود يكوچك يباز نيزم. ميديچيعمارت پو به سمت چپ  ميجمع جدا شد از

 ميآخر نس. باختم يمدام م. كردند يدو كنده درخت نشسته بودند و تماشا م يهم رو هيراحله و هان. ميپنگ كرد نگيپ يباز

 ".يهست يا فهحر ،يتو اروپا رفته ا ميبابا، ما گفت يا": گفت

 ".پسرها دنبال باشگاه و ورزش اند شتريا باروپ يتو": گفتم

 .ميديخند يهمگ "!حتماً دخترها هم دنبال پسران": ادامه داد راحله

گذاشت و دستش را به كمر زد و  يكنده درخت يرا رو شيپا كيبعد  ".هنر": گفتم "؟يخوند يچه رشته ا": گفت مينس

قصد  ،يكت يراست. خونه يهم زبان م چارهيب نيا": گفت هيهانو با اشاره به  ".اتيمن حقوق خوندم، راحله هم ادب": گفت

 "؟يازدواج دار

 يتا حاال جد ديباور كن": ميديخند "جان؟ يكشه، نه كت يم شيزنه و با پا پ يبا دست پس م": و راحله ادامه داد ".اصالً": گفتم

بشه بله رو  دايپ يليو پولدار و ذل بيب و نجاما اگر مورد خو": و گفت ديحرفم دو انيم ميو نس ".موضوع فكر نكردم نيبه ا
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 "جان؟ يگه؛ نه كت يم

 نيا": گفت مينس. با تعجب نگاهش كردم ".كنم يفردا صبح عقد م نيبده، هم تيمن كه اگه آقا جون رضا": گفت هيهان

 يبه درد نم .هي يگه قرت ياما آقا جون م. هم هست يپسرخوب. دانشگاه باهاش همكالسه يپسره هم تو. عاشقه چارهيب

 ".خوره

 "ده؟يازش د يزيچرا؟ مگه چ": دميپرس

 ".گه نه يزنه؛ فقط م ينم يبه ما هم حرف. ميدون يبه خدا نم": گفت هيهان

 "كاره س؟ يعمو مسعود چ": دميپرس

 "؟يپدر تو چ": كردم و گفتم ميرو به نس ".هيدادگستر يقاض": گفت

 ".ميكن يم يزندگ زيشه كه ما با آقا جون و عز يم يسال 5شده و  ديهپدر من ش": به لبش آورد و گفت يلبخند تلخ مينس

شب شده، بهترِ ما هم ": گفت ميكردم و خواستم به طرف عمارت بروم كه نس يعذرخواه. مادرم بلند شد يكت يكت يصدا

 ".ميهمه راه افتاد. ميايب

 "!ينگ يزيوقت چ كيدختر مواظب باش ":اياشاره كرد ب ديتا مرا د مادر

 ".ادي يدر نم يزيلو ندن، از من چ يزياونا چ. راحت التيمگه من بچه ام؟ خ"

سفره  وانيا يرو. كرد يم كيكباب اشتها را تحر يكرده بود و بو زتريرا دل انگ طيشرشر آب، مح يصدا. بود ييبايز شب

 ميكردند و ما ماند يخداحافظ هيآخر شب عمو مسعود و خانواده اش و عمه ملوك و بق. ميانداختند و همه دور هم شام خورد

 .و عمه مهناز

تا . كرد يتماشا م ونيزيتلو. آمدم ميسر و وضعم را مرتب كردم و به سراغ نس يكم. به اتاقم رفتم. بود ختهيبه هم ر ميموها

 لميحوصله ف. آن دعوت كرد يشد و مرا به تماشا يكرد كه پخش م يالياز سر ديو تمج فيچشمش به من افتاد شروع به تعر

ساعت  كي. و مشغول خواندن شدم دميتخت دراز كش يرو. از او گرفتم و به اتاقم برگشتم يكتاب داستان. نداشتم دنيد

مهربان و  يبود كه با لبخند زيعز. در باز شد ".دييبفرما": نشستم و گفتم. دميبه در اتاقم شن يضربه ا ينگذشته بود كه صدا

 .آمد يداده و آهسته آهسته جلو م هيتك شياش را به عصا ينيلرزان، سنگ يدست
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 "مزاحمت شدم؟": تخت نشست و گفت يرو كنارم

 ".دوست دارم با شما حرف بزنم يليخ ز،ياصالً عز": گفتم

كار  لهيآن با منجوق و مل يدرآورد كه رو يمشك يكه دستش بود پارچه ا يا سهياز درون ك زديكه لبخند م يدر حال زيعز

 "اد؟ي يخوشت م نياز ا ": شت و گفتگذا ميپا يرو. شده بود

 ".باشه متيگرون ق ديهم قشنگه و هم با. زيالبته عز"

 يرو م يروز مياهايرو يتو. دميتو خر تيپارچه رو هم به ن نيكردم، ا ديهمه خر تيبه ن. مكه رفته بودم شيچند سال پ"

 ".نيبرگشت دميد

 ".ميديما تازه به شما رس. ميحاال حاالها كار دار ديطمئن باشم. مونم يم نجايا شهيهم يبرا ز،يعز": كردم و گفتم بغلش

 ".ام ياما من رفتن د،يشما تازه اومد": داد گفت يسر تكان م يديكه با ناام زيعز

 "غصه بخورم؟ ديخوا يحرفا نزن، م نيتو رو خدا از ا ز،يعز": گفتم. چقدر دوستش دادشتم. را گرفتم شيها دست

 ".پارچه رو برات بدوزه نيو ا اديزنم تا ب يزنگ م اطيفردا به خ. خدا نكنه. زمينه عز": فتو گ ديكش ميبه موها يدست

 ديبا. ميمراسم دار يكلّ. محرمه گهيدختر، چند روز د": به شانه ام زد و گفت يدست زيعز ".بعداً. باشه. هي يچه عجله ا": گفتم

 .تو عصا زنان از اتاقم رف ".باشه نينوه من بهتر يهمه  يجلو

 

 2 فصل

 يال يكم.د ربالش فرو كردم شتريو سرم را ب دميمالفه را تا گردنم باال كش.بود در رختخواب بودم و نسبتا سردم بود صبح

گشاد  ميچشمها.بود 10:30من ساعت  يخدا.به خوابم ادامه بدهم نانيساعت با اطم دنيرا باز كردم تا با د ميچشمها

تمام  نكهيمثل ا!دميچقدر خواب.بود 10:30بله ساعت .و جلو آوردم  كردمراست بلند سرم را با دست  يساعت كوچك باال.شد

پشت پنجره رفتم و نظاره گر باغ .بلند شدم يا ازهيبه تنم دادم و با خم يكش و قوس.رفته بود رونيعالم از تنم ب يها يخستگ

مثل خرس از شب تا حاال !تاج خانم هم يدار يبلچه دختر تن نديگويحتما االن همه م.كردميعجله م ديبا.بود بايواقعا ز.شدم

بودم كه  نييطبقه پا يچقدر پف كردم راه.دميچشمم كش يبه گوشه ها يرا با گل سر جمع كردم و دست ميموها.دهيخواب
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 !يديچقدر خواب يكت:دميراه پله د انيمادرم را م

 .كولر گرفتتم يفكر كنم هوا.دميچرا؟واقعا خودم هم نفهم دونمينم-

 يباال شيبه آشپزخانه نشسته بود و عمه مهناز با كاسه رنگ مو و قلم مو كينزد يصندل كي يرو زيعز.ميآمد نييادر پام با

و  زيعز.بود سالم كردم دهيچيرنگ پ يبو.ديكشيم زيو به سر عز كرديرا داخل كاسه م شيمدام قلم مو.بود ستادهيا زيسر عز

دور گردنش بسته  يا يروسر.آمد رونيب زهيم زهيالغر و ر يدرون آشپزخانه زنعمه هنوز جواب سالمم را نداده بودند كه از 

 زيهزار ماشاهللا عز:را به چهارچوب در آشپزخانه زد گريدستش مالقه بود و دست د كي.بود و چادرش هم دور كمرش بود

 خانم دختر آقا مهرداده؟

 .خانمآره قمر :سرش را تكان ندهد با اشاره چشم گفت كرديم يكه سع زيعز

بلند شدنم را به رخم  ريخواست د.ايب.مهيساعت ده و ن.يتا االن ضعف كرد شبياز د.مادر صبحانه بخور ايب:رو بمن كرد  زن

شده  دهينان سنگك بر ريكره عسل پن.يياشپزخانه پر بود از انواع ناشتا يچوب زيم.زدم و روانه آشپزخانه شدم يلبخند.بكشد

نان برداشتم و در عسل فرو كردم به  يلقمه ا.و نشستم دميرا عقب كش يصندل.بود زيه چو خالصه هم ريو ش وهيخانه آب م

 رم؟يلقمه بگ يخوايبخور مادر م:گذاشت ميرا جلو مرويبود كه بشقاب ن دهيدهانم نرس

 .ممنون يلينه خ-

 .دل نگران شماها بود زتيچقدر عز ياگر بدون-

آن زن .چند لقمه خوردم.ه خورده بودند و او مشغول شستن ظرفها بودهمه صبحان.ستاديا ييظرفشو يو رفت جلو ديكش يآه

 يزريفر سهيرا باز كرد و ك نتيكاب يكشو يرنگ يعمه مهناز با دست و رو.زديحرف م زير كي كردنديم شيهم كه قمر صدا

 ؟يديعمه خوب خواب:من گفت بهرو  كرديرا از وسط پاره م هيكس كهيدر حال.برداشت

 .دمخسته بو يليبله خ-

 .قمر خانم دستت درد نكنه:بلند شدم ريس

نه من نه شما مگر من  يبخدا اگر دست بزن:رفتيقربان و صدقه م م.گذاشتياما مگر م.زيكردم به جمع و جور كردن م شروع

 .دييمرده ام شما بفرما
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 كجاست؟ مينس زيعز:دميپرس.بسته اش نشسته بود لونيبا سر نا زيعز رونيب

هر چه دوخته خوب از كار د !داره يدست كي.اديخانم م يزر گهيساعت د ميتا ئكمه بخره آخه تا نرفت تا سر كوچه چند -

 .راومده

آمد و لباس مخصوص هر  يم اطيخ ديحتما با.رسنديبه خودشان م نجايا يچقدر زنها.در راه است اطيمتوجه شدم كه خ تازه

 يو راه.بود ميخانم نس زيعز:و نفس نفس زنان برگشتقمر خانم دوان دوان رفت .زنگ در بلند شد يصدا.دوختيكس را م

 .آشپزخانه شد

 دنياحوال بود رفته بود دهات د ضيچند روز بود خواهش مر.سال  40 نجاستيا ميقمر از قد:رو به من گفت زيعز

 .خواهرش

بمن  ينشست نگاه.ذاشتكاناپه گ يچادرش را برداشت و رو.هوا وارد شد ديشد يدر را باز كرد و با آه و ناله از گرما مينس

 ؟يشد داريزود ب يكنيفكر نم.سالم خانم خانمها ساعت خواب:ديكرد و خند

 ؟يديخر يباالخره چ.نگو به بچه ام:زد و گفت يلبخند زيعز

 .دميخر يكيخالصه آنقدر دكمه آورد و برد تا باالخره .نداشت خواستميكه من م يدكمه ا-

كف دستش گذاشت و  زيعز.ديسف يها نيبود پر از نگ يقشنگ يدكمه ها.وردرا باز كرد و بسته دكمه را در آ فشيك در

 نداشت؟ كتريكوچ ستيبدك ن:انداخت ينگاه

 .بارهيم شياز گرما هالك شدم آت.معطلم كرد يليخ گهينه د-

سرش  به يمادرم حمام كرده حوله كوچك.كه در را باز كند ديدو.خانمه يزر گهيحتما د:گفت مينس.زنگ در بلند شد  يصدا

 .وستيبه جمع ما پ گرفتيرا م شياب موها كهيو در حال دهيچيپ

چادرش را كه با كش به سرش .ختيريسرخ شده بود و عرق م زدينفس نفس م.وارد شد يانساليباز شد زن نسبتا چاق وم در

شلوغ سرت  يليزن؟خ ييكجا:كرد يسالم گرم زيعز.ساك بزرگ هم دستش بود كي.ولو شد يصندل يبود برداشت و رو

 .ريبگ ليكم ما رو هم تحو كي.خانم يشده زر نيت سنگ هيشده سا

 ه؟مايحرفا چ نيا ديدار ارياخت:گفت دهيبر دهياش گذاشته بود بر نهيس يدستش را از تپش قلب رو كيكه  چارهيخانم ب يزر
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 .خانم زيعز مينمك پرورده ا

 .نوش جان دييبفرما:خانم گرفت يزر يشربت را جلو وانيل قمر

 پسرت اومده؟ يبه سالمت:تازه چشمش باز شد.ديرا سر كش وانيهمه ل كجايعطش  يم از روه او

 .آره:زد يلبخند زيعز

 نوه خوشگلت ازدواج كرده؟ نيا:گوشه چشم مرا ورانداز كرد و ادامه داد با

 .هم قسمتش بشه ينه هنوز انشاهللا دستت خوب باشه و بخت خوب-

 .نيآم ياله:گرفت و گفت را رو به باال شيبا خنده دستها مينس

 م؟يشروع كن يخوب از ك.بال گرفته:خانم گفت يزر

 ؟يمنم دوخت ديخانم چادر سف يزر:ديحرفش دو انيم قمر

به  شهيمباركت باشه انشاهللا هم دييبفرما:اورد رونيب ياب يبا گلها ديچادر سف كيبعد دستش را در ساكش كرد و .دوختم بله

 .يشاد

را هم به  يكيرا به عمه و  يگريداد و د ميرا به نس يكيدوخته شده در آورد  يسه چادر مشكدستش در ساكش رفت و  باز

 .زيعز

دوست .ريومهتاج خانم رو هم بگ يكت يدستت بشم اندازه ها يخانم فدا يزر.با اجازه من برم سرم رو بشورم:بلند شد زيعز

 !ها يبدوز يحساب يزيچ هي يكن يدارم ابرو دار

 ؟يدياز من د يبد زيمگه تاحاال چ.به من ديبسپار.راحت توناليچشم خ يبه رو-

 .و به حمام رفت.نه بر منكرش لعنت يليخدا وك-

 .رميتا اندازه هات رو بگ زميعز ايب:خانم رو بمن كرد و گفت يزر

شسته  يها وهيقمر خانم با ظرف بزرگ م.بعد هم نوبت مادر شد.كار خودش را كرد نيماش كيرفتم و او تند تند مثل  جلو

 .بود زيو خالصه همه چ اريو خ بيو زردالو و س السيگ.آمد يشده تابستان

 !بخور نينش كاريب:زد و گفت يچشمك.من گذاشت يپاها يپر كرد و به رو يدست شيپ كي.ديخنك ش.ديبخور دييبفرما-
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 يكت:گفت.نيتريو پشت يشده بود درست مثل مانكنها بايواقعا ز!يدست كت و شلوار مشك كي.ديلباسش را پوش مينس

 خوبه؟

 .يليخ-

 .جان من راست بگو-

 .اديچقدر هم بهت م.يباور كن حرف ندار-

 .ديزيمباركت باشه لعنت بر :رفت ميبلند شد و بطرف نس زديم يزيآم تيخانم كه لبخند موفق يزر

از  دييگرفتن تا يبرا هديحاال عمه هم لباس پوش.طرف و انطرف كرد نيا يلباس را كم قهيو  ديلباس كش يدرزها يرو يدست

 .ديرسيبنظر م باتريو دامنش كار دست شده بود كه با قد بلند عمه مهناز ز قهي يكه رو يكت و دامن مشك.جمع آمد

 .ريبگ يدرز هي شهياگه م.كمرش برام گشاده يخانم كم يزر:خانم كرد يرو به زر عمه

 .كنمياالن درست م نيهم اريدرش ب.چشمم يرو-

 .بفرستد نيخانم رفت تا فردا لباس دوخته ما رابا ماش يتب شد و زرمر زيهمه چ خالصه

نبود شركت داشتم بعد از ظهر آن روز عمه ملوك آمد و  يبزرگ كه سالها از آن خبر يمهمان كيانگار در .داشتم يخوب حال

 ست؟ين قهيلعمه ات كه بد س:گذاشت ميبا هزار اب و تاب جلو.بود دهيمن خر يهم برا شميگل ابر يشال مشك كي

 .نيتو زحمت افتاد يليخ.نه عمه دست شما درد نكنه-

 .باشه يكه در شان دختر فرنگ يزيچ هي.خواميم يحساب زيچ هيگشتم به فروشنده گفتم  يليخ-

مادر با چشم و ابرو بمن اشاره كرد .انصافا هم قشنگ بود دهيخر يبمن بفهماند كه هم جنس خارج خواستيم.ميديخند همه

و در صورتم  خوانديقمر كه خفه ام كرده بود از بس ورد م.ختنديجور زبان ر كيبا سر كردن شال هر كدام .مكه سرم بكن

 فيكه اگر از من تعر دانستيم.بود كارش را خوب بلد بود يزن زرنگ.ديچرخيبعد هم اسپند به دست دور من م كرديفوت م

 .رديگيجا م زيدر دل عز شتريو ب ديآ يخوشش م زيكند و بمن محبت كند عز

مبلغها .ديآقاجون فرستاده حتما به دستش برسون يبرا يفاكتورها رو آقا مهد نيا:گفت زيو عمه ملوك به عز دميخور يشربت

 زيعز يجلو زيم يآورده بود رو رونيب فشيرا كه از ك يمشت كاغذ كيبعد .نكرده گم و گور نشه يهمه باالست خدا
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 .توجه گذشتم يدم و بيهان عمه شنرا از د يبار اسم آقا مهد نياول.گذاشت

 يتكه ها دنيبه هم كوب يصبح روز بعد با صدا.ميديو خسته خواب ميشام خورد.شلوغ بود يسرمان حساب.بود يپر كار روز

از  يبه سرعت كنار پنجره رفتم با اخم.بود 8:30ساعت .ديرسيبه گوش م اطيچند مرد در ح يصدا.شدم داريآهن از خواب ب

 شدنديكه حمل م يبزرگ يگهايد.آمدند يو م رفتنديشلوغ بود زن و مرد بودند كه م.دمينار زدم و سرك كشتعجب پرده را ك

 يمانتو و روسر.درختها مشغول بستن پرچم بودند يچند پسر جوان البه ال.شديزده م يگريپشت سر د يكياجاق  يها هيو پا

 شانيجلو يسبز ينشسته بودند و كل نيزم يرو نييپاسه چهار خانم در سالن .رفتم نييام را سر كردم و به طبقه پا

 .راهم رابطرف آشپزخانه كج كردم دميند انشانيم ييآشنا.بود

 .سالم قمر خانم-

 .بخور ييناشتا نيماهت بش يسالم به رو-

 .خورميتلخ م يچا كينه قمر خانم فقط -

 ست؟ياوا چرا مادر؟حالت خوب ن-

 كجا هستن؟ هيمه و بقو ع زيعز:به سوال قمر خانم گفتم توجهيب

 .يكار هيهر كدوم رفتن دنبال -

 هستن؟چه خبره؟ يك نايا:دميآهسته پرس ياشاره به سالن و با صدا با

 .ميده شب مراسم دار.گهيبابا فردا شب اول ماهه د يا-

 كجاست؟ مينس:دميپرس.خبردار شدم تازه

 ونجا؟ا يبر يخواهيم.دهيتو همون ساختمون سف اطياون طرف ح هينيحس يتو-

 .نديگويچه م دانستميحتما راجع به من بود اما نم.كردنديزنها پچ پچ م.بود از دستش گرفتم و راه افتادم ختهيرا كه ر يچا

 .مردها راه افتادم انيحفاظ از م نيتوجه به ا يرا چادر زده بودند و من ب هينيتا حس يباغ از در عمارت اصل درون

سالم :سالم كردم عمو مسعود گفت ميديرا تند كرد بهم كه رس شيفتاد قدمهاتا چشمش به من ا.مسعود دور بود عمو

 ؟يكنيم كاريچ نجايعموجون ا
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 .را به عمو مسعود تعارف كردم يچا.خانمها شيپ رميدارم م-

 حفاظ برو نياز پشت ا.انيب دينبا نجايممنون اما عمو جون خانمها از ا يليخ-

 .چشم حتما:تعجب نگاه كردم با

 !مسخره ها!چه يعني:كردم و با خودم گفتم را كج راهم

پهن  يبا فرشها هينيحس.و عمه و مادرم آنجا بودند ميوارد شدم نس.آن  يجلو ييباز بود و چند جفت دمپا يساختمان كنار در

سبز  يپر از شنها يشكل ليدر وسط حوض مستط.داشت يهماهنگ ينخود يها يشده بود و با پشت دهيكرم رنگ پوش

در دو گوشه .بود افتهيفرشها امتداد  ياز آفتاب رو ييو شعاعها ختهيبا هم در آم ديمخمل سبز و تور سف يپرده ها.بود

 دور تا دور.شده بود دهيكوب ياهيس يبه سمت سقف پارچه نوشته ها واريد يدو سكو قرار داشت و رو هينيحس

حوض نشسته بود و پر  ينگ اب به دستش جلومادر هم شل.كرديم زينردبان لوسترها را تم يو عمه رو كرديجارو م ينسم

 !يچا دييبفرما يخسته نباش:گفت مينس.سالم كردم كرديشدن حوضچه را تماشا م

 خوادينم:خواستم برگردم كه عمه اصرار كرد.ارميبا خودم ب يچا ينيس كي تونستميحداقل م.گفتيراست م.ام گرفت خنده

 .زنهيحرف م ادينخورده ز يتو دهن مينس نيا:كرديرا نگاه م مينسچپ چپ .شهيم دايعمه جون االن قمر سر و كله اش پ

 .يدستت درد نكنه انشاهللا عروس بش:گفت مينس.برگشتم يبلور يدر فنجانها يچا ينيرفتم و با س.من ننشستم يول

 ؟يخوابيچرا خودت نم يبلد ييتو كه الال:كرد ميرو به نس مادر

 .اونم بدون پدر نهيسنگ يليدختر خ تيمسئول.دا من كه خسته شدمبخ.را بگو نيهم:ادامه حرف مادر را گرفت عمه

 ن؟يمرد نازن كيبابا كو شوهر؟كو  يا:آورد گفت يكه كم نم مينس

 .خانم لباست رو فرستاده يزر دييايب:شيبرگشتم بسو!خانم يخانم كت يكت:ديكه قمر سر رس ميحرف زدن بود مشغول

 ؟يمه تاج خانم چ:گفت عمه

پر كرد و  يخال يرا از استكانها ينيداخل شد و س!ستيحواس كه ن.نياوريب فيآره مه تاج خانم هم تشر.خاك بر سرم يوا-

 .نيريانشاهللا كه همه حاجت بگ:به دور و بر انداخت و گفت يدر حال رفتن نگاه

و لباسها  ميباال رفت.پاك كردن بودند يمشغول سبز نييزنها هنوز در سالن پا.ميو عمه پشت سر او را افتاد ميو مادر و نس من
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 كردينگاهم م.بودم نهيآ يمن جلو.ستاديآمد و پشت سرم ا شيبا عصا زيكه عز بستيپشت لباسم رام پيز مينس.ميديرا پوش

 .يبپوش يعروس ديانشاهللا لباس سف.ديزيمباركت باشه لعنت بر :گفت.كردنديانگار در دلش قند آب م.برديو حظ م

گرفته بودند و  پيرا ك ميهم دور بازو نهايآست.شديم يلوفريدامن ن نييدر پا.ز باال جذب بوداش باز و ا قهي.كه لباس بود الحق

 زيشده عز يبه به چه لعبت:از همه خودش را رساند عتريقمر سر.زديبه چشم م شتريپوستم ب يديسف.شدنديدور مچ گشاد م

مادر هم آمد لباس او هم .ليسم حسود و بخكور بشه چ:دور سرم چرخاند يتومانبعد هم پند تا صد .خانم خدا حفظت كنه

 .بودم دهيند شيرا د رچشمها يبرق شاد نيچن شديسالها م.برازنده بود

 خوبه؟ يكت-

 ؟يمال من چ هيعال.اديبهت م يليخ-

 .ديزحمت افتاد يتو يليدستتون درد نكنه بخدا خ:كرد زيبعد رو به عز!يتو كه حرف ندار-

 .ديكش يآه بلند.رو داشتم يروز نيچن يزودختر من سالهاست ار هيحرفا چ نيا-

آمد از پشت دست در گردنم كرد  كترينزد زيعز.كردميم فيو ك دميچرخيبودم چپ و راست م نهيمحو جمال خودم در آ من

چشمانم برق زد و .ختهيسرخ آو يدانه انار يها نيزرد با نگ يطال.بود بايچقدر ز يوا.مجلل به گردنم بست زير نهيس كيو 

 .زيعز يوا:داد زدم.دگشاد ش

 قشنگه؟:كرد يا خنده

 يتمام روزها كيقمر هم كه شر.را ازدست بدهم يزيعز نيچن خواستيدلم نم.اشك در چشمم جمع شده بود.كردم بغلش

 كهيت هيقربونت بشم  ياله:گفت كرديرا پاك م شيبا گوشه چادر اشكها كهياش گرفت و در حال هيبود گر زيو تلخ عز ييتنها

 نم؟يبيخانم رو م يمن بچه كت يعنيخانم  زيزع يماه شد

 .انشاهللا-

 .كردنديم ديو تمج فيتعر هيو عمه و بق مينس

با هم به . كرد دارميب ميصبح نس.ديرس يخواست زودتر فردا شب م يدلم م. شده بود يطوالن يليشب خ. غرق لذت بود مادر

ان قدر معطل . ميپر كرد ميمر يبزرگ را از گل ها يهاو گلدان  ميدو سكو گذاشت يشمع را رو يبسته ها. ميرفت هينيحس
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  ه؟يشمع ها مال چ نيا: م گفتميبه نس. شد يشد مست م يبودند كه هر كس وارد م

 ».شه يم كيدر پخت غذا هم شر اره،ياگر حاجت گرفت، سال بعد عم شمع م. كنه يحاجت داره روشن م يهر كس «

 هم حاجت گرفته؟ يكس: خنده گفتم با

 .امتحان كن: تمسخرم شد و گقت متوجه

را كه قمر  ييمادر هم استكان ها. كرد يدر اشپزخانه حلوا پختن عمه مهناز را نظارت م زيعز. زد يدلم شور م. بود بعدازظهر

 .ديچ يم ينيكرد و در س يشسته بود خشك م

قورمه  يبو. طبقه باال مردانه بود. دندكرد و جوان ها در رفت و امد بو يچند سماور بزرگ غل غل م وانيا يرو. شلوغ بود باغ

اذان مغرب . گذاشته شده بود يگاز يفواره ها روشن بودند و چند متر به چند متر المپ ها. همه جا را پر كرده بود يسبز

 زيا عزب. اوردميدوال و راست شدم، به رو ن. از نماز فقط حمد و سوره را بلد بودم يول فتموضو گر. ستادنديشد و همه به نماز ا

همه لباس . بودند هينينشسته بود و چند خانم هم در حس يبساط چا يقمر پا. هينيطرف حس ميراه افتاد هيو عمه مهناز و بق

زد و  يها برق م يروسر يجواهر از البه ال يزهاير نهيس. زد يدم از تمولشان م شانيبودند و چادرها دهيپوش كيش يها

دو تا از خانم ها به من اشاره كردند و  يكي. نشستم زيكنار عز. فروخت يفخر م شانيبود كه در دست ها يالماس يانگشترها

 د؟يگرفته ا ديعروس جد يبه سالمت: گفتند زيبه عز

 ».نوه مه، دختر مهردادم نه«

 ».تموم هستند يهمه چ... هزار ماشاا «

 ».تا متانت و نجابت و هنر ريبگ يبله از خانم «

. امدند يم يكي يكيمردم . كردم يم يروزياحساس پ. كردند يبه من نگاه م رهيخ رهيخ يبعض. انداخته بودم نييرا پا سرم

 يمرا نشان م ياز دور با چشم و ابرو، قد و باال. بودند و سنگ تمام گذاشهت بودند دهيهم به خودشان رس هيراحله و هان

 .خانم دهياوه چقدر به خودش رس يعني. دادند

 يپچ پچ زن ها، صدا به صدا را نم. پر شد هينيكه حس دينكش يساعت مين. كردند يم ييرايپذ گريد و چند دختر ميو نس هيهان

. به شمع ها زل زده بود يكي. گفت يبه دست ذكر م حيتسب يكي. همه ساكت شدند. شد يم دهياز بلندگو شن يصلوات. رساند



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  23

انگار خدا  يدانم، ول ينم. بود گريد يها نياسالم با د سهيمتن صحبتش مقا. توجهم به سخنران بود. خواند يكتاب دعا م يكي

حرف . با سواد و پر بود. كرد يم انيب يرا با مسائل روان شناس ينيمطالب د. من يرا جفت و جور كرده بود برا زيهمه چ

 .نشست يبه دل م بيهم عج شيها

چراغ ها روشن . بودم ينها نداشتم و فقط تماشاچبه ا ياما من اعتقاد. دنديكوب يخود م نهيزن ها به سر و س. شروع شد يمداح

 .قبول باشه: گفتند يهمه به هم م. شد

هر . چرخاندند يرا م يچا يها ينيداد و انها هم س يرا پشت سر هم دست دخترها م يچا ياماده  يها ينيهم قمر، س بعد

فقط . جوان اوردند يشام را پسرها. كنند پسردار را جلب يخواستند نظر خانم ها يهم م ديشا. ختندير يم يكدام هم اطوار

به من اشاره . وسط بودند هيو هان مينس. و دست دخترها بدهد تا انها پخش كنند رديغذاها را بگ ينيقمر خانم اجازه داشت س

 جاات راحته؟: كردند

 يبودند و غر م ستادهيها ا رزنيپ يبعض. باز هم نشستم يول دم،يخند! يبكن يو كمك يبلند شو يبه خودت زحمت نده يعني

 .ميبذار بر م،يخانم ما شام خورد: زدند

 .شه يناراحت م يليحاج صادق خ د،يبه خدا اگه شام نخورده بر د،يصبر كن: انداخت يهم صدا در صدا م قمر

 .دييبفرما: گذاشت زيعز يرا جلو ينيو اورد و س ختير يقمر به تعدادمان چا. ميكم همه رفتند و فقط خودمان ماند كم

 »)س(درد نكنه، اجرت با حضرت زهرا دستت«

 چرا؟ يديبود؛ نفهم ومدهين يخانم، حاج خانم ساالر زيعز: زد و گفت يلبخند قمر

 .خنده ريز ميهمه زد! حتما شوهر كرده: كردن قمر را داشت ، گفت تيكه قصد اذ مينس

 !خنده ريزد ز بعد خودش هم! ريبگ اديوا، تو : را چپ چپ نگاه كرد ميكرد و نس ياخم قمر

خوش  يليداشتند و خ يتيهر كدام حكا. گفتند يچند وقت را به هم م يزن ها درد دل ها. شد يمنوال سپر نيشب به هم چند

 .شده بود دايپ ميخواستگار پولدار و خوب برا نيچند. سرگرم شده بودم يحساب. گذشت يم

 .كرد دارميخودش ب گريد يهفتم كه مادرم بر خالف روزها ايششم  روز

 ».ميبر ميخوا يشو، م بلند«
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 كجا؟: را به زور باز كردم ميپلك ها يال

 .كنار زد ميو مالفه را از رو» .تو پاشو تا بگم «

 .گهيخوب، بگو د: شدم و نشستم بلند

 .به مادربزرگت بزنم يخوام سر يم: كرد و گفت يخنده ا مادر

همان . ميديتا رس ديكش يساعت مين. ميو راه افتاد ميكرد يداحافظاز همه خ. به صورتم زدم و حاضر شدم يفقط اب. بودم منگ

 .اما كهنه تر يدر قهوه ا

 يم يبود چهار طبقه، كه ماردبزرگم در طبقه دوم زندگ يخانه شان اپارتمان. و در باز شد ميزنگ زد. خبر امده بود يب مادر

 ديكش يغيچشمش كه به مادر افتاد چنان ج يخاله مهر. باز شد يدر ورود م،يباال كه رفت. ام تنها بودند دهيكرد و با خاله ترش

. داد يو اشك مجال حرف زدن نم دنديرا در اغوش كش گريكدي يو خاله مهر مادر. پس افتاد نيكه گفتم مامان مه

 شده؟ يچ يمهر: صدا زد. مادربزرگ حمام بود

 .رونيب ايزودتر ب ،يچيه: كرد، جواب داد يكه صورت غرق اشكش را پاك م خاله

كه از  يناتن ييدا كيفقط دو خاله داشتم و  يمن از خانواده مادر. كرد هيگر يكل. هم امد نيكه مامان مه دينكش قهيچند دق به

جوان تر  زياز عز نميمامان مه. داد ينم يكار چياورد، اما حرف امان ه وهيو م ينيريخاله ش. پدربزرگ مرحومم بود گريزن د

. شد يباورش نم. ديكه خاله بزرگم رس ميخورد يناهار م. را هم دعوت كرد نويتلفن، خاله م كيو با  چاق و تپل و مپل،. بود

 .روح يروح ب يب. بود يخانه خشك و خلوت. مادرم ماند و با بغض فرو رفت يلقمه در گلو

اده بودند و فضا را غم داد دست به دست هم د يرا به داخل راه نم ينور چيكه ه ميمخمل ضخ يو پرده ها يسرمه ا يمبلها

 يبرده م شيشده بودند ادم را به صد سال پ دهيجات كه در هر طرف چ قهيو عت يميقد يلوسترها. دادند ينشان م زتريانگ

 .شباهت به خانه ارواح نبود يبرد و ب

 يم يانصاف يب. ده بوددر اور شانيباالخره روزگار به زانو نكهياز ا شان،يها يگفت، از مهربان يپدرم م ياز خانواده  مادر

: بعد از همه حرف ها و رو به مادر گفت. وراندازم كرد يكرد و ان روز حساب يبه من م ينگاه يهر از گاه نويخاله م.كرد

 .يريداماد بگ ديكم كم با گهيد. شده يچه خانم...ماشا
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دست . شوهرش مالك بود. ه بهتر بوداز هم يدر خانواده مادر شيوضع مال. بود يخاله ام زن توپر و قد بلند. نديخند همه

 تيكم كم حرف ها حكا. اما چهره اش شاداب نبود. خانم يپا ريمدل باال هم ز نيماش كيطال داشت و  يتا ارنج النگو شيها

 يگفت شوهرش خوشگذران است و دائم دنبال زن ها و دهان خاله را با پول م يم نويخاله م چارهيب. دنديكش رونيها را ب

گفت همان  يم. سوخت شيدلم برا. گفت يشوهرش م يها يو از كثافت كار ديغلت يصورتش م يرو شيك هااش. بندد

خاله جان، خانواده  هن ميخواستم بگو يم. اندازد يرا به سر مردها م يهمه كار يهوا ياديمال ز. بهتر كه شوهرت پول ندارد

خالصه من فقط گوش دادم و گوش دادم و مادرم . ستيگريد يمشكل جا....يكياز  يكيشما پول دارند اما  يپدر من صدتا

 .يدلدار

. كرد يم فيخاله مدام از سروش تعر. شده بود يخودش مهندس يحاال برا. سه سال از من بزرگتر بود نويپسر خاله م تنها

كه حرف دل  ديرس ييبرد تا خاله به جا يكرد و حظ م يم فيمادر هم ك. بهمان است. فالن است. است يپسرم مهندس نساج

 ؟يستيكه مخالف ن توعروس خودم بشه،  ديبا يمادر را زدك مه تاج، كت

جواب . كرده ليخواست چون خاله از جنس خدش بود هم پسرش پول دار و تحص يانگار از خدا م. شد شتريخنده اش ب مادر

 .نظر اونم شرطه. مهرداد هم بدونه ديباالخره با. بگم يواال چ: داد

 .نظر من مهم نبودفقط  نكهيا مثل

 .نه انگار منم ادمم انگار

 .د مامان: اخم گفتم با

 .شه يكار تموم م يزود نيخوبه بابا، فكر نكن به هم: وسط حرفم ديجمله ام تموم نشده بود كه خاله ام پر هنوز

 شهيهم ياد و مرا براافت مياتش به زندگ نويخاله م يبا خواستگار. انداختم نييسرم را پا. دميخجالت كش. ديغش غش خند و

 .سوزاند

ادم از خود . حقش بود. كردم يرا تماشا م رونيو ب ستادميجلو پنجره ا نهيبودم كه از جا بلند شدم، دست به س يعصبان انقدر

چرا مادر بله داد؟ چرا به . خدا اصال ارام و قرار نداشتم يوا...مادر ساده من هم. همان بهتر كه شوهرش بچزاندش. يراض

 ....نهايكردند و ان وقت ا يم نييمرا باال و پا نقدريپدر ا نوادهارزش كرد؟ در خا يمنو ب يراحت نيهم
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خاله مرا  يموقع خداحافظ. ميو راه افتاد ميباالخره عصر شد و ما شال و كاله كرد. كالفه بودم. شد يم يسپر يها به سخت هيثان

 .دست شما امانت. مواظب عروس گلم باش : و گفت ديبوس

را به پنجره  ميصم بكم رو. گفت يخاله و پسرش م يزد و از حسن ها يمادر هر چه حرف م ويبا حرص كردم و امد يا ندهخ

ان قدر خودش سرحال امده بود كه . اورد ينم شيشد اما به رو تمياو هم متوجه عصبان. كردم يرو نگاه م رونيكرده بودم و ب

در اتاقش خواب  چارهيب مينس. بودم ميدنبال نس. ديتركس يدلم داشت م.. ميديرس. كرده يانگار پسرشاه از من خواستگار

 ؟يشده كت يچ: شد  زيخ ميتخت ن يبا چشمان پف كرده و قرمز رو. ديچنان در را باز كردم كه بنده خدا مثل فنر پر. بود

 .اوردم و لبه تختش نشستم نييرا پا ميصدا. جوابم را داد» .مينس سالم«

 شده؟ يزيچ يكت: ديپرس باز

 .شم يدارم خفه م مينس: ادامه دادم. نگاهش به من بود. بالشش افتاد يو رو ديكش يآه بلند» .بابا هول نكن نه«

 .هيگر ريزدم ز و

حرف  يكت: خواهرانه گفت يو با لحن ديانداخت و مرا به سمت خودش كش ميدوباره بند شد و دستش را دور شانه ها چارهيب

 ؟يباز خل شد. بزن

. حاال هم شده لنگه باباش. ادب بود يب يليهم خ ياز بچگ. پسره پررو: كردم فيرا تعر عيكردم و بعد همه وقا هيگر ريس

 .درازگوش اي ياصال نگفتند تو هم امد ميبه خدا نس. رنيگ يمن لقمه م ياونوقت برا

. بلندشو. كه من فكر كردم عقدت كردند يكرد هيبابا، تو چنان گر يا: بود با لبخند گفت دهيرا فهم زيكه حاال همه چ مينس

 !يكو حاال تا عروس. ستيخبرا ن نياز ا نجايا

 ».ترسم يم مينس«

 ».كنه يبلند شو دو ركعت نماز بخون، خدا خودش كمك م. نترس «

 .ستميراستش من درست نماز را بلد ن: رو كنار گذاشتم و گفتم يستيرودربا

 .ديخند و»ميكن يحساب مبعدا هم با هم . دهم يم ادتينداره،  بيع«

 .يتابلو شد. به صورتت بزن يبلند شو اب: و گفت ديصورتم را بوس. سبك شدم. داشت يارامش چه
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به  ميقبل از همه با نس.  دميام را پوش يرسم يمن هم لباس ها. غروب بود كينزد. را عوض كرد شيهم لباس ها بعد

 هينيكنار حوض وسط حس. بود ياستكان ها و اماده كردن بساط چا دنيقمر در حال چ. بود امدهين يهنوز كس. ميرفت هينيحس

و  زيعز. كم كم خانمها امدند. كند يم يشده پدر را راض يدانستم كه در خانه ما، مادرم هر طور يم. نشستم و به اب زل زدم

 .كردم يم ياحساس بزرگ نهايا انيچقدر م. نشستم زيكنار عز. هم امدند  هيبق

سكو  يگفته بود، رو ميكه نس يتيروشن كردم و با ن يشمع. كردم و از خدا خواستم تا كمكم كند هير گرپ يشب با دل ان

را  زيخواست همه چ يدلم م. داشت يتازگ زيهمه چ. رفتم يگذاشتم، باالخره دهه محرم تمام شد و من با اعتقاداتم كلنجار م

 .امتحان كنم

 ياما چاره ا. نقشه شان كامال معلوم بود. نويدفعه خانه خاله م نيان هم ا. مخواستم برو ينم. رفتن داد شنهاديمادر پ باز

كه  دينكش يمن همراه مادر راه افتادم و ربع ساعت. كرد يخبر داشت و مرا به ارامش دعوت م زياز هم چ ميفقط نس. نداشتم

خاله زبان . ميو داخل رفت ميديسبد گل خر كي. ديرس يبزرگ به نظر م. بود يو جنوب بقهدو ط يخانه ا. ميديبه خانه خاله رس

است، فالن فرش فالن  نيكار چ ياوردم، صندل سيفالن تابلو را از پار: ديكش يرا به رخ م لشيو مدام خانه و وسا ختير يم

 .است

: ديمادرم پرس. زنگ در بلند شد ينگذشته بود كه صدا قهيهنوز ده دق. اب خوردم وانيچند ل. خورد يداشت به هم م حالم

 ؟يمهمان دار

 .نهياومده تو رو بب. نه بابا سروشه: جواب داد خاله

 !دختر خاله شو اي نهيدلم گفتم اره ارواح پدرت، اومده خاله شو بب در

به  يشلوار ل. صورتش امده بود نييتا پا يچكمه ا ششينسبتا بلند بود، خط ر شيموها. وارد شد يقد انهيباز شد و پسر م در

: خاله كه متوجه شد، گفت. فورا شالم را سرم كرد. سرش زده بود يهم باال يدود نكيع ي. ت به تنش بودشر يپا داشت و ت

 مه تاج خانم؟ ديتا حاال شما با حجاب شد ياز ك

  ه؟ياداها چ نيا ؟يگذاشت يسروش روسر يدختر چرا جلو...وا: كه خنده اش گرفته بود گفت مادر

 .ديلبش را گز و
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نه  اد،يم رياخه مرد كم گ ده،يالبد فقط منو مرد د: از انتخاب مادرش بر لب داشت گفت يزيام تيكه خنده موفق سروش

 خانوم خوشگله؟

وضعش معلوم بود از صبح تا شب در . داد يم تشيسر و ضعش نشان از شخص. زد يحرف م ايح يشدم، چقدر زشت و ب سرخ

 .ياشيو ع يباز قيرف ايكنه  يم يدختر باز اي. ها ول است ابانيخ

 ...شه يم يمن چند روز...نه: گفتم

اگر قراره . ادي يها خوشم نم يامل باز نيمن اصال از ا. لباس هات رو هم سبك كن. پاشو پاشو: ديحرف پر انيخاله م كه

 .ستين ياداها خبر نياز ا يعروس من بش

 .ده اوناسكه مثل خانواده عقب افتا نيا. مثل خودمونه يكت يتو كه گفت: رو به مادر گفت بعد

 .مارمولكه نيا. ستين ينطورينه بابا، اصال ا: كه هول شده بود گفت مادر

 هم داره؟ انوريزد و گفتك س يقهقهه ا سروش

. بچه ام ناراحت شد ؟يكرد تشيچرا اذ: مادر گفت. بلند شدم و به اتاق خواب رفتم. زد يدر چهره ام موج م تيعصبان گريد

 .اريبرو از دلش درب

سروش .. زدم يتخت بود برداشته بودم و ورق م يرا كه رو يكتاب. لبه تخت نشسته بودم. خدا خواسته امدهم از  سرمش

 .كرد يمرا نگاه م رانينشست و با دهان باز ح نيزم يرو ميپا نييپا

 ؟يديادم ند هيچ: گفتم

 .دميفرشته ند: گفت. قدر وارد بود كه انگار صد سال علم كالس درس داده ان

 »برو ،يديه دحاال ك خوب«

 ».خوام يكه من م يهست يتو همون. خاله نگفتم يخرابت شدم، جلو يليمن خ ،يت«

 ».ياشتباه گرفت ستم،يتو ن يليمن ل اما«

 »؟يمنو دوست ندار ؟يچرا كت «

 ».تا اسمون نياز زم. ميكن يبا هم فرق م يليما خ. ميخور يمن و تو به درد هم نم «
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 »شم، خوبه؟ يهمونطور م من ياخه چرا؟ هر طور تو بخوا «

 يقالتاقش چنان در نقش فرو رفته بود كه خودش هم قاط افهيبا ق.نقدريمن ساده بودم اما نه ا.آورده بود ريبچه گ نكهيا مثل

 .ندارم ياحساس چيمن اصال نسبت بتو ه.دختر نهمهياقا سروش ا نيبب:گفتم.كرده بود

 .يشيقه مند مكم بگذره بعم عال هي.خوب حاال اولشه:گفت دوباره

 م؟يمامان بر:آمدم و گفتم رونياز اتاق ب.خسته شدم.ديپريم يگريبه شاخه د گفتميچه م هر

 .هم حال نداره زيعز ميآره بهتره زودتر بر:جمع و جور كرد و گفت عيشده بود سر عيخاله ضا يكه جلو مادرم

من فقط .ينش ريخاله از من دلگ:من آمد و گفت كرده لبخند زنان بطرف ديپسر زرنگش طعمه را ص كرديكه فكر م نويم خاله

 ...اديمقدسا خوشم نم نيمن اصال از ا.حرف دلم رو زدم

 من برسونمشون؟ ديديمادر اجازه م:وسط ديحرفش تمام نشده بود كه سروش پرس هنوز

 .باشه فقط آروم برو-

مرا  خواستياو هم م.مادر را خفه كنم ستخوايدلم م.ميو راه افتاد ميسوار شد.بود يپاترول مشك نشيماش.ميكرد يخداحافظ

 .خاله ديريبگ ليبابا ما رو هم تحو يا:سروش چشمش كه به باغ افتاد كم آورد و گفت.ميديباالخره رس.بكشد

 .دستت درد نكنه سالم به بابا برسون:گفت مادر

نه .داخل ميو آمد ميز او جدا شدا عيكه سر ميبود ياما آنقدر هر دور عصبان.تو ديايتا ب ميمنتظر بود كه دعوتش كن سروش

 .و نه او به من كردميمن به صورت مادر نگاه م

 يعمه م غيج.شدم داريپدرم ب يشب بود كه با صدا يها مهياما ن.ميديو باالخره خواب ميگذراند يتا شب را بسخت عصر

مثل  ينيكه از سنگ ييبا پاها آمدم و نييبه زحمت از تخت پا.ديلرزيشده بود قدرت بلند شدن نداشتم بدنم م اهويه.آمد

شده  هوشيآقاجون ب.و پدرم روشن بود و همه آنجا جمع شده بودند اجونچراغ اتاق اق.رفتم رونياز آهن شده بودند ب يكوه

شده بود  ديرنگش مثل گچ سف.ديپاشيعمه آب به صورتش م.كرديم هيگر زيعز زديجفت بودند پدر داد م شيدندانها.بود

 شده؟ يخدا چ يوا:دميپنجه به صورتم كش.ودندگشاد شده ب شيچشمها

 .دعا كن تو رو خدا:را گرفت ميدستها كرديم هيگر كهيدر حال مينس
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فشار .زدنديآمپول م.اتاق را خلوت كردند عيسر.قمر رفت و با مامور اورژانس برگشت.زنگ در بلند شد يصدا

 ديبا:از مردها به طرف پدرم آمد و گفت يكي.انتظار بلند شده بود و همه به هيگر يصدا.دادنديم يتنفس مصنوع.گرفتنديم

 .ميبريم ديواههر جا بخ.خودتان است ليم.ميمنتقلش كن مارستانيبه ب عيسر

 شده اقا؟ يچ:زديحرف م يجمع بود و به سخت ديكف سف شيدهانش خشك شده بود دور لبها پدرم

 .ديديخدا رو شكر زود فهم.سكته كرده ستين يزيچ-

 .آشنا داره كينيكل يزنگ بزن اون تو يبه اقا مهد عيداداش سر:مد و گفتمهناز جلو آ عمه

 !مشيببر اديكجا ب نيبرو زنگ بزن بب يخوب چرا معطل:دفعه داد زد كي.كرديهاج و واج نگاه م پدر

 نيبا ماشو پدرم هم  ميحاج صادق را بردند و من و عمه مهناز و نس.داد ينگذشته بود كه برگشت و نشان يا قهيدق.ديدو عمه

 يجا وي يس يتا در س چرخاندنديجان پدربزرگم را در راهروها م يجسم ب.بود كينزد كينيكل.ميخودمان راه افتاد

متوجه شخص .خوانديدر راهرو دعا م مكتين يرو مينس.ميكرديمو نگاهش  ميبود ستادهيا شهيمن و عمه پشت ش.گرفت

از وسط  شيموها.ديرسيداشت و در كت و شلوار چهار شانه بنظر م يقد بلند.آمد يساله بنظر م 28 اي 27 يشدم پسر يگريد

 يليموبا.داديم اشكوتاه ومرتبش مردانه تر جلوه  شيفرق باز كرده بود و رو به باال شانه زده بود صورتش گندمگون بود و ر

شب  مهيپدر در سكوت ن يهاقدم يصدا.شده بود رهيخ نيبود و به زم ستادهيچند متر دورتر از ما ا ريسر به ز.در دستش بود

ما قابل  ياما برا.به طرف آن مرد رفت و با او شروع به صحبت كرد كراستيپدرم .خود چرخاند يو همه را بسو ديچيراهرو پ

 ه؟ياقا ك نيا:دميپرس ميآمدم و از نس ميكنار نس.ختيريعمه در حال خودش اشك م.نبود دنيشن

 .و به ذكرش مشغول شد يآقا مهد-

 انيبود و در م يو صورت يگوشت شيلبها.يقلم ينيبلند و ب يبا مژه ها يچشمان درشت مشك دميديرا بهتر م صورتش حاال

و مركز  هيريخ كيپسر دوست آقاجون است و در حال حاضر شر يآقا مهد دانستميم.امد يجذاب بنظر م يمشكل شير

 .مشاوره است

بعد هم بطرف من و .و پدر تلفن را به عمه داد.نگ بزنند منزلحاج خانم ز ديبد:كه گفت دميرا به پدر داد و شن لشيموبا

بمونه  خواديخودش م.ميكه ما بر كنهياصرار م مونميكه من م گميم ياقا مهد نيهر چه به ا.ميبهتره بر:آمد و گفت مينس
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 .شمينم فشيحر

 .كار خودش رو بكنه ديهم نداره با دهيفا.هينطوريهم:سرش را باال گرفت و گفت مينس

عمه لخ لخ خودش را .ميبراه افتاد يو تشكر عمه مهناز و پدرم از آقا مهد يبلند شد و منهم بلند شدم و با خداحافظ مينس

 .حاج صادق يآنهم برا فتديب ياتفاق نينبود چن يباور كردن.رفتيو پدر جلوتر م ديكشيم

حال آقاجون خوب بود و خطر رفع شده  يبه گفته اقا مهد.حال آقاجون بودند يايشدند و با تلفن جو داريزود همه ب صبح

 زيعمه مهناز و عز.ميدنبال ما آمده تا به مالقات برو يآقا مهد ميديبعدازظهر بود كه د 2رفت و ساعت  مارستانيپدر به ب.بود

باغ  واريكنار د ريخودش مودب و سر بز يبود و اقا مهد يديدر باغ پرا يجلو.ميآمد رونيو ب ميو من ومادرم حاضر شد

 .بود ستادهيا

بود عقب جا  يما هم به هر سخت.نشست زيدر جلو را باز كرد و عز عيسر يو اقا مهد داشتيقدم برم يبا سخت زيعز

 .ميزحمت داد يليخ يآقا مهد:عمه سر حرف را باز كرد.ميگرفت

 .است فهيوظ نيحاج خانم ا هيحرفها چ نيا-

 .نه بخدا خدا مادرت رو برات حفظ كنه-

 ينيفقط راست و حس:دوباره گفت زيهنوز دهان باز نكرده بود كه عز يشده؟آقا مهد ينگفتند چ يآقا مهد:ادادامه د زيعز و

 .ديو خند.بگو

 يسكته قلب گفتيدكتر كه م.نبود يزيحاج خانم چ:زديو با انگشتانش به لبه فرمان ضربه م ستاديپشت چراغ قرمز ا يمهد آقا

 .هم گذشته ريبوده و به خ

 .خدا رو شكر خدا رو شكر:به باال كرد سرش را رو زيعز

جالب  ميبرا.مينشو دهيو د ميرا باال داد تا ما راحت باش نهيآ نيچون به محض نشستن در ماش.كرديم يرانندگ يسخت به

به .را پارك كند نيطبقه و شماره اتاق را گفت و رفت تا ماش يو اقا مهد.ميشد ادهيپ.ميديرس.بودم دهيند يمدل نيمرد ا.بود

و داخل  ميكرد يسالم و احوال پرس.بودند ستادهيدر اتاق آقاجون ا يجلوعمو مسعود و پدرم در راهرو .ميفاق آمدات

 .همه آمده بودند هيعمه ملوك و شوهرش راحله و هان.ميشد
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انگار مرگ را .اشك در چشمش جمع شد.ديلرزيم شيدستها.دستم را گرفت.كنارش رفتم.خراب بود شيرنگ و رو آقاجون

 بابا؟ يخوب:داشت يشتريه كرده بود و حاال ترس بتجرب

 د؟يبله شما چطور:دادم جواب

كنار  يصندل يرو زيعز.بود يفضا پر از دلسوز.گفتيم يزيهر كس چ.شوكه شده بود.و ساكت به مالفه زل زد.الحمداهللا-

كه تو  كرديسوزانه التماس معاشقانه و دل.كردينگاهش م رهيخ.چانه اش ستون كرده بود ريرا ز شيتختش نشسته بود و عصا

و اشك امانش  خواندينگاهش را م نكهيا يبرا ديشا كرديم دور زيآقاجون نگاهش را از عز.بمان و بعد از من برو

 .بود ينيسنگ يفضا.تحمل كند توانستياو را نم يدور.دادينم

 .ااهللاي.ااهللاي

بزرگ  يليسبد خ.و رز قرمز پنهان شده بود ميمر يهااز گل ياز سر تا كمرش پشت سبد گل.بود يآقا مهد.رو به در ميبرگشت

 ؟يآورد يگل خواستگار ؟سبديديآقا چرا زحمت كش:گفت يعمو مسعود با شوخ طبع.بود

 .انشاهللا خدا از دهانت بشنود مسعود:هم خنده بر لبش شكفت آقاجون

پدرم و عمو .كردنديپچ پچ م.كردند يدور تخت را خال عيتا آمد خانمها سر.كنديكامال مشخص بود عرق م.سرخ شد يمهد آقا

در  يواقع ينجابت به معنا.چقدر مهربان و دلسوز بود.شديقهقهه خنده شان بلند م يصدا يمسعود هم بودند و هر ازگاه

پدرم .ماند و باالخره مرخص شد مارستانيهم در ب گريدو روز د قاجونآ.به قول ما آكبند آكبند بود.زديچهره اش موج م

 دايرا پ شيهم رفته بود تا داروها يآقا مهد.ديكشيرا م دنشانيگوسفند انتظار رس كيعمو مسعود باز هم با دنبالش رفت و 

همه سرحال .زديم وقانگار كه عروس كشان باشد پدرم ب.دوستش داشتم.ديآقاجون رس.كه شده بخرد يمتيكند و با هر ق

تخت  يرو.فرستادنديهمه صلوات م.اقاجون كشته شد يپا يگوسفند جلو.بود ستادهيا وانيا يقمر اسپند به دست رو.بودند

خنك و خوشمزه .شربت را آورد و در چله تابستان چقدر مزه كرد يوانهايقمر ل.ديتشك انداخته بودند و آقاجون دراز كش

داشت  فقط قمر با عمه مهناز اجازه.كه آمد دخترها جمع و جور شدند و داخل رفتند يمهد اآق.ميديو خند ميديو شن ميگفت

 .برود رونيب ييرايپذ يبرا

 .بر خرمگس معركه لعنت.اه:گفتم ميبه نس رو
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 .مومنه يليهم خ رهيهم خ.هيمرد خوب يليخ.نگو گناه داره:با خنده گفت مينس

 .مرد باشه ياقا مهد نينه بابا فكر نكنم ا:ميوسط حرف نس ديپر راحله

 .گهيد رونيب ميپس اگر خواجه ست كه بر:گفتم.دميخند

 .بدجنس:ام و گفت نهيبه س ديبا كوسن مبل كوب مينس

 .آرومتر!سيچه خبره ه:خنده مان بلند شده بود كه عمه مهناز از آشپزخانه داد زد يصدا

تا  ديكش ميساعت و ن كي ميو راحله و نس هيكار را گرفت من و هان يگوشه  كيهر كس .ميدرست كن ينيريبود ش قرار

 .نمك يب اي شوديشور م ايچند تا بشود اش واقعا كه آشپز .ها حاضر شد ينيريش

آماده شدنش  يآنقدر فضا را پر كرده بود كه همه برا ليوان ياما بو.شكرش كم بود و مثل سنگ سفت شده بود.گرفته بود ته

 .گردديبرم يبزن واريد ياگر تو:گفتيو م ديچيد ربشقاب م مينس.نبود يچاره ا.كردنديم يتابيب

 .بزار ينيهم گوشه سشكر پاش را :گفتيم هيهان

بشقاب .بود دهيخنده امانمان را بر گريد.رونيب ديها پاش ينيريكه از خنده دهانش باز شد و همه ش خورديداشت م راحله

را تماشا  رونيتور ب يپرده ها يپشت پنجره ها و از ال ميهمه آمد.ييرايپذ يبه قمر خانم تا ببرد برا ميرا داد ينيريش

و شربت  يبعد آقاجون و خالصه گاز اول به دوم همه بزور چا.تعارفش كردند كهبود  ينفر نياول يهدم ياقا چارهيب.ميكرديم

و  شديم انيگوشتالودش نما يلبها نيو مرتبش از ب ديسف يدندانها ديخنديم يوقت.آمد يخوشم م يمهد افهياز ق.دادنديفرو م

من  يبود كه به قلبم خورد و برا يريت نيش از زنها اولا يريكناره گ.نگاهش مردانه بود.داديبه صورتش م ينيجلوه دلنش

چند روز .هم داشته باشد يكه وجود خارج شديو واقعا باورم نم كردميتصور م اهايرا در رو يمرد نيچن.بود نيحسود دلنش

 يم فضولكم ك.است نطوريدر حق همه هم گفتنديو م سوزانديواقعا دل م.رفتيآمد و م يآقاجون م يبه هوا يآقا مهد.گذشت

 .است و چه دارد و چه ندارد كارهيچ دميآمدم و از او پرس مينس راغس.ام گل كرد

 !فكر يكه به او فكر كنم حت كردميخودم هم باور نم.مياز جنس هم نبود ما

 يدختره .كرديحسابم م.بود دهيپس مرا هم د.آنهم به تعداد همه ديخريم يآمد بستن يبا كه به مالقات آقاجون م هر

 .كنديامثال تو را تف هم نم.او فرسنگها از تو فاصله دارد!هوانيد
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آمد كنارش نشستم  ياحوال پرس يروز كه عمه ملوك برا كي.بهتر از كمك به عمه ملوك يچه بهانه ا.دنبال بهانه بودم گريد

خالصه عمه از .دارم كارها دوست نياز ا يليو ابراز عالقه كردم كه من هم خ دميدر مورد كارش پرس.و سر حرف را باز كردم

به هدف خورده  ريت شناختميسر از پا نم.كارش به ناهار دعوت كرد طيو مح شيكارها دنيد يمرا فردا برا خبريهمه جا ب

صبح پر  يتازه  يرا از هوا ميها هيكوچك اتاقم آمدم و ر وانيا يرو.شدم داريصبح زود ب.بدانم شتريب خواستميم.بود

 نهمهيكجا؟با ا:مرا نظر انداخت يمادر سراپا.همه تعجب كردند.رفتم نييبرداشتم و پا يا رهيل تشا.دميرا پوش ميلباسها.كردم

 !عجله

 .با عمه ملوك قرار دارم:گفتم داشتميبرم زيم ياز رو يلقمه ا كهيحال در

آژانس گرفتم و با  نيبنابرا.شناختمينم يرا بخوب ابانهايخ.را جلو داد و مرا كج كج نگاه كرد نشييتعجب لب پا ياز رو مادر

حالم چطور  دانمينم.اضطراب داشتم.گذاشتميم ميدو پا نيمدام ب.كرده بود خي ميدستها.كه عمه مهناز داد روانه شدم ينشان

از .بود يقد يا نهيآ يها شهيبا ش يبود كه رو كارش سنگ مشك يبزرگ يدو طبقه  انساختم.دميتا رس ديكش يربع ساعت.بود

 يو قهوه ا ديسف يكهايكف سالن با سرام.باز شد و وارد سالن شدم يدر برق.باال رفتم يتا در ورود خورديچند پله م ابانيخ

چهار اتاق دور سالن بود و .گرفته بود ارسالن قر يمختلف سبز در چند جا يپوشانده شده بود و چند گلدان بزرگ از برگها

درها  يرو ينگاه.ييمسئول امور اجرا:در اتاقش نوشته يعمه ملوك گفته بود رو.به طبقه باال خوردياز وسط سالن پله م

در را باز كردم و جلو  ياول ال.دييبفرما:عمه بلند شد يصدا.را چرخاندم رهيانداختم و باالخره با چند ضربه به در دستگ

 اجازه هست؟:در به داخل اتاق بردم يمكث سرم را از ال هيبعد از چند ثان.فتمنر

 .يخوش اومد زميتو عز ايب:شكفته شد عمه

بزرگ  زيم.كرده بود ياتاق را ابر يدود يها شهيش.بود ياتاق قشنگ.ديبلند شد و مرا در آغوش گرفت و بوس زيپشت م از

 يمعطر از داخلش خودنما يمهايگذاشته شده بود كه مر يگلدان بلو زيم يدر سمت چپ قرار داشت و رو يزرشك

 ؟يچطور:شديلبش محو نم يرو دلبخن.ش نشستمقرار گرفت و من در مقابل زيعمه پشت م.كردنديم

 .عمه يدار ييايخوبم چه برو ب-

 .بتو دميهمه را بخش.ستيمال من ن يزيچ-
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 .قهيچه با سل:انداختم ميمر يو نگاهم را به گلها دميخند

ن برامون هنوز فرصت نشده از آلما.كن فيتعر گهيخوب د مهيعاشق گل مر هيكار آقا مهد:عمه هم نگاهش به گلها بود حاال

 .يبگ

 .همه سالم رسوندند ستين يخبر:جابجا كردم و گفتم ميپا يرا رو فميك

به در بلند شد و عمه  يضربه ا ينگذشته بود كه صدا قهيچند دق.تلفن را فشار داد و سفارش دو تا قهوه داد يدكمه  عمه

 .دييبفرما:گفت

دو قهوه .گذاشت زيم يرا رو ينيس.معلوم بود زحمتكش است.وارد شد زديم ياديز بتيكه دم از مص يبا چهره ا يانساليم زن

 ؟يديد:بعد گفت.عمه تشكر كرد و زن رفت.بود كيو دو برش ك

 رو؟ يچ-

 .تا دلت بخواد دور ما پره ناياز ا نهيهم نجايكار ما ا.داديرو نشون م زيظاهرش همه چ.گميخانم رو م نيهم-

 ؟يچ يعني-

مثل  ياگر مشكل اي ميكنيم نيو خورد و خوراكشان را تام ميانداز يرو راه م نايار ابضاعت و مستضعف ما ك يب يخانواده ها-

 .ميزنيباال م نيداشته باشن اون وقت است نهايو ا هيزيجه هيته يعروس

عمه .با اشتها خوردم.قهوه مطبوع بود يبو.ام افتاده بود يشانيبر پ چارگانياز غصه ب يو اخم كردميعمه را نگاه م دلسوزانه

در طبقه باال چهار دكتر نشسته . جالب بود ميبرا. امديبدم ن.بدهم يآزمون روانشناس كيالال و  يطبقه  ميداد برو شنهاديپ

. از اتاق ها را زد يكيعمه در . امده بودند يمشاوره و مشكالت زندگ يهم برا يبعض. ندكرد يم تيزيها را و ضيبودند و مر

دختر . من خواست تا مرا تست كند يعمه بلند شد و عمه بعد از معرف دنيبا د. نشسته بود زشيخانم دكتر جوان پشت م

بعد هم شروع كرد به . دياورد و سن مرا پرس يسپس كتاب. عمه هم نشست. مرا دعوت به نشستن كرد ليجوان با كمال م

 چيمطلوب بود و ه هجينت. گذشت و تست تمام شد يخالصه ساعت. دادم يكرد و من هم جواب م يم ادداشتي. سوال كردن

. بماند.... عاشقانه همه را دوست داشتم و حاال. و حساس ييايرو يدختر. سرحال بودم، سبك و آزاد. در من نبود يخدشه روان

 ؟يايبا ما م: داد شنهاديكه عمه پ ودظهر ب كينزد
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 .بر صورتم ماند يتعج »؟يشما و ك يعنيما؟  با«

 ؟يحال دار. ميو خانواده بزنبه د يسر هيقراره  يبا من و اقا مهد -

 .ميباشه بر: را باال انداختم  ميشانه ها. نيبهتر از ا يفرصت چه

 .شد ريپس بلند شو كه د -

 نييسرش را پا د،يپله ها د يها انهيبود و تا من و عمه را د رم ستادهيدر ا يزدند جلو يم شيصدا يموسو يكه اقا يمهد اقا

هم از كار ما  يليدختر برادرم مهرداده كه از المان تازه اومدند و خ يموسو ياقا: و عمه گفت ميديكنارش رس. انداخت

 اد؟ينداره با ما ب ياشكال. خوشش اومده

 

 .دييبفرما: اشاره كرد يو با دست به طرف در خروج. نه نه اصال: بود گفت نييطور كه سرش پا نيهم

 .رفتارش پخته تر از سنش بود. دوش گرفته بود ن،يادكل يچه بو. مينشست ديعقب پرا يمن و عمه در صندل. ميافتاد راه

البته اگر . كنم ديخوام خر يم ديكه رنگ و بوم داشت بگ ديسراغ داشت يياگر جا: كه او هم متوجه شود به عمه گفتم يطور

 .ستميمزاحم وقت شما ن

 ؟يكش يم ينقاش. عمه يدار ارياخت -

 .كيمن هنر بوده، گرافرشته . بله عمه خانم: به غبغب انداختم يباد

 .به به پس خانم هنرمند بودند و من خبر نداشتم -

 .هنرمند كه چه عرض كنم. كنم يخواهش م -

 .كار شما هنره نه امثال من: بغلشان بدهم گفتم ريز يهندوانه ا خواستم

با هم  يبرگشت دو ساعتان روز در رفت و . كرد ياخم او را مردانه تر م نيبر چهره داشت و ا ياخم يگاه. زد ينم كيج

 يخواستم تنها كس ياش خوشم امد و م يستادگياز ا. كرد يترم م صيحر نيهم. هم به من نكرد ينگاه مين يو او حت ميبود

. عصر بود كه با بوم و رنگ و قلم مو به خانه امدم. شود شتريامر باعث شد جسارتم ب نيهم. اوردم يدرم شيباشم كه به زانو

 يخواست به هر موضوع هجو يانقدر سرحال كه دلم م. سرحال بودم. چمن فضا را پر كرده بود يبو. ودشده ب يباغ ابپاش
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را بلند  شيصدا ديتا مرا د مينس. نشسته بودند ونيزيتلو يو مادرم هم پا زيكرد و عز يم يگلساز مينس. قهقهه بزنم. بخندم

 !نوا يمن كجا و تو كجا ب يول ؟يديگ خرو بوم و رن يهنر منو نداشت دنيحسود، طاقت د يا: كرد و گفت

 يدوش گرفتم و رو. بود دهيبه بدنم چسب ميلباس ها. را گذاشتم ليبه اتاقم رفتم و وسا. پا بند نبودم يرو.  دميخند بلند

 .تخت خوابم ولو شدم

سر  دوارميام. ميگذاشت رونيار بقر نويفردا با خاله م: به ابرو گفت يو با تحكم و گره ا ستاديسرم ا يباال. به اتاقم امد مادرم

 .يعقل اومده باش

 .سر عقل بودم: لب غرغر كردم ريز

تمام ستاره ها به من . شده بود كيهوا تار. اتاق را باز كردم وانيدر ا. هنوز دلش پر بود. ديرفت و با حرص در را كوب مادر

 ياما ب. مرد كيطمع خرد كردن  ايحس عشق بود  دانم ينم. و هم او را ديد يزدند و تنها ماه بود كه هم مرا م يچشمك م

به عاقبت كار فكر  يانقدر به خودم مطمئن بودم كه حت. را برداشتم و به اتاقم بردم فنتل دند،يكردم و شب كه همه خواب يعقل

ممتد  سه بوق.. ديلرز يم يدست ها. زد يقلبم در گوشم م. شده بود نيسكوت شب سنگ. را گرفتم لشيشماره موبا. نكردم

 .دييبفرماالو،: خواب الود نبود شيصدا. ارام و مودب. خودش بود. را برداشت يو بعد گوش

 .ريبخ يشب عال. سالم  -

 .دييسالم بفرما -

 د؟يمرا نشناخت: انداختم و ادامه دادم ميدر صدا يناز

 ؟يجنابعال رينخ -

 .بنده خدا كي -

 امرتون؟ -

 .نماگر مزاحم هستم قطع ك. كردم دارتونيب -

 امرتون؟. ديينه بفرما -

 د؟يخشك هست نقدريبا خانم ها ا شهيشما هم -
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 د؟يهست يبه شما داره؟ اصال شما ك يربط ايمهمه  -

 .شم يممنون م ديحلش كن دياومده اگر بتون شيبرام پ يمشكل هي. ساله ام 20دختر  هيمن . حاال بماند -

 ؟يچه مشكل -

 ه؟يشغل اتون چ ديياول شما بفرما -

 داره؟ يقصاب، اهنگر، نونوا چه فرق! به مشكل شما داره يچه ربط -

 .مهمه يليد، نه، خ -

. مشكلتونو حل كنم يخواد يمن چكاره ام؟ بعد از من م ديدون ينم ديبگ ديخوا يم يعني د؟يشد يراض. روانشناسم -

 .خانم، كامال مشكوك ديمشكوك

 اتون كنم؟صد ديبا يراستش چ... ديدون يم يدونم، ول يچرا م -

 درسته؟ د،يفكر كنم شما مزاحم هست -

 .ديطور نيشما مردها همه تون هم. واقعا متاسفم -

 .دياما اشتباه گرفت ديببخش: دراوردم و گفتم هيرا به صورت گر ميصدا

 .مشكلت رو بگو ،يخوب، به اسم من چكار دار: بغضم را نداشت، گفت طاقت

 يم دميتهد. اد يسر راهم م. كنه يم تميمدام اذ. بچه داره به من عالقه مند شده كه زن و يياقا كي، من مجردم و X ياقا -

 .كار كنم يچ ديدونم با ينم. كنه خسته شدم

 د؟يشما پدر و مادر دار -

 .بله -

 .كار شما اونها هستند ديكل. نيبه انها بگ -

 ؟يراحت نيعجب، به هم -

 .ديامتحان كن. يراحت نيبله خانم به هم -

 كار كنه؟ يچ ديبشه كه نتونه به اون بگه با ياگر ادم عاشق كس يراست -
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 .مجرد كشكه يعشق شما دخترا. شه ينگاه عاشق نم كيادم عاقل با  -

 .ديكن يوا، شما چه راحت قضاوت م -

 ومده؟بنده خدا خوشت ا نيا هياز چ. حاال به فرض عشق شما معقول. نميب يصدتا مثل شما رو م يروز نه،يخوب، كار من ا -

 .نيهم اد،يخوب، من از رفتار و متانتش خوشم م -

 .گهيد يزايمهمه، بعد چ نيا. نه ايانسانه  نياول بب -

 .آقاست كپارچهيكنند  يم غيدونم همه تعر يكه من م ييخوب، تا اونجا -

 اونم به شما عالقه منده؟ -

 .دونم ينم يعنينه،  -

 د؟يستين يشما حساس و احساسات -

 .اديز يليچرا، خ -

 ....يا سندهينو ،يمثل شما حتما هنرمند هستن، شاعر يحساس ياهل هنر چطور؟ چون ادمها -

 .ام يمن عاشق نقاش. البته كه هستم -

كرد  يخنده ا. به هدف خورد رشيبا چند سوال ت. زرنگ تر از امثال من بود يليخ. شد ليتبد نيقيشكش به . را گفتم نيا تا

 د؟يستيانم نخ يشما كت د،يببخش: و گفت

 ؟يكدوم كت ،يكت: خودم را جمع و جور كردم و گفتم. افتاد يداشت م يكه گوش ديدستم چنان لرز. دياسمم را برد نفسم بر تا

 كنم؟ ينسب، دختر اقا مهرداد، اشتباه م يحاج صادق تهران ينوه  -

 .شدممزاحم  ديببخش: گفتم. ديلرز يم ميصدا. شد ياز سرم بخار بلند م. دميكش خجالت

. شود يم يخدا، حاال چ يوا. تا دستت رو شد ديكه ربع ساده طول نكش يانقدر ساده ا. دختر احمق يا. را گذاشتم يگوش

دستت . دميبلع يكرد و م يدهان باز م نيكاش زم. زد يم يديبه سف. بود دهيرنگم پر. رفتم نهيا يپدرم؟ حاج صادق؟ جلو

 يعجب حواس دهيدم بر. زرنگ يپسره . دروغ است ميگو يم. رشيز مزن يمهر چه گفت . يچه كار كرد. وانهيد. بشكند

دخترتان را جمع  ديهم بگو ديشا يول. بدجنس نبود. توانست ازارم دهد ينه، نم. افتادم اهشيچشمان مخمور و س اديبه . دارد
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بودم و  داريتا صبح ب. كردم يلطچه غ .كشد يپدرم مرا م. اورد يننگ به بار م. دهد يهمه تان را به باد م يوقت ابرو هي. ديكن

 .دميكش ينقشه م

نه راه پس . بودم يدر نظرش دختر بدنام گريكرد؟ د يراجع به من چه فكر م. شدم ديخودم ص ندازمشيخواستم به دام ب يم

 .شيبود و نه راه پ

 . شدم داريمادرم ب يبا غرغرها صبح

 بلندت كنم؟ اي يشو يبلند م -

 .شد يباز نم ميبودم كه چشم ها دهيكش يخواب يب انقدر

 .شدم وانهيكه از دست تو د يوا. و سروش دم در منتظرن نويخاله م. بلند شو -

 .بود ستادهيسرم ا يقزاق ها باال نيع. گذاشت  ميرا از كمد دراورد و جلو ميمادر لباس ها. هزار زجر و زحمت بلند شدم با

 .زود باش. بپوش -

 .قابل تحملش ريان هم با پسر لوس و غ. اشتمرا ند نويحوصله خاله م اصال

مادر عقب، . تا چشمشان به من افتاد گل از گلشان شكفت. كرد يرا رنگ ميو لب ها ديكش يرا خط ميبه اصرار چشمها مادر

 .كنار خاله نشست و مرا جلو نشاندند

سروش . رفت يچشمم كنار نم ياز جلو يمهد افهيشود؟ ق يچه م يعني ا،يخدا. رفت يم جيسرم گ. تهوع داشتم. بد بود حالم

خاله  مياز راه را كه رفت يمقدار. بودم يگريد ياما من در واد. و عاشقانه گذاشت ميمال ياهنگ. را روشن كرد نيضبط ماش

 .دارم ديجا نگه دار خر نيسروش هم: گفت

 .شد ادهيبا مادر پ و

 .مياومد نيتو كجا؟ بش: را باز كردم كه مادر در را هل داد نيماش در

 .كرد يرخ مرا نگاه م ميزد و ن يم يسروش لبخند. از غضب به مادرم انداختم ينگاه. هم فشار دادم يرا رو ميها دندان

 .نكن غيتو رو خدا نگاهت ور از من در يكت -

 ؟يچ يعني: و با اخم سرم را تكان دادم برگشتم
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 .من دوست دارم. ازارم نده نقدريو رو خدا ات. ره يچشمم كنار نم يقاب صورتت از جلو. كرده رميچشمات اس -

سروش به : گفتم. گاه نبودند هياما چه كنم كه از نظر من او و امثال او تك. كم باورم دشه بود كه سروش به من دل بسته كم

 ....اصالً يول. ندارم تيخدا قصد اذ

 .نگو چشماتو ببند يزيخوب، وچ: ديحرفم پر انيم

 .شياست تحفه درو يحاال باز كن، برگ سبز: گذاشت ميپا يدراورد و رو يو شده اجعبه كاد نيداشبورد ماش از

 ه؟يچ يكارا برا نيا: زدم لبخند

 .زميعشق من قبول كن عز -

 يتو. قشنگه يليخ: گفتم. بود قهيبا سل انيبرل ديسف يها نيبود با نگ ييدستبند طال. حعبه را باز كردم. سوخت شيبرا دلم

 .يزحمت افتاد

 .نفست رو هم نداره كي قابل -

 .تند نرو اقا سروش: دميدستم بگذارد كه دستم را كش يرا جلو اورد تا رو دستش

 .كه شده يمتيبه هر ق. يتو مال من -

 .يا كدندهيلجباز و  يبچگ نيع: كه نگاهم به جلو بود، گفتم يو در حال دميكش يقيعم نفس

 م نهار بخورم؟با ه يموافق. مير يبذار به مامان بگم ما تنها م -

 .شه يمادرم ناراحت م. نه سروش -

 .مادرت با من -

برگشت، از  يوقت. شد و رفت ادهيپ. فرصت حرف زدن نداد. ديترك ياز فكر، كاسه سرم داشت م. داد يم ريخدا چقدر گ يا.

 .گهيروز د كي يشه بذار برا ياگه م.كنه يسروش من سرم درد م: گفتم.كرده يخنده اش معلوم بود كه مادر را راض

 .نه. يحاال بر. بودم يخمار يهفته تو هي. شه ينه اصال نم -

 كيمرا به . شاعر يشد، و گاه يعارف م يزد، گاه يقهقهه م حاتش،يگفت، از تفر ياز دوستانش م. ميداد و رفت راژيو

 . ام زده شد ييكوس رسوا گرياالن د. اما دل تو دلم نبود. مجلل برد يليرستوران خ
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غنچه رز از گلدان ها  يروشن بود و گل ها يشاه نيشمعدان ناصرالد زهايم يرو. ميانتخاب كرد و نشست يفره ادو ن زيم

سروش سفارش چند . جوان دوبه دو نشسته بودند ياغلب زوج ها. بود يكيكم نور و تار طينسبتا مح. بودند دهيسرك كش

 .من شد يده بودند، محو تماشابه هم گره خور زيم يرو شيكه دست ها ينوع غذا داد و در حال

 ؟يباش يكار كنم تو راض يچ ديمن با يكت -

 .كن يزندگ يچيه: دميخند

 .ينه زندگ ه،ي يبدون تو مردگ يزندگ -

 .ميش يسروش جان، باور كن ما در كنار هم خوشبخت نم يول -

 .اه. بخوون اسي هيا شيهم -

 ؟يكن يچرا فرار م قته،يحق -

 چه دردته؟ ؟يخوا يم يچ گهيد. رميم يم ر،يبم ياگه بگ يحت. كنم يهم ممن فرا يبخوا يتو هر چ -

رو دوست  يا گهينكنه كس د. نمتيبب: دوباره گفت. زدم و نگاهم به چنگال بود يبشقاب ضربه م يبا چنگال رو. بودم ساكت

 ؟يدار

من فقط  ؟يبود كه زد يچه حرف نيا هوانيد: كردم و گفتم ياخم. ماند رهينگاهم به چشمانش خ. سرعت سرم را باال گرفتم به

 .نيهم. رهيگ يم ميكنه و احساست داره تصم ياما تو االن عقلت كار نم. رميگ ينم ميتصم ياحساسات

 يجلو. زد يدلم شور م. دمق بودم. ميبعد ازظهر بود كه برگشت. را خورد شياز ابهام غذا يسروش در پرده ا. را اوردند غذا

 .شده و فواره ها روشن است يهمه جا اب پاش دميدر را كه باز كردند، د .در باغ از سروش جدا شدم

مهمان . شلوغ بود. لخ لخ كنان تو رفتم. ها فضا را پر كرده بود ركيرجيج يصدا. هم روشن بود نييسالن پا يچراغ ها تمام

 يگل م. طرف كي انيه بودند و اقاگوشه سالن نشست كيخانم ها . بودند ييرايدر رفت و امد و پذ ميعمه و قمر و نس. ميداشت

. شناختم يكدام را نم چيه. شد يپچ پچ م شانيهم صدا يگاه. شد يشان بلند م ههقهق يصدا يگاه. دنديشن يگفتند و گل م

 اي دهيدم كش نديبود تا بب ختهيعمه مهناز در برنج را برداشته بود و چند دانه برنج كف دستش ر. راست به اشپزخانه رفتم كي

 .نه
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 .ايبرو برو زودتر لباساتو عوض كن و ب ؟يا عمه اومد -

 هستند؟ يك نايعمه ا -

 .صداقت ياقا. پدرت يهمكالس. اند بهيغر -

 نييرا عوض كردم و پا ميلباس ها. راحت شد الميخ يكم. همه دنبال كار خودشان بودند.بود ياز اقا مهد يخبر نكهيا مثل

كرد و  يمادر معرف. سالم كردم. داشت شينسبتا ارا يچادر سرش بود ول. نشسته بودالغر و سبزه رو كنار مادرم  يزن. امدم

 .خوشبختم:زد يلبخند كرديم شيجون صدا يصداقت كه مادرم پر يزن اقا

خانم از سفر مكه اش  يپر.شده بود دهيوسط چ زيم يرو يتر شربت بستن ينيريش وهيانواع م.شده بود ايمه زيچ همه

 شيفهايو تعر كرديم فياز پسرش تعر.پسرش برساند يخدا برا بيخوب و نج يدا خواسته تا زناز خ نكهياز ا.گفتيم

پدرم  يانصافا عمه مهناز سنگ تمام گذاشته بود و برا.دش دهيشام چ زيكه م دينكش يربع ساعت.بود ياز امر خبر تيحكا

صورتش را قاب گرفته  يپرفسور شيب و ركوتاه و مرت يموها.نام داشت قد بلند بود ريپسرش كه ام.كرده بود يآبرودار

د شام ييبفرما دييبفرما:كردنديو آقاجون تعارف م زيعز.ديباريم شيكه از چشمها يركيداشت و ز يزيو ت زير يچشمها.بود

 .سرد شد

 يشكم پر كوكو دلمه جوجه كباب ژله خالصه واقعا عال يمرغها.باقال پلو با گوشت بره!بود يزيهمه بلند شدند چه م

 .خوردند و رفتند.بود

 زيعز.آمد يبنظر م بيعج يكم.را كارداشت زيعز.خانم بود يپر.سرنوشت ساز شده شد يصبح بود كه تلفن 11ساعت  فردا

 زيعز يهر دو محو حرفها.بود  ستادهيا زيسر عز يباال ميمبل نشسته بودم و نس يرو كهيتلفن را برداشت و من در حال

 .ميبود

 .ايمهناز مهناز ب:داد زد.ميانگار نه من بودم و نه نس.گذاشترا  يلبخند زنان گوش زيعز

 ز؟يعز هيچ:تو آمد عيسر.بود وانيا يمهناز رو عمه

 .بود ستادهيگل كرده بود و د رچهارچوب در آشپزخانه گوش ا شيحاال قمر هم فضول.خانم بود يپر يتلفن-

 شده؟ يخوب چ:گفت عمه
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 .رفت و خنده اش شكفته تر شد مينسنگاهش رو به .كرد يخانم خواستگار مياز نس-

 .دنيحاال نگو برام خواب د.خورديداشت منو م شبيد دميچشم در اومده د يخوبه بابا پسره :ديهم خند مينس

 د؟يگفت يشما چ زيخوب عز:نشست زيعز يروبرو عمه

با خودش  ديگفتم حاال با.بود نيخودش تام يبود هم به اندازه  لكردهيپسره هم تحص.بودند يخوب يگفتم؟آدمهايم ديبا يچ-

 .خواديم يخدا چ نميتا بب ديگفتم شما فردا زنگ بزن.و مادرش حرف بزنم

 بابا نه بداره نه به بار شما چه خبرتونه؟ يا:ديخنديم مينس.عمه ذوق زده شده بود.زدميو من كل م داديو قر م زديبشكن م قمر

 .انگار از پسره خوشش آمده بود يول ديكشيم خجالت

غش غش  د؟وييعروس خانم شما:ميگفتيآورد م يم يهر بار كه چا چارهيب مينس.شديدر دل همه قند آب م.بود يبخو روز

 .ميديخنديم

 رياز چشم و دل س گفتياز خانواده و اصل و نسبش از فهم پدر داماد م.كرديم فيتعر يپدر حساب.پرد و اقاجون آمدند شب

 ديپرسيآقاجون م.نداشت يآنشب حرفها تمام.كردند تيپدر كفا يبه گفته هاهمه .از خود داماد نداشت يبودنشان اما شناخت

نوبت خود عروس  گريحاال د.را صدا زد ميآقاجون نس.تر بودند خوشحالو عمه مهناز از همه  زيعز.داديو پدر جواب م

 يقال يچشم از گلها.ديكشيخجالت م.شده بود ريسرتق سر به ز مينس.كرديبا او هم اتمام حجت م ديبا.بود

 نايا گهيم ادمهرد ييدا.اما مورد خوب كمه ادهيبابا خواستگار ز نيبب:كرد ميرو به نس.آقاجون همه را نشانده بود.داشتيبرنم

 ؟يديخود تو ظاهر پسرشون رو پسند مونهيم.ميكنيم دييرو ما تا زشونيهمه چ.هستند يخوب يآدما

 .بگم بد نبود يواال چ-

 مبارك انشاهللا:گفت ميآقاجون هم در ادامه نس.ن را شروع كردرا گفت كه قمر كل زد نيهم مينس

 .و لب همه به خنده باز شد.به آشپزخانه پناه برد دانمينم...اياز شوق بود .جمع شده بود شيمهناز اشك در چشمها عمه

ا من كار عمه ملوك ب.ديبدنم لرز.عمه ملوك هم زنگ زد .خانم زنگ زد و قرار پس فردا را گذاشت يصبح هم پر فردا

 ؟يايب نجايدور روز ا يكي يگفته بتو بگم وقت دار يآقا مهد:بعد هم گفت.كرد يسالم و احوالپرس.را گرفتم يگوش.داشت

 چطور مگه عمه؟-
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 .يلطف كرد يليخ يترجمه كن يكه اگر بتون هيبه زبان آلمان يپزشك يچند تا مقاله  گفتيواال م-

 ليبا كمال م شديباورم نم.كردميبود كه فكر م يزيمردتر از اون چ يليخ.بودمزرنگ پس اشتباه نكرده  يا.از گلم شكفت گل

بگم؟خالصه با هزار فكر  يچطور در صورتش نگاه كنم؟چطور حرف بزنم؟اصال چ.دميكشياما خجالت م.قبول كردم

و  دميگ هم خربزر ميدسته گل مر كي.شتسندياما انگار در دلم رخت م.سبك بودم.صبح فردا سرحال راه افتادم.دميخواب

 .ميبه حرمت گل مر ديدفعه مرا عفو كن نيا:نوشتم شيكارت هم از گل فروش گرفتم اما خودم رو كي

 ييكرده بودم عمه را مالقات كردم و به راهنما خيوارد ساختمان شدم .عمه صالح نبود يگذاشتم چون جلو بميرا د رج كارت

 .چند ضربه به در زدم.رفتم ياو به اتاق آقا مهد

 .دييفرماب-

 .را چرخاندم و وارد شدم نفسم به شماره افتاده بود رهيدستگ

 سالم اجازه هست؟:گلها چپاندم يوارد شدن ال نيرا ح كارت

 .دييبفرما يسالم خانم تهران-

او مشغول .انداخته بودم نييسرم را پا.گذاشتم و مقابلش نشستم زشيم يرا رو ميمر يگلها.نشسته بود يبزرگ زيم پشت

 ؟يشب واقعا با من كار داشت مهين يخوب خانم تهران:سكوت برقرار شد و بعد گفت هيچند ثان.بود يزيچنوشتن 

 ...فقط.كردم يمن عذرخواه ديتو را بخدا شرمنده ام نكن-

 ؟يفقط چ-

 دانميمن نم:گفتم.ساله 27پسر  كيمرد بود نه .آمد يخوشم م تشياز محجوب.بود نيريش.نگاهش كردم.را باال كردم سرم

 .ميتا من بگو ديبپرس ديشما روانشناس هست.ميچطور بگو

 داره؟ قتيحق ديكه گفت يمشكل:گفت.كرديبود و تنها حضور مرا حس م زيم يچشمانش رو.كردينم نگاهم

 .نه دروغ بود:گفتم رفتميور م فميبا بند ك كهيكردم و د رحال يا خنده

 .منتظرم ديخوب نگفت:دوباره گفت.ه؟سكوت كردماون هم دروغه بل ؟انشاهللايخوب الحمداهللا عاشق شدنتان چ-

هم بو برده بود و من احمق تر  دياما شا.ندينبود مرا بب ليم يانگار ب.بهم گره خورد مانيچشمها.نگاهم كرد.را باال كردم سرم
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 .نه عاشق شدم بدبختانه:ادامه دادم.از ان بودم كه بفهمم

 د؟يشد يعاشق ك!عجب-

 .دينه تو رو خدا نپرس يوا-

 ديراحت باش.مشاورم ايدكتر  كي نينه ع ايبرادر  هي نيشما ع يحاال من نامحرمم؟من برا ديكنيم داريشب منو ب مهيچرا؟ن-

 !بخدا من نگرانتان هستم و وگرنه به من چه مربوط

 چرا نگران؟-

 .ديخدا نكرده ممكنه كار دست خودتان بده.نيهست ياحساسات يليشما خ نكهيبخاطر ا-

 كنه؟يهم درز نم يد؟جايشينم يا بگم عصبانخوب اگه به شم-

 .البته كه نه-

 .راستش من من به شما عالقه مند شدم يآقا مهد-

 د؟يگفت ي؟چ...يچ:بلند شد شيصدا.بود نييپا سرم

فكر همه  چارهيب.خشك شده بود.باز بود مهيدهانش ن.گشاد شده بود شيچشمها.كردينگاهم م ميرا بلند كردم مستق سرم

 بشيدر ج شيدستها.از جا بلند شد.را برداشتم و چند لب زدم زيم ياب رو وانيل.دهانم خشك شده بود...اال كرديكس را م

 .گذشت وتبه سك هيچند ثان.زديو سر و ته اتاق را قدم م.بود

از اخمم؟از خشك بودنم؟من كه با .من خوشت اومده هياز چ!با تو دارم هان يچه نسبت ؟منيشده ا وانهيدختر خوب مگه د-

 .تمام رها كرد مهيحرفش را ن...تو

 يدار يالاله اال اهللا واقعا كه جسارت خوب:گفتيسكوت كرده بودم و او مرتب م.آمد يخوشم م كرديمرا تو خطاب م نكهيا از

هستم  نيمن زم.خانم من وقف مردمم يكت يحاج صادق يالحق كه نوه .زنهيحرف م ينطوريكه با من ا يهست يدختر نياول

 .هيوونگيمساله د نيفكر كردن به ا يحت.برات سخته يليمن اعتقاداتم خ ياروپا بزرگ شد يتو تو.تو آسمون

 .رو هم قبول دارم زيهمه چ.من فكرامو كردم:گفتم ديلرزيم صدام

 .يگيم يچ يفهميتو نم يتو بچه ا-
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 ؟يكنيم هيگر بابا چرا يا:گرفت ميرا جلو يدستمال كاغذ.ديچكيصورتم م يرو ارياخت ياشكم ب.ام گرفت هيگر

 واريرا به د شيرا خم كرده و كف پا شيداده بود و زانو هيمقابل من تك واريبه د.را برداشتم و صورتم را پاك كردم يدستمال

خدا  يشما كه بنده .بخشهيخدا م شهيبند و بارم؟عارتون م يمن ب ديكنيفكر م:گفتم.كردينگاهم م نهيدست به س.چسبانده بود

 !ديهست

چند .را به دندان باال گرفته بود نشييلب پا.حرفش را خورد.الاله اال اهللا...وگرنه گميمن واسه خودت م وننهيه دبابا دختر يا-

 ياز كشو يكاغذ.رهياز تنت م طونيانشاهللا ش.دو ركعت نماز بخون.كم فكر كن هي.خوب حاال برو خونه يليخ:فكر كرد هيثان

در مقابل چشمانش ناتوان شده .سرم را بلند كردم.خانم يخانم كت يكت:دبو نييپا ؟سرمترجمه كن باشه نميا:در آورد زشيم

 كه؟ يفهميبزرگتراست نه من و تو م نكارياگر قرار باشه قسمت هم بشه ا:گفت.بودم

 .ديببخش:بلند شدم.تكان دادم دييرا به ناشنه تا سرم

 دونه؟يهم م يكس:برگشتم.خانم يكت:لحنش آرام شده بود.كرد ميبودم دوباره صدا دهيدر نرس به

 .چكسينه ه-

 .هيشكرش باق يخوبه بازم جا-

 .خداحافظ-

 .خداحافظ-

چقدر از .بمن گفت بچه.نكردم ياز ملوك خانم خداحافظ يحوصله بودم كه حت يآنقدر ب.احمق  يدختره .آمد يخودم بدم م از

 وانهي؟ديكه روش دست گذاشت آدم بود نميآخه ا.يخاك بر سرت كت.افتاده ليانگار از دماغ ف.و خودخواهه يخودراض

دربست  نيماش شدميداشتم خفه م.جمع شده بود ميبغض در گلو سوزانديم ميمثال دل برا.كرد فميچقدر خوار و خف.شدم

 .گرفتم و رفتم خانه

خودشان بودند  ياما آنقدر سرگرم رفت و روب و كارها.شدينگاه متوجه حال و روزم م كيحالم بد بود كه هر كس با  آنقدر

را از بوفه در  ييرايپذ يستاليكر يمادرم ظرفها.نديايصداقت ب يآقا يقرار بود بعدازظهر خانواده .ه متوجه من نشدندك

خانم هم در باغ  مينس.كرديعمه جارو م.بود دهيچسب واريبه در و د يتكسيواقمر با دستمال .ديكشيآورده بود و دستمال م
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 هيگر ريمن هم س.امديسراغم ن يكس.ديتركيسرم از درد داشت م.رفتمكسل باال .كرديم نيرا دست چ يرز صورت يگلها

رفته بودم و انقدر  شمن به طرف!از زن كمتر بود يكدام مرد.آمد ياز مقاومتش خوشم م كنمياعتراف م.دوستش داشتم.كردم

دست  يبا صدا.م رفتفكر خواب يتو.دهديجواب رد بهم نم يپسر چيه دانستميام و خانواده ام مطمئن بودم كه م ييباياز ز

چه خبر شده همه لبخند  نميرفتم كه بب نييپا.آمدن مهمانها بود كيساعت نزد.بود نيياز پا.زدن و بزن و بكوب بلند شدم

هم داشت لباس  مينس.زدنديمادر و عمه دست م.خوانديمبارك باد م زيرنگ گرفته بود و عز خانهقمر به در آشپز.زدنديم

 .كرديسالن ورانداز م يقد نهيو خودش را در آ ديپوشيم

 .به انتظار زيم يرو وهيو م ينيريش يو ظرفها كرديشده و فواره ها كار م يباغ آبپاش.پر از گل بود زهايم يرو

 من هستم؟ يعنيتو  يبرا يرو كيانشاهللا :كه چشمش بمن افتاد گفت زيعز.ميبود كه ما تهران بود ميماه و ن كي بايتقر

 .حرفها نزن شگون نداره نيخجالت بكش مادر من از ا:عتاب كرد زيناراحت شد و به عز عمه

 زيخالصه همه چ.ميحضور او را ازدست بده خواستيدلمان نم.رفتيم شاتيازما يسر نيآخر يبرا ديبا زيهفته عز آخر

 .نواختيگلها مشام را م يسالن را روشن كرده بود و بو مهيماه تا ن وريآفتاب شهر.آماده بود

 م؟يبذار ياگه قسمت شد قراره بعله برون رو ك زيعز:مهناز گفت عمه

 .فتهيفاصله هم ن اديكه ز يشهادت اما حسن عسگر يخوب مادر بعد از صفر فردا:كرد و حساب كرد زيرا ر شيچشما زيعز

 .زيعز مهيسن و سالت خوب حواست به تقو نيبا ا:ديخند عمه

 نامزد؟ اي ديكنيمهناز خانم عقد م:گفت مادرم

 .ميكنيبود عقد م لشونيباب م زياگه چ ميخونيم تيمحرم غهيص يماه كيجان نه مهتاج -

آقاجون از درون باغ .كرديچادرش را مرتب م زيعز.كرديعمه چادر سر م.ديدويم يهر كس بطرف.زنگ در بلند شد يصدا

 .باال ميهم رفت ميمن و نس.رفتيتا چند خانه آنطرفتر م دشييبفرما دييبفرما

تنها .كردند و رفت شيصدا.خوشبخت شود كردميآرزو م.بود يو دست نخورده ا بيدختر نج.زديچشمانش برق م مينس

 يول.ستيمن هوس ن يبفهمد كه عالقه  ديبا.ستميثابت كنم كه بچه ن ديبا.شد يسرم خال يشدم انبوه فكر دوباره رو

 .يافت يقالبم م بدجنس آخر به ي سرهبو كردم پ.كاغذ بود يادوكلنش رو يبو.را برداشتم ؟مقالهيچطور
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 چارهيب ميهر كس به نس.بودند دهيمثبت بود و هر دو طرف پسند يدو روز گذشت جواب خواستگار.كردميرا ترجمه م مقاله

نذر .چه بر ما گذشت نذر كردم ديدانينم.رفت شاتيآزما يبرا زيآخر هفته شد و عز.كرديم تشيو اذ گفتيم يزيچ ديرسيم

 يشنبه بود و آقاجون و پدرم برا.را خواستم زيعز يوجود سالمت يهمه  با نباريبودم اما انخواسته  يزيابافضل تا به حال چ

و  كرديم هيآقاجون گر.نبود يمن باور كردن يخدا.متوقف گشته بود شرفتشيپ.غده كوچك شده بود.گرفتن جواب رفتند 

 يفقط غده .نبود دهاز آثار غ ياثر زيدر خون عز.فقط معجزه اتفاق افتاده يتهران ياقا گفتنديدكترها م يهمه :گفتيم

 خواندميآواز م.زيو تهران و خالصه همه چ رانيو ا يمهد.را فراموش كردم زيهمه چ.شديآورده م رونيب ديبود كه با يكوچك

سه روز بعد پدر به آلمان رفت تا به .زديدر وجودم موج م يخوشحال.كردميقمر را بغل م دميبوسيرا م زيعز زدميبكشن م

 هيديقرار گذاشت و من و سروش را روانه پارك جمش نويباز مادر با خاله م.ميو مادر ماند مندهد و  يو سامان كارش سر

من با  خواستيم.خواستيرا م نيخوب او هم هم يلج كنم و به سروش جواب مثبت بدهم ول يبا مهد زديبه سرم م يگاه.كرد

 يرو ميكه رفت يكم.شديسروش حائلم م ديلغزيم ميكه پا يگاه.ميرفتيباال م ياز راه سنگ.از جنس خودم ازدواج كنم يكي

 ايمه زيهمه چ.شديم دهيآنطرفتر در فضا شن ياب كم يصدا.بود و خنك هيهمه جا سا.ميدرختها نشست يالبه ال يتخته سنگ

 .به لبش بود يزيام طنتيلبخند ش.سروش مقابلم نشست.يعشق و عاشق يبود برا

التماس  ايتا آخر دن.ستميدست بردارت ن يصورتم كن ياگر تف هم تو.يليدوستت دارم خ يليخ يكت:كرده فيرا لط شيصدا

 اي ميكن يزندگ نجايا يجون دوست دار يكت:دوباره ادامه داد.كردميفقط نگاهش م.را گرفت سردم بود ميدستها.كنميم

 .همونه يتو بگ يآلمان؟هر چ

 ؟يكنيبمن اصرار م نقدريچرا ا.ادهيتو ز يسروش دختر برا:گفتم.ديديمرخ مرا  مياو ن.را برگرداندم  ميرو دميرا كش ميدستها

 .مياه لعنت به من بلند شو بلند بهتره برو:شد يعصبان

سر كوفت  ،ينق بزن. يريحالمو بگ يفقط عادت كرد: ديحرفم دو انيمن قدص ناراحت كردنت رو ندارم فقط م:گفتم دوباره

 . يبزن

 !يكت: تكاندم كه سروش داد زد يمانتوم را با دست م. شدم  بلند

 .دميترس ه؟يچ: را باال كردم سرم
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 م؟يواقعا بر يعني -

 .يخوب، تو گفت: دهانم باز مانده بود. پسره سوسول. به او ندارم يعالقه ا چيكرده بود كه من ه باور

به خودش بد و . زد  ير ملب غ ريز. كرد يرا پرت م شيجلو ينوك پا محكم سنگ ها يگاه. اخم كرده بود. راه افتاد جلوتر

 .رفتم يگفت و من مثل بچه اردك دنبالش م يم راهيب

گذاشته  غاميمن پ يبرا. نيمامان امده بود خانه مامان مه. به خانه امدم. گرفت يمن و سروش جا نيروز سكوت و قهر ب ان

 يخبر يهفته بود كه نه از مهد هي. مشد هيريخ يو راه دميلباس پوش. از خدا خواسته حمام كردم. بود اگر خواستم برم انحا

 .دييبفرما: بلند شد شيصدا. را زدم يراست در اتاق مهد يو  دميرس. بود و نه از عمه ملوك

 .انتظار هر كس را داشت جز من. لبخند در را باز كردم با

 .سالم -

 !طرفا نيسالم خانم، از ا: بود رهيخ

. يموسو يترجمه كردم اقا: گذاشتم زشيم يمقاله را رو. شستمن شيروبه رو يصندل ي، بدون تعارف او، رو سرحال

 .خوب باشه دوارميام

 .طوره نيالبته حتما هم -

. نبود حيوق يحرف زدنش هم مثل بچه سوسول ها و پسرها يحت. اش لذت بخش بود يمردانگ. كرد يرا نگاه م شيو رو ريز

 د؟يفكر كرد ،ياقا مهد:گفتم. كردم ياه مرا نگ ميبود و نوك كفش ها نييسرم پا. جسارتم گل كرده بود

 ؟يراجع به چ -

 .ستميبه خدا بچه هم ن. نگرفتم ميتصم ياصال احساسات. فكر كردم يليمن خ. شنهادميپ -

 .يا گهيدختر د چيندارم كه نه به تو فكر كنم و نه به ه تيمن اصال موقع. دختر خوب -

 .سوخت و سوز نداره يو زود داره ول ريدداره؟ باالخره  يچه اشكال. ديخوب، حاال فكر كن -

 ؟يد ياجازه م. باشه، خوب، بگذار فكر كنم. يبا جسارت يليخ. دياز ته دل خند. ديخند

 .با اجازه بزرگترا بعله: دميبار من خند نيا
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 .يتسينه، اونقدرا هم بچه ن: تا گذاشتم گفت. گذاشتم زشيم يبودم رو دهيرا كه خر يميشدم و تك شاخه گل مر بلند

 .يهم دار استيس: را برداشت و نگاهش كرد گل

 .كردم و امدم يخداحافظ. در ارامش بمانم شهيهم يتوانستم جلدش كنم و برا يكاش م يا. اارمش داشت وجودش

اما همه . ميكرد يم ديخر م،يرفت رونيب ميبا نس. گذشت يخوش م زيكنار عز. امدينرفتم و مادر هم ن نيبهخ انه مامان مه من

كه قند در دلش  ميمرا سر كار گذاشته بود؟ نس ايكرد  يواقعا فكر م ايگرفت؟ ا يم يميچه تصم يعني. بود يسم به مهدحوا

دور روز گذشت و . فالن كار را بكنم. بخرم ينازمد يفالن لباس را برا. گفت يم ريام ازمدام . پا بند نبود يرو. كردند ياب م

فردا اش رشته . بود يصحبت كرد و بعد به ما خبر داد كه مادر اقا مهد زيعز. دميروز سوم زنگ زد و من به مراد دلم رس

 .اوريرا هم كه از المان امده اند با خودت ب اتعروس و نوه : هم اصرار كرد كه  يكل. دارند و همه ما را دعوت كردند ينذر

 اي. داده بود شنهاديو البد به مادرش پ فكر كرده بود يپس مهد. گفت شصتم خبردار شد زياما تا عز. دانست يكس نم چيه

مرا  يعني. تا فردا چطور صبر كنم د،يلرز يم ميزد، دست و پا يقلبم تند م. خدا يوا....بعد نديخوساته اول حاج خانم بب ديشا

كوتاه و  يرا كم ميرفتم و موها شگاهيبه ارا ميعصر با نس. زيان هم فقط به حرمت عز. كردند؟ مادرم بعدازظهر امد يقبول م

 شيو ارا دميپوش يصبح لباس مناسب. سرحال بودنم به وضوح مشخص بود. تعجب داشت يهمه كم يالبته برا. مرتب كردم

 .بدهد كه سرم كنم يخواستم تا چادر ميو از نس ميمال يليالبته خ. هم كردم

 ؟يگفت يچ: گفت. زد يم رونيداشت از حدقه ب مينس يها چشم

 ؟؟يسر كن يهخوا يچادر م يگفت: ديخند

 بده؟. گهيد زهيعز يابرو. اند بهياره، خوب اونجا همه غر: گرفتم  يجد افهيق

چهره . قامتم را سر تا پا پوشاند. چادر را سر كردم نهيا يجلو. اورد كه شكر خدا كش داشت ميبرا يزده چادر رتيح مينس

مادر چه : ديخند زيعز. دميا نگاه كرد كه از ترس لرزر ميسراپا يرفتم مادر با چنان خشم نييپا يوقت. بود گانهيب ميام برا

 .ادي يچقدر بهت م ،يخوب شد

 ؟يشبه با حجاب شد كيچطور : با حر گفت مادرم

. گهينوه حاج صادقه د گنيخوب م. خونه مردم ميريدفعه م كي. ستيكه ن شهيهم. بده، زشته دميبابا د: گفتم. شدم هول



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  52

 .آبرومونه. ننك يفكر م گهيجور د هيباالخره رو ما 

 .يمرموز شد. بگم يواال چ: با تعجب ابروانش را باال داد مادر

زنگ . ميديپهن رس يبا اجر بهمن يميبه خانه نسبتا قد. ميديچيپ يفرع كيكه در  ميبود يسهرورد يحوال. ميراه افتاد و

 اطيبود و همه ح دهيار حوض قد كشكن اطيوسط ح يبه رنگ اب يحوض. ميكرد يو احوال پرس يروبوس. در را باز كردند م،يزد

 ستادهيا گيچند خانم دور د. ديجوش يم شيرو يبزرگ گيزده بودند و د يقاجا. بود هيسا هيهمه جا سا. را چتر زده بود

 زيعز نيحاج خانم ع. ما را به داخل دعوت كردند. خواندند ينماز م يعضي. كردند يم تيزدند و ن يهم م يكي يكيكه . بودند

بود كه  بيعج. نشسته بودم ريبه ز رس. يكرد، انگار امده بود خواستگار يمدام نگاهم م. مهربان و خونگرم. تر بود اما جوان

. يميقد يها يبخار شيتو در تو بود با پ يمتر 24اتاقها . شد كرد يچه م يول. من با چادر و مادرم با مانتو مقنعه امده بود

گذاشته بودند و  يهم پشن ياتاق كنار. اتاق را پر كرده بود كيدر وسط  يقهوه ا يچوب زيمبلمان تمام پارچه مخمل قرمز و م

. كشاند يكم كم حرف را حاج خانم به اقا مهد. ساده يساده . سه گوش پهن شده بود ،يتور ديدست باف سف يهر پشت يرو

خوب، . م دشمنش را نداردطاقت اخ يگفت حت يم. و از دلِ نازك و رئوفش گفت شيها ياز دلسوز. گفت ياز پسرش م

 نكهيو ا شيها فياز تعر. زد يمادر به زور لبخند م. ميبود رپس منظورش حتما من و ماد. شناختنش يو عمه كه م زيعز

هم از  نيو ا ديپسند يم ديد يواقعا هم هر كس مرا م. دهيشود معلوم بود مرا پسند يكه قسمت مهد يخوش به حال دختر

اش از  چارهيب رماد. حرف ها بود نياما او پخته تر از ا. من حل شده بود يرهنگمان بود كه برافقط مشكل ف. لطف هدا بود

كردم كه  تيمن هم اش را هم زدم و ن. ميرفت اطيبه ح. نماند شيبرا يحرف گريد د،يمرا با چادر د يجا خبر نداشت و وقت چيه

 . خدا كمكم كند تا به مراد دلم برسم

. داشت يخوب ريكه نورگ اطيمشرف به ح ياتاق. بود كياش به من نزد قهيچقدر سل. دميتاقش را دهزار ترفند رفتم و ا با

اشعار حافظ و  شيوارهايگل بود و به د ياتاقش پر از گلدان ها. كردند يم يكه با هم همخوان ياب يو رو تخت ياب يپرده 

 .باباطاهر

كه ساقه اش را كنده بودم و تنها  ميشاخه گل مر كي. ديرس ياش هم به مشام م يشگيعطر هم يبو. اش پهن بود سجاده

و بعدازظهر قربان و صدقه رفتن حاج خانم  ميظهر اش خورد. سجاده گذاشتم ياوردم و رو رونيب فميگلش مانده بود از ك
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 ...و بعد هم يخواستگار نديايب ميمثل نس ند،خدا كند امشب زنگ بزن. ابرها بودم يرو. ميشد يراه

كردند، پس حتما  يم فيهمه از او تعر. باشد ميخواست مرد زندگ يدلم م. دميد يرا شانه به شانه م يو مهد شب خودم ان

بود بود كه تلفن  10خالصه صبح ساعت . كردند يهمه احترامش م. من اشتباه نكرده بودم. كنند يرا م فشيبود كه تعر يزيچ

 .زد

 .دييالو بفرما -

 .يسالم خانم تهران -

 حال شما چطوره؟. يمهد سالم اقا -

 .بوسه يترجمه دارم كه دست شما رو م يسر هي. مجتمع دياريب فيتشر يسر هيشه  ياگه م. به لطف شما خوبم -

 .افتم ياالن راه م نيچشم هم: نفسم به شماره افتاد، گفتم. شده بود نيريتندش ش لحن

 بود؟ يك: ام گذاشتشانه  يرا قطع كردم و آمدمد بلند شوم كه مادر دستش را رو تلفن

 .خواست يباز ترجمه م. يموسو ياقا -

 ؟يگفت يتو چ! عجب -

 .زنم يهم به شما م يسر هي رون،يخوام برم ب يگفتم االن م -

 ؟يبر يخوا يمگه كجا م -

 .گرفته ياخه دلش از من حساب. ارميكه اون روز رو از دلش درب رم،يواسه سروش بگ يزيچ هيخواستم  يواال م -

 .مادر، پسره گناه داره يكن يم يخوب كار: مادر گل از گلش شكفت. را گفتم نيا تا

 .اره خودم هم عذاب وجدان دارم -

خواست به  يدلم م. زدم يبال م. سبك بودم. راه افتادم. حاضر شدم عيو سر دميمثل فنر پر. ندارد يكه مكر زنها تمام واقعا

 .كرد ينشستم و نگاهم م. كردم يسالم و احوال پرس .راست به اتاق خودش رفتم كيو  دميرس. همه بخندم

باالخره با . يفعال تو برنده ا. يتو حتما بدون ديمسائل هست كه با يسر كياما . باز هم فكر كنم ديمن با. يخانم تهران نيبب -

 .يديطنابت منو به چاه كش
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به هر حال هر جور شما صالح : گفتم. بود رايواقعا چشمانش گ. و مرتبش برق زد ديسف يباز هم دندان ها. ديمالحت خند با

 .ديهمون كار رو بكن ديبدون

به خدا من درمونده شدم، . نامه رو با دقت بخون و خوب فكر كن نيلطف كن ا: من گذاشت يجلو زيم يرا رو ينامه ا پاكت

 .با حوصله و با دقت بخون يليفقط خ. بخواد يتا خدا چ. از دست تو

 .اشهراحت ب التونيحتما خ -

كردم و روانه خانه  يخداحافظ. كند يمطمئن بودم كه او هم به من فكر م گريحاال د. زدم و پاكت نامه را برداشتم يلبخند

خواست سر صبر و حوصله در اتاق خوابم  ياما باز دلم م. شدم كه نامه اش را بخوانم يمدام وسوسه م نيدر ماش. شدم

و . ديخند. برگشتم، سروش بود. زند يبوق م يكس دميدادم كه د يرا م هيكراخانه در  يجلو م؟يرس يچرا نم ا،يخدا. بخوابم

 .خواد يم يچ گهيد نيا يوا يا: دست تكان داد ميبرا نياز درون ماش

 .ميكرد يسالم و احوال پرس نيطرفش رفتم و از پنجره باز ماش به

 .كارت دارم ايب: گفت

 حاال؟ نيهم -

 .فقط زود باش. باال اياره ب -

 م؟يبر ييجا ديسروش با: گفتم. سوار شدم و او راه افتاد. كردم تعجب

 .گردونم يزود برت م. زمياره عز -

 ؟ير يحاال كجا م -

 .خونه -

 خونه خودتون؟ -

 .بله خانوم خوشگله -

 چطور اونجا؟ -

 ؟يستياز من دلخور كه ن. كنم زتينشونت بدم و سورپر يزيچ هي ديبا -
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 .خوام يت اون روز معذرت ممن هم از باب. نه بابا -

 .يخانم تهران ديدار ارياخت -

 .كرد يدفعه ترمز م كيرفت و  يتند م. خواند يشعر م. گفت يم انيهذ. حالش خراب بود يكم. قهقهه زد و

واند و خ ياواز م. رفتم يپشت سر تو م. دمياما باز نفهم. تعجب كردم يكم. باز كرد ديو در را با كل. زنگ نزد. ميديرس باالخره

 .را قفل كرد يچراغ ها را روشن كرد و بعد هم در ورود. كس خانه نبود چيه. ميرا باز كرد، تو رفت يدر ورود

 شربت؟ ايخنك،  وهياب م يكت -

 .ممنون يلينه خ -

 ؟يكن يتعارف م. خوب بگو -

 .خورم يم وهياب م. خوب باشه. نه سروش -

 .حاال شد -

 ؟يكارم داشت يخوب، حاال بگو چ: گفتم. نگاهش مثل گرگ شده بود. وسط گذاشت زيم يرو. اب پرتقال خنك اورد وانيل دو

 .قدم به قدم. تند نرو. صبر كن خانوم -

 ياما تو. بود بيو غر بيمزه اش عج دميسر كش مهيخودم را تا ن وانيمن هم ل. ديخودش را برداشت و سركش وانيو ل ديخند

. رميگ يدوش م هيمن  ،يگرممه، تا تو بچرخ يليمن خ ،يكت: كرد ينگاهم م هريخ رهيخ. ماندم و دم نزدم يستيرودربا

 كه نداره؟ ياشكال

 .من كه رفتم تو برو حمام. خوب كارت رو بگو. سروش من عجله دارم يول -

 .شه ينم يمهمه، عجله ا يليبابا كارم خ -

 .باشه فقط زود باش "خواست واقعا خفه اش كنم يكه دلم م يوا

 يخطوط مجله قاط. شروع شد جهيسرگ كدفعهيرا برداشتم تا بخوانم كه  يمجله ا يكاناپه ا يام رفت و من روبه حم سروش

دو مشت اب به  يكي. به اشپزخانه رفتم واريبلند شدم و دست به د. شده بودم جيگ يليچندبار پلك زدم اما خ. شدند يم يپات

 قهيده دق. منگ شده بودم. دادم هيمبل نشستم و سرم را به عقب تك يور. نداشت يا دهياز گرما بود، اما فا ديصورتم زدم شا
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 .خورد ياز وقاحتش حالم به هم م. كه سروش با حوله از حمام امد دينكش

 چطوره؟ يكت -

 .ستياصال حالم خوب ن -

 .....نه بابا، جون من: زد قهقهه

 .ينه بابا خوب: ديگونه ام را گرفت و كش. طرفم امد به. رفت يم ياهيچشمانم س. توانستم يخواستم نگاهش كنم نم يچه م هر

 نيزم. توانستم قدم از قدم بردارم يبلند شدم اما نم. زدم غيج. ديشالم را كش يببر زخم نيع. شده بود وانهيد. شدم هول

ثل خرگوش م. ام گرفت هيگر. امد يو به طرفم م ديخند يرفتم و او م يمن عقب م. دميكش يخودم را م نيزم يخوردم و رو

 .كردم يالتماس م. دميلرز يدام م يتو

 .دم يقول م. كنم يسروش به خدا باهات ازدواج م -

 .از دستم در بره يمن تا حاال نشده دختر. يهمه منو معطل كرد نيا. شده ريد گهيد -

 يليچنان س. كردم يم هيرگ. زدم يداد م. به اتاقش برد نيزم يمرا كشان شان رو. مانتو ام را گرفت قهي. بد بود واقعاحالش

سرم  يسروش باال. تا به هوش امدم ديطول كش يساعت كي ديشا. از حال رفتم. تخت ولو شدم يبه صورتم زد كه رو يمحكم

 .كرد يرا نوازش م مينشسته بود و موها

 !يمال من شد يديد. عروس خانم. بلند شو. زميجان، عز يكت -

مثل  مياشك ها. كردم يم هيگر. دميلرز يم. سردم شد. بود ميمالفه رو كيفقط . باز كردم يبه سخت. سو نداشت ميها چشم

 .را پاك كردم مياشك ها. امدم يم نييپا. شكافت يسرب داغ از گوشه چشمانم صورتم را م

 يزيچ. عجله كردم. تند بود يكم هيمن  شيحاال ات. افتاد ياتفاق م نيا ديخوب اول و اخر با ؟يكن يم هيچرا گر يد كت -

 !نشده

 .دستش را كنار زدم. ام بلند شد هيهق هق گر يصدا. توانستم بلند شوم ينم

 .ولم كن كثافت -

 .نكن دختر خوب يبدقلق. گهيااا، نشد د -
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 .نمتيخوام بب ينم. رونيبرو ب -

بلند  يبه سخت. ه بودهمه احساساتم وهمه دار و ندارم به باد رفت. تمام شد زيهمه چ گريد. كردم هيگر ريس. شد و رفت بلند

سروش شربت قند . امدم رونياز اتاق سروش ب واريو دست به د دميرا پوش ميلباس ها. شدم و خودم را جمع و جور كردم

سروش هر چه خواست مرا برساند .مثل جنازه بومد.خانه شدم يراه زاربا حال .درست كرد، تا آخرش را خوردم ميبرا

 .ديم اول قمر مرا دآمد يهمه خانه بودند وقت.نگذاشتم

 شده؟ يخانم چ يخاك بر سرم كت يوا-

 .حالم بده يچيه-

 شده؟ يشده مادر؟طور يچ:زديم داد

 .تصادف كردم-

 .خانم مه تاج خانم زيامام زمان عز اي-

 شده؟ يچ يكت:را گرفته بود ميمادرم شانه ها.باال تو اتاقم ختندير همه

 .حرف بزن عمه جون:ديماليرا م ميپاها عمه

 ؟يكجا بود يتصادف كرد يبا ك:جلو آمد زيعز.كردم هيكردم زار زار گر هيگر

 .وانت كيبا .نييچهارراه پا-

 آوردت؟ يكو؟ك ارويخوب بعدش :گفت مادرم

 .نيولم كن اديفقط خوابم م.دونمينم يچيه دونمينم-

 .دميعمه مهناز قرص مسكن آورد خوردم و خواب.كردند و رفتند ميرها

هر چه مزه  مينس.همه نگران من بودند.نشدم داريو ب دميتا فردا عصر خواب.صبحانه و نه ناهار فردا راشام خوردم و نه  نه

 .كند دارميب توانستينم ختيريم

 ريو سر به ز عيمط ديرا باخته بومد و حاال با زميهمه چ.من باخته بودم.ميايكنار ب تيبا واقع خواستيدلم نم.بود يروح ضربه

 يسود يجز ننگ و خفت و خوار گفتمياگر به هر كس هم م.بود انيدر م ميآبرو يپا.چشم ميبگو ديهر چه سروش بگو
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 .مآمد يبا سروش كنار م دينداشت و سر آخر باز با

بود و باالخره همه  نطوريتا آخر شب هم.گذشتيدر سكوت مطلق م يو گاه كردميم هيشدنم فقط گر دارياز ب بعد

 هيآنقدر درشت بود كه به چند ثان.ديچكينامه م يدرشت اشكم رو يدانه ها.در آوردم را برداشتم و نامه را فميك.دنديخواب

باز به مشام  يشگيادوكلن هم يهمان بو.خط خودش بود دست.پاكت را باز كردم و نامه را گشودم.شد سيخ سيكاغذ خ

سالم به خانم :ديلرزيبشدت م ميدستها.بخوانم توانستميو نم دميديرا گرفته بود كه خط را نم ميآنقدر اشك چشمها.ديرسيم

 .ميگويرا م ميگل مر.يانتخاب كرد يريخوب ت.يشجاع و نترس باالخره ما رو هم از راه به در كرد

 هيگر ريبگذارم و س شيتا سرم را رو خواستميدوستش داشتم شانه اش را م.بخوانم توانستمينم.هق هقم بلند شد يصدا گريد

معصومم را چقدر  يمهد.نمانده بود يباق يحرف چيه گرياما د.را در آن مدفون كنم ميدلهاتا درد  خواستمياش را م نهيس.كنم 

خوب :كنم؟باز نامه را باز كردم يبدون او زندگ توانميمن چطور م.خاكستر شد كبارهي مياهايتمام رو.راحت از دست دادم

من .يهست دانيتو مرد م نكهياست اما مثل ابا من سخت  يكه زندگ ميبگو ديالحمداهللا با!يهم شد يچادر دميخانم جسور شن

قلبم .كردميم يبود كه فكر يماناو ه.را نوشته بود طشيو شرا زيخالصه همه چ...را ندارم و چكسيوقف مردمم طاقت غم ه

گذشت بلند شدم نامه را  يساعت.ستميبلند گر يقلبم گذاشتم و با صدا ينامه اش را بستم و رو.سوختيو م ديكشيم ريت

 .تخت ولو شدم و با چشمان پف كرده از حال رفتم يرمق رو يب.گذاشتم فميو درون ك دميبوس

شو بلند شو  ؟بلنديخوابيچقدر م زميجان عز يكت:دميمادرم را شن يصدا يداريخواب و ب انيساعت به ظهر مانده بود كه م دو

 .بخور مادر يزيچ هي

سرم  يباال مانيصبحانه پر و پ ينيقمر هم با س.كردينه مرا شا ميتخت نشسته بود و دست نوازشگرش موها يلبه  كنارم

 يزيچ هياالن كه .يفهميخودت نم يدختر خوب بلند شو ضعف كرد.مادرت گهيدرست م:كرديم يمادر را همراه.بود ستادهيا

 .رهيدرد و كوفتت از تنت م يهمه  يبخور

 يانگار رو.پشتم به مادرم بود.فتديم به آنها بچشم خواستياصال دلم نم.گهيجان پاشو د يكه كت"اصرار پشت اصرار مادر

 تيبا عصبان.محكم گرفته بودم جانميب يچانه ام باال آورده بودم و با مشتها ريمالفه را تا ز.دميترسيم.ام نوشته بودند يشانيپ

 .رونيبرو ب رميس:داد زدم
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  خوينم!خورمينم!خورمينم:بلند كردم شتريرا ب ميصدا.شهيباز م تيلقمه بخور اشتها هي يريس يكنيننه تو فكر م:جواب داد قمر

به درك !هم اندازه داره يباز ه؟لوسياداها چ نيا!وا:نگاهش را به من دوخت شكستيرا م يام كه تخم مرغ عسل چارهيب مادر

 .و رفت ديكه دست قمر بود كوب ينيتخم مرغ را محكم درون س.يرينخور تا بم

 .خوب همه نگران شما هستند.ستيدرست ن ينطوريا يها ول ستينم بمن مربوط نخا يكت:كه هاج و واج مانده بود گفت قمر

 .رونيبرو ب:آرامتر شده بود گفتم لحنم

 يروزها.شدنديو زرد م ينگاهم به پنجره بود برگها كم كم نارنج.انداخت و غرغر كنان از اتاقم رفت شيبه ابرو يگره ا قمر

مرتب .نفرت داشتم يشاد نهمهيمملو بود و من از ا ميشن بعله برون نسج ياز شاد شانيهمه دلها.ماه بود وريآخر شهر

خدا  يوا...و  مانميآنوقت من م.بكند و برود ميرها ؟اگرياگر سروش با من ازدواج نكند چ.گذشتيآشفته از سرم م يفكرها

 يرو.منگ بودم.شديمدهانم خشك .افتاد ينفسم به شماره م...ستيشد و گفت كار من ن زيسرم داغ شده اگر منكر همه چ

 ايآه خدا.به پنجره بود همرا دور زانوها گره كرده و نگا ميرا بطرف شكم جمع كرده بودم و دستها ميتختم نشسته و زانوها

دلم شور .آمد يم نييپا البيمثل س مياشكها.يكمكم كن خواهميعاجزانه م.يفقط تو بود.يبود زيتو شاهد همه چ.كمكم كن

صاحب  ايابافضل  اي.فهمنديهمه م.فاجعه است گريد ني؟اياگر حامله باشم چ.شونديبه هم بافته م يبد يچه فكرها يوا زديم

 ينيكه سنگ داستمينگه م.تخت را گرفتم و بلند كردم نييتاج پا.ستادميتخت ا نييبلند شدم و پا ميجا از.ديالزمان كمكم كن

احتمال سقط  يبلند بپر ياز جا اي يو سبك بكن نيگر سنگبودم ا دهيشن.فتديهست ب يو اگر بچه ا اوردياش به كمرم فشار ب

 .است اديبچه ز

 .شده بودم دهيمعلوم نبود و من به جنون كش زيچ چيشده بودم ه وانهيد

همه د رباغ .به كنار پنجره رفتم و با تعجب پرده را كنار زدم.و خنده از درون باغ بلند شد غيج يحال خودم بودم كه صدا يتو

را  ميدرخت نس نييمارمولك از درخت گردو باال رفته بود و عمه مهناز و مادرم با قمر و راحله پا مينس.زيجز عزجمع بودند به 

 ريخود را به درخت چسباند و به خ هيو داد بق غيكه با ج فتديبود ب كيچند بار نزد.دنديخنديو غش غش م كردندينگاه م

و منهم  گشتيكاش زمان به عقب برم.دل من خبر نداشتند از چكدميه.خوش بحالش چقدر سرحال و شنگول بود.گذشت

درخت را  يراحله گاه.بودميم نهامنهم در كنار آ دياالن با.شدميم كيو عمه شر زيو عز مينس يها يدر تمام شاد هيمثل بق
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ادر دور و بر م.ندازديتا بر سر راحله ب كرديم يريدرون مشتش را نشانه گ يهم گردوها مينس.هول شود ميتا نس داديتكان م

كنده شده را  يدامنش را باال گرفته بود و گردوها يعمه مهناز لبه ها.جانمانده باشد يتا گردون گشتيرا م نيزم يدرخت رو

نقش بسته بود و  ميلبها يلبخند رو.دادم و با حسرت به آنها نگاه كردم هيسرم را به كنار پنجره تك.ختنديرياو م مندر دا

 بهيغر نهايا نيچقدر ب.ديلرزيم ارياخت يو چانه ام ب دادميلبانم را به هم فشار م.ختيريفرو م ميگونه ها يرو مياشكها

 گريبخدا د.باور كرد شدينم.كنم ياحساس خوشبخت.بخندم.بكشم سكنم نف يزندگ نهايمثل ا خواستميمنهم م.بودم

 يكاش همه  يا.خدا راحتم كن يا.بگذارم ابانيسر به ب.به كجا پناه ببرم ايخدا.قوز در آورده بودم.ستميصاف با توانستمينم

سروش  ياله.ديبلعيو مرا م كرديدهان باز م نيكاش زم يا.شدمينم نشيسوار ماش شكستيم ميكاش پا يا.خواب بود نهايا

آب  كردميقال م.شوديآخ كه دلم خنك نم.را سر كشند اهشيخاله و مادرم س ياله.اورنديخبر مرگش را ب ياله.تكه تكه شود

 رتيخدا از سر تقص. كردميم نيمادرم را هزار بار نفر.خشك خشك بود.نبود يزيچ.را كه نداشتم قورت دهم يدهان

و نشناخته دخترش را به  دهيكه ند يمادر.من باعثش او بود و بس يها يبدبخت همه.رميگيرا م تيجلو امتيق يفردا.نگذرد

من انتخاب كرد؟چرا به دست خودش  يسروش را برا چطور.اسمش را مادر گذاشت دي؟نبايزرق و برق فروخت چه مادر

 مقدار بود؟ يظاهر ب نيهم زيپول است؟همه چ زيمرا به دهان گرگ سپرد؟آخر همه چ

 يوا.هر چند كه كمتر از جنازه نبودم.فرستاديپس م تيدخترت را برا يكاش جنازه .خوب شد مه تاج خانم.خوب شد حاال

در راه پله .بخورم ياب وانيبلند شدم و لخ لخ آمدم تا ل.شوميكه االن خفه م يوا.دبختمچقدر ب.چقدر تنها هستم.ديخدا دلم ترك

و كنار نرده ها چمباتمه زدم و در  دميدستم را كش.دستم به نرده بود ستادميا كبارهي.دميمادرم را شن ي هيگر يها صدا

چه  يد؟وايگويساده من دارد به همه مباشد؟نكند سروش خبر داده و مادر  دهينكند فهم.سكوت نشستم تا بهتر بشنوم

حاج آقا بخدا :آمد يمادر م يصدا.طاقت ندارم گريواقعا د.كشمياگر همه بفهمند خودم را م.طاقتش را ندارم گريد!يزيابرور

واهللا :كرد زيبعد رو به عز.بود نييپس آقاجون هم پا.بودمش دهيند ينجوريرو بزرگش كردم تا حاال ا يمن كت.شده وانهيد

 .رهيداره ازدست م يدستم به دامنتون بخدا كت.رسهينم ييخانم عقلم بجا زيعز

 ييچه بال دونميآقاجون نم:عمه رو به آقاجون گفت.ريزبونت رو گاز بگ.هيحرفها چ نيا.وا خدا نكنه زن:ديحرفش دو انيم عمه

 .خورده يبوده ضربه سخت يهر چ يتصادف سرش اومده ول يتو
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قد  ييبه جا گهيعقل ما هم د.ستيهم كه ن م؟مهرداديچه كن دييفرمايخوب آقا شما م:گفت كرديكه ختم جلسه م زيعز

 .يجون شما و جون كت.دهينم

شده  رهيوسط خ زيبود و به م نييسرش پا.بتن داشت يمشك ي قهيو جل ديسف راهميآقاجون پ.دمينرده ها سرك كش يلبه  از

سبزش كه از وسط تا كرده بود به كف دست چپش ضربه  حيچپ گذاشته بود و با تسب يراست را بر زانو يمچ پا.بود

بد  كنميفكر م.بودن روان و اعصابه شونيپر ينشانه  ونيحاالت كتا نيواال ا:گفت هيبعد از چند ثان.در فكر بود يحساب.زديم

 .اديب يسر هيبگم تا  ينباشه به آقا مهد

دستش را  د؟بعديبه عقل ما نرس نيچرا ا.اديم رونيدر و گوهر ب.قربون دهنت آقا:لبخندش شكفت و ذوق زده گفت زيعز

 ...كار رو دست كاردون سپردم.راحت التيخ گهيد:مادر گذاشت يپا يرو

پله ها  انياز نرده ها جدا شد و م يدستم به آرام.ختندير ميرو رو خيانگار سطل آب  زديقلبم تند تند م.دميشنينم يزيچ گريد

 ديبا شدينم ينطورينه ا.شديدستم رو م كرديچند تا سوال م يرو درو شوم؟مهد يبا مهد يخدا من چطور يوا.مات نشستم

 .رفتيم ياهيچشمانم س.ديكشيم ريگرفته بودم ت تمدو دس انيرا م ؟سرميچه كار يكنم ول يكار

چطور .بودكه مثل كوه شده  ييبه اتاقم رفتم با پاها يبه سخت.رفته را باز گردم يچند پله  نيا توانستمينم يحت گريد حاال

 ديمثل ب.لرز به بدنم افتاد.گوش خراش شده بود.خورديدر باغ سرم را م يپرنده ها يصدا!ينم؟وايدلم را بب زيعز توانستميم

خاك عالم  يوا:زد به سرش ديرا د ميتا رنگ و رو.به اتاقم آمد ريش وانيبا ل چارهيقمر ب.داما بدنم مثل كوره داغ بو دميلرزيم

 مادر؟ ادياره از جا در مچرا چانه ات د.بر سرم

 ميلحاف سات رو كيو  گريد يپتو كيرا باز كرد و  يواريكرده؟در كمد د ياوه اوه چه تب:ام گذاشت يشانيپ يرا رو دستش

تختم  يمادر نگران لبه .و عمه برگشت زيبعد با مادر و عز هيرفت و چند ثان رونيدوان دوان ب.شدياما بازم گرم نم.ديكش

 چته؟ يكت:تدستم را گرف.نشست

كم زودتر به فكر من  كيكاش .مه تاج خانم ينگران شده ا ريد يليافسوس كه خ.به صورتش نگاه كنم خواستينم دلم

 ياخم.ام گذاشت يشانيپ يدستش را رو.سرم آمد يارام باال يبا قدمها زيعز.كرديپاترول كورت نم نيكاش برق ماش.يبود

 .اريچه بلكن اب سرد و پار هيبرو :كرد و به عمه گفت
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 كنم؟ببرمش دكتر؟ كاريچ زيعز:اش گرفت هيمادر گر.رفت عيسر عمه

 .نه صبر كن عجله نكن:مادر گذاشت يشانه  يدستش را رو زيعز

 كرديرا در آب فرو م ديسف يمادر كه داشت پارچه .مادرم گذاشت يپا يجلو نيزم يبا لگن آب آمد و آن را رو عمه

 !دهايدستت درد نكنه مهناز جون ببخش:گفت

 .تختم نشست گريد يلبه  ه؟ويحرفها چ نيا-

 .خوانديتب م يقلبم گذاشته بود و دعا يدستش را رو زيام گذاشت عز يشانيپ يرا رو سيدستمال خ مادر

كم از فهم و درك  كيكاش مادرم  يا.سال كنارشان بودم 20 نيا يكاش همه  يا.بود دهيمهربان و فهم شيچشمها چقدر

او سنگ صبور همه بود چه رسد بمن كه قرار .را نداشتم يچشمان مهد دنيطاقت د.و داغ بودم تمسوخيم.را داشت نهايا

 ...است

من .و پاكدامن است نه من بينج ياو مال دختر.شده يگريمال كس د يمهد.با او بودن را بكنم يآرزو توانمينم گرينه د يوا

 كرد؟اصاليازدواج م يبا ك يعني.بها داشت يمه نجابت و پاكدامنآنه.بود هيحور قياو ال.دادميتعفن م يبو.بودم يگريد يتفاله 

من اگه از !كنديرا خانمش خطاب م شود؟اويهم شانه م يبا كدام دختر خوشبخت يدامادفكرش را بكنم او با لباس  توانمينم

 .از حسادت او خواهم مرد رميغصه نم

تاوان پس  ديچرا با.بودم گناهيخراب شد؟منكه ب زيچ پس چرا همه.ميما قرار گذاشته بود.مال من بود يمهد...خدا يوا

 يعروس ديبه خر يگريبا د يآقا مهد يعني.سوختيجگرم م سوختيقلبم نم.من بسوزم؟من مظلوم واقع شدم ديبدهم؟چرا با

 رفت؟يم

ورده بود هم آ يتخم مرغ.كردياسپند دود م.قمر افكارم پاره شد يبا صدا!مبارك است مياش بروم و بگو يمن به عروس بعد

 !داشت يچه اعتقادات.كند يتا نظر قربان

 سم؟يرو بنو اياسم ك زيعز-

و دور سرم  ديچيپ يپارچه ا انيبعد هم با اسپند و نمك م.نوشتيتخم مرغ م يو او هم با زغال رو بردينام م يكي يكي زيعز

او هم .كردمينگاهش م.دادير مو فشا برديلب اسم م ريز.دو دستش گذاشت انيوسط اتاق نشست و تخم مرغ را م.چرخاند
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چقدر سرش .شوديقمر هم تنگ م ياگر بروم دلم برا كردميفكر م يحت.چقدر دل نازك شده بودم.ساده يساده .مهربان بود

 .تخم مرغ ترق شكست.كردميبخورم و من محلش نم كرديچقدر من اصرار م.داد زدم

 .اومد يبه اسم ك ديدونيخانم نم زيعز يوا-

 .نگو شگون نداره:رونيببر باشاره كرد  زيعز

 ينور نازك افتاب از پشت پنجره رو.شدم داريصبح زود ب.اما كم كم بهتر شدم.دميديو كابوس م گفتميم انيشب هذ مهين تا

و درد مرا درمان  ديايب يبود چون قرار بود آقا مهد ديهمه صبح ام يصبح برا نيا.كرديافتاده بود و اتاق را دلنواز م نهيآ

تختم تشك انداخت و  نييپا نيزم يمادرم آنشب رو.ديداشتيهم نگهم نم هيثان كي ديدانستيده ها اگر دردم را مسا يا.كند

 .خوب الحمداهللا قطع شده:ديبه سرم كش يعمه دست.صبحانه آمدند ينيساعت ده بود كه قمر و عمه مهناز با س.ديخواب

و كره و  ريو پن ياما چا.تخم مرغ آب پز هم بعدش كيردم و را خو ريش وانيل.گذاشت ميپاها يرا از قمر گرفت و رو ينيس

 نيهم.نشست شيدر جا ختهيبهم ر يشد با چشمان پف كرده و موها داريعمه و من ب يمادر از سر و صدا.را پس زدم هيبق

 چطور مادر؟:گفت كرديرا جمع م شيطور كه موها

 .زنگ در بلند شد يكه صدا كردياشت تشك را جمع مد.رمق بلند شد يو خسته و ب ديبه چشمانش كش يدست.بهترم:گفتم

 .آره خودشه:ديكش يپنجره سرك يه؟جلويفكر كنم آقا مهد:بطرف پنجره رفت عمه

در رختخواب .زديقلبم در گوشم م.شالم را سرم كردم.رفت رونيسر كرد و عمه بدنبال مادر از اتاقم ب يروسر عيسر مادر

 .دميو مالفه را تا چانه ام باال كش دميخز

 دييبفرما:بود ستادهيمادر در سالن باال ا.بودم كه تمام پوستم مثل مرغ دون دون شد خيدستانم عرق كرده بود اما آنقدر  كف

هنوز دلم .زشت شده بودم الغر و زرد.نديوضع و حال بب نيمرا در ا خواستيدلم نم.سرم به سمت پنجره بود.ديخوش آمد

 يلبه  يرو.دستش بود ميمر ياز گلها يدسته گل.وارد شد اهللاي اهللاي ده؟باياچه ف گرياما د.باشم بايدر نظرش ز خواستيم

دلم .طاقت نداشتم.بود نيريش ميهم برا شينفسها يصدا.كهق مر آورده بود كنار تختم نشست يصندل يتخت گذاشت و رو

و من محو جمال مردانه  ودش انيمرتبش نما ديسف ياو بخندد و باز دندانها.برگردم و به چشمان نافذش نگاه كنم خواستيم

را از چشمانم  زيانگار همه چ.كردمياما حاال از او فرار م نمشيكه بب زدميدر و آن در م نيچقدر ا شيپ كماهيتا .اش بشوم
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 .عشقش شده بودم يساحر بود و من جادو.خوانديم

در  ميمر يادوكلنش با عطر گلها يبو.جواب دادم  دميشنيخودم هم به زحمت م يكه حت يآهسته ا يكرد و با صدا سالم

 .ديخند ؟ويبستر افتاد يتو ياز عشق ك.خدا خبر بده:گفت.رفتيم رونيواقعا داشت جان از تنم ب.بود ختهيآم

مثل سرب داغ  مياشكها.كرد دنيرا به دندان باال گاز گرفته بودم و چانه ام دوباره شروع به لرز نمييلب پا.آتش گرفت قلبم

هنوز همان .بود يگريد ينگاهش جا اي كردينگاهم م دانمينم.شكافتيو پوست صورتم را م ختيريم نيياز گوشه چشمانم پا

چطور  يخانم تهران:ديدوباره پرس.مكث كرد هيچند ثان.عشق اوست يدلم در گرو دانستيم كهيدر حال.را داشت ايشرم و ح

 .فهمديرا م زياز من بپرسد همه چ گرياگر دو تا سوال د.شروع كرد يوا ي؟ايتصادف كرد

 ادمي يچيه:تر از قبل گفتم فيضع يبا صدا.دميكشيام را باال م ينيو ب كردميرا پاك م ميبا كف دست اشكها.شدم هول

 ه؟يچ هيقض يخانم تهران:گفت.اضطرابم شد يمتوجه  ديلرزيم ميصدا.ستين

و زار زار  دميسرم كش يمالفه را رو.شد ام بلند هيگر يو صدا.ديتو رو خدا ولم كن:لبم بود گفتم يكه گوشه  يلبخند تلخ با

 .كردم هيگر

 كرديباغ را تماشا م.اشك دشمنش را هم ندارد دنيطاقت د:گفتيحرف مادرش افتادم كه م ادي.ستاديشد و كنار پنجره ا بلند

ف باشه مربوط به تصاد كنميفكر نم هيگر نيا:ديدوباره پرس.حرفهاست نيتر از ا ميبود موضوع وخ دهيفهم.و در فكر بود

 درسته؟

 .ستينه مربوط ن:گفتم.پهن و قد بلندش را برانداز كردم يشانه ها.پشتش بمن بود.آوردم رونيمالفه ب ريرا از ز سرم

 م؟يخوب حاال شد باز هم كه روراست-

 .در باز شد. دييبفرما:گرفته اش گفت يمردانه  يبا صدا.در بلند شد يصدا

 يليخ يهوا.ديتر كن ييگلو.دييآقا بفرما:كنار تخت گذاشت زيم يرو.يدست شيبزرك هندوانه و پ يكاسه  كيبود با  قمر

 .گرمه

انداخت  يم رميداشت گ يمهد.كردميانداختم گردنش چند تا ماچ از گونه اش م يدست م خواستيدلم م.بدهد رشيخ خدا

 .تو قمر رف.دست شما درد نكنه:رو به او برگشت يآقا مهد.ختيبهم ر زيكه با ورود قمر همه چ
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و مژه  اهيهمان چشمان مخمور و س.به چشمانش افتاد گه؟نگاهميد ميبا هم روراست ينگفت:ديدوباره پرس.برگشته بود ميسو به

 .كرديم هيچشمانش را سا يكه پا يبلند يها

 .شما رو خبر كردند خوديب.ستين يدرد من گفتن.ديدست از سرم بردار.ديتو رو خدا ولم كن يموسو يآقا:گفتم

خجالت .عجب پس بهتره كه بروم:گفت.ديكشيكه دستش بود كف دستش خط م يليبا موبا.اش نشست يصندل يرو

 .دست شما درد نكنه.شدم بهيحاال بنده غر!حاال بروم يرا از جا كنده بود هيريخ يپاشنه  روزيشما كه د:ادامه داد.دميكشيم

 ...موضوع ستين نينه بخدا موضوع ا:دميحرفش پر وسط

به  شيرو.كمر نشسته بود يگذاشته بود و قائم رو شيزانوها يدو دستش را باال.روان شد ميوباره اشكهاد.را خوردم حرفم

 .نيفقط مرگ چاره نداره هم.چاره داره يهر كار.يبگ يكيبه  دياما باالخره با.نداره يبيع يگياگر بمن هم نم:پنجره بود

كه  ييم؟تويدردم را بتو بگو توانميچطور م زميعز يهدم؟ميبگو توانستميچه م.مهربان و دلسوز بود شهيمثل هم نگاهش

 ...حاال يول.يسرم شو ي هيقرار بود سا.يشو ميكه قرار بود مرد زندگ ييتو!يهست يو مردانگ رتيمظهر غ

 يقينفس عم.نمينب گريرا د يكه مهد شديخودم هم باورم نم.سخت است شهيهم يخداحافظ.را گفت ييقصه تلخ جدا شدينم نه

 يگرفت مياگر تصم.نگرانند يليخانم خ زيفقط مادرت و عز.ستيهم ن يخوب فكراتو بكن عجله ا:شد نهيبه سدست .ديكش

 .انشاهللا يشماره رو هم كه دار:ادبهم تلفن بزن خوبه؟با خنده ادامه د يمشكلت رو حل كن

 .مزاحمم شهيبله من هم:گفتم يشرمندگ با

 ...حال شما هم نيبا ا.حاج خانم ما خدمت برسند رگيد يد رضمن قرار شده تا دو هفته  يدار ارياخت-

 .بعد ياون مسئله باشد برا يموسو يآقا:گفتم.را برداشت كه برود فشيك.بود و حرفش را ادامه نداد ستادهيا

 ؟يبا بنده ندار يكار:ديخند.يسيفعال كه شما رئ.عجب باشه:را باال داد و گفت شيتعجب ابروها با

 .دينم برسونسالم به حاج خا ديلطف كرد-

 .خداحافظ.من منتظرم.فكر كن شتريب:كرد و گفت يمرا نگاه جانيبرگشت و جسم ب.در بود كينزد

 .خداحافظ:رفت و بعد از بسته شدن د رگفتم او

سالم به حاج .ديديواقعا زحمت كش ديلطف كرد يليخ ديخوش آمد:گفتنديو مادر م زيعمه و عز.آمد يبدرقه كردنش م يصدا
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بر باد رفته ام را مرور  يآرزوها.قدم برداشتنش با شكوه بود.لند شدم و پشت پنجره رفتنش را تماشا كردمب.ديخانم برسون

 يدانيآخ كه نم.به جان سروش بخورد تيدرد و بال.شوم تيقد و باال نيا ياآخ كه فد.كرديرا تار م رشيو اشك تصو كردميم

نفر مادرم بود كه در اتاقم را باز كرد و با  نياول.ز كرد و رفتتا در باغ را با رفتميقربان صدقه اش م.چقدر دوستت دارم

 داشت؟ يا جهيگفت؟نت ي؟چيشد كت يچ:ستاديسرم ا يپر از سوال باال يچشمان

 .نه:حرص و تحكم گفتم با

 .خسته شدم.خدا مرگمو برسون  يا.يخاك برم تا تو را راحت ش ريمن ز ياله.باز هم نه-

 .برو بابا.اه سرم رفتم:زدم داد

 .يريبه درك به جهنم نگو تا بم-

 .مه تاج جون صبر داشته باش فرصت الزمه:مادر را گرفت يعمه شانه ها.بودند ستادهيدر ا يجلو زيو عز عمه

 يبريم نيخودت را از ب.مه تاج خانم دييبفرما:شربت قند را دست مادر داد تا بخورد وانيقمر ل.رفت يحرف چيه يب زيعز

 !خانم نداره ياز كت يت كمواال حال شما هم دس!ها

 .ينگران يخوديب.يكنيخودت رو هالك م يدار يدست يتودست.بخدا گهيراست م:هم ادامه داد عمه

 رونيو او را ب.ستيرنگ به روت ن.بكن ياستراحت هيبرو  يپاشو پاشو تو هم خسته ا:عمه گفت.هق هق مادر بلند شد يصدا

 ميگل دستم مر مانيشب عروس خواستيچقدر دلم م.شديم يتداع ميبرا و صورت قشنگش كردميرا نگاه م ميمر يگلها.برد

بلند شوم و  خواستيدلم م.بودم ريس ياز زندگ.و خوراك افتاده بودم ورداز خ.بودم ريس.ناهار آوردند اما اشتها نداشتم.باشد

اما به .باشد يراه ديشا.ميگوب ديبا يكيبه  يبقول مهد.كباري ونيش كباريمرگ .اما به كجا؟فكر فرار تكانم داد.فرار كنم

فقط .من كه مادر نبود ؟مادريمادراما چه .نديگويبه مادرشان م.گفتنديدردها را همه به محرم رازشان م نيم؟ايبگو يك ؟بهيك

داشت كه  يتيچه اهم گريد.روديپولش از پارو باال م.است يعروس فالن يكت ديهمه بود كه بگو شيفكر قمپز در كردن پ

مادر !نه ايآدم هست !نه ايدرد و غم سنگ صبور دخترش هست  يتو!نه ايه؟شب سرش كنار دخترش است ن اياست  اشيع

 ديبا.نه از همه بهتر همان مادر بود.مردميداشتم م گريد يول.چشمش دنبال طال بود و آب و علف.بوداندازه  نيمن عقلش بهم

دست به قلم  عيسر.شده بود اديام ز يانرژ.سمينامه بنوگرفتم  ميم؟تصميچطور بگو يول.تاوان پس بدهد.بفهمد و درد بكشد
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 وانيل.بعدازظهر بود كه به اتاقم آمد.انتظار آمدنش نشستم هو ب.بالشم گذاشتم ريز.ازيتا پ رياز س.را نوشتم زيشدم و همه چ

 كي شيكه برا يتنها دختر.بودم زشيهمه چ.كردينشست و خوردن مرا نظاره م يمهد يصندل يبه دستم داد و رو يا وهيابم

 يسرهاپ يدلش برا شهيآخر خودش پسر نداشت و هم.يپسر كاكل زر كيعروسش كند نوه دار شود آنهم .ارزو داشت ايدن

 .دارد يكه هر مادر ييآرزو كيبازار برود و خالصه هزار و  ديخر.بخرد هيزيجه خواستيدلش م.رفتيو آن ضعف م نيا

با دست .شد ياز گوشه چشمانم جار ميبه گونه اش چسباند دوباره اشكهاو  ديدستانش گرفت و بوس انيراستم را م دست

 يخنده .داديو اشك امانش نم فشرديرا بر هم م شيو لبها ديلرزيو خودش هم چانه اش م كرديرا پاك م مياشكها گرشيد

 ديفهمياگر م.دستش بدهم نامه را Ĥمديدلم نم.بر هم گذاشتم و باز كردم دييرا به نشانه تا ميها؟پلكها يبهتر شد:كرد يتلخ

 !باداباد.باالخره دادم يشد؟وليبه پا م كرد؟خونيجهنم به پا م

 ه؟يچ نيا:گفت

 .از تعجب بلند شد و رفت ينامه را گرفت و با اخم دميخند.دختر هيدرد و دل -

تخت  يرو.داشتم يبحالت عص.ديرسيداشت به لبم م د؟جانميگويو چه م كنديكه مادرم چه م دميكشيانتظار م.در دلم نبود دل

از اضطراب درون ساق .داشته باشد يآنكه تمام يب كندميپوست لبم را م.را در شكم جمع كرده بودم مينشسته بودم و زانوها

مادرم چنان با خشم در را باز كرد كه .كه انتظارم به سر آمد دينكش يساعت بعر.تابستان سردم بود يچله .ديلرزيم ميپاها

چشمانش .با تو هستم دختر:را بلند كرد شيصدا.كردميم ه؟نگاهشيچ اتيچرند نيا:طرفم گرفتنامه را ب.تكان خوردم

 .زديم رونيو داشت چشمانش از حدقه ب دادنديرا فشار م شيانگار گلو.گشاد شده بود

 .به صورتم پرت كرد نباريرا ا نامه

 !نميحرف بزن بب يكرد يچه غلط-

دسته گل آقا  نيا:دادمينامه را باال بردم و تكان م.را زدم مياما حرفها.دادينم نماما هيگر.ديلرزيدستانم م.را برداشتم نامه

 برو برو.دامادت بشه يكرديبه شاخ شمشادت بگو كه آرزو م ؟برويگيچرا بمن م.غلط اونه نه من نيا.سروشته

 !نحستو يخفه شو ببر اون صدا:به صورتم زد يمحكم يليكه مادر س گفتميو م زدميم داد

 نيبب.يرو انتخاب كرد يخوب كس.بكشه ديمثل من با يحقمه دختر احمق.هم بزن نطرفيا ايآره ب:ا چرخاندم و گفتمر صورتم
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من  يليخ.بكش مادر ؟زجريحاال راحت شد ؟خوبيدردمو بفهم يخواستيمگه نم!داره ييخواهرت چه پسر آقا

 ...يليخ.سوختم

شال و كاله كرد و راه .ديد شد و به سرعت برق لباس پوشبلن.خفه شو گميم:داد زد.دو دستش گرفته بود انيرا م سرش

 كجا؟:داد زدم.افتاد

 يب يپسره  يا:كرديبا خودش زمزمه م.رنگش مثل لبو سرخ بود.جمع شده بود ديدور لبش كف سف.بود دهياوج خشم رس به

 ...ايحيب يا.آبرو تف به روت

 يخونه :و گفت ديرا كش فشيك پياما باالخره ز.بود دنبال چه دانمينم.گشتيرا م فشيكجا؟داشت درون ك:گفتم دوباره

 .و رفت.ناموس يب شرفيخونه اون ب.خالت

 شده؟ يعمه چ:ما باال آمد ياز سر و صدا يعمه مهناز با نگران.ديلرزيتمام بدنم م.كردم يچه غلط يوا.به در خشك شد نگاهم

 .نگرانم بود يچيه:گفتم

 رفت؟ كجا.جواب منم نداد.بود يعصبان يليمادرت خ-

 .دونمينم يچيه دونمينم-

به  مينس.باال آوردم كباريحالم بد بود آنقدر كه .بود ستادهيزمان ا.گذشتنديساعتها چقدر كند م.مرا تنها گذاشت و رفت عمه

و  نديايصداقت ب يآقا يفردا قرار بود خانواده .باغ نبودم ياما من تو.زديو لباس تازه اش حرف م رياز ام.نشسته بود نميبال

 ندازنديخوران را اگر قسمت شد ب ينيريو ش يكنند و پس فردا هم جشن نامزد روشنرا  يو عقد و عروس هيمهر فيتكل

شانه  مينس.منهم شده بودم قوزباالقوز يشلوغ نيدر ا.باال هم زنانه يمردانه بود و طبقه  نييپا يطبقه .طبقه نيجا در هم نيهم

 .ديآشفته ام را شانه كش يآورد و موها

 .فرو كرد ميرا در موها ميمر ياز گلها يكيعطر زد و  نبم

 !يكم شكل آدما شد كي.برگشته بود ايات از دن افهيواقعا ق.يكت شيآخ-

 .كردميمات زده ها نگاهش م مثل

 حالت خوبه؟ يكت-
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 .بودم رهيسكوت به چشمانش خ در

 !داره يآخ جون چه مزه ا.ميامروز فرداست كه چلو كباب مردنت رو بخور يكت-

 ييفاصله صد بار دستشو نيدر ا ديشا.تا وقت شام كنارم ماند مينس.كردميمن صم و بكم نگاهش م گفتيو هر چه م ديخنديم

 .ديلرزيتلفن تمام بدنم م ايرفتم با هر صدا زنگ در 

ر ه.در را بست.بدهد يبه كس يحيتوض نيكوچكتر خواستيراست به اتاقش رفت و نم كي.شب بود كه مادر آمد 1 1ساعت

 ينم ييچند ضربه به در زدم اما در قفل بود و صدا.از جا بلند شدم و به اتاقش رفتم.امديبه سراغم ن دميچه انتظار كش

 ...ديشا.خواب بود ديشا.آمد

 گريد.ديكش هيچند ثان.آمد ينم ييصدا چيه.مامان مامان:صورتم را به در چسباندم و آهسته گفتم.كردميم ديچه با دانمينم

بود  دهيپر شيرنگ و رو.در چهارچوب قرار گرفت دهيخم يبا قامت.و در باز شد ديچرخ رهيكه دستگ گشتميم برمداشت ديناام

 .تو ايب:گفت يحاليبا ب.چشمانش متورم و قرمز بود.كردميبود كه فكر م يزيو درمانده تر از آن چ

 يبه صورت جوان و غمزده  يو نگاهسرش را بلند كرد .دستش بود انيسرش م.تخت نشست يدر را بست و لبه .رفتم داخل

 خدا چه كنم؟ يا داديداد ب يا:من كرد و گفت

بود گذاشتم و تكانش  زانيتخت آو يكه از لبه  شيپا يدستم را رو.دو زانو نشستم شيپا نييپا نيزم يتعجب رو با

 .شد؟مستاصل بود يمامان چ:دادم

جان از اونوقت تا حاال فقط دارم حرف  يكت:اش چسباند هنيدست مرا گرفت و به س.شينه راه پ مينه راه پس دار يچيه-

دلم .طلبكار هم بودند.نداشت يا جهيپسر رو خوردم خاله ت هم بدتر از اون نت نيچرا گول ا دونمينم.اشتباه كردم.زنميم

 ميهم بكنكم قهر  هياگه .ستين يچاره ا.آوردم يسروش رو در م يدستهام چشما نيو با هم گشتيزمان به عقب برم خواديم

 هي دهيتا مهرداد نفهم ايزودتر ب يدونيكوتاه اومدم و گفتم خواهر هر طور صالح م.ممكنه برند و پشت سرشون هم نگاه نكنند

دو دستش  انيصورتم را م.ستين ياما چاره ا.سخته يليخ دونميم.قبول كردند.بروند يسر خونه و زندگ نايو ا ميعقد بخون

 زيهمه چ گريد!ها خدا بزرگه يمادر غصه نخور:گفت يحاليب يو ب ديام را بوس يشانيپ.كردينگاه م رهيخ رهيگرفت و مرا خ

 يم ياديز يشدم سر و صدا داريظهر ب كيفردا نزد.به سروش تعلق داشتم ييچون و چرا چيه يرقم خورده بود و من ب
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 يبنظر م دهيصورتم كش.قرمز بودرفتم چشمانم پف كرده و  نهيآ يجلو.همه در تكاپو بودند.ودب يبعله بران خصوص.آمد

نبود و همه تخم مرغ  يناهار هم خبر يآنروز آنقدر كار بود كه حت.همه در رفت و آمد بودند دميبه باغ سرك كش.آمد

 .كردنديهم م فيخوردند و از خوردش ك

بدانم دور و برم چه  واستخيحوصله بودم كه دلم نم يو ب يعصب نقدريا.ديايداماد ب يهمه منتظر بودند تا خانواده  بعدازظهر

 .دميدو تا قرص آرامبخش را با هم خوردم و خواب.گذرديم

انشاهللا .سرت ريدست راستم ز يپاشو كت:بالشم كرد  ريدستش را ز.با سر و صدا به سراغم اومد ميشام بود كه نس يبرا

 .شديقند در دلش آب م.يعروس بش

چه بو و .بود يچلو خورشت قرمه سبز.تخت گذاشت نييشام را پا ينيس.آمد يهنوز هم خوابم م.را بزور باز كردم چشمانم

چند لقمه خوردم تازه چشمم باز .باز شد ميواقعا بد از چند روز اشتها.خوردن كنارش بود يبشقاب هم سبز كي.داشت يعطر

 اسفناج؟ ايعلف خوبه :گفت مينس.شد

 شد؟ يچه خبر چ:و گفتم دميخند

و ادا اصول در  كرديآهنگ زمزمه م.ستاديا نهيآ يبه سر و گردنش داد و جلو يقر ؟ويايب يخواستي؟ميبدون يمشتاق يليا خ-

 .آورد يم

 .بعد بگو نيحال منو بب:دهان پر گفتم با

 ره؟ينم نييچته لقمه درسته از گلوت پا-

 !داده ادتينكنه آقاتون .يبدجنس شد يليخ-

 .چرا كه نه آقا نگو بگو باقلوا-

 .نرفته ادتي دنيچه عجب پس خند:فتگ مينس.خنده ريزدم ز يپق

 نه حاال چه خبر؟:خوردم و ادامه دادم ياب وانيل

 چطوره؟:دستش را به طرفم دراز كرد.آوردن دختره عمه تو بردن رينان و پن-

 .خوران براهه ينيريپس فردا جشن ش.خدا شانس بده.مباركه:و گفتم دميكش يدست.واقعا قشنگ بود.لنگه النگو بود دو
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 .ديبعله شما هم دعوت دار:فتناز گ با

 .اصال حالشو ندارم مينه نس-

 .حاال بگو چقدر مهر كردند:دوباره گفت.زدم يلبخند.نه من و نه تو گهيد يايبه خدا اگه ن:تخت نشست ياخم لبه  با

 م؟؟يچقدر نس:گفتم.زده شدم ذوق

 .و قهقهه زد.دممن قبول نكر يمهر كنند ول شتريالبته اصرار كردند ب.ناقابل يتا سكه  500-

 .رفتيبخت م يچه با وقار و متانت به خانه .خوردميم حسرت

سربه سرم گذاشت و  يكساعتي ميخالصه آنشب نس...نكهيسر بود چه رسد به ا يليهم از سروش خ ينطوريهم مينس شوهر

 .ادمرا از دست د يو قشنگ نيريچه لحظات ش نميبيآورم م يم ديحاال كه با.بود يچه روز قشنگ.بعد رفت

به مشامم  قوانيل ريبا پن ينان سنگك خاش خاش يبو.صبحانه آورده بود ميمادر برا.شدم داريب يجاروبرق يبا صدا صبح

 .بخور يزيچ هيبلند شو  يكت:زديم

 !اتاقت دم كرده يچقدر هوا شيآخ:را باز كرد و پرده ها را كنار زد وانيمادر در ا.خوردم يتخت نشستم و كم يرو

هم كمكش برو .از تو توقع داره مينس.خودت بكش يبه سر و رو يدست هي يكت يراست:كه گفت كرديجور م را جمع و ينيس

 .ستيخوب ن افهيق نيهمه با ا يهم جلو

 .دنديكشيانتظار شستن را م نييپا وانيا يجلو وهيم يصندوقها!چه خبر بود.آمدم وانيمالفه را كنار زدم و به ا يحوصلگيب با

 يوانت نيدر باغ باز شد و ماش.آمدند يباغ بودند و داشتند بطرف ساختمان م ي انهيو مادرش هم م هيهان ملوك و راحله و عمه

 .وارد شد و پارك كرد

كارگرها شروع .شرت رنگ و رو رفته كه بتن داشتند يو ت يگشاد كرد يبود با دو كارگر با شلوارها يو صندل زيوانت م بار

را  وانميا نييجلوتر رفتم و پا.نداشتم يكاف ديد.داديها و آقاجون هم فقط دستور م يو صندل زهايكردن م يكردند به خال

 يزيرسم و رسومات چ نياز ا.اجاق زده بودند پس شام هم بود باغ ي انهيسمت راست ساختمان م.دميسرك را كش

 .ارد شدندو هيكه در اتاق باز شد و راحله و هان كرديدر فكر بودم و پرنده ها را تماشا م.دانستمينم

 ؟يسالم تنبل خانم هنوز خواب-
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 .حالم و كسل يب يكم هينه -

 مينس.واقعا كه چقدر همه سرحال و شنگول بودند.دنديو خند.شودينوبت شما هم م.صبر كن جانم.يبابا از حاال حسود يا-

بلند شو :راحله گفت.متختم نشست يرو.آنقدر خوشرو و با اخالق بود كه دل همه را بدست آورده بود.بود زيهمه عز يبرا

 .ميبر

 .من حوصله ندارم.دينه بچه ها شما بر:گفتم يحوصلگيب با

تخت نشسته بودم بغل كردند و بلندم  يبطرفم آمدند و مرا كه چهار زانو رو م؟ويما بدون تو كجا بر.ا ا د نشد:گفت هيهان

 .كردند

 .ديافتم نكن يا ا االن م:زدم داد

تر از  فيسر ك.ديبچه ها تو رو خدا بس كن ديولم كن:زدميهر چه داد م.بردند رونيآوازخوان مرا ب ام گرفته بود و آنها خنده

خوب باشه خودم  يليخ:پله ها گفتم ي انهيخالصه م.بود زيعز ايهم دستور عمه مهناز  ديشا.آن بودند كه مرا رها كنند و بروند

 .اميم

 م؟ياعتماد كن د؟بهشيگيم يچ سيرئ:به راحله گفت هيهان

 .ميافت يو هر سه م شهيوگرنه االن از دستم ول م ميبهتره اعتماد كن:گفت راحله

تا بناگوش  ششيچشمش كه بمن افتاد ن زيعز.داشت يتازگ ميخانه برا يبعد از ده روز فضا.ميآمد نييپا يخنده و شوخ با

 !بود زترياز همه عز ميپس نس!به به چه عجب:باز شد و گفت

 ياله:بعد هم چند اسكناس در آورد و دور سرم چرخاند.صورتم يتو كرديو فوت م خوانديورد م.مددوان دوان بطرفم آ قمر

 .زد يدار يدستم داد و لبخند معن يفنجان چا كيمادر .شكر بر چشم بد لعنت

 يها ينيريعمه ملوك ش.ديچيم لياست يو عمه مهناز درون ظرفها شستيرا قمر م وهيم.جا را آب و جارو كرده بودند همه

رفت قمر جان بپر از سر كوچه چند جعبه  ادمي يوا يا:به قمر گفت زيعز.زديم يگل سرخ ينيچ يقابها يرا تو يدانمارك

 .بخر يدستمال كاغذ

 .و رفت.رمياالن م نيخانم هم زيچشم عز-
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 يو رو كرديبودند خشك م ييدر كنار خود داشتند و لب طال يشسته شده را كه هر كدام گل سرخ يها يدست شيهم پ مادر

سر  يچادرش را رو يلبه  ديمرا مستاصل د يوقت هيچادر سر كردند و هان عيهمه سر.آقاجون آمد اهللاي ااهللاي يصدا.ديچيهم م

 يا شهيش يزهايمخمل قرمز داشتند وم يها را كه تشك و پشت يصندل هاكارگر.ميچادر رفت كي ريمن انداخت و هر دو ز

نقره  يو رز قرمز را باز كرده بود و در گلدانها ديسف خكيراحله دسته گل م.كه رفتند دينكش يربع ساعت.را باال بردند يدود

هم نمكدانها  زيعز.قرمز  رز كيو  ديسف خكيم كيدر هر گلدان .شده بود نييتز روزهيف نيبا چند نگ شانيكه رو گذاشتيم

 .گذاشتيعمه مهناز م يو جفت جفت جلو كرديرا نمك م

 اد؟يم يخانم ك اليمامان سه:گفت گرفتيرا م شياب موها كهيحال از حمام آمد و در مينس

 .انيچون مهمونا زودتر م.تو زودتر آماده شو يول 4ساعت :بود و مشغول كار خودش گفت نييمهناز كه سرش پا عمه

 امروز چه خبره؟:گفتم هيهان به

 .ديو خند.خدمت آقا داماد رنيد هم عروس خانم مبع.خورنيو شام م انيبعد هم مردا م.و بنداندازونه انيخانمها م 7تا  4از -

 نشه؟ رين؟ديندار يدخترا شما كار:كرد هيرو به راحله و هان زيعز بعد

 .حاال كو تا بعدازظهر زينه عز:دو گفتند هر

بلند شدم و دكمه در باز كن را .زحمت باز كن يقربونت برم عمه اون در رو ب يوا:عمه ملوك گفت.زنگ در بلند شد يصدا

 انيچادر كه دستش بود نما ريپنهان شده ز رهيساختمان را باز كرد چادرش از سرش افتاد و دا يتا در ورود.قمر بود.دمز

 .شكفت شخنده ا زيعز.باال گرفت و شروع كرد به زدن.شد

 !زن؟خدا نكشتت قمر هيچ گهيد نيا-

 !شهينم زايچ نيبدون ا يخانم عروس زيوا عز-

 زيعز.كرديرا پاك م شياش گرفت و با پشت دست اشكها هيعمه مهناز گر.زدنديدست م هيبق.ددايو راحله هم قر م زديم او

 !يآورد ريوقت گ يشاد نهمهيا يخوبه تو ام تو:گفت

هم كه از آلمان آورده بودم  يشانه كرد و لباس يرا حساب ميمادر موها.بود كه كارها تمام شد 2و ساعت  ميناهار خورد خالصه

 كرديمادر صورت جوان و معصوم مرا نگاه م.ديدرخشيم دميداشت و پوست سف يبا چشمانم هماهنگ.بود يا روزهيف.تن كردم
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راحله قد بلندتر و .گونه هاش روان شد يرو شياشكها كرديم ميو همانطور كه از دور تماشا كرديام را برانداز م ييبايو ز

 .كرپ يزرشكبلوز و شلوار  هيبود و هان دهيپوش ديكت و دامن سف.توپرتر بود

 خوبه؟ يكت-

 ن؟يشد يراض.نيآره هر دو ماه شد:گفتم.چقدر ذوق و شوق داشتند.كردمينگاهشان م يسرد با

 .ميو همه با هم قهقهه زد.نه بابا راه افتاده:به راحله گفت هيهان

ر خودش را عط يبو چكسيانقدر عطر زده بودند كه ه.همه سرتاپا غرق طال و جواهر بودند زيمهناز عمه ملوك عز عمه

 ينيريها و ش وهيم.بود ييايچه برو ب.كرده بودند شيهفت قلم ارا هيو بق زيشوهر دار مثل عمه و عز يخانما. دادينم صيتشخ

 رونيكه باالخره عروس خانم از اتاقش ب ميهمه در سالن باال بود.ديكشيرا م هابلور شربت البالو انتظار مهمان يها و پارچ ها

به آن  يدامن فنر كيو  شديرنگش كه از باال لخت بود و تا كمر تنگ م يلباس نبات.ه ها شده بودفرشت نيع.خشكم زد.آمد

 يالبال.آمد يبنظر م لندتررا پشت سر جمع كرده بود و گردنش ب شيموها.او را كامال عوض كرده بود.متصل شده بود

 شيبايكه با لبخند ز زميعز يو مهد دميديس مخودم را در آن لبا.بود رينظيواقعا ب.كار شده بود ميمر يتك گلها شيموها

 يكمكم كن اگر تو بخواه ايخدا.را فراموش كنم يمهد توانستمينم.نبود ينه شدن.كرديم يدست در دست من مرا همراه

 كيبود و  دهياش را پوش يلباس گلدار و مهمان.زجر نكشم قمر هم آمد نقدريكن تا ا رونيدلم ب زمهرش را ا ايخدا.شوديم

هر كدام .به به و چه چه بلند شد يصدا.آمدند يكي يكيداماد  يلهايزنگ در بلند شد و فام يصدا.هم سرش بود ديسف چارقد

مجلس نشسته بود و به  يهم باال زيعز.گفتنديم دهقسمت ش يو بعد هم ماشاهللا چه جواهر كردنديورانداز م يرا كل مينس

 .شما باشد مبارك.چشمتان قشنگ است:داديسر تكان م ديينشانه تا

 يل يل ينقل و پول در آورد و با صدا سهيك فشياز ك ديرا د ميتا نس.بود دهيبه خودش رس ياو هم كل.ديداماد از راه رس مادر

قمر خانم :رو به قمر كرد!يشد يقربونت برم عروس گلم چ:ديرا بوس ميبعد هم جلو رفت و نس.ديپاش ميسر نس يباال يل يل

 .و دود كن اريخدا اسپند ب روش نكردم تو دستت بشم تا خودم چشم يفدا

 .به چشم يا:بشكن زنان راه افتاد ديرا مناسب د تيهم موقع قمر

خانم بندانداز بود و اصالح  اليسه.خوانديو مبارك باد م زديم رهيقمر پشت سرش دا.خانم هم آمد اليمهمانها سه انيم
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زنها .الحق هم خوش دست بود.دارديهنرمندانه ابرو بر م قدرنيا نيهم ينقاش است و برا گفتنديم.ماهر بود اريبس.كرديم

نشست و با  مينس يجلو شيخانم با قد بلند و صورت غرق ارا اليسه.دندرا گرفته بو ميو دخترها هم دور نس زدنديدست م

 ياله:گفتيو م ديماليرا م شيسرش شانه ها يشده بود و عمه هم باال ريسراز مينس ياشك از چشمها.بسم اهللا شروع كرد

 .جون اليتو رو خدا آرومتر كار كن سه.بچه م رهيدلش داره ضعف م يوا.برات رميبم

 ديديمگه نشن.هر كس طاووس خواهد جور هندوستان كشد:گفتيو م داديبه گردنش م يخانم هم با خنده و ناز قر اليسه

 .ديو خوشگلم كن ديبكش

به افتخار :خانم گفت اليعروس چسباند و سه يشانيپ يرا رو ير ازادسكه تمام بها كيجلو آمد و  ميكار مادر شوهر نس انهيم

 ...مادر داماد

اش  رهيقمر هم دست بردا دا.ختنديريخانم پول م اليدرون دامن سه هيو عمه ملوك و بق زيعز.كل زدند و دست زدند همه

 .گفتياز تمام خاطراتش م ايو گو خوانديم يميقد يشعرها.خوانديو م زديم.نبود

در  زميمادر و عز دميهمه آمده بودند كه د بايتقر.شربت بود يخال مهين اي يخال يوانهايو ل وهيپر از پوست م زهايم يرو

 ديكوب ميمادر با دست به بازو.ماندم يصندل يرو خكوبيم.وا رفتم.كردند يكنارم بلند شدند و شروع به سالم و احوالپرس

 بود يحواست كجاست؟مادر آقا مهد يعني

بلند شدم تا سالم كنم كه جلو آمد و دستش را دور گردنم انداخت و هر دو طرف  ارياخت يو مادرم كه گذشت ب زيعز از

 .شده مه تاج خانم خدا ببخشدش يهزار ماشاهللا چه عروسك:ديصورتم را محكم بوس

كت و .و پر يميقدكرده بود  زانيهم به خودش آو ينيسنگ يچه طالها.ديديرا نم ييچشمم جا يوا.كنار من نشست همانجا

 ميدستها.با وقارتر و با جذبه تر از روز اش پزان بود.شده بود يبود كه پارچه اش دست دوز دهيپوش يدامن مشك

دستانم .ختيبر سرم ر زيدوباره همه چ.داده بود چروكو  نيكه گذر زمان چ.بود ينگاهش همان چشمان مهد.ديلرزيم

 ؟يكرد خيچقدر  يوا:پوست كنده را به دستم بدهد متوجه شد ي وهيمادر خواست م يآنقدر سرد بود كه وقت

 .ستين يزينه چ:گفتم

باز هم انقدر  نهمهياما با ا.خانمها كمتر شد يبه دستور حاج صادق سر و صدا.آمدند يكي يكيغروب بود كه مردها  كينزد
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 .ماند يعروس يمراسم كامل برااما .آقا آوردند و در خانه خطبه عقد را خواندند.ديرسيشلوغ بود كه صدا به صدا نم

داماد باال .زديرا م هيزيدلش شور جه چارهيعجله داشتند اما عمه مهناز ب يليداماد خ يخانواده .دو ماه بعد شد يعروس خيتار

 دنيو عفت و پوشش بود كه با د ايآنقدر در ح.اراسته و با غرور هر چه تمامتر نشسته بود مينس.هل هله بلند شد يصدا.آمد

در  بشيرا از ج يجعبه ا.بود ريكنارش نشست او هم سر بز ريام.همه متوجه شدند كه ديكشيچنان سرخ شد و خجالت م ريام

پت .در جعبه را گشود و انگشتر را در آورد.شد زيهمه ت يچشمها.بود كه روكش مخمل سبز داشت يانگشتر يجعبه ا.آورد

چشم حسادت همه .ديدرخشيدستش م يتو ديمثل خورش.باگت كار شده بود ينهاينگ فيدو رد شيو پهن بود و رو

 هيهان.او مطابقت داشته ي قهيكامال با سل ريخوشش آمده و انتخاب ام هيآن بود كه از هد ينشانه .زد يلبخند مينس.ديترك

 چه پسره با نمكه نه؟:كنار گوشم خم شد و گفت.بود ستادهيپشت سرم ا

 .انيآره به هم م:و گفتم دميخند

و مادر داماد هم  انداختنديعكس م.است خدا حفظش كند ييچه داماد تو دل برو:گفتنديرم هم به عمه مهناز مپد يها خاله

گل درشت  يخانمها همه با چادرها.واقعا سنگ تمام گذاشتند.شدينم نيبهتر از ا.به گردن عروس بست ييطال زير نهيس

انداختند هنوز از  يحاال محرم شده بودند باز با چادر عكس مهم كه  هنازو عمه م زيعز يدورتا دور نشسته بودند حت ياصفهان

 .دنديكشيخجالت م ريام

مجمسه عروس و داماد گذاشته بودند باال  يمراسم نيچن يكهايك يمثل همه  شيرا كه رو يرنگ يدو طبقه صورت كيك

حاج اقا خدا مرگم بده شما :فتمادر داماد خنده كنان گ.عروس و داماد گذاشت يخود حاج صادق آن را آورد و جلو.آوردند

 د؟يديچرا زحمت كش

 ميسكه تمام د رآورد و به نس كي بشياز ج.و با داماد دست داد ديرا بوس مينس يشانيكه كامال سرحال بود پ آقاجون

 .عكس انداختند و او رفت.داد

باقال پلو با  سيد كي زيهر م يرو.از اتاق خوابها رفتند و در آنجا با هم شام خوردند يكيبه  ريو ام مينس.دنديرا كش شام

من  يبرا يمادر مهد.همه مشغول خوردن شدند.گذاشتنديزرك پلو با مرغ به اضافه ساالد و ژله و نوشابه م سيد كيگوشت 

: هم به زبان امد و گفت زيان قدر مرا نگاه كرد كه تا اخر شب عز. رفت يم امقربان صدقه . كرد ياصرار م. ديكش يغذا م
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 ....خوشش اومده يبدجور از كت يمهدمادر اقا 

 كيداماد هم رفت و . ميمهمان ها همه رفته بودند و ما هم خسته و كوفته بود. تمام نشده بود كه به اتاقم پناه بردم حرفش

 .دلش را خانه حاج صادق گذاشت ايدن

چه . چقدر هم به فكر من بود حتما. حتما امشب او هم امده بود. كردم يفكر م يبودم و به مهد دهيتختم دراز كش يرو

چند روز  ميمر يگل ها. طرف و درد عشق بدتر كيغم سروش . ختيدوباره فرو ر مياشك ها. خودش بافته يبرا يياهايرو

كه  يجمله ا اديبه . افتادم نشيريلبخند ش اديچشمان بسته به  او ب دميگل ها كش يرو يدست. شده بودند دهيپالس ششيپ

 گريبار د كينامه اش را برداشتم و . تنگ شده بود شياخ چقدر دلم برا. ميشو ياج خانم مزاحم مروزها با ح نيگفت هم

 .سوختم ياتش گرفتم و م. خواندم

موضوع . اديب گهيپدرت قراره تا چند روز د: ناهار مادر امد و گفت يبرا. دميفردا تا ظهر خواب. خوابم برد يك دمينفهم

 .كرد خيكه ناهار  ميبلند شو بر. ادي يهم م نيهم يبرا .گفتم شيتو رو هم برا يخواستگار

 رييچقدر تغ. لحظه نشناختمش كي. گفت يم ريدر اشپزخانه داشت از ام مينس. تمام بود مهيو كاهرا ن ختهيجا به هم ر همه

: فم دراز كرددستش را به طر مينس. چند لقمه خوردم ديرس يبزرگتر به نظر م كيبار يبا ابروها يچشمان درشت. كرده بود

 انگشترم قشنگه؟ يكت

خان  ريكه ام يزيمعلومه، چ: زدم يلبخند. و حسرت بخورم نميخواست من هم بب يفقط م. به سوال كردن نداشت يازين

 . شه يبخره بد نم

 .سرمست بود. كرد و قهقهه زد فيك مينس

 . استاق ريام. خانم با شما كار دارند مينس: زنگ زد و راحله برداشت و گفت تلفن

 .آمد ييو ابرو چشم

گفت و عمه مهناز هم  ياز نجابت داماد م زيعز. شانياز گفتگوها شان،ياز جواهرها. كرد يم فيداماد تعر يها لياز فام قمر

 درست كنم؟ هيمن دو ماهه جهز يچطور. خدا به دادمون برسه: عمه گفت. برد يكرد و لذت م يم دييتا

 !گهيكوحاال تا دو ماه د. شه يجفت و جور م زيچ همه. ريبابا، سخت نگ يا: گفت زيعز
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. سمج و پرو پا قرص دارم يبود كه من خواستگار دهيفقط شن. خوشحال تر از قبل بود. چهار روز گذشت و پدرم امد سه

هد و تع چيه يخواست كه پسرش ب يو او از خدا م ميشده بود زانيما به او او نكهيغافل از ا. كه دست بردار نبود يخواستگار

 يطبق معمول رو. امدندين رونيب يمادر، پدرم را به اتاقش برد و چند ساعت. ازاد شود ده،يحاال كه به مراد دلش رس يتيمسئول

 رونيفكر از اتاق ب يپدر تو. نشسته بودم عيكه قرار است به سالخ خانه برود، مط يكرد و من هم مثل گوسفند يمخش كار م

 وانيا يبعدازظهر اقاجون هم امد و همه رو. خوشحال است يليكرد خ يوانمود م ديانگار با. زد يلبخند م ديد يمرا كه م. امد

گوشه تخت نشسته بودم و ارنج ها را .ميخورد يو م ميكرد يم يخنك و قرمز وقت را سپر يو با هندوانه ا مينشسته بود

 ؟يخبر اومد يو بار چه خبر؟ چطور بكار : اقاجون رو به پدر گفت. بودم رهيگذاشته و به باغ خ ميزانوها يرو

 .ديخودتان خبر ندار. شماست يخونه  ياتفاقات تو. ديخبر يشما ب: زد و گفت يلبخند پدرم

هم دستش را چرخاند و كف دستش را  زيعز د؟يگو يچه م يعني. كرد و سرش را تكان داد زيبا تعجب به عز ينگاه اقاجون

 كدوم خبر؟: ن گفتاقاجو. دانم ينم يعنيبه زرف باال داد، 

 .خانم بره خونه بخت يبابا قراره كت: هندوانه دهانش را پر كرده بود، اما باز گفت نكهيبا ا. شد شتريخنده اش ب پدر

 م؟يخبر يكدوم بخت كه ما ب: كرد و گفت ياخم زيعز. حاج صادق گشاد شد چشم

 م؟يا بهيغر ما گهيحاال د. دست شما درد نكنه مه تا ج خانم: رو به مادر كرد بعد

 .ديو خند. هنوز نه باره و نه به داره. گفتن يزيچ هي. ستيحرفا ن نينه به خدا، ا: هول شد  مادر

 هست؟ يشازده ك نيحاال ا: بود گفت نييكرد و سرش پا يمقابلش را خرد م يدست شيكه قاچ هندواانه درون پ اقاجون

 .پسر خواهر مه تاج: چنگالش را به طرف مادرم گرفت پدر

 .خانم، خواهر بزرگش نويپسر م: گنگ نگاه كرد كه پدر دوباره گفت قاجونا

 .زد يتخت را رج م يرو مينگاهش گل. را به دندان باال گرفت نشييلب پا. درهم رفت ياقاجون خساب يها اخم

 هم خواسته؟ يكت: رو به مادر كرد زيعز

 .حرفه كيهنوز در حد . جون زيبگم عز يچ -

پدر . بلند شد و داخل رفت عياقاجون سر. داشتند يه معلوم بود اعتراض دارند، اما احترام مادر را نگه مهمه كز كردند ك چنان
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 :گفت زيبا تعجب به عز

 .دمقه يليخ. چه شه اقاجون

 .يچيه: اشاره كرد زيعز

بلند  اديداد و فر يكه صدا مينشسته بود داريما هنوز ب. پدر هم با تعجب داخل رفت. حرف نزن يعنيسرش را باال برد،  و

من هم به . مادر هم بلند شد. امد و لنگ لنگان داخل رفت نيياز تخت پا يتند زيعز. ميهمه به طرف داخل سالن برگشت. سد

اقاجون را كه روزنامه به دست، . تاج مبل گذاشته و خم شده بود يرا رو شيهابود و انج  ستادهيپدر پشت مبل ا. دنبالش

 نيحاال نوبت ا م،يديپسر، كم از دست خودت كش يفهم يتو نم: اقاجون با داد گفت. كرد يم مقابلش نشسته بود تماشا

 .دختره

. يديخونواده اش رو ند. يديپدر من، تو كه پسر رو ند: كرد با لحن ارام و مودبانه گفت يكه مالحظه قلب اقاجون را م پدر

 .يكن يخود م يقضاوت ب

 .يديند ينه جانم، تو كور بود. دميمن ند دم،يندمن : دياش كوب نهيچندبار به س اقاجون

خوب شد؟  د؟يبفرما، راحت شد: او شد، رو به اقاجون گفت يپدر كه متوجه ناراحت. ناراحت شد و از پله ها باال رفت مادرم

 .ديحاال درستش كن

بهتر از  ديده اش رو كه تو باخانوا يمت تاج خانم گل، تاج سر همه، ول. هيزندگ كيپسر من، اخه حرف : كرد يانيپادرم زيعز

 ...ميكه ما قبول كن ياورد ليهزار دل. مه تاج با همه اونا فرق داره يگفت ياول م يخودت روزها ادتهي. يما بشناس

 يدفعه من نم نياما ا. شه يباز داره تكرار م. خانم ديولش كن "وسط حرفش ديحرفش تمام نشده بود كه اقاجون پر هنوز

 .ستياونا ن كهيدختره ت نيا. زنه يجونش برق م يتو ايشرم و ح. خون ماست. از ماست يكت. ذارم

 .نشده يهنوز كه طور. قلبتون خرابه. دياقا تو رو خدا داد نزن: گفت زيعز

 .چهل سالشه هنوز عقل نداره. فهمه ينم. بگو نيبه ا: اورد نييپا زيرا به حرمت عز شيصدا اقاجون

كرد، رو  يبه اقاجون م ينگاه يانداخته بود و هر از گاه نييم گره زده بود و سرش را پارا در ه شيكه دستها يدر حال پدر

 .كرده و هم پولداره ليهم تحص. پسره هم خوبه. فهمم يبه خدا خوب م: گفت زيبه عز
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 كم داره؟ يمگه كت. بدبخت يگدا يا: با حرص گفت اقاجون

. ينعش من ، نعش من رد بش يمگه از رو. مهرداد حرف اخر نيبب: دياش كوب نهيرا بلند كرد و دوباره به س شيهم صدا باز

 .ستين يرياون تو بم يريتو بم نيا

گذاشتم و زار زار  شيپا يگرفتم و سرم را رو يلرزان اقاجون را م يخواست دست ها يدلم م. كرد يداشت خفه ام م بغض

حقارت  نيتن به ا ديبا ييچون و چرا چيبدون ه گري، ددانستند ياگر م يول. ميشد دردم را بگو يكاش م يا. كردم يم هيگر

پدر اخر . كردند يرا تماشا م زيبودند و از اشپزخانه همه چ ستادهيا وشعمه مهناز و قمر هم گ. شدم يدادم و خرد م يم

شسته  يف هامن هم به اشپزخانه رفتم تا ظر. اورديتا طبق معمول از دل مادر درب. شكست خورده بحث را ول كرد و باال رفت

 يرا كه برا يفنجان چا زيعز. شده بود نيسكوت سنگ. فكرم همه جا بود بجز اشپزخانه و دور و برم. قمر را خشك كنم

. به تو عالقه داره يلياقا خ. ها يريجان به دل نگ يكت: گفت يشگيبا متانت هم. بود برداشت و كنار من نشست ختهيخودش ر

 .پاكه يليقلبش خ يتلخه، ول يزبونش گاه

 .فهمم يم. ستميمن كه بچه ن زجون،ينه عز: گفتم

 .ميديبعد هم همه زود خواب. كرد ينگاه نم يگريكس به صورت د چيشام خوردند و ه يشب همه به سخت ان

 . بلند شد اديداد و فر يكردم كه باز صدا يمن هنوز داشتم اتاقم را جمع و جور م. رفت نييشد و پا داريصبح سرحال ب پدر

اخر پدر . مسئله من بودند  ريباز هم پدر و اقاجون درگ. دميسرك كش نييچه شده؟ به لبه نرده ها امدم و به پا گريد. ياو يا

 د؟يدار يبخواهد، اونوقت بازم حرف ياگر خود كت. ستيحرفا ن نياصال ا: اش را رها كرد و گفت يينها ريت

 .ديد يماها به خوردش مخواد، ش ياون پسر رو نم يخواد، كت ينم: داد زد اقاجون

 .ميپرس يباشه االن از خودش م: گفت پدر

 .ينيب يحاال م. كنه يپسره تف هم نم نيباشه، اگر نوه منه، به صدتا مثل ا: هم با حرص گفت اقاجون

 ...يكت ،يكن: با تحكم داد زد پدرم

دو  يرو. امدم يم نييپا ي؟ پله ها را به ارام...اخر چرا من. نبود يباوركردن. ديد يتار م ميچشم ها. ديلرز يم ديمثل ب بدنم

 د؟يداشت يبله با من كار: اخر، دستم به نرده ها بود كه به پدر گفتم يسه پله 
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 .اره اقاجون با تو كار داره -

 يدر دستش بود و دانه م حياو كه تسب. كرد يزبانم اصال حركت نم. بود دهيرنگ پر. حاج صادق چرخاندم يرا به سو نگاهم

خجالت نكش . ستيبگو اون در شان تو ن. يخوا يجان، به پدرت بگو كه پسرخاله ات رو نم ونيكتا: دياخت، با حرص پرساند

 .بگو. بابا

 ؟يخوا يمگه تو سروش رو نم ؟يچرا ساكت. حرف بزن: پدرم داد زد. انداختم نييرا پا سرم

كه من و مه تاج  نيا ؟يچ گهيحاال د د؟يديد: گفت يشحالپدرم با خو. بود نييرا به عالمت مثبت تكان دادم و چشمانم پا سرم

 .ميستين

 ؟يكن يدختر، تو با پسرخاله ات ازدواج م نمتيبب: مات و مبهوت گفت. خشكش زده بود اقاجون

 .پله ها را برگشتم. بله: گفتم. امد يم رونياز چاه ب ميصدا

 ...نيا. ات ندارهذ نيا. ستيبچه از خون من ن نيبه خدا ا: اتش گرفته بود اقاجان

 . ديپر يم نيياسپند باال و پا مثل

 .و اسمون جل يخدا بنده شناسه، پسره قرت. شترينه ب نه،يهم اقتتونيهمه ل. ديكرباس كيهمه تون سراپا  -

 ديرب يم يخودتون پ. ديصبر كن. داره يانتخاب هي يخوب، هر كس. دينگ. اقاجون بده: بود، با ارامش گفت دانيم روزيكه پ پدر

 .ديكه اشتباه كرد

 ....يول. ديخواهد بكن يدلتان م يهر كار. و زن و بچه ات يفهم ينه جانم، تو نم دم،يسپ يچه غلطا، من اشتباه كنم؟ با مو -

 نجايافتاد حق نداره ا يو اتفاق يپسره شد، هر مشكل نياگر زن ا يول: ميبرده بود كه من و مادر بشنو يرا به حد اعل شيصدا

 .اديب

 .خواه مالل ر،يخواه بنده گ. ميما گفت. نشان نيخط، ا نيا: ديكف دستش خط كش يرو دبع

 .به من و تو چه مربوط. بچه خودشونه. حرص نخور. تو رو خدا داد نزن يحاج: شربت قند را به دست حاج صادق داد زيعز

 .بگم ياخه چ. نكردم ديسف بياس يمن مو تو. فهمم يمن م. سوزه يچه كنم خانم، جگرم م -

 ، به منو تو چه؟ يچيه -
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. حرف، حرف شماست. دييمن شما زيپدر، همه چ: گفت د،يمال يرا م شيخواست اقاجان را ارام كند و شانه ها يكه م پدر

 ....يول

 خفه شم؟ يول ؟يچ يول -

 .دور از جون: لبشان را گاز گرفتند همه

 .دييفرما يم گهيد زيچ هيبگم، شما  يمن هر چ. نداره دهينه بابا، فا: گفت پدر

 .يبرو پسر، برو، خر خودت -

خدا مرگت بدهد . دختره احمق يا. حجت تمام شده بود گريو بعد از جواب مثبت من، د. امديپا داشتف پدر كوتاه ن كي مرغ

 .گرمش بزند نيخدا به زم. كند شيابرو يخدا ب. خدا سروش را لعنت كند. ينداشت يزيجز دردسر چ. كه همه راحت شوند

اخر . كردم هيگر يها يبه اتاقم رفتم و ها. داد يم ريگ يگريبه د يهر كس. بودند يبه بازار رفت و همه در خانه عصب آقاجون

 نجايچرا ا: گفتم. يخواستگار نديايب نيشب مادر امد و گفت فردا قرار است خاله و شوهرش و سروش رسما منزل مامان مه

 نه؟

 .و از اتاقم رفت. بس كن دختر: كرد يچشم غره ا مادر

. اضطراب داشتم. ميو به اتفاق پدر و مادر راه افتاد ميبعدازظهر بود كه حاضر شد. دميد يبودم و كابوس م شانيصبح پر تا

باالخره . شدم يم وانهيداشتم د. تو بزنند ينكند سر هر مسئله ا. نكند خوارم كنند. اورديب انيبه م ينكند خاله با سروش حرف

 يليخ. مبارك باشد: گفت يو م ديخند يهم بود، م يخاله مهر. از پدر كرد يگرم ييراين پذيو مامان مه ميرفت باال. ميديرس

 .ديدون يهمو بهتر م كيو پ كيباالخره ج. ديوصلت كرد يخوب شد كه با خود

مثل . ودتر بهترهر چه ز. فروخت يداشت جنس بنجل شده اش را م. به هر حال غرور و عزتش خرد شده بود. كسل بود مادر

غم ما . بود ريدلگ نيخانه مامان مه يفضا. اندازند يهمه زودتر در سطل اشغال م. داد يتعفن م يبودم كه بو يا دهيگند وهيم

 يمنزل حاج صادق برا. ينيريبشقاب ش كيبود و  زيم يرو وهيكاسه م كي. رفتگ يان دامن زده بود و دل م يريهم بر دلگ

پدر با . دقت و احترام تيو در نها ،ينيو چ ستاليظروف كر نيبا بهتر ييرايپذ نيبهتر. بود ييايبچه برو  مينس يخواستگار

 يهم طبق معمول شلوار ل يمهر لهخا. كرد يبود صحبت م دهيپوش يكوتاه و دامن مشك نياست ديبلوز سف كيكه  نيمامان مه
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 ياصال به دخترها نم. چقدر شكسته شده بود. بسته بوداش را از پشت  يمشك يموها. شرت به تن كرده بود يبه پا داشت و ت

مثل  اهشيكرده بود و چشمان س شيارا. از حدش باعث شده بود شيب يهم الغر ديشا. سه تا بچه دارد نكهيمثل ا. رفت

اگر او هم . سوخت شيدلم برا. بود هيچقدر كر. داد يقرمزش مثل عجوزه نشانش م يگم شده بود و لب ها مليسرمه و ر

 ؟يباشد چ دهيثل من عاشق شده بود و به عشقش نرسم

هر چه اصرار . حاال كه وضع او از تو بهتر است. بابا، با خودم گفتم به تو چه دختر يا... دينگذاشته ، شا نيهم مامان مه ديشا

. يو ماتم زده ا نهرايچه مجلس حق. خانه غرق گل و اسپند بود مينس يكردند نه مانتو دراوردم و نه شالم را، روز خواستگار

 .ديخوش اومد. دييبفرما: را برداشت فونيو ا ديرپ يخاله مهر. زنگ درامد يصدا

اخر از  يبعد شوهرش و سروش هم با سبد گل كوچك. جلوتر از همه وارد شد نويدر باز شد و خاله م. دكمه در باز كن را زد و

. چهره شوهر خاله ام را فراموش كرده بودم. مينشست يهمگ يبعد از سالم و روبوس. ميستاديبه احترامش ا. همه داخل شد

جوانان را به تن  راهنيطال دستش بود، پ يانگشترها. و از پشت بسته بود بودبلند  شيموها. شده بود ريپ يليهم خ ديشا

م رو به باال ه يكم. از لبانش تجاوز كرده بود لشيداشت و دو طرف سب ليسب. را محكم در دستش گرفته بود ليداشت و موبا

. كرد يبه من م يمقبوالنه ا گاهگشت و ن يبرم يهر از گاه. زد يبا پدر مشغول حرف زدن بود و قهقهه م. تاب داده بود

 ياش م افهيچقدر هم به ق. كرده بود فيتعر نويافتادم كه خاله م شيها يهرزگ اديبه . رونوشت سروش بود. شد يچندشم م

تالش كرد،  دميچقدر پدربزرگ مو سف. بودند يكريدر و پ يبند و بار و ب يخانواده ب. داشت حق چارهيواقعا حاج صادق ب. امد

 .فهم و دركم يمادر ب يهوس ها يشده بودم، قربان يكه قربان كنماما چه 

و خودشان بودند  يكه فقط به فكر خوش گذران ياشيادم ها ع. چه كار داشتم؟ امثالشان در المان پر بود نهايمن با ا اخر

 !خانم يجون، كت يكت: دميرا نشن نويخاله م يفكر بودم كه صدا يانقدر تو. واژه بود كي شانيخانواده برا

 .يكت ،يكت: را تكان داد ميكه كنارم بود پا مادر

 ؟ييكجا: برگشتم

 جا نيهم: دميخند

 .گود افتادهچشمش  يپا.تاج تو رو خدا بهش برس زم؟مهيعز يالغر شد نقدريمعلومه چرا ا:گفت نويم خاله
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سروش  خواستيآخ كه دلم م.كردميهمه شان را خفه م خواستيدلم م.بمن انداخت يو نگاه.شهيخوب م:گفت يحاليبا ب مادر

 .شدميو بعد هم روانه زندان م كشتميرا م

 اي داديو دست تكان م كرديبمن م ينگاه مين يهر از گاه داديپدرم و پدر خودش گوش م يكه مثال داشت به حرفها سروش

 .زديچشمك م

خودم هم !كنم يجانور زندگ نيعمر با ا كي خواهميمن چطور م يوا.خورديبهم م ختشيكثافت حالم از ر ي پسره

خوب :رو به ما گفت.كردنديم شيشوهر خاله ام كه اقا ساالر صدا.ديباالخره نوبت بما رس.ديرسينم ييعقلم هم بجا.دانمينم

 عروس گلم چطوره؟

 .به لطف شما خوبم:ام بر همه رخنه كرده بود گفتم يكه سم ناراحت كسالت هر چه تمامتر با

 حال؟يب نقدريعروسم ا هيچ-

 د؟يدر نظر دار هيخوب آقا مهرداد چقدر مهر:وسط ديپر نويم خاله

 .ميخبر ندار زهايچ نياز ا مينبود رانيهر چه عرف است ما كه ا.دونمينم:به اقا ساالر و سروش كرد و گفت ينگاه پدر

 بيخدا نص.ها دهيمخصوصا تازه به دوران رس گهيهر چقدر دلش بخواد م يهر ك نجايواال ا:باال داد و گفت ييابرو خاله

 .طلبكارن نكهيا ايو ببرن  رنيبگ خوانيانگار م.نكنه

 .نيبه سر خودتون زد نيزد يهر گل.دست خودتون يچيو ق شيبه هر حال ر:گفت مادر

مهر  يچقدر دوست دار.نه مادر و پدرت يريزن بگ يخواهيخوب سروش جان تو م:ديرو به سروش كرد و پرس نيمه مامان

 ؟يخانمت بكن

چه .دارم مال خانممه يخوب من هر چ:مكث گفت هيبا چند ثان.و نگاهش به مادرش بود دييدو كف دستش را بهم سا سروش

 ن؟درسته ماما:بعد رو به مادرش گفت.مرده يياصل دارا.ستيكه شرط ن هيداره مهر يفرق

كردند كه مهر  يبما حال شانيبا حرفها.نيسنته هم كيبله كه درسته مهر فقط :گفت كرديم فيپسرش ك يكه از زرنگ خاله

 .دوختند دنديخالصه بر.اورديد رن يباز دهيتازه به دوران رس.ديباال نكن

در آخر به اقا .ب آنهمه ثروتخاله شده ام و صاح يمن تنها عروس خانواده  نكهيخوشحال بود از ا خبرياز همه جا ب پدرم
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 .ديهر جور خودتون دوست دار ميندار يما هم كه حرف ديمهر كن ديخوب حاال باالخره شما با يليخ:ساالر گفت

 .خورديحالم از همه شان بهم م.شدميآنها داشتم خفه م انيكه م كردميآنقدر احساس حقارت م.داد بزنم خواستيم دلم

 .شد دهيجو دهيحرفش جو...صد سكه بود حاال باز هم يمون روما نظر:از خدا خواسته گفت خاله

پدر و مادرم بهم نگاه كردند و سر .مباركه ديتا كن 110 يعل اي تيپس به ن:همه بود گفت ديكه به حساب مو سف نيمه مامان

زخانه رفتم و با دو به بهانه آب خوردن به آشپ.زديبر ميگونه ها يرو ميمانده بود تا اشكها گرينفس د كيفقط .تكان دادند

هم  ديشا.چرا سكوت كرده بود دانمياما نم.خبر داشت مينس هيمادرم از مهر.نداشت دهيااما باز ف.آب بغضم را فرو دادم وانيل

 .بماند ششير خيكه بروند و بعد هم دخترش ب ديترسيم

 .گهيد ايب ؟دييجان كجا يكت:داد زد نويبعد هم خاله م.دميشنيدست زدنشان را م يصدا فقط

بعد سروش .خودش را جمع و جور كرد و در كنار خودش نشاند ديتا مرا د نويخاله م.به لبم بود يو زورك يمصنوع لبخند

 يآنقدر محقر بود كه خاله مهر طيمح.ديرسينم ميانگشتر نس ينياما به شكوه و سنگ.در آورد و دستم كرد بد نبود يانگشتر

 انيچقدر م خواستميرا م يمهد.گذاشتند گريماه د هي يرا هم برا يد قرار عروسبو دهيفايب يول.رفت و ضبط را روشن كرد

از  يآنهمه صالبت را براحت.انگار مادرم بود و حاال مرا تنها گذاشته و رفته است.دلم براش تنگ شده بود.بودم بهيغر نهايا

نگاه سروش وقاحتش شكل صورت  زا.كنم يزندگ ديكه متنفر بودم با يبا كس كردميباور نم.رقم خورد زيدست دادم و همه چ

جدا  نهايبالدارت مرا از ا ديو با اسب سف يآمد يكاش م زميعز يآه مهد.خورديچندش آورش حالم بهم م شيو خط ر

 .يبرديو م يكرديم

 يآ:ديآخر گونه ام را گرفت و كش.گرفته بود و من آنقدر منگ بودم كه متوجه نشدم ميرا جلو ينيريبشقاب ش يمهر خاله

همه و همه  ميآقاجون نس زيعز يدلم برا.نبودم نهايمن از جنس ا.سوختيخودم م تيبحال مظلوم ؟دلمييعروس خانم كجا

 .كرديبود و با لحن آرامش بخشش آرامم م ميبودمشان كاش نس دهيسالهاست ند نكهيمثل ا.تنگ شده بود

خفه اش  خواستيدلم م.و قهقهه زد!دختر ددهنيشوهرت م ينكنه زورك.وا چرا مثل مات زده ها شده:گفت نويم خاله

خوب چه  يول.دميفهميكه اگر م يوا.كرده بودند يآن روز با هم تبان ديشا.سروش بود ياو هم جزو نقشه  ديشا.كنم

آنشب شام را منزل مامان .كنم يفنا شده تر از آن بودم كه بخواهم كار كردم؟منيم يمثال چه غلط دميحاال فهم رميده؟گيفا
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 .من كوفت زهرمار بود يبرا يچلوكباب لقمه ول.دمخور نيمه

منت هم  نكهيمثل ا.بخرد و برود يآمده تا كفش نكهيدرست مثل ا.بود يرفتارش كامال عاد.سردتر از قبل شده بود سروش

 يخوابيب گفتيم شهيهم يول.البته اكثرا چشمانش قرمز بود نيسنگ شيچشمانش قرمز بود و پلكها.گذاشتيم ديبا

 يآبرودار زيجواب مرا هم نداد اما عز يحت.آقاجون قهر كرده بود.ميحاج صادق برگشت يب گذشت و ما به خانه آنش.دميكش

كه  يه؟وايچه شكل ه؟پسرهيقرار عوس يگفتند؟چقدر مهر كردند؟ك يشد؟چ يچ:ديپرسيتبسم مدام م.را گرفت نهيكرد و م

را  هيچرا مهر:گفت.او هم متوجه حقارت من شد.گذاشتيماما مگر .كنم هيگر ريتنها باشم و دل س خواستميم.سرم را برد

 .دنديكم بر نقدريا

 .سروش داره ما زنشه يهر چ گفتنديم دونميچه م-

 داره؟ هيبه مهر يچه؟چه ربط يعني:محكومشان كند با تحكم گفت خواستيكه م مينس

 دونم؟يمنم مثل تو چه م.ول كن بابا:گفتم يحاليب با

 .ميدياو رفت و خواب باال

چه .افتادم ميمراسم باشكوه نس ديبا.ديتركيدلم داشت م.زنها وهيمحضر مثل ب يآنهم تو.روز بعد قرار عقد را گذاشتند ود

 خواستيدلم م.هم سن و سالم يدخترا يمن هم مثل همه .بابا منهم آدم بودم.خوب منهم ارزو داشتم!بود يچه شب!يجشن

 يمنهم كم كس.بدهم يمهمان خواستيمنهم دلم م.همه فخر بفروشم يجلو ورا بپوشم  ينامزد ياسي اي ينبات اي يلباس صورت

 يموسو يمهد يكه باز هم مهد يول.يتنها انتخاب آقا مهد.اقا مهرداد ي كدانهي يكينسب  يحاج صادق تهران ينبودم نوه 

دلم چه  روم؟بابآخ كه چه كنم؟كجا .كردنديصدا م يهمه جا مرا خانم موسو.يموسو ونيكتا شدميمنهم م.مرد من بود

 يلقمه .اصل و بوته يب يدختره  ديگويم كند؟البديام چه فكر م د؟دربارهيگويبفهمد چه؟چه م ياگر مهد.شديكنم؟آرام نم

ادوكلنش هنوز  يگشودم بو گرينامه اش را بار د.شده يگريهمانطور كه عاشق من شده عاشق د اياورده  ريگ يچرب تر

كه  دميديم مياهايرو يتو.اما افسوس چقدر باخته بودم.مانديم يبدن من باق يرو ودب نيكه ا كردميآرزو م.نامه بود يرو

به  هيشب و روز ثان.كرده بودم يزندگ يمن دو ماه با مهد.كنديم خوديبو مرا از خود ب نيو باز هم ا ميشويرا م يمهد يلباسها

 .شديتا بناگوش باز م شمينو بعد هم  بردمياز فكرش لذت م يو حت دميديم الميرا در خ زيهمه چ هيثان
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كند با مال و اموال آقا ساالر با  هيرا توج رمرديكه پ كرديم يداشتند و پدر سع يلفظ يريخانه مدام پدر با حاج صادق درگ در

بود و پدر و مادر  ياو تو خال.بود و بعدا معلوم شد با پول مدرك گرفته ياش با سروش كه مدركش قالب كدانهي يكيپسر 

كردند  ميتقد يكه تا چشمشان به ظاهر غلط انداز طرف خورد دخترشان را دو دست دندبو گريهزاران پدر و مادر دمنهم مثل 

 .د رپول خالصه شده است يو فكر كردند خوشبخت

 

 3 فصل

و آقاجون هم به محضر  زيكلنجار رفت تا عز زيبا عز يكل.ديرسيمادر خوشحال بنظر م.دلم آشوب بود ديموعود رس روز

 دهميمن پول م:گفتيم.بار نرفت ريحاج صادق ز.را قبول كنند يخفت نياما آنها با اصل و نسب تر از آن بودند كه چن.نديايب

 .دهميمحضر دارها را نان م نيا يامن صد ت.هيزيآبرور.خانه تو محضر بده دشياريب

 .نيتعهده هم كيفقط  نيا.شهينجام مبعدا ا يمراسم اصل.ديتراشيبابا چقدر دردسر م يا:گفتيباز م خبرياز همه جا ب پدر

 نيا گفتند؟حتمايدر دلشان راجع به من چه م.دميكشيخجالت م نهايا يچقدر جلو.شدند يو عمه مهناز با ما راه زيباالخره عز و

 نيهم هم اقتميبزرگ شده ام كه از جنس خاله ام بود و عاقبت ل يدست مادر ريبر گذشته كه من ز يدييتا شديهم م

ترحم كامال مشخص بود  ياز رو يول.زدنديبمن لبخند م زيعمه و عز يهر از گاه.هنه آره گفتند و نه ن.ها دم نزدند هچاريب.بود

سرم و رسومات  نيبار ا ريخوب خاله و اقا ساالر قالتاقتر از آن بودند كه بخواهند ز.ديآ يكه حقارت مراسم به چشم همه م

خاله و سروش هم دم در  نيماش.ميشد ادهيپ.بودم دهيبه محضر رفته بودم و نه دتابحال نه .ميديرس.كنند يبروند و خرج اضاف

با ورود ما بلند شدند و جلو .به انتظار ما نشسته بودند يقهوه ا يچرم يها يصندل يهر دو رو.ميباال رفت يكيبار ياز پله ها.بود

 .شناسنامه هاتون رو بده مه تاج جون:گرفتند و بعد خاله گفت ليرا تحو يو عمه را حساب زيعز.آمدند

 زيدو م.بودند دنيمشغول گپ زدن و خند گريپدر و آقا ساالر در اتاق د.را باز كرد و هر سه شناسنامه را داد فشيدر ك مادر

 جيسرم گ.زدياز كارمندان قرار داشت و بادش مدام به صورتم م يكيبود و كولر داخل پنجره پشت  مانيبزرگ روبرو

 .تمحالت تهوع داش.رفتيم

بود سرم  دهيرا كه مادر خر يديبتن داشتم شال سف ديسف يمانتو.آوردم يصد بار باال م ديآن روز باد كولر نبود شا اگر
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را  يمن مهد.كردميچه م نجايمن عروس نبودم ا.دادميعروس خانم؟جواب نم ديحاضر باش:آقا گفت.مثال عروس بودم.كردم

عروس خانم پس :دوباره عاقد گفت خواستميمن او را نم.سروش شومتعهد بدهم كه همسر  توانستميمن نم خواستميم

 كجاست؟

 .اه.بلند شو يكت:ديبا حرص به دستم كوب مادر

شده بود  رونيچشمانم از حدقه ب.ختير ميگونه ها يرو ميد؟اشكهايشما عروس:آخر سر گفت.كردميعاقد را نگاه م رتيح با

 ه؟يخبره؟مادر عروس ك چه نجايا:عاقد گفت.كردميو مات و مبهوت نگاهش م

 ميشانه ها يدستش را رو.خاله هم كنار من آمد.نجوا كرد شدينم دهيكه شن يجلو و با عاقد به آهستگ ديدو مادرم

 هياش گذاشتم و گر نهيس يبه صورتش نگاه كردم و بعد سرم را رو هيچند ثان.شده؟برگشتم يخاله جون چ:گذاشت

 افتاده؟ يه؟اتفاقيچ يكت:و گفت صورتم را پاك كرد.سرم را بلند كرد.كردم

 .ترسميندارم م يخاله من آمادگ:گفتم

عروس  ينترس خاله دار.ندازهيبعد از عقد خدا مهر و محبت رو به دل هر دو طرف م يول.نطورنديدخترا هم يبابا همه  يا-

 .عاقد برد زيو مرا تا م ديصورتم را بوس.بخند.يشيم

 .خانم با شما هستم:بود رهيخ زيم يرو د؟نگاهميازدواج هست نيبه ا يشما راض:گفت عاقد

 .ميبله بله راض-

چرا همه .ديرسيبشند به گوشم م ريهم پ يبه پا يمباركه به سالمت يصدا.و عمه هم دست زدند زيكل زد و عز.دست زد خاله

 يدر غم من شاد زنند؟چرايچرا همه دست م.نميبيرا نم ييپس چرا جا.صبح است 10حاال كه روز بود ساعت .بود كيجا تار

او منتظر .شوهرم ليبه موبا ديتلفن بزن ميجرات نداشتم بگو.ستمه يگريمن مال كس د.خواهميسروش را نم كنند؟منيم

 چيه.به دادم برس ايخدا.رميميمن بدون تو م يمهد.به دادم برس يمهد.يخواستگار ديايمادرش قرار است ب.تلفن من است

حال  دميدستم را كش.كنديرا دارد كه به انگشت ازدواجم م يو حلقه ا ستادهيرم اكنا دميفقط سروش را د.دميفهمينم زيچ

 يمهد شوديچرا در باز نم.مرا نداشت اقتياو ل.گذارمينه نم.يكنيم يزيدختره احمق آخر ابرور.دميفهميخودم را نم

بمن داد كه دست سروش  گريد يمادر هم حلقه ا.و حلقه را دستم كرد ديبوس.و دوباره دستم را گرفت ديسروش خند.ديايب
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 من دستش كنم؟ ديپس چرا با.دمينخر ياو حلقه ا باحلقه را از كجا آورده؟منكه  نيا.بكنم

 يكي نيطاقت ا گريد.جلو آمد زيعز.در انگشت سروش فشردم يحاليگرفتم و با ب.با حرص حلقه را كف دستم فشار داد مادر

آمد تا .دلسوزتر و مهربان تر شده بود شهينگاهش از هم.بود زميعز يمهد ادآوري.خاطراتم بود ادآوريآنها  دنيد.را نداشتم

تو رو خدا تو واسطه شو و مرا از  زيعز.داديامانم نم هيگر.د رآغوشش انداختم ارياخت يبه من بدهد كه خودش را ب يا هيهد

 شهيم را به آغوش گرمش كه همسر.شدينوشته نم ميشانيپ ياز دلم رو يزياما همه در قلبم بود و چ.نجات بده نهايدست ا

 ي هيگر.كرديم هيهم گر درما.شده بود سيهم خ زيسرم را بلند كردم چشمان عز.ديبوسيگرفت و مرا م داديم اسي يبو

هم  ديشا.كرديم هيعمه مهناز هم گر.ديچيپيكولر در مغزم م يصدا.بود نيمحضر سنگ يفضا.نبود غربت بود و غم يشاد

تا به دار .رفتميزندان م اطيخودم به ح يبا پا ديمن متهم بودم و با.نداشت يا دهيفا.است يعارفكه ازدواج نامت كردنديحس م

از  عيحالم بود سر يمادر كه متوجه .بمن داد يو سكه ا.نداره تينكن خوب هيمبارك باشه گر:زد بخندل زيعز.شوم ختهيآو

روز نه  كي ينه برا زديداشت سرنوشت مرا قلم م.قلم زدنش هم آزار دهنده بود نوشتيمحضر دار دفاتر را م.دستم گرفت

عمه مهناز هم .آنجاست ميمن زندگ.به آلمان بروم خواهميم.كنميتمام شد؟نه باور نم زيعمر همه چ كي يماه برا كي يبرا

 هم دوان دوان يو خاله مهر نيچرا همه ساكت هستند؟مامان مه.بهار كه با حال من به مادر سپرد ميسكه ن كي.داد هيهد

 يرانگشت فشيو از ك ديسروش را بوس.ديجلو آمد و مرا بوس نيمامان مه.ام بودند يكودك ادآوري.بودند دهيرس ريد.آمدند

 .خواميمامان آب م:گفتم.خشك بود ميگلو.دستم كرد

اب نه .چند قلپ خوردم ديآب خنك به دستم رس وانيل كياب رفتند و باالخره  يتا گفتم همه پ.سوختيم ميدلشان برا همه

 دهيصورت تراش.آقا ساالر جلو آمد چندش آور بود.حالم شده بود يهم متوجه  نيمامان مه.نفسم بند آمده بود خواستمينم

كه داشت حالم بهم  يوا ديرا بوس ميشانيپ.چكاره است زديم داداش  افهيق.كرديم انيرا نما زانشيآو ياش گوشها

كنار خودش  يصندل يسروش دستم را گرفت و مرا رو.وا را جابجا كردمناخودآگاه با دستم ه.داديم گاريگند س يبو.خورديم

بود و  يببر زخم مثلآنروز .چقدر االن فرق داشت.چهره اش در خانه خلوت آنروز افتادم اديدستم را محكم گرفته بود .نشاند

گوشم به  كينزد.رتم بودنگاهش مدام به صو.و شالم را مرتب كردم دميدستش كش انيدستم را از م.دميلرزيمن مثل جوجه م

 .ديو خند.دوستت دارم يليخ يكت:نجوا كرد يآرام
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اگر .ماندندينم رانيپدر و مادرم هم ا يحت.كردميم يبا او زندگ ييبتنها ديمن با.بود ميمرد زندگ.او شوهرم بود.زدم يلبخند

محضر دار .را داشتم يچه كس گريد.حاج صادق هم كه غدقن كرده بود.نبود به دادم برسد يكس كرديسروش قطعه قطعه ام م

پس چرا .نداشتم يمن راه فرار.گرفتنديچقدر امضا م.اما بلند شدم و رفتم.بود تسخ ميراه رفتن برا.ميصدا كرد تا امضا كن

 .گرفتند مياز جلو ينيريسند؟ش نقدريا كردند؟چرايم يمحكم كار نقدريا

 .ندارم لينه م-

 .دييبفرما.راه نداره شه؟اصاليمگه م-

 .بخور خاله:خاله گفت.گذاشتم زيم يرا برداشتم و رو يكي

 .ندارم ليم:گفتم

 .حلقت يكنم تو يبخور و گرنه م: دهانم گرفت يرا برداشت، دستش را دور گردنم انداخت و جلو يكيدفعه سروش  كي

 يا. فرو دادم يابه زور چ. رفت ينم نييپا. لبخندزنان از دستش گرفتم و خوردم. خورد يتكان م شيو شانه ها ديخند يم

كابوس وحشتناك  كي نهايكاش همه ا يا. ميزد و هنوز در المان بود يم ميكاش مادر صدا يا. خواب بود نهايكاش همه ا

 .خوشگله انمقابل نداره خ: گرفت يرا جلو يسروش سبد گل. بود

 .ممنونم -

 يگل ها. ميمر ينه گلها د،يرز سف ياز گل هاپر . بود يسبد گل كوچك و نقل. ميامد رونيو به اتفاق همه از محضر ب گرفتم

 ميكرد يخداحافظ يدانم ك ينم! بود ييايو رو فيلط زميعز يچقدر مهد. داشتند ييچه بو! كجا ديرز سف يكجا، گل ها ميمر

. نميببرا  هيراحله و هان. نميرا بب ميخواست نس يدلم نم. ميديتا به خانه حاج صادق رس ديكش يفقط ساعت. ميو از هم جدا شد

اش را اورد و  رهيرا كه باز كردم، قمر دا يدر ورود. شدم و جلوتر از همه راه افتادم ادهيپ عيسر. اصال حوصله خودم را نداشتم

 .اه، بس كن سرم رفت: دفعه داد زدم كي. توجه به او به طرف پله ها راه افتادم يشروع كرد به زدن و من ب

 .فتدياز دستش ب رهينده بود داان قدر وا رفت كه كم ما چارهيب رزنيپ

 .خوش به حال داماد. چه خوش اخالق ه؟يچه عروس نيوا، ا: را جمع كرد و گفت شيها لب

دور و برم را نگاه كردم و زدم  هيچند ثان. هم امدند، اما من به اتاقم رفتم ، در را بستم و بالش را بغل كردم هيو عمه و بق زيعز
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 .زدم يدادم و زار م يار مبالش را در دهانم فش. هيگر ريز

بلند شو، تلفن با : زد ميصدا ميصبح نس. متوجه حال و زورم بودند ييجورها كيهمه  نكهيمثل ا. امديبه سراغم ن يشب كس ان

 .شما كار دارند

 .پشت خطه تونينامزد گرام ،يخانم تهران: نكردم، دوباره گفت اعتنا

 .ستميبگو من ن: و گفتم دميسرم كش يرا رو مالفه

 .افته يسر مردم پس م چارهياحساس، نگو تو رو خدا، االت ب يوا، چه ب -

 .رونيكنم برو ب يخواهش م مينس -

 به من چه؟ وانهيد -

 .اقا سروش، خواب خوابه، خداحافظ: گفت يكه م دميشن يرا م شيصدا و

 .دادم يزد تن به صحبت نم يهفته گذشت و سروش هر چه تلفن م كي

موضوع را به  نويباالخره خاله م. كرد يكر و كر خنده شان گوش مرا كر م يامد و صدا يم انيدر مروز  كي مينس نامزد

 .مادرم گفت و مادر هم به جان من افتاد

 .بكشم ديچقدر از دست من با. نرفته، حاال تو ببر مانياگه تا حاال ابرو. اداها را نيدختر بس كن ا -

تا كرده را برداشت و به  يلباس ها. شد شتريب تشيعصبان. كردم يم را تا مشسته ا يتفاوت به حرف هابش، لباس ها يب

 .پرت كرد يگوشه ا

 ؟يفهم يم.يتو زن سروش. تمام شده زيهمه چ. خدا مرگ منو برسونه ياله. دختر با توام -

 .ديتو را خدا ولم كن. نه نه نه: زدم داد

 يحاضر شدم و با غرغر ها. نداشتم يچاره ا. باغ منتظرم بود در يروز بعد سروش جلو.دياتاقم رفت و در را محكم كوب از

خانم،  يكت رياقر به خ: گفت د،ياقاجون تا مرا د. ساعت ده صبح بود بايتقر. رفت يحاج صادق هم داشت م. مادر به راه افتادم

 صبح زود كجا؟

 .اقا سروش اومده دنبالم: گفتم. دميكش يچشمان اقاجان خجالت م از
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 .اوردن فياقا داماد تشربه به، پس  -

زودتر . ديجو يلقمه صبحانه را م نيهنوز اخر. اقاجون هم با من همراه شد دميرفتم كه د يبستم و م يرا م فميك پيز داشتم

با هم از در . نديخواهد سروش را بب يكه م دميفهم. خورد يتلخ م يچا ديچون بعد از صبحانه حتما با. بلند شده بود شهياز هم

را  شمياعتنا كفش ها يب. فكر كردم سروش دوباره سراغم را گرفته. زنگ در بلند شد يكه صدا م،يامد رونيب يلعمارت اص

 .اومدم اقا، اومدم: را برداشت فونياقاجون ا. دميپوش

وچه نوار ان قدر بلند بود كه تا ته ك يدر پارك شده بود و صدا يسروش جلو نيماش. در باغ را باز كردم. متوجه نشدم اديز

ناخوداگاه . سروش پارك شده بود باز شد نيكه پشت ماش ييپژو نيهنوز چند قدم برنداشته بودم، در ماش. شد يم دهيهم شن

سروش هم در . كرد و همزمان نگاهمان به هم افتاد يسالم بلند يكه مهد. اقاجون در را بست. شد ادهيپ. بود يبرگشتم، مهد

 .نداره يقابل: را به طرفم گرفت يدسته گل نيشسقف ما يشد و از رو ادهيموقع پ نيهم

باز  مهيدهانش ن. زد يم يبه كبود. صورتش هنوز كامال در ذهنم است. كرد يمات و مبهوت مرا نگاه م. شد خكوبيم يمهد

سروش هم متوجه اقاجون . آقاجان نگاهش محو سروش بود.كه كم مانده بود سكته كنم. ديلرز يدستانم چنان م. مانده بود

سروش ان قدر  افهيق. ختير يفرو م يمثل باران بهار مياشك ها. داد دستشد و جلو رفت و با حاج صادق  ادهيدوباره پ. دش

چرا خدا با من . جلو نشسته بودم يصندل يرو ن،يماش يتو. نماند ميكدامشان برا چيه شيپ ييابرو گريجلف بود كه د

 يبا خودم فكر م. كرد؟ چقدر دوستش داشتم يفكر م يچ يد؟ مهدام يم شيمن پ هيعل زيكرد؟ چرا همه چ يم ينطوريا

. اما باز چشمم كه به صورت ماهش افتاد، قلبم تند تند زد. شود يكم م يمحبتم به مهد گريكردم بعد از عقد سروش د

 زم؟يعز يخوب: رو به من گفت. نشست نيسروش برگشت و درون ماش

دلم، با  زيخانم، عز يكت: دوباره گفت. مينداشتم كه بهش بگو يزيچ. ديد يمرا  مياگر اشك ها. به طرف پنجره بود صورتم

 ؟يمن قهر

 نه، چرا قهر؟: گفتم. شدم رهيبعد رو به رو خ دميبه صورتم كش يدست

 ؟يكن يم هيگر يدار يكت: شد متوجه

 .درام تينه بابا، حساس: گفتم. لحظه مغزم كار كرد كي. كمكم كن ايخدا
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 .درد و بالت به جون سروش بخوره. رميمن بم ياله: زد گفت يكه ساتارت م يخال در

 .ميبه راه افتاد و

جون . دهيپس پژوهم خر ،يمهد چارهيب. دميفهم يحال خودم را نم. رفت يچشمانم كنار نم يصورتش از جلو نگاهش،

شود،  ينه نم يزنم، ول يتلفن م يبه مهد! كردم يادم مزخرف چه م نيمن كنار ا. سوزد يخدا قلبم م يوا. بود ديبا پرا شهيهم

اما . زد يسروش مدام حرف م... يول. كند يهم م انتيداشتن شوهر خ با نديگو يم. شود يپس چه كنم، نامه بدهم؟ بدتر م

چه جور  نيا: داد زدم يبا عصبانت. و برگشتم شهيش يكرد كه رفتم تو يلحظه چنان ترمز كيفقط . دميشن ينم يزيمن چ

 ه؟ي يرانندگ

 .خوام يمعذرت م ؟يشد يطور: نگاهش به من بود. فرمان خشك شد يرو دستش

 ؟يفهم يم. خوره يبه هم م ادياه حالم از سرعت ز -

 .خوام يجدا معذرت م. اره. زمياره عز -

دوستم : بدون انكه بپرسم گفت. حرف زد و قطع كرد هيچند ثان دهيجو دهيجو. خورد يزنگ م لشيموبا. تر حركت كرد ارام

 .بودفربد 

طرح چوب بود درست مثل كلبه . بود يدنج و قشنگ يجا. ميشد ادهيشاپ نگه داشت و پ يكاف كي يجلو. نكردم يياعتنا چيه

كف . درخت بود يها هم تنه ها يو صندل زيم. كرده بوددن زانيچند متر به چند متر، فانوس او وارها،يبه د. وسط جنگل ي

شمع  زيم يرو. اكثرا جوان بودند. شد يپخش م يمياهنگ مال.  مينشست يه اگوش. سالنش را با برگ درخت پر كرده بود

 د؟يدار ليم يچ: خدمت امد و روشن كرد شيبود كه پ يسوخته ا مهين

 زم؟يعز يخور يم يچ: هب من نگاه كرد سروش

 .يبستن: و برم را نگاه كردم گفتم دور

واقعا به حق . شدم ياز او دور م شتريگفت ب يهر چه م. ميو حرف زد ميخورد. هم اضافه كرد گريبعد سروش چند قلم د و

 .گفته اند كبوتر با كبوتر، باز با باز

 يتلفن م يبه مهد. بادا باد. به اتاقم رفتم و تلفن را برداشتم دنيبه محضرس. و بعدازظهر مرا به خانه رساند ميپارك رفت به
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 .تلفن را برداشت. را گرفتم لشيره موباشما. راجع به من بد فكر كند ديبدم نبا حيتوض ديبا. زنم

 .دييالو، الو، بفرما -

الو، : گفتم يبه سخت. بود  نيرينفسش هم ش يصدا دم؟يترس يصدا م نيچرا از ا. نفسم بند امده بود. توانستم حرف بزنم ينم

 .يمنم، تهران ياقا مهد

 .الو، الو: گفت. مكث كرد هيثان چند

احمق،  يدختره . خراب شد زيهمه چ. رفتيپذ يمرا نم گريد. كردم يم هيهق هق گر. كرد ام سرباز هيگر. را قطع كرد تلفن

. رميشد و نه من جرات كردم تماس بگ يخبر ينه از مهد گريد. خدا تو به دادم برس يا. يكودن ، حقت بود چوب بخور

 مينس. بود يكي مانيزهايچ يليخ ميمن و نس. هم مشغول بود مهع. كرد هيزيجه دنيمادر شروع به خر. ماه گذشت كي

 يشده كه رو يبسته بند يتنها كارتن ها. بار هم با مادرم نرفتم كياما من . بازار بود يسرحال و قبراق هر روز با عمه راه

ها و  ابانيبه خ يرفتم و گاه يخانه خاله م ديبا يگاه. ام در دست تدارك است هيزيدادند جه يهم تلنبار شده بود نشان م

وقاحتش، حرف . كردم يبود كه فكر م يزيسروش بدتر از ان چ. باشم دهيند نماينمانده بود كه در س يلميف گريد. پارك ها

 .ساله بود 12، 11پسر  كيعقلش به اندازه . چندش اور بود نش،يخند دنش،يزدنش، حركاتش، لباس پوش

باغچه ها . شده بودند يبرگ ها زرد و نارنج. ديچيپ يكم كم در باغ م يزييباد پا. دلم گرفته بود. بود كينزد مينس يعروس

 يم دهيپرنده ها، غارغار كالغ ها شن يصدا يابر و به جا مهيابر بود، گاه ن يهوا گاه. خشك فرو افتاده يپر بود از برگ ها

 يفته تر مروز به روز شك مينس. كرد يم زيرا فر يتابستان يها يسبز زيبود و عز ورو ش يترش هيقمر مشغول ته گريد. شد

باالخره خانه . كرد يانواع لباس ها را پرو م. ديرس يم يبود و به خودش حساب نهيا يجلو ديايب ريهر روز كه قرار بود ام. شد

 سيسرو. بود قهيبا سل اريعمه مهناز بس. نو و براق زيهمه چ. جالب بود ميچقدر برا. دنديرا چ مينس هيكردند و جهز هيته يا

كف . شد يمتر م 100خانه اش حدود . كرد يم يهماهنگ ن،يچهارخانه پر چ يصورت يو با پرده  بود ياشپزخانه صورت

. شد يوصل م وانيكه با چند پله به ا ينسبتا نقل اطيشدند و ح يباز م وانيكه رو به ا يبزرگ قد يو پنجره ها ديسف كيسرام

در  يناهار خور زيبودند و م دهيم دور سالنش چكر هيبا رو يدست مبلمان سلطنت كيكرم رنگ پهن شده بود و  يفرش ها

و . كه با مبلمان هماهنگ بود ييسه گوش قرار گرفته بود به رنگ طال ،يكوچك نيتريگوشه سالن، و. قرار داشت گريطرف د
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 ياب يتختش رنگ چوب و با روتخت. بود قهيسل تينها ياتاق خواب هم ب. دگرفته بو يجا يمرغ ينيچ يسرتاسر ان ظرف ها

از . بود زيخالصه همه چ ل،ياست ،ينيچ ستال،يظروف كر. كرده بود باترشيز يمخمل اب يشده بود و پرده ها دهيهارخانه وشچ

همه  يو چا ينيريبا ش. دنديو خند دنديگفتند و شن. جمع شدند ليبعدازظهر بود كه همه فام. زغال ياهيگچ تا س يديسف

 .شدند و رفتند ييرايپذ

 دميد يانها را م يهر چه شاد. طاقت نداشتم. اصرار كرد، نرفتم ميهر چه نس. بازار رفتند ديده، به خرمان يروز به عروس دو

 .گرفتم يگر م شتريب

 !دور هم بودن يچقدر بهانه برا ،يچقدر مراسم، چقدر خوش. قرار بود عروس را به حمام ببرند. ان روز خانه شلوغ بود يفردا

 زيم يرو وهياز م يبزرگ ينيس. چرخاند يم ينيريداغ با ش يكاكائو ريقمر ش. امدند كينزداقوام  يصبح دختران و خانم ها از

نم نم باران . اورد يو خنده شان اشكم را درم غيج يصدا. و چند تا از دوستانش به حمام رفت هيبا راحله و هان مينس. وسط بود

رعد و برق، اسمان در  يصدا. خاك بلند شده بود يبو. مستياتاقم رفتم و همراه اسمان گر وانيا يرو. كرد دنيشروع به بار

مهمانان بود و  يانار دانه شده جلو يكاسه ها. دنديرقص يدخترها م يزد و بعض يم رهيقمر دا. ترسناك بود يباغ به ان بزرگ

 شگاهيبه اراظهر  كينزد مينس. ديروز موعد فرا رس. را اوردند و نوش جان كردند نيكاهو و سنكجب يها سيدر اخر هم د

 زياز هر چ شتريب. ميديبه خودمان رس يو حساب ميرا درست كرد مانيهر كدام موها. ميرفت و ما هم بعد از نهار رفت

 .نمشيدر تاالر بب ياخر شب جلو ديو شا ديا يهم امشب م يخوشحال بودم كه مهد

تاالر . ميبه اتفاق همه رفت. دعوت داشتندهم  يو خاله مهر نيو مامان مه نويسروش و خاله م. بودم شهيتر از هم سرحال

بزرگ و پر شعله فضا را مثل روز روشن كرده  يلوسترها. و برنز كار شده بود يقهوه ا نهيدور تا دور ا. بود ييبايبزرگ و ز

 .و قرمز يسبز، نارنج يگذاشته بودند با برگ ها يگبزر يدرخت مصنوع زيهر چند م انيم. بود

همه غرق جواهر و عطر و . شده بودند بايتمام خانم ها به حد اعال ز.شده بود دهيچ ينيريو ش وهيم يظرف ها زهايم يرو

 يگذاشته بود و با لباس پف يتاج بلند. شده بود بايز ميواقعا نس. اسپند بلند شد يبو. عروس و داماد امدند. بود يدنيد ش،يارا

 .امدند يبه هم م. دبو دهيهم به خودش رس اددام. و تورش مثل فرشته ها شده بود

درشت و پر  شيها نيانقدر نگ. دور گردنش بود يچه گردنبند قشنگ. دنديما رس زيبه م. گفتند يخوش امد م زيهر م يجلو
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 د؟يشما هم دعوت داشت: با خنده گفت مينس. كرد يرا متوجه خود م نندهيبرخورد هر ب كيبود كه با 

 .ميرظرف ها روبشو ميد يخانم قول م: خنده گفتم با

قد بلند بلند  كيبه اندازه  يسبد گل بزرگ. نشست گاهشيرفت و عروس در جا انيداماد به قسمت اقا. خنده ريز ميزد و

گل را  يكارت رو. ميو مر دهيبود، ارك يمتيگزان ق يگل ها. جلو رفتم يحس كنجكاو ياز رو. اوردند و كنارش گذاشتند

 .يموسو يدمه: ميگو يم كيازدواج فرخنده را تبر نيا. خواندم

انواع و اقسام . شود؟ باالخره شام را دادند يتمام نم يپس چرا عروس. نمشيكه بب ديكش يدلم پر م. دميگل ها كش يرو يدست

 م؟يبرو: و گفتم دميرا پوش مياز خدا خواسته لباس ها. رفتن اماده شدند يو بعد از صرف غذا، كم كم همه برا. غذاها بود

 .فتيبعد راه ب ن،ييبذار از گلوت بره پا: گفت. خورد يهنوز داشت ساالد م. كرده بود از عجله ام تعجب مادر

المپ بسته  يها سهير يدر ورود يبود و فقط جلو كيهمه جا تار. ميامد رونيهم حاضر شدند و كم كم ب هيو بق نويم خاله

و قرار شد من  ستادنديا يگوشه ا هيمادر و بق و نويخاله م. با دل قرص، جلو رفتم. كرد يفضا را روشن م يشده بود و نور كم

 .ميدكنم و با هم برگر دايبروم و سروش را پ

دنبال خانم  شانيامدند و هر كدام با چشم ها يم يكي يكي. شد دايباالخره كم كم سر و كله شان پ. بودند امدهيهنوز ن مردها

چند . ستادميكردم و به انتظار ا يمخف يرا پشت درخت خودم. سروش هم امد، با پدرش بود. شلوغ شده بود. خود بودند يها

كت و . قد بلند و چهارشانه بود. چند بار اب دهانم را فرو بردم. نه حبس شده بودينفسم در س. امد يكه مهد دينكش هيثان

 ياله. مآخ فدات بش: دميكوب يام م نهيبه س. ديرس يبه نظرم م شهيمرتب تر از هم شيبود و موها دهيپوش ديشلوار سف

 ؟يشد يچ. قربونت برم

 .يآقا مهد: را گرفتم شيرفتم، جلو نشيتنها شد به طرف ماش نكهيبه محض ا. اوردميطاقت ن. پا داماد بود هي واقعا

 .دييبفرما: ستاديفقط ا. بود نييباشد، زبق معمول خودش سرش پا گريد يزن نكهيا اليخ به

 د؟يديرو ند هيو بق يتهران يشما اقا. سالم -

. و روشن شب، صورتمان را روشن كرده بود يكياز نور ماه در تار ييو روزنه ها ميدرخت بود ريهر دو ز. را شناخت ميداص

اخه : گرفته گفت ينگاهم كرد با صدا هيچند ثان. درشت و جذاب. داشت ييبايالحق كه چشمان نافذ و ز. سرش را بلند كرد
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 .چرا؟ چرا با من؟ متاسفم

 ؟ييكجا: شانه ام گذاشت يخواستم دنبالش بروم كه سروش دستش را رو يم. كنارم رد شدتكان داد و از  يسر

 ؟ييتو كجا: هول شدم يو كم برگشتم

 .بابا همه منتظر تو هستند ايب -

 شيباز دلم برا. كند هيصورتش انقدر محزون و گرفته بود كه كم مانده بود گر. سوخت يمهد يدلم برا. ميهم برگشت با

صبح قمر . كردم يم فيزدم و ك ينگاهش با خودم لبخند م اديو تا صبح به  ميبه خانه امد. به سرم زد شيهوا باز. تنگ شد

عمه .بوقلمون با مغز پبسته معجون كله پاچه ميحل ،يوانيبا روغن ح يكاچ. دخانه عروس بو يمفصل صبحانه راه ينيخانم با س

بود و چه بزن و  يبعدازظهر هم پاتخت.كرديبود و سر و ته سالن را گز م داريتا صبح ب چارهيب.بود دهيجنازه خواب نيمهناز هم ع

با .شديتر م ضيو عمه مهناز روزبروز مر بود يخال مينس يجا.شديم كيما هم نزد يبود و عروس زييپا ي مهين.براه بود يبكوب

 شيتختخوابش صدا شياتاقش لباسها.تگرفيآقاجون بود اما باز هم عمه مهناز بهانه م يخانه  انيروز در م كي مينس نكهيا

 .واقعا هم سخت بود

سروش هم  يو سروش و عمه  نويخاله م.ميعمه مهناز و مادر و من راه افتاد.بازار را گذاشت ديتلفن زد و قرار خر نويم خاله

 .آمدند

بهم  يمغازه هابلند و  يسقفها.بود يو قشنگ يميقد يچه جا.ميبه بازار رفت.بخرند خواهنديچه م دانستمينم اصال

در وسط بازار .ديرسيصدا به صدا نم اهويه انيدر م.از آفتاب نبود يروزنه ا چيه.در رفت و آمد بودند ياديز تيجمع.دهيچسب

از بچه ها  يبعض.فروختنديبود م زيكه در سرما هوس انگ يزيخالصه هر چ غدا يپخته لبو چا يباقال.بودند ستادهيها ا يچرخ

 د؟يخوايخانم چاقو نم ديتو رو خدا بخر:گرفتنديرا م مانيچاقو جلو يته هابا بس ايجوراب به دست 

كه  ميديرس يبه راسته ا.شديحتما گم م رفتيبار م نياول يبرا يبود كه اگر كس ييداالن تو د رتو ميرفتيهم م يبه شانه  شانه

و شمعدانها  نهيآ.ديدرخشيم شتريها ب نهيآ نيروشن و پر شعله كه ب يپر از لوسترها.و شمعدان مثل بهشت بود نهيپر بود از آ

 .خاله انتخاب كن:رو به من گفت نويخاله م.كيسرام يا قرهو ن ييطال.انواع و اقسام بودند

 يهم پشت سر من م هيبق.كردميمات و مبهوت نگاه م.و شمعدان بنظرم همه قشنگ بودند نهيآ نهمهيا يسخت چكار
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 ؟يخوبه كت نيا:داديمرا نشان  يسروش با انگشت طرف يگاه.آمدند

 .نه:گفتميفقط م يو گاه دادميرا نم جوابش

خود  يبود كه پرها يطاووس.را گرفت يا نهيسر سفره عقد دست به دست هم چشمم آ دميديرا م يخودم و مهد نهيهر آ در

 چطوره؟ نيا:گفتم.هم طاووس بود شيها يو شعمدان. باز كرده بود نهيرا دو طرف آ

 و شمعدان چنده؟ نهيآ نيآقا ا.ستيبد ن:كرد و گفت ينگاه خاله

 كدوم؟:ما آمد يرا برداشت و جلو شيچا وانيداشت ل يكه قد كوتاه و چاق بود و سر كچل يمرد

 .نهيآ نيهم-

 .تومان 300000-

 .كمه يلينه خ:گفت خاله

 خانم؟ يچ يعني:فروشنده گفت مرد

 .ونيليم كي يباال.آقا خواميم يحساب زيچ هيمن -

 .تر انتخاب كن نيسنگ يكت:باد به غبغب انداخت و گفت.باز شدلبخندش  مادر

 ؟يچ يپول برا نهمهيا!ها يشما عقده ا اي ميا دهيدلم گفتم ما تازه به دوران رس در

را نشان  شيو شمعدانها نهيآ اديز حاتيفروشنده كه خوشحال شده بود ما را به داخل دعوت كرد و با اصرار و توض مرد

و  ميديدوباره د ربازار چرخ.ميديو خر ميرا با نظر جمع انتخاب كرد يكيباالخره .بلند هيپا يد با شعمدانهابلن يها نهيآ.داديم

 .ميديطال فروشها رس يبه راسته 

باز هم با كمك .بودم جيواقعا گ.ديچ ميرا جلو سهايانواع و اقسام سرو.مياو رفت يبه مغازه  كراستي.فروش آشنا داشتند طال

 .شده فيو رد دهيبهم چسب يو باگتها ديسف انيبرل ينهايبا نگ نيپت پهن و سنگ.انتخاب كردم يكير عمه مهناز و ماد

 فيكفش و ك كيو ش نيسنگ يلباس شب پارچه  شيلوازم آرا.ديخريم زيو همه چ كرديپول خرج م گيمثل ر نويم خاله

 .يمشك فيكفش و ك.ديسف

 ميبودم االن برا ياگر زن مهد.دميكش شانيرو يدست.افتاد يمشك چادر يكه چشمم به توپها ميشديبزازها رد م يجلو از



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  99

 .راه افتادم ميو با بغض گلو دميكش يآه بلند.ديخريم ينيچادر سنگ

صدا به صدا .به باال بود 1000 شيشهايف يوسط بازار بود كه شماره  يرستوران شلوغ.بود و همه گرسنه ظهر

و پر خوردند و به به و  ريانواع غذاها را سفارش داد و همه س نويخاله م.مينشست يزيو سر م ميرا شست مانيدستها.ديرسينم

 .فقط مانده بود لباس عروس.ميتمام شد و خسته و هالك راه افتاد مانيبود كه غذا 4ساعت .چه چه كردند

 .دوزنديكن برات مژورنال انتخاب  ياونجا از رو يحساب يجا كي ميبر.ندارن يلباس حساب نجايا:داد شنهاديباز پ نويم خاله

به دو متر  كيانتخاب كردم كه دنباله اش نزد يپوريو لباس گ دميلباسها را د.آن سر شهر ميسر شهر رفت نيو از ا ميافتاد راه

 نديايكه منزل حاج صادق ب مياصرار كرد هيو بق نويهر چه به خاله م.ميخانه شد يو راه ميسفارش داد.بود بايواقعا ز.بود

من  زهايچ نيبا ا كرديبود و احساس م يراض نويخاله م ديعمه مهناز از خر.و رفتند دندكر ادهيدر پ يجلو و ما را امدندين

قمر .كرديم يادآوريرا  متهايو ق كرديم فيتعر دهايمرتب از خر.كرديقند در دلش آب م هياز بق شتريمادر ب.شوميخوشحال م

 .دييخانم بفرما زيعز:گرفت زيطرف عز بودرا كه آورده  يچا ينيس.داديمادرم نشسته بود و گوش م يبا دهان باز روبرو

 .تون در بره يخستگ ديبخور:هم بطرف ما سر داد زيعز

دفعه در رحمت  هيالبته الحمداهللا .ها يخانم خوش شانس آورد يكت.يو خوش ريبه خ ياله:ها قمر گفت يگفتن ياز همه  بعد

 .ديو غش غش خند.اشاهللا هر دو مقبولند و هم خاطرخواهم.خانم هم داماد مهناز خانم يهم شوهر كت.باز شد

 ستادهيكنارم ا دهيزود حاضر شدم و مادر هم لباس پوش.مينيتا بب ميبرو.روز بعد سروش تلفن كرد و گفت خانه آماده شده دو

طبقه  20برج  كي يو جلو ميديچيها پ ياز فرع يكيبود كه د ر عصريول ابانيخ يباال.ميسروش آمد و راه افتاد.بود

 .برج گرفت يو دستش را به طرف در ورود.دييبفرما:گفت شسرو.كردميهاج و واج نگاه م.ميشد ادهيپ.ستاديا

 نجا؟يا:گفتم

 بله چرا نه؟-

طبقه .ميآسانسور را زد و داخل رفت.ميوارد شد ياز در برق.داشت يا شهيش ينما رونياز ب.كيقشنگ بود و ش.زده شدم ذوق

 !مياگر برق قطع بشه كه ما مرد.الچقدر با يوا:گفتم.ازدهمي

باال  نيشما ا:سرش گذاشت يدستش را رو.ستين ييشما باال يتازه برا.داره خانم يبرج برق اضطرار نيا:ديخند سروش
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 .ديباالها جا دار

 .نيبش ريهم پ يبه پا.قربونت برم خاله:لبخند زد مادرم

انداخت تا در را باز  ديسروش كل.هم بودند يواحد روبرو دو.بود يبزرگ و روشن يراهرو.ميشد ادهيو پ ستاديا آسانسور

 ه؟يك هييروبرو نيا:دميپرس.كند

 .و نوه ش رزنيپ هي:گفت رفتيكه به در م نطوريهم

در به فاصله دو متر  يروبرو.جلو رفتم و داخل شدم.شاهزاده خانم دييبفرما:باز شد و سروش كنار رفت و بمن اشاره كرد در

داشت و  يهال بزرگ.ييرايهال بود و دست چپ سالن پذ يدو متر يراهرو نيورود دست راست ابعد از .آشپزخانه بود

قشنگ  يچه خانه .بود يعال ريسه اتاق خواب پر نور و آفتابگ همدست راست هال .بزرگ روشن ترش كرده بود يپنجره ها

 .بزرگ بود.بود يو راحت

 چند متره؟ نجايا:دميپرس

 متر كمه؟ 180-

 .هست ادميز-

خواب موكت  يپاركت بود اما اتاقها ييرايكف هال و سالن پذ.كردميرا باز م يواريد يكمدها.دميكشياتاقها سرك م روند

آورد و با كمك من پنجره ها را متر  رونيب فشيبعد هم متر را از ك.نموديو برانداز م كرديرا باز م نتهايمادر كاب.شده بودند

 .ييرايدر سالن پذ يكيدر هال  يكي.داشت نهيدو تا شوم.كرديم ديمجتو  فيمدام تعر.مرديداشت از ذوق م.كرد

 فيبا آب و تاب تعر هيو بق زيپدر عز يپا بند نبود برا يمادر كه رو.ميو از سروش جدا شد ميدو ساعت بعد برگشت يكي

بردند و  هيبق و زيو عز يام را مادر و عمه مهناز و عمه ملوك و خاله مهر دهيخر هيزيجه.بود يعروس كينزد.كرديم

من نرفتم و خواستم تا بعدا بروم كه .را پر كرد  يگل گشاد نيبه ا ي انهكرده بود و خ ديمادر تا آنجا كه جا داشت خر.دنديچ

در باز .ميفردا ظهر بود كه با سروش به خانه مان رفت.به خرج داده بودند قهيچقدر هم سل.نميشده و آماده شده بب دهيچ

 يسماور و قور كيو  دگذاشته بودن يكيسرام يعروسكها نيا يسكو يرو.شده بود دهيچ قهيسل تيآشپزخانه با نها.شد

در .زرد را در آغوش گرفته بود يموهايبودند كه ل ختهيآو ديسف رياشپزخانه همه طرح چوب بود و پرده حر ليوسا.يبرنج
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پرده ها هم از .بودند دهيدور آن چ يچرم ديدست مبلمان تمام پارچه سف كيانداخته بودند و  هيبا زاو يهال فرش كرم رنگ

داشت  ينارنج يكه رگه ها ديسف ريحر يبا پرده .بود يو پرتقال دياتاق خواب خودمان سف.دار بود هيشبا واالن حا ديسف ريحر

قشنگ تر بنظر  گرفتيتاج تخت قرار م يكه تو يا دهيكش نهيبود با آ ديخواب هم سف سيسرو.هم از سر پرده يو روتخت

قرار داشت و  ياضاف لياتو و وسا زيو م يبرق روجا گرياتاق د.تخت خوابانده بودند يچند عروسك سگ و گربه رو.ديرسيم

شده  يدوز ديمروار يدستمال يهر پشت يجا گرفته بود كه رو يو دو تا پشت ريتحر زيسروش و م ياتاق سوم هم كتابخانه 

 يكرم و مبلمان سلطنت يبا فرشها ييرايسبز قرار داشت و سالن پذ ييبا برگها يهال درخت مصنوع يگوشه .پهن شده بود

هم گلدان و ساعت و  يكل.بود ييطال يناهار خور زيمبلها سبز كمرنگ بود و مبلمان و م يپارچه .اراسته شده بود زرگب

هر دو .گريد ينيتريدر و ينيقرار داشت و ظروف چ نيتريو كيدر  ستاليظروف كر.بودند دهيدورتادور چ قهيمجسمه عت

سروش هم .ديتو زحمت افتاد يليخ:گفتيمدام م نويخاله م.كم و كسر نبود زيچ چيه.در دو كنج سالن قرار گرفته بود نيتريو

 نيمان هم بهم يبودم كه زندگ دواريام.كرديم فيو تعر رفتيشده غش و ضعف م يزندگ نهمهيشبه صاحب ا كي ديديكه م

و  كردميم فيك رفتميدر هر قسمت كه راه م.نو و براق بود زيهمه چ.عالقه مندتر شومو من روزبروز به سروش .باشد ييبايز

 .زغال داده بود ياهيگچ تا س يديواقعا مادر از سف.شدمينم رياز نگاه كردن س

البته .كرديم فيو تعر ديماليم يه.با صورت من خودش را خفه كرد شگريرفتم و زن ارا شگاهيآرا.ديموعود فرا رس روز

خالصه .كارش بود يهم اقتضا ديشا دانمينم.گفتياز حد م شيب گرياما او د.وا دارد نيام آنقدر بود كه همه را به تحس ييبايز

 .زده اش دنبالم آمد گلآخر از صورتم عكس گرفت و سروش با پاترول 

كه زده بودم  يتاج بلند با لباس و ديرز سف يغنچه  ياز گلها يسروش دسته گلم را داد دسته كل.بردار دنبالمان بود لميف

را به حد  ييبايكرده بود و ز يآن تبان يو رنگ آب يديدور چشمم با سف يخطوط مشك.نشناختم نهيخودم هم خودم را در آ

 .اعال رسانده بود

 رلمبردايرا به دستور ف نيدر ماش.ميبا هم راه افتاد م؟ويخانم قشنگه بر:بعد گفت.مات و مبهوت نگاهم كرد هيچند ثان سروش

 نيسروش در ح.ميو راه افتاد ميدر را بست اديو با زحمت ز شديلباسم آنقدر بلند بود كه جا نم.باز كرد و من جلو نشستم

 .برديدارد آن را بخانه م نكهيكرده و خوشحال از ا يكه شكار خوب ياديمثل ص.كرديو مرا نگاه م گشتيمدام برم يرانندگ
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 !دهچقدر جشمت قرمز ش:گفتم.قرمز بود چشمانش

 !زميخواب ندارم عز تويب.بودم داريتا صبح ب-

 .يخوابيم يخوب پس امشب خوب:زدم يلبخند

 .يزرنگ يليا خ-

 .ميزشته ابرو دار:ميريرا در هتل بگ يباعث شد كه عروس نويخاله م.باز هم كالس گذاشتن.در هتل بود يعروس

درست مثل .چقدر با كت و شلوار باوقارتر شده بود.فتادمراه ا.بود دهيبه خودش رس يشدم و شانه به شانه سروش كه كل ادهيپ

وارد سالن .تند و سردرد آور بود.نبود نديخوشا مياودكلنش برا يبو يرا مرتب ژل زده بود ول شيموها يمملكت يتهايشخص

 نيبو بچه ها  ختنديريسرمان م يرو يتومان 100 ياسكناسها.ختنديريم ننقل سرما.زدنديكل م.زدنديهمه دست م.ميشد

و از سروش شاباش  رفتيراه م مانيخدمتكار اسپند به دست جلو.كردنديجمع م نيزم يو از رو دنديلوليم مانيپا

چشمم .آراسته با وقار همه آمده بودند.شده بود بايمادرم ز.اش گذاشت و رفت يمس ينيكنار س ياو م چند هزار.خواستيم

پدر  يحجاب بودند و فقط خانواده  يمادرم و پدر سروش ب ليكثر فامكامال مشخص بودند چون ا.بود ميو عمه ها زيدنبال عز

دو دستش را در  مينس.زدنديدست م ميبرا.راست بطرف آنها رفتم كيدست سروش را رها كردم و .من چادر به سر داشتند

 ريدند زو همه ز.كوفتش بشه ياله.يخوشگل شد يليخ:عمه ملوك گفت.ميكرد يرساحوالپ.زديدهانش كرده بود و سوت م

 .خنده

 هيبخور مادر :كرديرا بهم تعارف م يدست شيپوست كنده درون پ ي وهيقمر م.كرديو به صورتم فوت م گفتيماشالل م زيعز

 .ندارم نوش جان لينه م:گفتم.بخور يزيچ

ش هم با سرو يو گاه دنديرقصيجوان م يدخترها.داديشلوغ بود و سرو صدا امان حرف زدن نم.كرد و رفتم ميصدا لمبرداريف

 حيوق.خوردميحرص م ديرقصيبا انها م نكهياما از ا.چه مرگم بود دانمينم كردميم يحسود گرفتيلجم م.كرديم يآنان همراه

عروس  نيتا ماش ميبا عمه ها.كردند و كم كم متفرق شدند يهمه خداحافظ امآخر شب شد و بعد از ش.بند و بار يبودند و ب

را روشن كرده بود و بوق  نيماش يسروش فالشرها.خودشان شدند ينهايماش سوارم كردند و آنها هم سوار.ميآمد

 نيماش يجلو نشدوستا.ستاديا يم يگاه.گذاشتيرا جا م هيو بق رفتيتند م يگاه.بودند سهيهم دنبال ما ر نهايماش.زديم
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در  يبا اسپند جلو نويخاله م.ميديرس.تا راه را باز كنند گرفتنديو از سروش پول م شدنديم ادهيپ.كردنديسد راه م.دنديچيپيم

را زدند و  يمهمانها باال آمدند و ساعت يبعض.ميكشتند و ما به خانه مان رفت مانيپا يجلو يگوسفند ميشد ادهيتا پ.بود ستادهيا

بعد دست .ديو صورت سروش را هم بوس ديرا بوس ميشانيپ.ميستاديبه احترامش ا.همه ساكت شدند.آقا ساالر آمد.خواندند

همه .به شرط آنكه پدر را پسر كند داماد ستين يكمتر از صبح پادشاه يشب داماد:ر دست سروش گذاشت و گفتمرا د

كردند و  يهمه خداحافظ.من هم روان شد ياشكها نهاآ ياشكها دنيبا د.كرديم هيمادر گر.كرديم هيگر نويدست زدند خاله م

 .رفتند

 البيمثل س مياشكها.بغلش كردم.و اشك امان نداد حرف بزند.لم كنحال.مواظب خودت باش:ديمدام گونه ام را بوس مادرم

جرات جلو آمدن .كرديبود و مرا نگاه م ستادهيچشمم به پدر افتاد كه كنار در ا.ميجدا شو ميتوانستينم.آمد يم نييپا

 .را گرفت و برد رعمه مهناز جلو آمد ماد.صورتش غرق اشك بود.نداشت

 .و رفت ديو مرا بوس.يخوشبخت بش.مرا هم دعا كن.مستجاب است تيامشب دعا.كنبخدا توكل :جلو آمد و گفت زيعز

پرده را كنار زدم و پنجره را باز .شديم دهيباران شن يدانه ها يصدا.بود يچه سكوت.در را بستند.كرد يهم خداحافظ عمه

اما .آمد رونياق خواب باز ات.ولو شدم يراحت يمبلها يرو.كرديسروش داشت لباس عوض م.دميكش قيچند نفس عم.كردم

 ؟يبر يخوايم ييجا:گفتم.بود دهينپوش يلباس راحت

 .ميبگاز ديآره بلند شو لباس راحت بپوش كه با-

 كجا؟:دميتعجب پرس با

 .ايشمال كنار در-

 ؟يكنيم يشوخ-

 .شو بابا زود باش ه؟بلنديوقت شب موقع شوخ نيا-

 ؟يپس چرا بمن نگفت-

 كردم؟ يكنم بد كار زتيخواستم سورپر:بپوشم كه سروش گفت يا لباس مناسبشدم و به اتاق خوابم رفتم ت بلند

 ؟يحاضر:گفت.بستم يچند دست لباس برداشتم و ساك كوچك.آمدم رونياتاق ب از
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 دونن؟يم يچ نايفقط مادرم ا.ميآره بر:گفتم

 .مامان من فردا قراره بگه. اره  -

 .ميباشه بر -

بسته  ميكردم باز پلك ها يهر چه تالش م. خسته بودم. ميشب راه افتاد يكيدر تار و ميشد نيسوار ماش. تند شده بود باران

 سروش برف پاك كن . شد يم

 

 .يخسته شد يليخ. زميتو بهواب عز: به من گفت. گذاشت يميزد و نوار مال را

 .مونم يم دارينه ب -

 تصادف كنم؟ يترس ياخه چرا؟ نكنه م -

 بترسم؟ دينبا: ابال دادم و گفتم ييابرو طنتيش با

 ؟ياز چ -

 ؟يبگو از ك -

 يباران هم كه به برف پاك كن امان نم. كيتار كيهمه جا تار. جاده تهوع آور بود يها چيپ. بودم داريب يدو ساعت. زد قهقهه

 . باالخره خوابم برد. داد

 

 .همه جا سرسبز بود. شدم اريشد و من بد ادهيسروش پ. ستاديا نيبود كه ماش شيهوا گرگ م. ميديرس. صبح بود كينزد

و سروش  دميكش يا ازهيخم. پارس سگ بلند شد يصدا. ميداخل رفت نيسروش در را باز كرد و با ماش. ميبود يياليو يجلو

 .ساعت خواب: گفت

 .دمينفهم زيچ چيه. خسته بودم يليخ. يمرس -

 .ينفهم بود ياعتراف كن از بچگ ،يكت نيبب -

. بود يقشنگ يچه جا. نييپا ديجدا كردم كه بزنم در دهانش، در را باز كرد و پر يرا از صندلرا پارك كرد و تا خودم  نيماش

 .بود ايمثل رو
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 يصدا. خورد يبه چشم م اهانيشده بود و انواع درختان و گ يچمن كار. نسبتا بزرگ كه گله به گله اش باغچه بود اطيح

 در را . شد يقطع نم ركيرجيج

 

 يسروش درها. دميكش يقينفس عم. مست كننده بود سينم و خاك خ يبو. اارن بند امده بودب. شدم ادهيكردم و پ باز

 ساختمان را باز كرد و  يورود

 

 يروانيمانده از سقف ش يقطرات باران باق. كردم يزدم و همه جا را سركش يچرخ نيهمان دور و بر ماش. را داخل برد ليوسا

  وانيساختمان ا. ديچك يم

 

درست مثل خانه . بودند يبود و در و پنجره ها صورت يمانيرو كارش س. شد يوصل م اطيبا چند پله به ح داشت كه يبزرگ

 . بچه ها ياسباب باز يها

 

 .فرو برده بودم به داخل رفتم بانيكه سرم را در گر يدر حال. بغلم گذاشتم ريكردم و ز ييرا ها ميدست ها. شده بود سردم

دست مبلمان تمام  كيدر وسط پن بود و اطرافش  ميبا طرح گل يمتر 6فرش . ان بد نبودداخل ساختم. در را بست  سروش

 . شده بود دهيچ يچرم نارنج

 

اشپزخانه بود و سمت راست دو اتاق  يروبه رو يزميه نهيشوم كيقرار داشت و گوشه سالن هم  يچوب زيم يرو ونيزيتلو

 خواب كوچك كه با وجود تخت دو نفره به 

 

 .رفت و امد كرد شد يم يسخت

كاله  كيبزرگ مثل  يلوستر تك حباب. شده بود نتيتور ز يداشت و سالن با پرده ها ميضخ يخواب، پرده ها يها اتاق

 كرد و  يبود كه نور را محدود م يمشك
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خوشت چطوره؟ : ديرفت، پرس يور م نهيسروش كه داشت به شوم. زد ينم و چوب در خانه موج م يبو. بود كينسبتا تار فضا

 اومد؟

 هست؟ يمال ك. ستيبد ن: جواب دادم. بود واريبه در و د گاهم

 .نجاستيپاتوق ما ا. ناز و ناب ياز بچه ها يكي -

 ؟يحرفا هم هست نيپس اهل پاتوق و ا! عجب -

 .خوش بگذرونه ديادم تا جوونه با. نه چرا

نوك . يگرم بش. نجايا نيبش ايب: به من گفت .اورديرا درب شيسروش رفت تا لباس ها. شعله ور شد و روشن گشت نهيشوم

 .دماغت قرمز شده

 يسروش به اشپزخانه رفت و صدا. چه گرم و مطبوع بود. شعله ها گرفتم يرا رو ميرفتم و دست ها نهيكنار شوم. ديخند و

 بلند  يتق و توق فنجان نعلبك

 

را  ميشانه ها يگذاشت و كم ميشانه ها يرو را شيدست ها. فندك گاز و بعد هم امد كنار من يصدا رآب،يش يصدا. شد

 .ديمال

 .ها يخسته شد -

 .برو بخواب. ينه تو خسته تر -

 .ادهيوقت ز. ميخواب يحاال م -

با  قهيبعد از چند دق. دوباره بلند شد و به اشپزخانه رفت! چطور ممكن بود خسته نباشد. داشت يچقدر انرژ. كردم تعجب

  ميجلو. و قهوه امد ريش ينيس

 

 .عروس خانم دييبفرما: گذاشت

 .برداشتم و مزه مزه كردم عيسر. داشت يخوش يچه بو. مشامم زد يقهوه تو يبو

 .اوه داغه -
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 ؟يطور عجول نيهم زيتو همه چ. خوب صبر كن -

 .زيتو همه چ -

 ميبه موها يدست. ه بودصورتم افتاد يرو نهيشعله شوم ييبود و روشنا كيهنوز هوا نسبتا تار. شد رهيبه چشمانم خ هيثان چند

 صورتم كنار  يو از رو. ديكش

 

گرم . دستش را دور كمرم انداخت و من را محكم به خودش چسباند. به من نشست دهيرا به جلو هل داد و چسب ينيس. زد

  ميزانوها. گرمه گرم. بود

 

كردم و  كيم را به شانه اش نزدسر. گذاشت ميدستها يدست چپش را جلو اورد و رو. خم كرده و در آغوش گرفته بودم را

 . شانه راستش گذاشتم يرو

 

 ؟يزاريهنوز از من ب يكت:سروش گفت. چشمانم را بستم يلحظه ا. امد يخوابم م. خسته بود هنوز

مكث كردم و  هيچند ثان. دميد يرخش را م مين. نگاه او به اتش بود. سرعت سرم را بلند كردم و به صورتش نگاه كردم به

 .يانصاف يعا بواق: گفتم

 ؟يپس دوستم دار -

 .يش ياگه بگم پر رو م -

 .ميديسروش خواب شنهاديو به پ ميقهوه را خورد ريش. شكفت لبخندش

را  اطياول پرده اتاق خواب را كنار زدم و در ح. بلند شدم. نبود شيسروش در جا. شدم داريسه بعدازظهر بود كه ب ساعت

 . نبود يخبر. نگاه كردم

 

قل  يكتر. به اشپزخانه رفتم. سروش در سالن هم نبود. ديكش يدست م سيو درختان خ اطيبر ح زييپا ينگ و رور يب افتاب

 بر  يو قور ديجوش يقل م
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من، پشت ساختمان  يخدا يوا. در را باز كردم. مشجر داشت شهيدر اشپزخانه بود كه ش يدر. از بخار بود سيان خ يرو

 سروش كنار اب . بود ايدر

 

ارنج ها . قائم بود و از هم فاصله داشتند شيزانوها. دستش يشلوارش باال بود و تكه چوب يپاچه ها. سه ها نشسته بودما يرو

 زانوانش گذاشته بود  يرا رو

 

 ميدست ها. دميسرش رس يباال. پشتش به من بود. و آهسته آهسته به طرفش رفتم دميپوش ييدمپا. كرد ينگاه م ايبه در و

 .گذاشتم شيچشم ها يرا رو

 .سالم -

 ؟يهست يبگم ك: گذاشت ميدست ها يرا رو شيها دست

 .بگو -

 .ميمر -

 .نه -

 .فتانه -

 .نه -

 د؟يكه پسر مردم رو صاحب شد ديستيشما همون ن -

 .بعله: گفتم كشدار

. دنگاهم كر هيچند ثان. خورد يحرم نفسش به صورتم م. گرفتم يو من در اغوشش جا ديرا به طرف خودش كش دستم

  يچشمانش خمار شده بود رو

 

 .زنگ زد لشيخم شد كه موبا صورتم

 .اَه مزاحم -
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 .دييالو، بفرما: ماسه ها ولو شد يو سروش رو دمياش كوب نهيدست به س با

. شده بود سيخ دم،يدامن سف يلبه ها. خورد  يم ميارام و كوچك به دور مچ پا يموج ها. راه افتادم ايشدم و به طرف در بلند

 از خوردن موج ها لذت  اما

 

شده  ختهيلجن آب و نم خاك به هم آم يبو. زد يبه صورتم م ايدر ياز سو يباد خنك. با دست دامنم را باال گرفتم. بردم يم

 تا زانو  ديسروش كه د. بود

 

 ؟يسرما نخور: اب رفتم، داد زد در

 .منتظر تلفن مادرم بودم ه؟يك: دست اشاره كردماز دور با . زد يحرف م لشيهنوز داشت با موبا. زدم يو لبخند برگشتم

 .الو. شه يالو صدات قطع م: گفت يمدام م. توجه به سوالم بلند شد و شروع كرد به قدم زدن يب

 .وا مونده قطع شد: گفت دميكنارش كه رس. ساحل برگشتم به

 بود؟ يك: دميپرس

 .نمك ياز بچه ها، ارسالن خدا يكي -

: گفتم. بود دهيترس يليخ. دميسروش قاپ يخواستم خودم را لوس كنم، از جلو. كردم يدست شيپ .دوباره زنگ خورد ليموبا

 .دييالو، بفرما

 .شد يدختر قطع و وصل م يصدا

 ه؟يك نميشه، بده بب يبده به من االن قطع م: گفت يمرتب م سروش

 هستند؟ يميسل يالو آقا ،يميسل ياقا: گفت ياو هم م. كردم يالو الو م من

 همون ارسالنه؟ نيا. خانم بود هي: گفتم. سروش بود ينام خانوادگ يميسل. قطع شد نتلف

 . تلفن منو جواب نده گهيد. بود يمزه ا يب يشوخ يليخ: كرده بود گفت دايپ يكه حالت عصب سروش

خوب . يميسل يگفت اقا: داد زدم. رفت يخشك فرو م يدر ماسه ها ميپاها. آمدم يپشت سرش م. راه افتاد اليبه طرف و و

 چرا . با تو كار داشته
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 ؟يشد ناراحت

 .برو بابا: دست اشاره كرد با

چقدر . داشته يبوده كار يكس ديرفتم شا ياما باز با خودم كلنجار م. داشتم يحس بد. نكرد يياعتنا چيرفت و به من ه داخل

 سروش ! دختر يباف يمنف

 

 .را شستم و به سالن برگشتم ميپاها يبا دوش دست. م به حمام رفتممن ه. را روشن كرد ونيزيكاناپه ولو شد و تلو يرو

 ؟يكن يم يسروش چت شده؟ چرا اوقات تلخ: نشستم  شيروبرو

 ؟يد يگوش م. خانم بود هيسروش جان : دوباره ادامه دادم. زل زده بود ونيزياخم كرده بود و به تلو. را نداد جوابم

سروشه  يشخص قيرف ايخانم دوست دختر سروشه  نيكه ا يم هزار جور فكر كردحتما تو ه. دمياره فهم: دفعه تند شد كي

 شما زن ها . سروشه گهيزن د اي

 

 ؟يراحت شد. نياز كاه كوه بساز نيدار عادت

 زدم؟ يحرف نيهمچ يسروش من ك: نگاهش كردم رهيخ رهيخ

 .يرا برداشت يقصد گوش نياصال با ا. شناسم يمن جنس شماها رو م. يبزن يحرف ستين يازين -

 .هم با حرص بود دنشينفس كش. داشت يحالت عصب. داد يراستش را مرتب تكان م يكرد و پا يمن نگاه نم به

 بود؟ يخانم ك نيا. اصال خوب كردم -

ممكنه . گرده يداره دنبال من م. چون تلفن قبل ارسالن گفت قالش گذاشتم و رفتم دماوند. خانم ارسالن بود. اهان حاال شد -

 در . تو هم زنگ بزنه به

 

 .باش كه از اتفاق زنگ هم زد انيجر

دستش . بلند شدم و كنار سروش نشستم. ديبلع يكرد و مرا م يدهان باز م نيخواست زم يقدر شرمنده شدم كه دلم م نيا
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 ادم . بداخالق: را گرفتم و گفتم

 

 . به نفع تو يكي. اشتباه كردممن . زن حسود هيزنم، اونم  هيزنه؟ خوب منم  يحرف م ينطوريعروس ا با

به  يدستش را دور گردنم انداخت و سرم را به شوخ. برگشت. پشتش به من بود بايبود و تقر ونيزيبدنش به سمت تلو مهين

 . ديو خند ديطرف خودش كش

 

 .ميكرد ياشت

. يشد يچه لعبت: ه كردنگا نهيسروش پشت سرم امد و مرا از درون ا. كردم يم شيتوالت ارا زيم يداشتم جلو. بود شب

 .شم ينم ريازت س

 .شم ها ينكن، لوس م فيتعر اديز: و گفتم دميخند

 .تلفن مادرته ،ياوه راست. يلنگه ندار. يبش ديبا -

 .سالم مامان جون: را گرفتم يذوق گوش با

 ؟يخوب. زميسالم عز -

 بابا چطوره؟. اره خوب خوب -

 جاتون راحته؟. رسونند يهمه خوبند سالم م -

 .ذاره بد بگذره ياقا سروش نم. راحت التياره خ -

 .سرتق: و گفت دياو هم با لگد به پشتم كوب. دميو به صورتش خند دميسروش را كه لبه تخت نشسته بود كش يمو

كه در  يكوچك زيم ياوردند و دو نفر. پلو سفارش داد يماه رونيشام از ب. را به سروش دادم يكردم و گوش يخداحافظ

 . ميو خورد ميبود نشست اشپزخانه

 

قطرات . ديرس يبه وضوح به گوش م ايدر يامواج طوفان يصدا. كرد شتريرا ب نهيسروش اتش شوم. سردتر شده بود هوا

 خورد و  يها م شهيباران به ش
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جواب  اما. نه ايخواهد  يم يكه چا دميبودم و از سروش پرس زيمن شمغول جمع كردن م. كرد يم يباد را همراه يها زوزه

  رونيبا تعجب ب. داد ينم

 

 يبلند ديسف ريلباس حر. كه جمع شد به اتاق خواب رفتم زيم. است گريد يجا اي ييكردم دستشو اليخ. در سالن نبود. امدم

  ميداشتم با عطرها. دميپوش

 

وب در اتاق در چهارچ سيسروش با سر و لباس خ دميد. ستيك نميبرگشتم بب. امد يدر ورود يگرفتم كه صدا يم دوش

 : به صورتم زدم. ستادهيخواب ا

 

 ؟يخور ياالن سرما م ؟يكجا رفت يوا يا

 .پس تا سرما نخوردم گرمم كن: گفت يزيام طنتيلبخند ش با

 .بلند كرد نيرا پشتم قرار داد و مرا از زم گريزد و دست د ميزانوها ريدستش را ز كيطرفم امد و  به

 

 .تنبل خانم پاشو، گشنمه: زد يسروش داد م. كرد يك شمال خواب الودم منمنا يهوا. شدم داريب يبه سخت صبح

سروش در اشپزخانه . بود سيهنوز خ روزياز باران د نيافتاب شده بود و زم. دميپرده ها را كنار كش. بلند شدم يا ازهيخم با

 . كرد يبود و سر و صدا م

 

: گفت ديتا مرا د. يبود، ان هم تخم مرغ رسم زيم يرو مروين نان تازه با تخم مرغ. را شستم و به اشپزخانه رفتم صورتم

 .صبحانه حاضره خانوم دييبفرما

: به او نازك كردم و گفتم يپشت چشم. و من نشستم ديعقب كش ميرا برا يرا خشك كردم كه صندل ميحوله دست ها با

 .اب وانيل كيغالم، لطفا 

بله : و گفت ديكوب گرشيد يرا به كنار پا شيو بعد محكم پا ساعد دستش انداخت يحوله را از من گرفت و رو سروش
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 .قربان

 يتا حاال غالم ها با ارباب ها غذا م ياز ك: گفتم. نشست ميروبه رو. ديكش رونيرا ب شياب به من داد و صندل وانيل كي

 خورند؟

 .ها شده اندغالم  زيكه ارباب ها كن ياز وقت: گفت يرا راست كرد و با چند سرفه و حالت رسم كمرش

 .بدجنس: را به طرفش پرت كردم زيم يرو دستمال

. باشد به سر من است يهرگل. كردم يكالهم را با خودم قاض. او شوهرم بود. به سروش تن داده بودم گريد. ميخورد يحساب

  ديبا. درستش كنم ديبا

 

 .صد در صد. كنم يادمش م. دارد تركش بدهم ياخالق هر

 .به من برس ؟يخوا يكار م. نيهم. يكنار من باش دياصال، تو فقط با: اما نگذاشت و گفت ناهار درست كنم خواستم

 .رفتم اطيزدم و به ح يخنديل

دستش  كي. ستادياب دستم بود كه سروش در را باز كرد و در چهارچوب در ا لنگيكردم و ش يها و گل ها را تماشا م باغچه

 مشتش را به  كيبود و  رهيبه دستگ

 

 .دوستت دارم يليخ يكت: گفت دمشيتا د. كرد  يبود و مرا عاشقانه نگاه م شيل يلبخند رو. داده بود هيرچوب تكچها لبه

 .باور كنم ؟يجد -

 !سروش دوباره چشمت قرمز شده: دميپرس. چشمانش قرمز شده بود. شد ياش جد افهيق

 .مياز دست تو كه خواب ندار. هيخواب يمال ب. ستين يزيچ: معمول گفت طبق

 . نيپرنده رو بب نيا ايبدو بدو ب: گفتم

 .بدو سروش نجاس،يا: دستم را به عمق باغچه گرفتم و

دادش . آب را به طرفش گرفتم و قهقهه زدم لنگيش ديمن كه رس كينزد. ديو به طرفم دو ديپوش ييدمپا عيسر چارهيب

 .خورم ياالن سرما م وانه،يد يآ يآ: درآمد
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 .شود شترياورم تا پرش اب ب ياب با انگشت فشار م يرو شتريكرد و من ب يم فرار

 .طلبت يكي.ارميحالتو جا م:در آمد يسرش بود جلو يكه رو يكوچك يعوض كرده و حوله  يبعد با لباسها قهيدق چند

 !يبرو تو كوچولو نچا:گفتم

با .دوباره زنگ زد لشيكه تلفن موبا ديتراشيم شيسروش در حمام ر.ميبرو يجنگل يجاده  كيصبح بود قرار بود به  ده

 .دييالو بفرما:خاطر برداشتم نانياطم

 شما؟:گفت.خانم ارسالن ريغ.بود گريد يزن يصدا

 ن؟يكار دار يبا ك.ديشما شماره گرفت:دميپرس

 آقا سروش هستن؟-

 شما؟:دميپرس.زديقلبم به شدت م.ختيفرو ر دلم

 .زميمن خواهرشم عز:كرد و گفت يا خنده

 شما؟:داد گفتم با

 .يبا.نزن حتما اشتباه گرفتمجوش -

 يباق نمانيب يحرمت گريد كردمياگر اشتباه م.جرات نداشتم باز به سروش اعتراض كنم.و مبهوت تلفن در دستم بود مات

بلند شدم و حاضر شدم و از تلفن هم به !هست ايدن يسروش تو هيمگه فقط .بابا حتما اشتباه گرفته يا:با خودم گفتم.ماندينم

در  يبودم كه هر مرد يدختر.را نداشتم ينينچنيا ريو تحق نيتحمل توه نم.بود ييتو دلم غوغا يول.فتمنگ يزيسروش چ

 .شد يماندن اديخوش گذشت و ب يليخ شدم؟آنروزيم ريتحق ديمسائل با نيپس چرا با ا.كنارم خوشبخت بود

 .شوم شچيتر از آن بود كه بخواهم پاپ تياهم ياما ب.زد بشيغروب سروش غ كينزد دوباره

 زيكلوچه مربا و خالصه همه چ يچوب يظرفها يريحص يسبدها.سوغات يبا كل.ميو باالخره برگشت ميهفته ما شمال بود كي

پدر .ديبوسيرا م ميمادر سر و رو.خوشحال شدند دنميچقدر همه از د.ميحاج صادق رفت يبخاطر دل من اول خانه .ميديخر

 .مشهد رفته بودند.هم نبود مينس.ه به جز آقاجون سراپا گوش بودندو هم گفتمياز سفرم م.كرديعاشقانه نگاهم م

 4 فصل
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پدر دمق و .كرديمدام سفارش م.مادر نگران بود.دور نقدرياز آنها جدا شوم آنهم ا توانستمينم.مادر و پدرم عازم شدند باالخره

شب پدر و مادرم پرواز  12.مرا گذاشت و رفت ياعتراض چيه يآقاجون ماندم و سروش ب يدو شب خانه .گرفته بود

 يمادرم را دلدار زميعمه مهناز و عز.شديم يو اشكمان جار ميديخنديم.فتادا يتا چشممان بهم م.ميكرديم هيمدام گر.داشتند

 .مه تاج جان يناراحت يخوديب.شوهرش هست كتريتازه از ما نزد.ميهست يراحت ما شش دانگ مواظب كت التيخ:دادنديم

سروش هم .ميفرودگاه شد يو همه راه ديوداع رس يلحظه .را ندارد يدور نهمهيطاقت ا يمادر چيمادر بود و ه يول

زودتر .ميخوب ما بر:پدر گفت.را به پدرم سپرد طهايتمام كارها را كرد و در آخر بل.داد ليمادر و پدرم را تحو يبارها.آمد

 .بهتره ميبر

 ..ايبخاطر دخترت بحال بخاطر من نه :رو به پدر كرد.نداشت يتمام زيعز اشك

من كه .سخت بود يليخ.ستنديقامت انداخت و هر دو مفصل گر دهيخم رزنيرا دور گردن پ شيخم شد و دستها پدرم

سروش مرا از مادر جدا  هيگر يبعد از كل.بلند شد مانيهق هق هر دو يمادر را بغل كردم و صدا.نداشت يتمام مياشكها

 .كرد

 ؟يخوريرو م يچ يغصه .ستمشفريم يخاله جون هر وقت اراده كن-

 .يتو االن همه كسش شد.بهيغر نجايا يكت.جگر منه يپاره .خاله دستت سپرده:گفت كرديرا پاك م شيمادر كه اشكها و

 .راحت راحت التيخ.چشم يبه رو يا:چشمش گذاشت يدستش را رو سروش

هر دو رفتند و هر چند قدم كه بر .باش مواظب خودت:نگاهم كرد و گفت هيچند ثان.كند يبا من خداحافظ توانستينم پدر

 .دادنديدست تكان م ميو برا گشتنديبرم داشتنديم

چقدر به .را كرد يمهد يهوا كبارهيدلم .مثل مادر مرده ها شده بودم.چشمانم پف كرده بود.ميرا گذراند يسخت شب

بس كن دختر خجالت .كلنجار رفتم باز با خودم.چقدر دلم براش تنگ شده بود.داشتم اجيلحن كالمش نگاهش احت شيحرفها

اكنون  يكردن در حوضچه  يآبتن يزندگ.زيبچه گانه ات را دور بر يفكرها.يمرد دار.يتو شوهر دار.كن ايبكش ح

 .كنار آمد ديبا تيرها كرد و با واقع ديرا با روزهايد.است

ظهر  ميزديم يو چرخ ميشديم داريا بو بعد هم ت ميصبح ها تا لنگ ظهر خواب بود.سره خانه ماند كيچهار روز سروش  سه
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دستا  نياز ا فيح:گفتيو م كرديم نمييباال پا.رفتيقربان صدقه ام م.گذاشتيناهار درست كنم اما سروش نم خواستميم.بود

 .ديفتيزحمت ب يتو ديبخواكه كار كنه؟كرد تو شكم من بره اگه شما  ستين

 !گرفت رونيغذا از ب شهيآخه سروش هر روز كه نم:گفتميم

 .يمن دوست دارم تو فقط كنارم باش.سرت يبه درك فدا يپول خرج كن يستيبابا تو بلد ن يا:گفتيجوابم م در

 يسه چهار روز به اندازه  نياما دلم در عرض ا.حالم بود يايجو نويخاله م يگاه.ديپرسيو حالم را م زديزنگ م زيعز يگاه

سروش هر چه .بودم تابياما باز ب زديتلفن م شتريب ايسه بار  يروز ديشا.مادر و پدرم تنگ شده بود يهزار سال برا

 .توانستميو نه من م توانستينه او م.شديرا عوض كند نم ميحال و هوا خواستيم

و  ديجوشيقل قل م يكتر.كردميدم م يداشتم چا.كار شد يسروش شال و كاله كرد و باالخره راه يهفته بود كه با تلفن اواخر

را جمع و جور  فشيداشت ك.بود و گرفته يهم ابر رونيب يهوا.نه را مرطوب كرده بودآشپزخا يبخار آن هوا

 ؟يا هچه كار يراست.يتو چه كاره ا دونمينم يمن حت:گفتم.كرديم

 .خودم هم خنده ام گرفت.گهيچند سال د هي يذاشتيافتاده؟م ادتيا چه زود :ديبلند خند سروش

 د؟يشك رونيتو رو از خونه ب يباالخره چ:دميپرس

اپن اشپزخانه گذاشته بودم و به جلو  يرا رو ميسرش را باال آورد و به من كه آرنجها هيبعد از چند ثان.بود فشيداخل ك سرش

 .كار خانم كار:خم شده بودم گفت

 !ديعجب پس آقا كار هم دار-

 !دهيم يمن نون مفت به كس يبابا يفكر كرد يپس چ-

 ؟يكني چكار محاال دونميچه م:را جمع كردم و گفتم لبم

 .يدالل-

 !يدار يفيشغل شر ه؟چهيچ يدالل!وا:گفتم.بود برداشت و شروع كرد به خوردن ميبودم و جلو ختهيرا كه ر يچا وانيل

 ؟يبا من ندار يخوب كار ميكنيبازار آب م يآب تو نوريما هم ا ارنيجنس رو بچه ها از اونور آب م.نه خانم فكر بد نكن-

 ؟يايم يتو ك-
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 .فكر كنم بعدازظهر:گفت يشانيبر پ يساعتش كرد و با اخمبه  ينگاه

 .نمتيبيخدا م ديباشه به ام-

 .خداحافظ خوشگله:و گفت ديآمد گونه را كش جلو

 زييپا يهمه  يدلم به اندازه .چقدر خانه ساكت بود.داديدست تكان م ميبرا رفتيزدم و او همچنان كه بطرف در م يلبخند

 زيكوچك و ر زيهمه چ.بود مانيپا ريتهران ز يهمه .را تماشا كردم رونيكنار پنجره رفتم و ب.شديباران قطع نم يصدا.گرفت

را  ليوسا.بپزم ينيريگرفت تا ش رميبعد هم و.و نشستم به خواندن اشتمبرد يمجله ا.نداشتم يچكاريه.آمد يبنظر م

پخته شده ام  يها ينيريرا عوض كردم و ش ميلباسها.آمدن سروش بود كينزد گريد.كردم يرا قر و قاط زيبرداشتم و همه چ

چراغها را  هيگذاشتم و بق زيم يدو آباژور كنار مبلها را روشن كردم و چند شمع هم رو.شده بود كيهوا تار.دميرا در ظرف چ

 .خاموش كردم

قورمه .شام درست كرده بودم.كردياعصابم را خرد م شتريب ييتنها.كالفه بودم.امديسروش ن يهم گذشت ول 8از  ساعت

پس .زدميو ناخنك م رفتميخودم از غروب به بعد راه به راه سر قابلمه م.خانه را پر كرده بود يآن همه  يبو.ميداشت يسبز

 يصدا.بودم  دهينسبتا ترس.ستيدر دسترس ن گفتيم گرفتميرا م لياز ده هم گذشت هر چه موبا امد؟ساعتيچرا سروش ن

اخم .خوردم سروش بود يتكان.ديدرون قفل چرخ ديبود كه كل 11به  كياعت نزدس.كرديم شتريرعد و برف هم اضطرابم را ب

واقعا كه چه .رميبگ را فشياز جا بلند شدم و به طرفش رفتم تا ك.خسته است ايافتاده  يكرده بود و بمن ساده فكر كردم اتفاق

افتاده؟دهانم  يشده؟اتفاق يروش چس:دميبا تعجب پرس.مبل ولو شد يو رو ديكوب يرا محكم به گوشه ا فيك.داشت ياستيس

تا وسط  شيپاها.بود زانيمبل آو يرا از دسته  شيداده بود و مچ دستها هيبه پشت تك صالياست يسرش را از رو.بازمانده بود

 ؟يشده؟كجا بود يچ.سروش جان من نصف العمر شدم:جلوتر رفتم.جوابم را نداد.اتاق آمده بود

 .خوردن پولمو خوردن:گفت يحاليرا بلند كرد و با ب سرش

بلند شدم و به .لباساتو در آر.صدقه سر جفتمون پاشو پاشو.نيجهنم اسفل السافل ن؟بهيسرت هم يفدا:دميكش يراحت نفس

 .آشپزخانه رفتم

 ؟يكجا رفت:گفت.زرنگتر از آن بود كه نفهمد يعني.شد كه هنوز غذا نخورده ام متوجه
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 .كشميام رو مدارم ش.زميشام عز:داخل آشپزخانه داد زدم از

 .ندارم ليمن م يكت ايب-

 نياول ياونم برا.درست كردم يمن قورمه سبز مزهيا ب:با حرص درون برنج فرو كردم.در دستم خشك شد ريكفگ.رفتم وا

 ؟يخورينم.بار

 .باشه فردا.كشمينه به جون تو نم:گفت يحاليب با

صبح زودتر از .ديرا كه خورد مثل جنازه رفت و خواب يچا.از آشپزخانه برگشتم ياشتها شدم و با دو فنجان چا يهم ب خودم

بود و با  دهيرا پوش رونشيب يلباسها.خواب آلود بلند شدم.بستيساك كوچك م كيداشت  فيك يشد اما بجا داريمن ب

 .ريسالم صبح بخ:ساك را بست و گفت پيمن ز دنيد

 ؟يزود نيسالم كجا صبح به ا:مبل نشستم يو رو دميكش يا ازهيخم

 .كار دارم يبرم كل دياب-

 .صبر كن صبحانه درست كنم-

 .تو بخور.نه نه من اشتها ندارم:شدم كه به آشپزخانه بروم گفت بلند

 ه؟يچ نيا:به ساك اشاره كردم ستادميتعجب ا با

 .دست تكان داد و رفت.جنسه برام دعا كن يچيه:برداشت و گفت زود

نم خاك مستم  يبو.ديتابيم سيخ نيبر زم ييشده بود و آفتاب طال باران قطع.پنجره ها را باز كردم.درست كردم يچا

و دور هم  دنديتراشيخودشان برنامه م يقمر چقدر برا يعمه مهناز قربان صدقه ها مينس اديب.باغ اقاجون افتادم اديب.كرديم

احساس  را تازه داشتم ييغربت و تنها.گرفتيرا نم سراغم چكسيه.خودم سوخت يخوش بودند دلم برا.بودند

 .دييالو بفرما:زنگ برداشتم نيغرق فكر بودم كه تلفن زنگ خورد سوم.كردميم

 .بود نويخاله م.سالم خاله جون-

 .نيما كرد اديسالم خاله چه عجب -

 .بخدا گرفتارم-
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 .خدا نكنه بال بدور باشه:گفتم

 ؟يريگياز ما نم يسراغ هيمعرفت  يچطوره؟بهش بگو ب ؟سروشيخوب تو چطور-

 .خودش هم گرفتار شده يول.دينيواال خاله از چشم من نب:گفتم و دميخند

 ؟يگرفتار؟گرفتار چ:ديوسط حرفم پر نويم خاله

 .كم نگران كارشه هي.اومده شيبراش پ يهول نكن مشكل كار-

 ره؟يسروش سركار م ؟مگهيكار:با تعجب و خنده گفت خاله

خبر  دشيجد نكاريمگه شما از ا:دميپرس اطيا احتب مردميم يداشتم از فضول.لحظه احساس كردم رودست خوردم كي

 .شد شتريخنده اش ب ن؟خالهيندار

 .دارهيقدم هم برنم هياون تا پول مفت ساالر هست .دهيسروش تن به كار نم.جون يكت يزنيچه حرفا م-

 پس كجا رفته؟.سركار رميخودش بمن گفت م:مشخص بود گفتم تميكه عصبان يلحن با

 خواستيبزند هم م يمادرشوهر شين خواستيهم م.هم زن گرفته و آدم شده بابا ديحاال شا.بگم يچواال :هول شد يكم خاله

 .كند يگند سروش را مخف

بچه م  نقدريتو رو خدا از حاال ا:جواب داد.خاله كه از حرفم ناراحت شده باشه.خدا كنه كه آدم شده باشه:گفتم.گرفته بود لجم

هر جا باشه خوش .نداره بيع.تلفن هم نزده هيكه  شهيهفته م كي.هست ليذل زن ياون به اندازه كاف.نكن ريرو تحق

 .ستيرسمش ن نيا يچه ول بما.تنتون سالمت نونتون گرم و ابتون سرد.باشه

را  هيكلفت و كنا ديبوده من با اليخياو ب كرديعاطفه بود مرا سوال و جواب م يپسرش ب.باال آمده بود كفرم

 .رسونميشما رو م غاميچشم من پ:گفتم.دميشنيم

 .آخر هفته شام منتظرتونم يراست.مزاحمت شمد يليخ.خوب خاله قربونت برم-

 .شهيممنون زحمتتون م يليخ:گفتم.زدميحرف م ظيغ با

 .ميدوست دار يليما شما رو خ.هيحرفا چ نينه بابا ا-

 .دل به دل راه داره-
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 .؟خداحافظيندار يجون كار يخوب كت-

 .خداحافظ-

چرا سروش به من دروغ گفته بود؟اگر دروغ گفته بود پس تا .بودم رهيخ زيم يبه گلدان رو نهيم دست به سرا گذاشت يگوش

 يجلو خواستيكه دلم م يوا.آورده بود ريداستان را سرهم كرده بود و مرا ساده گ ياو همه  يعنيشب كجا بود؟پس  11

از .اعصابم خرد شده بود.داديجواب نم گرفتميچه م هر.را گرفتم خاموش بود لشيموبا.كردميدستم بود و تكه تكه اش م

بلند شدم و پنجره ها .باد پرده ها را تا وسط اتاق آورده بود.گرفتميآتش م.شدميم وانهيسرم كاله گذاشته بود د يبراحت نكهيا

را مرور  روشس يحرفها.كردميفقط فكر م.صبح را نشستم يفنجان چا يحت.نداشتم يكار چيه يحوصله .را بستم

پنهان كنم مچش را  اورميب شيبه رو ديبا دانستمينم.ديرسينم ييفكر بجا.چقدر نفهم بودم.كه چقدر احمق بودم يوا.كردميم

پول  كي ينبوده باشد آنوقت سكه  انيدر جر نوياگر اشتباه كنم اگر خاله م يول.آمد يهزار راه به مغزم م.رميبگ

عصر  كينزد. فروكش كرده بود يآتشم كم. محتاط تر عمل كنم ديبا نه،. حرفم باد هوا بود گفتميآنوقت هر چه م.شدميم

خون . مسئله روشن شود اي فتنديمسئله را مطرح كنم تا هر دو به جان هم ب نويخاله م يگرفتم اخر هفته جلو ميتصم. بود

ا كه از صبح آشفته بلند شدم و تخت خواب ر. كردم يرفتار م يعاد ديگذشت، با يم يها به كند هيثان. خورد يخونم را م

ساعت هنوز هشت نشده بود كه . منتظر سروش نشستم. قهوه درست كردم. دميهم به اتاق كش يدست. مانده بود مرتب كردم

 اجازه هست؟: ماند رونيرا به داخل اورد و خودش ب يدر شاخه گل سرخ ياز ال. رفتم در را باز كردم. زنگ زد. آمد

 .مزه يتو ب ايب: را كامل باز كردم در

. دراورد  عيرا سر شيلباس ها. امد منيدر را بست و دنبال من به سمت اتاق نش يو سروش با لبخند دمييرا گرفتم و بو گل

 يشكمش م يكه دستش را رو يبه اشپزخانه امد و در حال. قهوه شدم ختنيگذاشتم و مشغول ر ياب وانيمن هم گل را داخل ل

 هست؟ يذا چغ. رميم يدارم م ياز گشنگ: گفت ديمال

كه  شبيگفتم د. ختمير يپشتم به او بود و داشتم در فنجان ها شكر م. گاز را برداشت يدر قابلمه رو گريو با دست د

 !ياونم چه قورمه ا. ميدار يقورمه سبز. ينخورد

 .اريبه به، پس زودتر ب: و گفت ديكش بو
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 شد؟ يكارت چ يراست: ديبا تعجب پرس. سرحال يليبود، خ سرحال

 .روبراه شد. ارم، اهان كارمك -

 .كارگر بود ميا، پس خوب دعا -

 .ادي يگربه كوره بارون نم يگفتن به دعا مياز قد. يكرد اليخ -

دفعه  نياوال ا. يكرد اليتو خ: گفتم. گذاشتم زيم ياوردم و رو گر،يدست و بشقاب خورشت در دست د كيبرنج در  سيد

 .بارون اومد يديحاال كه د ايثان. ستيگربه اش كور ن

 اديز يكم هيبارونش  ديپس اگه دست شماست، لطفا بگ: غذا كرد دنيپر كاهو داخل دهانش گذاشت و شروع به كش چند

 .كنن

 يحت. بود زيحواسم به همه چ. شده بودم نيزبير. خبر است ياز ته دل خوشحال بودم كه دستش رو شده و او ب. زدم قهقهه

 ساكت كو؟: دميپرس. ساك صبح دستش نبود. رفت يو م ديپوش يكه م ييلباس ها

 .از بچه ها جا گذاشتم يكي نيماش يآخ آخ، تو. داد يداد ب يا: مهارت تمام زد به دستش با

 ؟يپس جنسات چ: نوشابه را برداشتم و مزه مزه كردم وانيل

 .خوب، الزمش داشتم يول. بود يدادم خال لينه جنسا رو تحو -

 يچه لذت يوا. شود يچقدر كنف م. زند يشود و پرپر م يافتادم كه چطور رسوا م يعه مروز جم اديكردم و  يم نگاهش

 يليخ ه؟يچ: اخر گفت. را حس كرد يزياز نگاه و لبخندم چ. خودش هم مشكوك شده بود. زدم يپوزخند م يگاه. داشت

 !يسرحال

 چرا كه نه؟: مم چسباندم و گفتمنوشابه را كه دستم بود به گونه ا وانيرا باال دادم، ل ميابرو كي طنتيش با

 ؟يخورد اي يزد يزينكنه چ. حالت خرابه: ديپرس. كرد ينگاهم م رتيح با

 ؟يچ يعني: كردم اخم

 .يتو هم كه پرت. بابا يچيه: گفت. زده ياحساس كرد حرف نامربوط. شد  هول

 .دستت درد نكنه: شد و گفت بلند
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اتمام حجت  يباز برا. بود ونيزيپوست كندم و او محو تلو شيبرا وهيم. كنارش رفتم وهيرا جمع كردم و با ظرف م زيم

 ؟يكار نيا يسروش، چند وقته تو: دميپرس

 چطور مگه؟. شه يم يسال كي: زد گفت يپوست كنده را گاز م اريكرد و خ ينگاه م ونيزيطور كه تلو همان

 .يطور نيهم. يچيه -

تا چند روز . شب ايبعدازظهر و  ايامد و  يظهر م ايرفت و  يها م حيسروش ص. و خسته شده بودم ديرس يبه اخر نم هفته

 ياما من جور او را هم م. گرفت رونيخورد و بعد هم غذا از ب گريوعده د كيالبته سروش . ميخورد يم يقورمه سبز

. دميچرخ يب در خانه ماز صبح تا ش. نداشتم يكار. شتريدو نفر نه ب دازهكم غذا درست كنم، به ان ديگرفتم كه با ادي. دميكش

 .كردم يغذا درست م ايو  دميد يم ونيزيتلو ايخواندم و  يمجله م اي

 ياما نم. ستيكند معلوم بود چه كار رييكه هر روز ساعتش تغ يكار. كه كار و بارش دروغ است دميفهم شيرفت و امد ها از

در ضمن فردا . عاطفه اس يب يليگفت سروش خ. زدمامانت هم تلفن : باالخره شب جمعه بود كه گفتم. رود يدانستم كجا م

 .هم دعوتمون كرده

 !به به، چه شود -

 .خبرم يوقته از مامان ب يليخ. گه يالحق هم راست م: من نشست و گفت يروبه رو. جا بلند شد و تلفن را برداشت از

 .را گرفت نويحاله م شماره

 حال شما؟. به به خانم خانما. يميسل يمنزل اقا. الو -

 ...و يو خونه دار يزن دار. به خدا گرفتارم -

 ؟يگفت يخوب خوب، تو چ -

حتما خاله موضوع كار را گفته و او هم داغ كرده كه . امد يدادش م يصدا يدر اتاق را بست ول. شد و به اتاق خواب رفت بلند

 .من لو رفته شيپ

مبل  يتلفن را محكم رو يگوش. بود يامد، عصب رونيبعد كه ب قهيچند دق. كرد ياورد و پچ پچ م نييرا پا شيكم صدا كم

 ؟يشد يعصبان يكه حرف زد نويشد؟ چرا با خاله م يبابا، چ يا:زدم و گفتم يزيام تيلبخند موفق. ديكوب
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 .حوصله ندارم ،يولم كن كت -

. گوشش بود كيم نزددهان. شانه اش قرار دادم يدستم را از ارنج تا كردم و رو. داخل ضبط گذاشتم و كنارش نشستم ينوار

 ؟يحوصله منو ندار گهيد: اهسته گفتم يبا صدا

. است دنيمطمئن بودم كه در حال نقشه كش. جوابم را نداد. گذاشته بود شيپاها نيكرد و دو دستش را ب يرو را نگاه م روبه

 ؟يدوستم ندار گهيد: تر شدم كيدوباره نزد

 .ييمن تو زيهمه چ. فدات بشم: ختيرا دور گردنم او شيست هاد. در چشمانم بود مينگاهش مستق. را چرخاند صورتش

 .دادم ياش م يتا فردا باز ديبا. بار او گول مرا خورد نيا

اب  ياز صدا. شدم داريب. ديكش يم غيحمام كرده بود و داشت صورتش را ت. صبحانه را هم اماده كرد. شد داريسرحال ب صبح

 .ساعت خواب مادمازر: داد زد. متوجه شد

نگو،  يكت: كرد، گفت يكه صورت اصالح كرده اش را با حوله خشك م يبرگشتم او هم از حمام امد و در حال يياز دستشو تا

 .اميحموم؟ نه نم ميبر يايم يكت. تنبل تنبال بگو

 !يگ يا، پس تو شعر هم م: خنده ريز زدم

 .تو يفقط برا يول. بله چه جورم -

از . ميشد نويخانه خاله م يو اماده راه ميبعد حاضر شد يو ساعت ميخورد. ختير يچاهردومان  ينشستم و او برا زيم پشت

وضع خانه هم . حالت تهوع داشتم. سردم بود. كندند يم زير زيرا ر ميانگار گوشت ها. متنفر بودم شيان خانه و تمام فضا

فقط . نبود متيگرانق يجات و تابلوها قهياز عت يخبر. بود ييرايدر پذ بزرگكارتن  نيچند. جمع بود زيهمه چ. بود بيعج

 يجلو. تا خاله به اشپزخانه رفت، دنبالش روانه شدم. اوردميكردم اما باالخره طاقت ن يستياول رودربا. بود منيمبلمان نش

گشت،  يم يزيدنبال چ نتيابخاله داشت داخل ك. سروش هم با پدرش غرق حرف زدن بود. دميكش يساالر خان خجالت م

 د؟يندار يخاله كار :دميپرس

 .نيبرو بش يتو مهمون. زمينه عز: گشاده گفت يرو با

 .شما راحت ترم شينه پ -
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 .يهر جور راحت -

 .بفهمم چه خبره ديبا. بپرسم ديبا. كردم يدل م دل

 ؟يچرا خونه رو جمع كرد نويخاله م -

 وا، مگه سروش به تو نگفته؟ -

 رو؟ يه، چن: تكان دادم يتعجب سرم را به عالمت منف با

 ن؟ياون روز خونه مامان مه ادته،يمن كه  يدرد دال: و گفت ديكش يقيعم نفس

 .ادمهياهان اره  -

 .زد يو دوباره هم م ديچش يم يگاه. زد يو به هم م ختير يم يزيداخل غذا چ داشت

بسوزم و  يچ يه، براحاال كه سروش هم سرانجام گرفت يول ميكرد يتا حاال به خاطر سروش زندگ. ميفكرامون رو كرد -

 هان؟. بسازم

 !بگم خاله يچ -

 .ميبود و نبود فروخت يهر چ. گرفتم جدا بشم ميتصم -

 .بشم و برم يبه من داد كه راض نقدرياز شر من راحت بشه، ا نكهيساالر هم واسه ا: اورد و ادامه داد نييرا پا شيصدا

چشمانم گشاد  رتياز ح. كرد يكوچك بلور را از ماست پر م يكاسه ها. اورد رونيرا باز كرد و سطل ماست را ب خجالي در

 خوام برم؟ يبگو جا م: ادامه داد. دهانم باز مانده بود. شده بود

. راحن يزندگ هيرم اونجا  يم. اونجا چند تا از دوستام هستن. هلند: با ذوق گفت. به نشانه پرسش سرم را تكان دادم فقط

 .راحت شد الميبابت سروش هم كه خ

. ميكردم خاله نگذاشت ظرف ها را بشو يهر كار. ميو خورد ديناهار را كش نويخاله م. دميچ زيم يماست را رو يها ظرف

خانم، در  يكت نيبب: روشن كرد و رو به من گفت يگارياقا ساالر س. ميوستيو هر دو به سروش و اقا ساالر پ ختمير يفقط چا

 ؟يكار ما هست انيجر

 .بله -
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كم . تومن ونيليده م. ملكم فروختم و پولش رو به حساب سروش گذاشتم هي. دميمن خونه براتون خر. خوب بهتر شد -

فقط به بادش . ره ياخرش دودش به چشم خودتون م ديكن يهر كار ديدون يحاال خودتون م. هيحساب هيسرما هي. ستين يپول

 .نيهم. ديند

 .پول بود يليتومان خ ونيليده م 70گفت سال  يم راست

 !يمنو دست كم گرفت. شدم يبابا من مرد زندگ: پدرش و گفت يپا يزد رو سروش

 .كرد هيپول رو سرما نيكارش ا نيتو هم ديشا. سروش كار داره: فرصت استفاده كردم و گفتم از

 ؟يكار، كدوم كار؟ مگه تو كار دار: ديساالر با تعجب پرس آقا

 .گه ينه بابا، همون پخش جنس رو م: وسط ديپر خاله

 يبود كه اون روز من گفتم كدوم كار سروش رو م نيا. ستين يكار از نظر ما كار و كاسب نيخوب خاله، ا: رو به من كرد بعد

 ؟يگ

 ؟يزن يحرف م ياز چ ه؟يپخش چ: ديدوباره پرس. اخم كرده بود. ساالر هنوز متعجب بود اقا

 .تا بعد بهت بگم اريو براش بتو بلندشو دفترچه حساب سروش ر: كرد و گفت ياشاره ا نويم خاله

 .گن يم يچ نايا ميديما كه نفهم: مات و مبهوت بلند شد چراهيب

 ست؟يا پس از نظر شما كار ن -

دانست و اما به  يكار را خاله م نيا يعني. مطمئن بودم نقشه سروش بود. را درست كند شيخواست خراب كار يم خاله

برده  يسروش پ يها يتازه به باز. رو دست خوردم. دادم يهم فشار م يرا رو مياز حرص دندان ها. عنوان كار قبول نداشت

 .هم از پدر و مادرش نيكند؟ ا يكار م يرود؟ چ يم يرود؟ با ك يمعلوم نبود كجا م. بودم

 ينخ نه سر. من باخته بودم. معلوم نبود زيچ چيكه ه يدر حال. ها پول شده ام ونيليكرد من صاحب م يساده من فكر م مادر

 رونيكه منتظر طعمه اش ب يو مثل گرگ رميباز هم به عقل خودم گفتم سرفرصت مچش را بگ. بلد بودم يداشتم و نه راه

 .به انتظار نشستم د،يايب

. منيز يكه اب شد و رفت تو دياقا ساالر هم به چند روز نكش. هلند شد يهفته بعد رسما طالق گرفت و راه كي نويم خاله
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 يبعض. كه داشت سر زد يبه هر پاتوق. از اقا ساالر نبود يگشت اثر يداشت، اما هر چ شيبه امضا ازين ضمانت يسروش برا

 .نشد كه نشد دايخالصه پ. يو رفته دب گرفتهگفتند زن  يم يبعض. گفتند رفته شهرستان يم

از  يهفته ا يكي. شن كرده بودمرا رو نهيشوم. كردند يخود تحمل م كريدرختان برهنع، زوزه باد را بر پ. سرد شده بود هوا

كرد و من هم  يم يسروش دائما ولگرد. كرد يم يخودش را ط يروال عاد زيهمه چ گريد. گذشت يشدن اقا ساالر م ديناپد

داد دوستانش را به خانه دعوت كند و من  شنهاديسروش پ. ينه هدف ،ي، نه كارينه برنامه ا. صبح تا شب در خانه حبس بودم

او هم از خدا خواسته . باز از پشنهادش استقبال كردم يبا رو. غربالشان كنم. بشناسم نم،يخواست انها را بب يم دلم. رفتميپذ

اگه ممكنه با هم . دارم ديجان من خر سروش: گفتم. بعد هم بلند شد و رفت. ديتا ظهر خواب يروز مهمان. همه را دعوت كرد

 .ديخر ميبر

 ينم يچياصال ه. ينيچ يم يو كبر يچقدر صغر يداد يمهمون هيبابا،  يا:گفت. فتر يور م شيبه موها نهيا يجلو داشت

 .نيهم. هم دم كن ييدرست كن و چا ييغذا هي. خواد

 .كنم لوس نشو يسروش خواهش م: لج گفتم با

 . نون نگرفتم هيخونه ننه بابام هم . امد يبدم م ديبابا من از خر -

 .منو معاف كن ره،يتن بم نيا: و ادامه داد ديرا به چانه اش كش دستش

 .باشه به سالمت: و مستاصل گفتم درمانده

 .مخلصتم يبخند بابا، كت: چهارچوب در دست تكان داد نيب از

 .رفت و

بعد . دميو رز قرمز خر ميمر يگل ها. كردم دايرا پ يپرسان پرسان گل فروش. شدم ابانيو روانه كوچه و خ دميپوش لباس

 ينيريهم ش.كوچه مان بود يهم روبه رو يفروش ينيريش. كردم ديها را خر وهيرفتم و انواع و اقسام مهم به بازار تره بار 

 يو فرنگ يرانيا ييچند نوع غذا. از صبح در اشپزخانه بودم. داشتم يروز پر كار. مفصل بود زيهمه چ. ليگرفتم و هم آج

گذاشتم و  زيرا دو طرف م ستالميكر يشمعدان ها. فتمر زيعصر بود كه با سر و وضع اشفته، سراغ م كينزد. درست كردم

سفره  يدستمال ها. دميچ تو دق قهيسل تيرا گرفت و بشقاب ها را در نها زيگلدان وسط م. در هر كدام چهار شمع قرمز
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و  فتكيب ا،يو الزان هيالو ،يرنگ يخوردن، ژله ها يساالد، ماست سبز. داخل هر بشقاب قرار دادم يقرمز را به شكل كله قند

 .واقعا مجلل بود. كردم يم فيخودم ك. شد دهيهمه و همه چ. شده انيزرشك پلو با مرغ بر

. اوم: رفت ييرايگذاشت و به اتاق پذ يتند كيموز. را عوض كرد شيدوش گرفت و لباس ها. امد شهيزودتر از هم سروش

 ؟يديزحمت كش نقدريچرا ا. كوفت بخورند ؟يبه به، چه كرد

 .سروش هم خوشحال شد. بودم دهيخوب چ زيپس م. ام از تنم رفت يتمام خستگ. شدم خوشحال

 .قابل تو رو نداره: درون اشپزخانه داد زدم از

تمام نشده بود كه از پشت مرا گرفت و صورتش را به  ميهنوز حرفها. ديبودم و مشغول درست كردن سس سف سرگاز

 جبران كنم؟ يچه جور. يواقعا تو محشر يكت: بلندم چسباند يموها

زنگ در بلند  يصدا. نداشتند تيهر چند كه مرد بودند و با من سنخ. داد يچقدر مزه م يبعد از مدت ها مهمان. زدم  قهقهه

 .مخلصم. دييبفرما ه؟يك: را برداشت فونيو ا ديسروش دو. شد

ر كه از خودش كم سن و سال تر سروش در را باز كرد و دو پس. اپن را جمع و جور كردم و دوان دوان به اتاقم رفتم يرو

اجق و جق تن  يكاپشن ها يبود و رو شانيپا يگشادل يشلوارها. كردم يدر اتاق خواب نگاه م ياز ال. بودند داخل امدند

كه  يكس ايكه جا مانده  يمثل چمن. صورتشان نقطه نقطه بود يرو شانياه شير. نامرتب و پر از روغن بود شيموها. شان

را  شانيدست دادن محترمانه كف دست ها يبه جا يسالم و احوالپرس يبرا. ند نقطه اش قسر در رفتهصورتش سوخته و چ

 .زدند يشد، قهقهه م يكه از دهانشان خارج م يبا هر كلمه ا. دنديكوب يدر هوا به هم م

 يسروش به اتاق خواب هينبعد از چند ثا. دميشن يبه به و مبارك باشدشان را م يصدا. برد ييرايهر دو را به سالن پذ سروش

 ؟ياي يا پس چرا نم: كه انجا مانده بودم امد

 .و نامرتب هستم فيكث. اصال حوصله ندارم. نه سروش: گفتم

 .بهتره  اميسر و وضع ن نيبا ا نيبب: بدنم را را نشان دادم نييبا دستم از باال به پا و

لباستو عوض .رو ولش كن هيبق گهيد.خدا بهت داده يكاف يدازه نداره بابا تو به ان بيع:آهسته گفت يبا صدا.شده بود  سمج

 .ايكن ب
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 .سروش ول كن:گفتم

 .زود باش.يخوريها رو م ونجهي يريم كنميولت م.بابا ايب:را گرفت ميو بازو ديخند

 .من برم زشته!ها يپس اومد:دوباره گفت.گرفته بود افهيق.تخت نشستم يلبه  صالياست با

 يحساب.شدم ليبا شال عمه ملوك تكم.را بهم بتن كردم دميسف يو مانتو دميپوش يشلوار ل.وض كردمرا ع ميجا لباسها همان

دارم  هيپا يقهوه آماده شده را در فنجانها ريبه اشپزخانه رفتم و ش.چشمم چرخاندم يرا تو يعطر زدم و فقط مداد مشك

بلند  ظيش تا چشمش بمن افتاد اخم كرد و با غسرو.بردم ييرايپذ سالنو به  دميچ ينقره ا ينيو همه را در س ختمير

مانتو  ه؟چرايچه وضع نيا:ام آمد و گفت نهيسروش به س.ستادنديپسرها هم بلند شدند سالم كردند و مودبانه ا.شد

هر دو از .يكت نممخا:رو به دوستانش گفت.ديخنديبزور م.از مبلها نشستم يكي يرا دستش دادم و رو ينيلبخند س ؟بايديپوش

دبش و ناز  يفربد از بچه ها نميارسالن ا:كرد يبعد هم با اشاره دوستانش آنها را معرف.كردند يبا من اظهار خوشبخت ييآشنا

 .دنديخند.ما

 مجردند؟ ونيآقا:دميپرس

 .لبم بود يلبخند هنوز رو.با اجازه شما:گفت ديرسيكه درشت اندام تر و پرروتر بنظر م ارسالن

و خودشان هم از خنده  گفتنديم.كردن فيمن تعر يم شروع كردند خاطراتشان را براتعارف كرد و بعد ه وهيم سروش

چند .را زدم فونيآ.كنميمن باز م نينرو تو بش:بلند شود كه گفتم خواستيسروش م.زنگ بلند شد يباز صدا.رفتنديم سهير

 .ميبود مانهامه دنيبعد سروش هم كنارم آمد و هر دو منتظر رس هيثان

 .دنهيچه طرز لباس پوش نيا. يمسخره ا يليخ:حرص گفت با

 .نطورميمن ا.ريخوبه سخت نگ:برگرداندم ظيرا با غ ميرو

 .كنميدرستت م رميگيحالتو م-

 ؟يدرست يليتو مثال خ اهيروت س گهيم گيبه د گيد.رو دست كنه يك خواديم يهه ك-

جعبه  كيسه نفر بودند و .سر داد ياحوالپرسو داد سالم و .حرف نزن امل عقب مونده سيه:اسانسور باز شد زد به دستم در

داشت كه از پشت بسته بود و  يبلند يشان از سروش بزرگتر بود و درشت اندامتر موها يكي.هم به دست داشتند ينيريش
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به  ليشان موبا يكيبه سرشان بود و  يدود نكيع.نداشتند هيبق زا يهم دست كم گريد يدو تا.گوشش حلقه بود كيدر 

 يپيچقدر هم احساس خوش ت.و اراذل و اوباش يابانيخ يدرست مثل دزدها.ن طال به دست و گردنشان بودم كي.گردنش

رفتم  خانهبه اشپز. كنديغش و ضعف م دنشانيبا د يهر دختر كردنديو فكر م دانستنديم پيخودشان را آخر مد و ت.كردنديم

همان درشت  رياردش ينگاهها.من نبود يبرا ييجا گريد.مو به سالن بازگشت دميرا باز كردم و درون ظرف چ ينيريو جعبه ش

نگاهش آرامش را از من  ينيسنگ.كردينگاهم م رهيخ رهيو سرش را كج كرده بود و خ زديلبخند م.دادياندام مو بلند آزارم م

 .كردم با رفتن من قهقهه شان بلند شد ركبرخاستم و جمعشان را ت.ربوديم

 .و خوردند دميرا كش شام

چرا :دميبا تعجب پرس.بلور را برداشت يجامها نيتريبودم كه سروش آمد و از درون و ونيزيتلو يمشغول تماشا نمينش در

 ؟يداريرو برم نايا

 .بشكنم خواميم-

 ؟يگيچرت و پرت م وونهيد!وا-

 .بشكن شكنميبشكن بشكنه بشكن من نم زمينه عز-

قفل بود باز كرد  شهيكتابخانه را كه هم نييكمد پا.ادم و در را بستمدنبالش راه افت.داد و بشكن زنان به اتاق كتابخانه رفت قر

 .كردمياما باور نم دانستميه؟ميچ گهيد نيا:اشاره كردم شهيبا دست به ش.چشمانم گشاد شد.در آورد يزهرمار شهيش كيو 

نه .رم رد شد و رفتاز كنا.خشكم زده بود ميمن در جا.يآب شنگول.زميعز ياب شنگول:را باال گرفت و گفت شهيش سروش

 .دور و برمان يبرنامه ها بود و نه كس نيپدرم اهل ا

 .اقا سروش يبه سالمت:تق و توق جامها بلند شد يصدا

را دست به دست  يگاريس.كشنديچه م دميفهمينم.خانه را برداشته بود يگند همه  يبو.روشن شد شانيگارهايكم س كم

از .شده بود زيچقدر نفرت انگ.هم دست سروش بود گاريس كي.دميسرك كش از راهرو.زدنديم يو هر كدام پك چرخاندنديم

 يعيحالت طب.چندش آور شده بود.او مرد و پشت و پناهم بود نكهياز ا كنميم يبا او زندگ نكهياز ا.خورديخودم حالم بهم م

كش  رهيش يمثل دخمه ها.را گرفته بود ييرايپذ يدود همه .زدنديكشدار حرف م.كرده بود رييحرف زدنشان هم تغ.نداشت
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بود كه به اتاق خوابم رفتم و عكس مادرم را برداشتم و زار  يبد يآنقدر صحنه .بودم دهيد ونيزيآلمان كه در تلو يخانه ها

آن قربان صدقه رفتنها  ريز.كه پدر و مادرش هم از دستش فرار كردند يجانور.بود نيهم يسروش واقع.كردم هيزار گر

 يچه بدبخت دختران.نبود چكداميمرد در وجود ه كياز متانت و وقار  يواقعا ذره ا.چهره بود نيا الباسها عطر و ادوكلنه

مادر چقدر  چارهيب.به دو تا دور اتاق چشم انداختم .دانستنديگاه خود م هيرا تك نهايو ا بستنديجانورها م نيبودند كه دل به ا

خودم  يدلم برا يزندگ نياز ا فيصد ح فيح يول.بمن بدهد نيسنگ ي هيزيچقدر خرج كرده بود تا جه.بود دهيزحمت كش

بهم خوردن در  يصدا.دميشان را شن يخداحافظ يبودم كه صدا داريخواب و ب.شب بود كه رفتند مهين يساعت دو. سوختيم

به  دستش را.در اتاق خواب را باز كرد.حال اعتراض كردن به سروش را هم نداشتم يحت.برقرار شد ينيآمد و سكوت سنگ

تخت  يرو.زميعز يكت:دوباره گفت.بود زانيهم نام شيصدا.را برگرداندم مي؟رويخواب يكت:داد هيچهارچوب در تك

 .بچه ها رفتن پاشو.پاشو تازه سر شبه يكت:گذاشت و تكانم داد ميبازو يودستش را ر.آمد

 .رونيولم كن برو ب:گفتم ظيغ با

 ؟يكرد يا ا دختر بد چته؟باز قاط-

 .يكرد يفعال تو قاط.نه جانم:حكم گفتمو م برگشتم

 ؟يناراحت نيكنم از ا يتا تو رو هم قاط ميبر ايخوب ب.حسود يا:دست زد پشتم با

 .رونيبرو ب:زدم داد

 .بلند شد و لخ لخ كنان غرغر كرد و رفت...!رو بمن انداختن يبابا عجب خل.وونهيد:گفت يخونسرد با

كاناپه  يتلفن را رو يحوصلگ يبا ب.را گرفتم طبق معمول خاموش بود لشياموب.از سروش نبود يشدم اثر داريكه ب صبح

 ييرايبلند شدم و به پذ.تن ما نبود يبه قول آقاجونم وصله .ما نبود يالحق كه لقمه  تيخاصيپسره تنه لش ب.انداختم

پا رژه  ريز ينيريه و شتلنبار شده بود و پوست تخم وهياز م يدست شيپ يبشقابها.بود ختهيو بهم ر فيهمه جا كث.رفتم

را برداشت با اضطراب  يگوش.را گرفتم لشيدوباره موبا.بعدازظهر شد.كردم زيو تم دميجارو كش.جمع و جور كردم.رفتيم

الو صداتو :سروش يبعد هم صدا.آمد ينوار و بزن و بكوب م يصدا.قطع نشود زود گفتم الو الو؟شلوغ بود نكهيا

 يقهقهه  يصدا.داديم رييرا تغ شيجا اي كرديزود قطع م ايمن تماس گرفتم  ديفهمياگر مچون .ديشنيمرا نم يصدا!الو.ندارم
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مستاصل مانده .كرديبغض داشت خفه ام م.را قطع كرد يهر چه الو الو كردم ارتباط برقرار نشد و گوش.آمد يزن م يخنده 

 .كردم هيگر يها يرا بغل گرفتم و ها ميبودم زانوها

مبل با حال نزار نشسته  يرو.كرديسكسكه م.عقليوباره حالش خراب بود باز هم مست الد.بود كه آمد روقتيد شب

گند  يبو.زميسالم عز:كرد كيسرش را به گوشم نزد.و در آخر كنارم ولو شد رفتيپا عقب راه م كيپا جلو  كي.بودم

 ميشانه ها يگردنم روباز دستش را دور .شدم هاه برو اونور خف:با دست صورتش را پس زدم.كرديدهانش خفه ام م

 من اه شدم؟ گهيحاال د:انداخت

 .من اهم يينه بابا تو آقا:را برگرداندم و با حرص گفتم ميرو

را باال برد و با  شيصدا...يسيتو رئ يتو همه كاره ا يتو خانم ياستغفراهللا تو تاج سر من:كش دار گفت تمينچ كرد و باز با ر نچ

من خاك بر :اش زد نهيبه س گرشيجان؟دلت خنك شد؟با دستش د ين كثافتم نه كتمن بدبختم من بدم م:تحكم ادامه داد

 .سر من خر من االغ كه عاشق تو هستم اهم

 كجا؟:داد زد.كنارش بلند شدم و دستش را از خودم جدا كردم از

 .رميبم رميم-

 كجا؟ گمياوه م:را بلندتر كرد شيصدا

 .اديخوابم م:اتاق خواب بودم داد زدم داخل

 !نكردم يبلند شو منكه كار بد يكت:كرديدستش به چهارچوب در بود و با چشمان خمار نگاهم م.لخ لخ آمد هدوبار

 .حاال برو.ياصال شما گل:گفتم.شده بود ميآرام و مال ميصدا

 !ها كنميم هينكن منم گر هيگر:را نوازش كرد ميكنارم آمد و با دست موها ديترك ؟بغضميناراحت يخوب بگو از چ-

 .بود؟تو رو خدا با من روراست باش يچ يديكشيم شبيكه د يلعنت گاريس ؟اونيخوريرو م يزهرمار نيسروش چرا ا:گفتم

كوتاه قد در آورد به  گاريس كيو  بشينكشم؟دست كرد درون ج گاريكه خوبه چرا نخورم؟چرا س نايا يهمه  ن؟خوبيهم-

 .گهيد پاشو د.عالم بر وفق مرادته يهمه .توهم يشيم.وارو ه يريم يدو تا پك بزن.روشن كن نويپاشو ا ايب:طرفم گرفت

 .ول و كثافته نه ما يمال آدما نايا.متنفرم زايچ نيبابا من از ا.بدوش يگينره تو م گميمن م.برو بابا:را پس زدم دستش
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مشت  هيمال  نايا:زدمباز داد  گرفتميرا از دستش م گاريس كهينگاهم كرد و در حال افتاديهم م يكه رو ييبا پلكها رهيخ رهيخ

را از من گرفت و با  گاريس كنه؟دوبارهيمست م يدرست و حساب كشه؟آدميم نويآخه آدم عاقل ا.هيباعث و بان يآشغال و آدما

 .يشيم يمشتر يبار بكش به جان كت هيتو !هيچ نيا يدونيا خوب تو كه نم:لحن آرام گفت

رو ندارم  زايچ نياصال تحمل ا.واقعا متاسفم.اميتو كنار ب يكارا نيبا ا تونميمتاسفم من نم:نگاهش كردم و گفتم يديناام با

 .سروش

سرفه .داديم رونيلج كردن با من دودش را تا انتها ب يو برا زديپك م.ديتخت دراز كش يرا روشن كرد و كنار من رو گاريس

تمام پشتم را  يچارگيبا ب.يفتيام ببه دست و پ كنميم يصبر كن اولشه كار كنميآدمت م:و خنده گفت متيبا مال.ام گرفت

 .دميكردم و خواب

سرم داغ شده و  كردمياحساس م يگاه.كردميفقط فكر م.اشتها نداشتم.رفتيدست و دلم بكار نم.ديجنازه تا ظهر خواب مثل

 يخودش برا.به صورتش زد و با تلفن سفارش غذا داد يآب.داشت يعيشد حالت طب داريب. االن است كه مغزم بخار شود

با من  يكت:دياش را به گونه ام كش ينينوك ب.را ندادم شجواب.زميسالم عز:و آمد كنار من نشست ختير يخودش چا

را  ميفقط پا.باز هم ساكت نشستم.ريبگ ليتحو.جون منم سروش يكت:دوباره گفت.شدم رهيخ ونيزيبه تلو ؟ساكتيقهر

 .داديام را نشان م يكه حالت عصب دادميمدام تكان م

 ه؟يچ!چته؟هان:گفتم يبطرفش برگشتم و با تند.دمياز جا پر.ديكوب زيم يرا محكم رو ياچ فنجان

 شبيد.نمونده يحرف:با اخم گفتم.خوب حرف بزن.بابا منم آدمم.كه تو رو واسه من لقمه گرفت يلعنت به اون كس:گفت

 م؟ينزد ميحرفامونو زد

 ؟ينه چه حرف:را تكان داد سرش

 .حاال گوش كن سم؟پينزد:خشم بطرفش برگشتم با

با .مخالفم گاريمن با س نيبب:شمردميو م كردميانگشتانم را با دست راست خم م يكي يكيدست چپم را باز كردم و  ي پنجه

 ...رفتنات مخالفم رونيبا ب.مخالفم قاتيرف نيبا ا.تو مخالفم ياب شنگول

د زد و دستم را كه مشت شده بود باال آورد و خوبه؟لبخن يتو بگ يهر چ.باشه باشه:را گرفت و با لحن عاشقانه گفت دستم
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 ؟يحاال اشت:ديبوس

 .يباشه آشت:و سرم را تكان دادم دميرا عقب كش ميموها

 .من هم خنده ام گرفت.كرد يبا من اشت يكت.كرد يبا من آشت يآخ جون كت:ديرا محكم بهم كوب شيزد و كف دستها قهقهه

به سروش گفتم او .ميخواست تا شام را با هم بخور ياحوالپرس يبعد از كل.دبو نميمامان مه.را برداشتم يگوش.زنگ زد تلفن

 .ميريگيكنان م يجشن اشت ميريچه بهتر اصال م:هم از خدا خواسته گفت

قد بود  شهيسروش كه هم.به كمكم آمدند و نجاتم دادند يبيغ يانگار امدادها.سبك شده بودم ميغروب براه افتاد كينزد

حرف  زير هي نيدر ماش.سروش هم سرحال آمده بود.خوشحال بودم يليخ.ا قبول كرده بودچون و چرا حرفم ر يب

اول ازدواجم  يروزها يبه قشنگ ميبرا ايدن.كرده بود عقدمانگار دوباره .ديدسته گل نرگس خر كي ميچراغ قرمز برا.زديم

 يكت نيآفر!ره سروش را آدم كردمباالخ يديد.كردميم تياحساس موفق.تمام غم و غصه ام دود شد و هوا رفت.شده بود

 يچاره ا يهر كار.دارد يراه حل يهر مشكل ؟پسيديد!يهول كرده بود يخوديب!يديترسيم يخوديب يديد.بود يپس شدن

باقال پلو .تمام راهرو را پر كرده بود نيمامان مه يغذا يبو ميديرس.كردم فيبعد هم با خودم لبخند زدم از خودم ك.اردد

گرفته بنظر  يليخ.خودش بود يتو يخاله مهر.ميديو خند ميو گفت ميغذا را دور هم خورد.بود دهيد هيتهسوپ مرغ و خالصه 

اما آنقدر پرت بود كه متوجه .پوست كند و تعارفش كرد وهيسروش م.نبودما  شياصال حواسش پ.زديكمتر حرف م.ديرسيم

اما .كنديخاطراتش را مرور م اي خورديحسرت ما را م فكر كردم.تازه به خودش آمد.بعد از چند بار كه سروش بفرما زد.نشد

 چشه؟دمقه؟ نيا:ديپرس نيسروش كه كم طاقت بود از مامان مه.كردمياشتباه م

 .نگو ولش كن يچيه:با دست اشاره كرد نيمه مامان

 شده؟ يچ نميبزن بب ه؟حرفيچ سيه سيه:ديپرروتر از آن بود كه رها كند و با سماجت دوباره پرس سروش

البته .بابا با صاحب كارش دعواش شده:ارام ادامه داد يهم با صدا نيمامان مه.متوجه شد بلند شد و به اتاقش رفت يمهر خاله

 .حالش خرابه نيواسه هم.رهيسركار نم يچند روز.اعصاب نداره نمياون بدبخت مقصر باشه ا نكهينه ا

 .كاره ادهيكه ز يزيچ!نيبه فقط هم:در اتاقش بشنود گفت يبند كه خاله مهر يبا صدا سروش

 كنه؟يكار م يچ:گفتم نيمامان مه به
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 هي يتو:چشمش بمن گفت كيبود و  يچشمش به در اتاق خاله مهر كي كهيدر حال.آهسته كه خاله متوجه نشود يبا صدا باز

د هم طرف وسط بع اديصاحب كارش هم م.شهياونجا دعواش م ياز كارگرا يكيبا .فوله شياطيخ.كرديكارگراه پوشاك كار م

 ...و حاالم كه رونيبهم بعد هم زده ب زهيريمو حالش  كنهياخم و تخم م نميا.رهيگيرو م اروياون 

 .رو سراغ دارم يخوب يجا هياتفاقا من !عجب:گفتم

 تو رو خدا كجا هست؟:با چشمان ذوق زده گفت نيمه مامان

 .شوهر عمه مهنازم ميكارگاه شوهر نس-

 كنه؟يقبول م نيمه مهنازت؟خوب حاال بگو ببع:كرد و گفت يفكر نيمه مامان

 .ذارهيمعلومه من سفارش كنم رو چشمش م:ادعا گفتم با

گوشه و  هياز ظهر تاحاال بغ كرده .راحت شد الميبده دختر خ رتيخدا خ:زد و گفت ميپا يدستش را رو نيمه مامان

سخته دختر سن باال پر توقع مگه  يليخ.نهكيمنم داره دق مرگ م يچيخودش كه ه.شدم ريپ يكي نيبخدا از دست ا.نشسته

 .يمهر يمهر:داد زد شه؟بعديم يراض يزيبه چ

 ؟يدار يه؟كاريچ:گفت يحوصلگ يبعد د راتاقش را باز كرد و با ب هيچند ثان يمهر خاله

 .ايآره ب:گفت زديگاز م بيكه س سروش

 .شنوم يبگو، م: چهارچوب در اتاقش گقت نياز همان جا، ب خاله

 .كارت داره يحاال كت اياَه ب: گفت نيمه مامان

 .يو اومد يخاله اتفاقا خواست خدا بود كه قهر كرد: گفتم. امد و كنار من نشست. بدهد يبه من جواب منف امدين دلش

دختر عمه من، كارگاه  م،يشوهر نس: دستش را گرفتم و ادامه دادم. يگفت نهايچرا به ا يعنيرفت  نيبه مامان مه يغره ا چشم

بهش  م؟يكار كن يخوب، حاال چ. هواتو داره شتريب. هم هستند ليفام. هستند يخوب يواقعا هم ادما. البته چندتا. داره يديتول

 سركار خودت؟ يردباز برگ يخوا يم اي ؟ير يبگم، م

 كجا هست؟ منت سرت نباشه؟: گل از گلش شكفت يمهر خاله

جواب مثبت داد و قرار شد كه من وقت قرار بگذارم و  تيدر نها. كردم فيتعر ميشوهر نس ر،ياز ام يدادم و حساب ينشان
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كار  يگفت و خاله راه ميعمه هم به نس. صحبت كردم يفردا ان شب، منزل حاج صادق تماس گرفتم و با مهناز كل. خبر بدهم

 كي. اشقانهنگاه ع كي. مستقل يزندگ كي ياو هم ارزو داشت، ارزو احتم. سوخت شيدلم برا. خوشحال بودم يليخ. شد

 .را يهر دختر دم بخت يدو نفره، ارزو يغذا

هوا سرد . خانه بود 5ساعت  كيرفت و بعدازظهر نزد يصبح ساعت نه م. روز گذشت، سروش هم سر به راه شده بود دو

رد سالگ نيخواست اول يدلم م. شب چله بود و تولد سروش كينزد. آمد يبرف م ايباارن ها با همراه تگرگ بود . شده بود

 كي. شال و كاله كردم و راه افتادم. اورميتا دلش را به دست ب ودهم ب يخاطره شود و فرصت نيتولدش پس از ازدواج بهتر

ان روز طبق معمول . فشفشه و زرق و برق تولد گرفتم هميكل. هم سفارش دادم كيك. دميخر متيدست كت و شلوار گران ق

. دسته گل شده بود كيخانه . كردم زيهمه جا را تم. خانه بودم نييمشغول تز اديزد و من با ذوق و شوق ز رونياز خانه ب

اما . امدنش بود كينزد. گذاشتم زيم يرا رو كيك. همه جا را پر كرده بود يقرمه سبز يبو. ديجوش يقل قل م يكتر

: بلند داد زد يردو با صداانداخت و در را باز ك ديچراغ ها را خاموش كردم، كل. امد ريد يبرعكس چند روز قبل چند ساعت

 ؟ييكجا يكت. يكت

به خودم  يبودم و خالصه حساب دهيپوش يلباس رسم. كرده بودم شيهفت قلم خودم را ارا. شيجلو دمميفشفشفه روشن پر با

 .تولدت مبارك: گرفتم و گفتم شيفشفشفه را جلو. خورد كهي دنميبا د. بودم دهيرس

 .هش ياصال باورم نم! يكت: اش شگفت خنده

اروز  هيفقط اول . سروش فوت كن: كاله رنگارنگ هم سرش گذاشتم كيروشن كردم و  كيك يها و شمع ها را رو چراغ

 .كن، بعد فوت كن

 .ريرو از من نگ يفقط كت ايخدا: به شمع ها گفت رهيزد و خ يم يبرق شاد جشمانش

 .من شيپ اي، بول كن بابا: گفت. اديمتنوع و ز. عكس انداختم. كرد و من دست زدم فوت

 .يسنگ تموم گذاشت. يچه كرد يكت يوا: شد يباورش نم. اوردم رونياش را از كمد ب هيرا كنار گذاشتم و هد نيدورب

 .و جنتلمن يرسم ،يسروش، من دوست دارم تو كت و شلوار بپوش: را لوس كردم و گفتم خودم

 !يداد ريبابا، تو باز گ يا: گفت ديكش يكرد و دست م يكه كت و شلوار را ورانداز م همچنان
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مثل غول  ه؟يچ نياخر ا. نزن نميتو رو خدا ا: لبش بود گرفتم و گفتم نييرا كه پا يشيصورتش بردم و نقطه ر يرا رو دستم

 .جاشون نداره هيدارخ  شيجاشون ر هيكه سوختن،  نايغولم نه، مثل ا! يچراغ شد

 ينيبب. ها يديدست كت و شلوار خر عيبابا،  يا: داز كرد و گفتخودش را بران تعيشوم نهيا يو جلو ديشلوار را پئش كت

 ؟يتو چه كار به من دار. يد يچقدر ارد م

 !شدم يچ نيبب: زد يرفت و سوت م يو جلو م عقب

 .به خاطر من بپوش. سروش يماه شد: گفتم

 باشه؟سروش : دميدوباره پرس. شد كيك دنيكنارم نشست و مشغول بر. را دراورد و به چوبش زد كت

 ؟يزاريهنوز از من ب. يشد فيواقعا تو ح. دوستت دارم يليخ ،يخانم يليخ يكت: توجه به سوالم گفت بدون

 .كنم يعوض نم ايمن تو رو با دن. بسه. نگو گهيد: دهانش گذاشتم و عاشقانه گفتم يرا رو دستم

 .ختيو دستانش را دور گردنم او ديرا بوس دستم

 يتنها كار. گل كرده بود ميحس كنجكاو. ل درست كردن صبحانه بودم و او به حمام رفتمن مشغو. شد داريسرحال ب صبح

گفتم اشتباه  يبه خودم م. داشتم يحس بد يول. را بگردم يكس بيج اي فيك انهيبود كه مخف منيوقت نكرده بودم، ه چيكه ه

لباسش  يتو. را گشتم شيها بياده كردم و جاز فرصت استف. چسبم يم ميندگبه ز نانيبا اطم گرياالن كه بگردم، د. كنم يم

با هزار زحمت رمزش را . دستپاچه بودم. اب بود ريش يگوشم به صدا. پولش رفتم فيبه سراغ ك. خوشحال شدم. نبود يزيچ

دست  يلعنت گاريس نياز ا. گاريمن، باز هم س يخدا يوا...  ف،يك بيبود و در ج ييويديو لميف كي فشيدرون ك. كردم دايپ

 لميرا بستم و تنها ف فشيك عيسر. اب قطع شد يصدا. نبود يمعمول گاريس. برداشتم كف دستم گذاشتم و بو كردم. دار نبودبر

 .سرحال شدم شياخ: امد رونيب سيخ يبا سر و رو. كردم يرا برداشتم و مخف

به به چه صبحانه ! اوم: دستش دادم اب پرتقال را وانيبغلش گذاشتم و ل يو كره را تو ريو پن يچا ينيس. كاناپه ولو شد يرو

 ؟يخودت چ. يمفصل

 .من خوردم. تو بخور نوش جونت: گفتم

 .گهيد يكن يما صفا م يب. شد فيا ح -
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 بود؟ يچ يديكش يكه م يگارياون س. سروش يراست: كردم و گفتم يزورك خنده

 .براتون روشن كنم يداگه اهل ش. يسرافتاد ه؟يچ: اورد و گفت نييكاره را پا مهياب پرتقال ن وانيل

 ه؟ياول تو بگو چ: گفتم

 .نيهم. شيحش. زميعز يچيه -

 ؟يديكش يم شيتو حش يعني ش؟يحش: با تعجب گفتم. دميلرز يهم م دنشياز شن يحت. ديلرز تنم

 ينم يوا. شيبگو حش متيبا مال. زمينه عز. ترسه يكه ادم م شيحش يگ يم يكن يو وا م يكن يدهنتو پر م نيهمچ. اوه -

 .يفهم ينم يداره تا نكش يچه حال يدون

 .ديرا سر كش وانيل هيبق و

 .سروش يتو قول داد: گفتم

 ...يول. خوب آره -

 ؟يچ يول -

 نداره؟ يكه اشكال يگاه گدار يول -

 .يحرف زد. يتو قول داد. يو نساز يسروش، اومد نيبب -

حاال ما كم . كشند يم زهايچ نيهمه از ا ،يجه ندارتو. يكن يشلوغ م يخود يكار كنم؟ ب يخوام چ يمگه م. خوبه بابا -

 .باز ول نكن. ميكرد

شما هم  ديبا يول. چشم، حرف حرف شماست م،يگفت يزيچ هي: گرفت و به دهان برد و با دهان پر به حرفش ادامه داد لقمه

 .و مارو بساز اريب. ميليبه خدا ما ذل. خانوم يكت يايبا ما راه ب

. دميشن ينم يزيزد اما چ يسروش حرف م. دست خودم نبود. كردم يمرتب كار م. اشپزخانه رفتم بلند شدم و به ميجا از

 م؟يحاال اجازه هست ما بر. دستت درد ننه: اپن گذاشت  يرا رو ينيس

 كجا؟ ؟ياالف ؟يكجا؟ ولگرد: اخم و تحكم گفتم با

 تو حالت خوبه؟ يكت: ديكرد، پرس يو مبهوت نگاهم م مات



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  138

 .اره خوبم: دميبه هم كوب و كوزه را كاسه

 .رم سركار يخوب دارم م ؟يچ يعنيكجا . يفكر نكنم خوب باش -

 ها؟ ير ياز دست م. كار نكن نقدريتو رو خدا ا. يچه پسر پركار شياخ. سر كار ير يم! ا: تمسخر گفتم با

 ؟يدوز يو اسمون رو به هم م نيچرا زم. چته؟ حرف دلت رو بزن: داد گفت با

 هان، كجاست؟. گم يكارت كجاست؟ محل كار تو م. و تو برمواقعا كه ر -

 كجا باشه؟ ديمگه با. يشگيهم يجا: گفت. اورديزرنگ نر از ان بود كه كم ب يول. شد دستپاچه

 !من زنتم يناسالمت! بدونم هان ديكجاست؟ باالخره من با يشگيهم يجا... ا كيبار: زدم، گفتم يحرف م تيعصبان با

 .يا وانهيبه خدا تو د: كرد يندان باال گرفت و غرق فكر نگاهم مرا به د نشييپا لب

 شيبه دو جلو. دميكوب ييظرف ها را محكم در ظرفشو. فتديشال و كاله كرد كه راه ب د،يرا پوش مياعتنا به سوالم لباس ها يب

 .با تو اَم. اُ: دميبه شانه اش كوب. را گرفتم

 .برو كنار: اخم گفت با

 .يبگ ديبا. رم ينم -

 .يبرو كنار كت: بلند كرد يرا كم شيتحكم صدا با

 .رم يرم، نم ينم يتا نگ -

 . برو عقب: دست مرا هل داد با

 .برو. كارت يبرو پ. طونيلعنت به ش.. الاله اال ا: گفت. ستادميا نهيبه س نهيس شيباز جلو رديرا بگ رهيدستگ خواست

 .ير يكجا م يدار يبگ ديبا ينعش من رد شو، ول ياز رو -

 .بابا، المصب، سركار -

 .اميپس صبركن منم م -

 كجا؟ -

 .اميخوام با تو ب يم: نفس زنان گفتم نف
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با حرص . امد يدر ورود دنيكوب يداشتم كه صدا يداشتم شالم را برم. دميرا پوش ميمانتو. دوان به اتاق خواب رفتم دوان

 ادي. كوه كنده ام نكهيخسته بودم، مثل ا. گذشت قيدقا. شستمن نيزم يرو چارهيتخت پرت كردم و درمانده و ب يشالم را رو

چند مرد  يبا صدا. نشستم ونيزيتلو يمنتظر جلو يدستگاه گذاشتم و با چشمان دررا  لميف عيبلند شدم و سر. افتادم لميف

 يهم م ير و پسر تودخت. يها پارت يبه قول امروز -بود يكه مهمان يخانه ا. رفتند يم يشروع شد كه داشتند داخل خانه ا

. سروش هم جزو مهمانان بود. بود دشسروش بود، اره خو. تك تك مهمانان را گرفته بود نينور كم بود اما دورب. دنديلول

بود با دامن تنگ و كوتاه از پشت به  دهيپوش يجوان كه تاب ركاب يدختر. ودي شيهفته پ كيمال  لميف خيتار. شد يباورم نم

. خورد يحالم داشت به هم م. را دور گردن انداخته بود شيشده بود و دست ها زانيشسته بود اون يصندل يسروش كه رو

. خودم نبود ييباياما مطمئن بودم به ز. وحشت بود تا ادم يماسك ها هيشب شتريداشت كه ب شيانقدر ارا. دانم ينمزشت بود 

 گاريهمه س. دنديرقص يهمه م. دميد يانگار خواب م. نبود يباور كردن. كردم يبا چشمان از حدقه درامده و دهان باز نگاه م

پا بند نبود پس كار  ينداشت و رو يعيحالت طب. سروش هم با دو دختر بود. داشتند بيو غر بيحركات عج. دنديكش يم

 بگم؟ يكار كنم؟ به ك يخدا؟ چ يوا: گفت، داد زدم يراست م نويخاله م. پس درست حدس زدم. نهيهم

دستگاه خاموش كردم و با دست به . ديچرخ يهمه خانه دور سرم م. حالت تهوع داشتم. گرفتم ميست هاد انيرا م سرم

. بود ايرو نهايكاش همه ا. كرد يم رميچقدر در دلش تحق ن،يچقدر توه. اب قند درست كردم يتا اشپزخانه رفتم و كم واريد

خدا . خدا مرگم رو برسون يا: طرف اسمان بلند كردم و گفتمبه  صالياست ارا ب ميتاوان پس بدهم؟ باز دست ها ديچرا من با

 .رتيخدا نگذره از تقص. لعنتت كنه مادر

هفته سرخوش و سر  كي. هر چه بافتم، پنبه شد. ختيفرو ر مياهايهمه رو. شده بود اهيس ميايدن. شد ياشكم جار البيس و

بعد از چند . توبه گرگ مرگ است نكهياما غافل از اكردم سروش عاقل شده، با فهم شده، ادم شده،  يفكر م. بودم فيك

عقلم به  يول. ببرم نيحرمت ها را از ب دينبا. كار را خراب كنم دينبا. دمكر يبا عجله برخورد م دينبا. ساعت ارام تر شدم

با . وش خربود به گ نياسيگفتم  يهر چه م. كنم كه كارش اشتباه است يتوانستم به سروش حال يچطور م. ديرس ينم ييجا

ندانسته  ديدانستم نبا يفقط م. نمدانستم چه ك ينم گريد. ديقهر كردم نفهم د،يگفتم نفهم ديبا تهد د،يزبان خوش گقتم نفهم

متاسفاه . سروش بود گاهيمثال مخف. كتابخانه گذاشتم نييرا در همان قفسه پا لمميف. زميقبح كار را بر دينبا. و تند برخورد كنم
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 .دييالو بفرما: را برداشتم يگوش. تلفن زنگ زد. نداشت دهينه، فا. الكل درون همان قفسه هستند يها يهنوز بطر دميد

 .بود سروش

 .الو، الو -

 .دييبله بفرما: گفتم دوباره

 .زميسالم عز -

 .سالم: اعتنا گفتم يو ب يلحن عصبان با

 .شد يخدا دعوا م به يايكردم تا ب يمن اگر صبر م. يبود يعصبان يليتو خ ؟يدلخور هيچ -

 .يكه بر يندار ييجا يعني. يبه من بد ينداشت يجواب نكهيا يشد؟ برا يدعوا م يچ يبرا: وسط حرفش دميپر

 .يشد طونيباز كه سوار خر ش -

 ؟يد يم تيرضا نجايا ارمتيخوب، اگه ب -

 .دم يم تياره اره رضا -

 خوب، اصل حالت چطوره؟. حاال شد. خوب يليخ -

 ويذار يبرام نم يتو كه حال: گفتم. كرده فيرا رد زيو همه چ دهيدانستم كه نقشه كش يم. دمبو يعصبان هنوز

 .خدا سروش رو لعنت كنه كه باعث ازار تو شده يا. سروش رو برداره انيخدا  يا -

 .گهيحاال اخماتو باز كن د: ادامه داد. گفتم نيدلم ام در

 .حوصله ندارم. دل كن سروش -

 ها؟ ستميگرنه امروز كاسب نو . جون من بخند -

 .بگو كه تازه باهات دوست شدن نه من ييرو برو برا دخترا نايا. كردم يسادگ يبسه هر چ. يسروش، خودت نيبب -

 ؟يندار يكار. برو. برو بابا. يضدحال بزن ياه عادت دار -

 نه -

 .خداحافظ -
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توانستم بكنم؟  يم ياما چه كار. اورميبه سرت ب ييبال. طلبكار هم هست. پسره قالتاق. قطع كردم يرا بدون خداحافظ يگوش

مشروب را دراوردم و همه را درون  شهيتمام ش. بلند شدم و به سراغ قفسه كتابخانه رفتم. در مغزم زد يدفعه جرقه ا كي

 .زنگ يزنگ ايروم  يرو اي. ستميهمه چبر با يپا. باداباد. شسكتم ييظرفشو

شد؟  يم يچه حال. شد يكردم و در دلم قند اب م يسروش را تصور م فهيقا. خنك شد دلم. بار كيهم  ونيبار ش هي مرگ

دلم شور . بود يياما در دلم غوغا. حالم بهتر شد. ستيهرچه خواهش كردم، هر چه التماس كردم، دست بردار ن.حقش بود

خودش هم . باز به استقابلش رفتم يروبا . امد ينيريجعبه ش كيبعدازظهر بود كه با . گذشتند يم يها به كند هيثان. زد يم

. سرحال سرحال بود. دميحالش را پرس. اوردم يقهوه م شيو برا. دميخند يم. كرد يزده نگاهم م رتيتعجب كرده بود و ح

پوست كنده دستش  وهيم. تمرا باز كردم در دهانش گذاش ينيريش. ديرس ينم ييدنبال گره باز شده بود اما فعال عقلش به جا

 ؟يندار مرياو الزا يكت: ديو پرس اورديخالصه طاقت ن. دادم

 مر؟يچرا الزا: قهقهه زدم سرمست

 ...حاال يول. يگرفت يتلفن مثل سگ پاچه م يپا. يكشت يمنو م يتو صبح داشت -

 ؟يگرد يدور من م يدار ينطوريحاال چرا ا يعني. تعجب كف دستش را به طرف باال داد با

 ؟يتسيتوكه ابله ن. گفتند زن شوهر دعوا كنند، ابلحان باور كنند مياز قد. گذشته ها گذشته: گفتم

 .زودتر به خواب رفتم شهيو من برعكس هم ميشام خورد. هم در فكر بود باز

 ؟يكجا رفت: داد زد منيداخل اتاق نش از

 .خسته ام يليخ. اديخوابم م -

 .بابا، سرشبه كه يا -

 .زدم خودم را به خواب. خوش بگذره: خنده گفتم با

 .يكت يكت: صدا زد. سرم امد يباال نيپاورچ نيكه پاورچ ديطول نكش يساعت مين

با . سرم امد يباال يمثل ببر زخم. تق و توق بلند شد يصدا. خوابم به اتاق كتابخانه رفت نكهياز ا نانيبا اطم. ندادم جواب

 يكت. يكت. ا: ديمشت به پشتم كوب
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 شده؟ يچ ه؟يچ: گفتم. ديچيپشتم پدرد در . ديمحكم تر كوب. زد يم داد

 .نميبلند شو بب:بود ستادهيسرم مثل قزاقها ا يباال زدينفس نفس م 

 شده؟ يچ.يداد ريسروش باز گ يوا:گفتم دميكش يا ازهيخم يحاليب با

 كوش؟ نايا:گفت.خبرميب زيمن از همه چ يعني.نگاهش كردم رتينشستم و با ح ميسرجا.پاشو گميم:زد داد

 ه؟يچ نايا:گفتم

 .كمد كتابخونه بود يكه تو زايچ نيهم-

 نم؟يسروش؟واضح بگو بب يگيرو م يچ-

 .ايبطر نيبابا ا-

 ا؟يبطر:تعجب گفتم با

 !ها ياريكفر منو باال م يدار-

اشاره  ييبا دست به چاه ظرفشو.ترسناك شده بود.او هم پشت سرم آمد.تخت بلند شدم وبطرف اشپزخانه براه افتادم يرو از

 .يخوريتو كه نم.دور ختمير.اسنجيا:كردم

 .كنار صورت من خچالي يرو ديكف دست محكم كوب با

 .خورمينم اي خورميبتو چه مربوط كه م يغلط كرد-

 ...كه يخوب تو گفت:همراه با لرز گفتم يترس و صدا با

با .يكرد جايتو ب.هم روش من غلط كردم و تو:ديمحكم تر از قبل دوباره كوب يحرفم تمام نشده بود كه داد زد و ضربه ا هنوز

 ؟هان؟ يختير ياجازه ك

را گرفته بود و به شدت تكان  ميبازوها.با توام حرف بزن.گذاشته بودم ميگوشها يرا رو ميدستها.كنار گوشم.زديم داد

 ؟هان؟يكرد يبا اجازه ك.نميبزن بب ؟حرفيكر:داديم

دستانش را كنار زدم .ديكشيم اديها فر وانهيثل دم.سروش شوهر من باشد نيا كردميباور نم.وحشتناك شده بود چشمانش

 .ستين يكثافتا خبر نيمن هستم از ا يتا وقت.حقت بود.خوب كردم:اش گفتم نهيبه س نهيبا چشمان از حدقه در آمده س



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  143

آشغال  يدراز كرد متيپاتو از گل يليخ.كشمتيم ييكثافت تو:چسباند خچاليگذاشت و مرا به  ميگلو يرا رو دستش

لحظه  كي.جدا كنم ميدستش را از گلو توانستمينم زدميبا دو دستم هر چه زور م.شدميو من داشتم خفه م زديم داد.يليخ

ام عن  نهيكه انگار از س زديقلبم چنان م.باز شد كبارهيام به  يتنفس يمجرا.ديرفت و دستش را كنار كش ياهيچشمانم س

خودش قفل  يرفت و در را رو گريسروش به اتاق د.ختيفرو ر مياشكها.نشستم خچالي يهمانجا پا.فتديب رونيبود ب بيقر

 نيمامان مه يخانه .حاج صادق كه غدقن بود يخانه .نداشتم تا بروم ييجا.كس بودم يدرمانده و ب.زار زدم يساعت كي.كرد

 .گشتميدوباره بازم ديروز دو روز بعد با كيهم 

تلفن زنگ .افتد ينم زيو نفرت انگ هيبودم كه نگاهم به آن چهره كرخوشحال .شوم رفته بود دارياز خواب ب نكهيقبل از ا صبح

متوجه  مياز صدا.ختندير نييپا ارياخت يب مياشكها دميرا كه شن شيصدا.تنگ شده بود شيآخ چقدر دلم برا.مادرم بود.زد

 ؟چته؟يحاليجون ب يكت:شد

 .تادهآب از سر وكله ام راه اف يحساب.سرما خوردم:شك كند گفتم نكهياز ا قبل

 سروش كجاست؟.تو رو بخدا به خودت برس:گرفت آرامش

 ؟يدار كارشيسركار چ-

 .كم سفارش كنم هي يچيه-

كوتاه جواب  گفتيهر چه م.كردميرا پاك م ميبا پشت دست اشكها!بس كن مامان مگر من بچه ام:و گله گفتم تيشكا با

 ايدن كيكرد  يمادر خداحافظ.هنوز بچه بودم گفتيت مراس.كردميم هيقلبم گذاشته بودم و هق هق گر يرا رو يگوش.دادميم

 رفتميهر چه راه م.توانم چند برابر شده بود.كار كنم خواستيم دلم.كردن خانه شدم زيبلند شدم و مشغول تم.دلم را برد

 .دميشستم و روفتم و ساب يحساب.شدميخسته نم

در را باز كرد و با حالت نامتعادل راه .ه بودمبودم اما شامم را خورد داريب.بود 11 كيآمد نزد روقتيشب د سروش

بلند شدم كه به اتاق خواب بروم دست به .پرت كرد يرا گوشه ا فشيك.اورديرا هم در ن شيكفشها.كرديسكسكه م.رفتيم

كاناچه  يو تلپ رو.ياولشه خودت خواست نيا.نيمنو بب:برگشتم و با نفرت نگاهش كردم.يكت يآ:كرد ميصدا واريد

 .من در اتاق خوابم را قفل كردم نباريا.داديگند م يبو.افتاد
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 يافتاد با خودم م يم ادمي ظشيغ يوقت.كفرش را باال آوردم يمعلوم بود حساب.راحت تر شده بودم.هم صبح نبود باز

 نهيمكنار شو.ديباريم يپرده ها را كنار زدم برف تند.روشن شود فيتكل دياما باالخره با.او هم سر لج افتاده بود.دميخند

در حال رفت و آمد  يكمتر كس.رونيو زدم ب دميرا پوش ميلباسها شتمآرامش ندا.شدم رهيبرف خ ينشستم و به دانه ها

برف خشك و .زديبرف را رج م ميسرم را در گردنم كرده بودم و پاها.بودند دهيوار پشت هم صف كش ريزنج نهايماش.بود

فكر  مياهايو رو هاو به گذشته  ستادميايمغازه ها م نيتريپشت و يگاه.رفتميهدف م يب.بردميلدت م ميپا ياز جا.نرم بود

در  يكس.شديصورتم بخار بلند م ياز رو.شد يدوباره جار مياشكها.زميعز يمهد يوا.ياقاجون به مهد يبه خانه .كردميم

تا به خانه  ديكش يدو ساعت ديشا خورديگره م ميو با اشكها زديباد و برف به صورتم م.نبود تا خجالت بكشم ابانيخ

گز گز .گذاشتم خواب رفتند نهيشوم يرا جلو ميرا در آوردم و پاها ميلباسها يوقت.حس شده بود يب ميدستها و پاها.آمدم

چقدر .درست كردم و خوردم يكه گرم شدم چا يبعد از كم.هنوز سرما در تنم بود.ام سرخ شده بود ينينوك ب كردنديم

 يو روزمره گ ياز زندگ ميفتنهااز حوصله سر ر.گفتم ميهايكارياز ب.ل بود و سرزندهخوشحا.تلفن زدم ميبه نس.ديچسب

روز منزل  كيآقاجون بود  يروز خانه  كي.رفتيم يدو روز در هفته كالس گلساز.من مبتال نبود ياو به دردها يول.اش

دعوتم كرد تا فردا به خانه .پر بودخالصه تمام وقتش .رفتيبا دوستانش گردش م.بود رونياكثرا ب ريشبها با ام.پدرشوهرش

او مثل ببر .ديايوضع امكان ندارد ب نيكه سروش در ا دانستميم.ميو دور هم شام بخور ديايسروش ب ماش بروم و شب ه

به  شيبه زندگ.خوردميحسرت م ميبه نس.قول دادم صبح به خانه اش بروم و شام را حذف كردم.منتظر انتقام بود يزخم

خوشبخت تر  مياو از نس.كرديم فيتعر هماز او .حله هم ازدواج كرده و به شهرستان رفته بودعشقش به شوهرش را

ما مسخره  يگاه.راحله بود ي نهيحاج صادق مثل غالم دست به س يآنموقع هم خانه .وار دوستش داشت وانهيشوهرش د.بود

 يكه لج ما هم باال م كرديحله خودش را لوس مرا نقدريا.ديايكوتاه ب اياما عاشق تر از آن بود كه برنجد و  ميكردياش م

 يشوهر عمه ملوك عمو مسعود حت.بودند نطورياقوام پدرم ا يمردها ياصال همه .نبود شيدست بردار اداها يلو.آمد

هستند چشمشون د  دهيما چون دست نخورده و زن ند يپسرها گفتيعمه مهنازم م.زديحرف نم زيحرف عز يرو.آقاجون

 .سر يرو گذارندشيخداشون م شهياون م شهيباز نم يرچشم كس

چانه ام زده بودم و بدون هدف  ريدستم را ز.كاش سروش دوباره سر براه شود يا.دوباره دلم گرفت.غروب بود كينزد
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در راهرو  ييبا هر صدا.بودم دهيترس يحساب.هم گذشت كي 12 11ساعت  امديباز هم ن.كردميرا غرق فكر تماشا م ونيزيتلو

 يبرف تند.خانه را روشن كردم يچراغها يهمه .اجازه نداد ماما غرور رميرا بگ لشيموبا خواستميم.ردمخويتكان م

ساعت نه صبح بود .دميزنگ تلفن پر يبا صدا.كاناپه خوابم رفت يرو.امديكه ن امدينشستم و سروش ن 3تا ساعت .ديباريم

 امدهين خانهشب هم ب.كار ممكن را كه كرده بود نيبدتر.نبود يخبر دميبلند شدم و به همه جا سرك كش.اشتباه گرفته بود

از  ريرا از سروش داشتم غ زيانتظار همه چ.تيمسئول يتعهد و ب يب!مرا سپرده بود يبه دست چه پست يمادرم خال يجا.بود

 يا ككجا رفته؟ب يعني.كردميدر راه هزار جور فكر م.گشتم مينس يخانه  يحاضر شدم و راه.را كردم ميكارها.را نيا

 ديايخانه ب يوقت اورميطاقت ب توانستمينم.خورديحالم بهم م.با سروش بودند لميدر ف هافتادم ك يم يصورت دخترها اديبوده؟

 .شيخواسته ها ايمن  اي.كنار بگذارد ديحاال با كردهيهم م يهر غلط.كنميم كسرهيكار را 

 ه؟يك:ديچيدر كوچه پ مينس يصدا.زدمزنگ .شدم ادهيرا دادم و پ هيكرا.و راننده متوجه ام كرد دميرس

 .باز كن منم-

 .خانمه ميمن هست اونم نس هي.من هستند ميهمه ن ميمن ندار نجايما ا:قبل گفت يهمان شوخ طبع با

 ؟يكنيخوب حاال باز م يليخ:و گفتم دميخند

 .اسم رمز يول.البته-

 .سرما خوردم.وا كن ينش ليذل دونميچه م:گفتم.كن نبود ول

 .تو ايدر مرداب باشه ب يگل يآهان گفت-

را از قبل آماده  ينيريو ش وهيهمه جا شسته و رفته ظرف م.بود دهيچيغذا پ يبو.بود ريخانه اش گرم و دلپذ.باز كن را زد در

 رياز ام مينس.دميخنديو م ميگفتيم مانيو زمان و شوهرها نياز زم.ميحرف زد يكل.وسط گذاشته بود زيم يكرده بود و رو

شب پشت بهش نكنم هزار جور منت  نكهياز ترس ا كنميتا پشت نازك م:گفتيم.بودنش از ترسو بودنش ليذلاز .گفتيم

از .دلخور نشود ميداشت كه نس تياهم شيچقدر برا.توجه داشت ميچقدر شوهرش به نس.خوردميدر دلم حسرت م.كشهيم

مرد  يآبرو.را حفظ كرد يزندگ ديبا.كرد يودارابر ديگرفته بودم با ادي.منهم سفره دلم را باز نكردم.دل من خبر نداشت

 .بافتم و گفتم زيبه دروغ هزار چ.مرد يزن آبرو يو ابرو.زن است يآبرو
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خانه ام  ياز او دل كندم و به روانه  يبعدازظهر بود كه به سخت.شام نموندم ياصرار كرد برا ميو هر چه نس ميخورد ناهار

 .شدم

 امدهيهنوز ن.دميبود كه به خانه رس 6ساعت .نشان بدهم يسروش چه عكس العمل مدنايكه در مقابل ن دميكشينقشه م مدام

گرفته بودم باز كردم و مشغول خواندن شدم نه شام درست كردم  ميرا كه از نس يو كتاب دميخانه كش يبه سر و رو يدست.بود

 .انداخت و آمد ديكه كلبود  11ساعت .از سروش نبود يخبر مادوباره ساعتها گذشت ا.گذاشتم يچا يو نه حت

 .سالم قهرمان:لبش بود يگوشه  يزيآم طنتيلبخند ش.بود و چشمانش قرمز قرمز  مست

پشت در آمد و با دست به در .دينكش هيبه چند ثان.بلند شدم و به اتاق خوابم رفتم و در را قفل كردم عينگذاشتم سر محلش

 .باش در رو واكن زود:جواب ندادم.در رو واكن يكت يكت:ديكوب

در  يمتر كي.در اتاق را باز كردم.دمياز جا پر.شهيشد و خرد شدن ش دهيآمد كه به در كوب يديشد يضربه  يصدا كبارهي

بود و  دهيرا به در كوب يعسل زيم يرو ستاليگلدان كر.خرده بود شهيپشت در پر از ش.نگاهش كردم رتيبا ح.بود ستادهيا

 .كرديحاال با پوزخند نگاه م

 ؟يار شدچته ه:گفتم

 .چشمت كور.دندت نرم.حقته:حرص گفت با

 !ياريدق دل تو سر گلدون در م رسهيا زورت به من نم-

 .ادياز دستت برنم يننه بابا كار يب رسه؟بدبختيهه زورم بتو نم-

 .يخوريكه تو كثافت غوطه م يمن؟تو بدبخت اي ييننه بابا يتو ب.خفه شو:زد چشمانم را دراندم و گفتم آتشم

 .دهيدر.سر رهيخ يدختره .ببند اوت گالتو:به صورتم زد يمحكم يليدستش را باال برد و س كدفعهي

دستم را .بود سيلبم خ يگوشه .داغ شده بود.صورتم گذاشتم يدستم را رو.ديچيدر مغزم پ شيصدا.زد خشكم

چند روز  يعني.نيهم يعنيا آدمه نيبا ا يزندگ.من نبود يجا گريد.بس بود گريد.آمد يآمد نفسم باال نم يخون م.برداشتم

كه  يبدبخت يدخترها يمثل همه .دست و بالشان هستند ريكه ز ييدخترها هيمثل بق.خواهنديفقط چند روز زنشان را م نهايا

از گل باالتر بمن نگفته  يتا بحال كس شديباورم نم.هنوز منگ بودم .هستند يكيبا  قهيهر دق نهايا.رنديگيقول ازدواج ازشون م
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در  دانمينم.بود گرانيد لما شهيهم نهايانگار ا.هيدر سرگذشت بق لمهايدر قصه ها در ف.بودم دهيرسد به كتك فقط شنبود چه ب

نان  يلقمه ا.ديباريبرف به شدت م.بود 12 بايساعت تقر.و به آژانس تلفن كردم دميرا پوش ميلباسها.كرديآشپزخانه چكار م

 كجا؟:ستاديسرم ا يباال.زديرا گاز م ياريخ گرشيدر دستش بود و دست د

 .ستيبتو مربوط ن-

 كجا لجن؟:ديعربده كش.گفتم كجا؟جوابش را ندادم-

 .يخوايم يچ گهيد.يكه زد يفقط مونده بود منو بزن.خسته شدم گهيد.رميبم ؟برميديقبرستون فهم:داد زدم منهم

 شد؟ تيحال يگرديبرنم گهيد ياگه رفت-

 .ولم كن.سرم بردارآره تو رو خدا دست از :را تكان دادم سرم

 .يخوش اومد. يهر:دستش را به طرف در گرفت.يول هست-

 .ديرفت و خواب و

نبود مرا  يكس.رديرا بگ مينبود جلو يكس.ديلرزيم ميپاها ديلرزيچانه ام م.آمد نيماش.آمد يم نييپا يمثل باران بهار مياشكها

 .فتديب يم و اتفاقاگر برو اي روميشب كجا م نموقعينداشت كه ا تياهم شيبرا.بخواهد

تنگ  زيعز يدلم برا.نگاه دلسوزانه پدرم يمادرم برا يبرا.خانه مان تنگ شده بود يدلم برا.زار زدم نيمامان مه يخانه  تا

 شيبرا ريس خواستيچقدر دلم م.داشتم ازين زيچقدر به آغوش عز.رفتميآنها م يكاش اجازه داشتم و به خانه  يا.شده بود

خواب آلود با  چارهيب.از تعجب چشمانش گرد شده بود نيمامان مه.تا در را باز كردند ديطول كش.زدمزنگ  دميرس.كنم هيگر

 .پشت سرش يبود و خاله مهر ستادهيدر ا يسر و وضع آشفته جلو

 .سالم:با خجالت گفتم.صورتم گذاشتم يرا رو دستم

 شده؟ يسالم مادر چ-

با اخم دوباره  نيمامان مه.چراغها را روشن كرد يخاله مهر.مكرده بود خي.در رفت كنار و من داخل رفتم يجلو از

 شده؟ يبا تو ام چ يكت:ديپرس

با :ديبا تعجب پرس يخاله مهر.با سروش دعوام شده:گفتم.نگاهم به پنجره بود.ختيفرو ر ميو اشكها ديام دوباره لرز چانه
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 سروش؟چرا؟

خدا مرگم  يوا:به صورتش چنگ انداخت نيمامان مه.بود پنجه اش بر صورتم ورم كرده يجا.را از صورتم برداشتم دستم

 ؟يشد نيبده چرا همچ

 .ام بلند شد هيهق هق گر.كتكم زد-

مامان .شانه اش گذاشتم يسرم را رو.ديانداخت و مرا به طرف خودش كش ميكنارم نشست و دست دور شانه ها يمهر خاله

 شد كه زد؟ ؟چطوريسر چ.شرفشهيب يبابا نيع هديند ريدستش بشكنه خ ياله:كرديمات و مبهوت نگاهم م نيمه

خواهش .قربان صدقه اش رفتم يهر چ تونمينم گهيبخدا خسته شدم د.شيخمار حش ايمسته  ايدائم  ومديخونه ن شبيد-

امشب باز مست :و ادامه دادم دميرا پاك كردم و دماغم را باال كش ميبا دستمال اشكها.كردم التماس كردم انگار نه انگار

 يمنهم گفتم خودت.و فحش داد ديرا به در كوب ستاليگلدون كر.وونه شديدفعه د هي.اتاق خواب يقهر كردم و رفتم تو.اومد

 .كرد رونميبعدم از خونه ب.صورتم يتو ديكه محكم كوب

پاشو .برات رميبم.درد گرفته.بشه چالق بشه ليذل ياله:گفت زديام را كنار م دهيد بيگونه آس يرو يكه موها نيمه مامان

 .تا من بگم يينجايفعال ا.پاشو لباساتو عوض كن

حاال پاشو .گهيراست م:هم مات زده گفت يحاله مهر.من باشد يهست كه حام يحس كردم كس.دلگرم شدم.شدم خوشحال

 .بخواب تا فردا

هوا گرگ و  بايتقر.زدميچشم به سقف دوخته بودم و با آسمان زمستان زار م.ديتركياز فكر مغزم داشت م.رفتينم خوابم

 .مامان پاشو يكرد ؟ضعفيجون هنوز خسته ا يكت.:شدم داريب نيظهر با نوازش مامان مه كينزد.بود كه خوابم رفت شيم

چقدر سرد .آمدم رونيپتو ب رياز ز.چپ صورتم بود كه كامل باال آمده بود ي مهيورم كرده بود و بدتر از ان ن هياز گر چشمانم

گونه ام  يرو يدست.زده بود رحمانهيخودم وحشت كردم واقعا ب دنياز د ييدستشو ي نهيبه صورتم زدم و در آ يآب.بود

طبق .كه تلفن زنگ زد خوردميبا اشتها داشتم م.گرسنه بودم يليخ.كرده بود مادهصبحانه را آ نيمامان مه.كرديدرد م.دميكش

 ؟ييتو االن كجا يكرد خوديتو ب:گفتيمدام م.تلفن را برداشت نيمعمول مامان مه

 ».بچه يسروش،سروش،خفه بش«.دفعه دادش بلند شد كي.شدم و لقمه را در دستم نگه داشتم رهيخ.بود يعصب
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سر تكان .كرد يرا نگاه م نيمات و مبهوت زم چارهيب»بود؟ ن،سروشيمامان مه«:دميپرس رتيگاشتم و با ح نيام را زم لقمه

 »فت؟گ يچته؟چ نيمامان مه«:دادم يرا گرفتم و تكان شيبازو.داد

 رونيب شياز گلو يكه به سخت ييبا صدا»!ها يبابا،تو غصه نخور يچيه«:زد يبار لبخند نيدستم گذاشت و ا يرا رو دستش

 ».بره ال دست مادرش.نمشيخوام بب ينم گهيبگو د يگه به كت يهم م ييره شمال،با پرو يداره م«:آمد گفت يم

 »سروش گفت؟«:دهانم را با فشار قورت دادم و گفتم آب

 قهيسروش هر دق نيا.ولش كن،زر زده«:من حفظ كند،گفت يخواست ظاهرش را جلو يكه حرص خورده بود و م نيمه مامان

 ».گوش نده.سروش باد هواست ن،حرفيبب«:هوا يبعد فوت كرد تو».ستيحرفش كه حرف ن.گه يم يزيچ هي

 ؟اگهيچ ادياگه ن نيمامان مه«:كردم يسوال م مرتب.شد و شروع كرد به جمع و جور كردن خانه،اما حواسش سر جا نبود بلند

 يكردم؟حاال بعد همه  يرو ادهيمن بوده؟به نظر تو ز ريتقص يعني.خسته شدم نيمامان مه ي؟وايبره مثل باباش گم بشه چ

 .بود گوش شنوا و مرهم دل من شدههم  چارهيب نيمامان مه»كارش كنم؟ يحرفها چ

 ».!ارميبه سر سروش ب ييبال.كنم يدرستش م.شده فياعصابت ضع.يكن يم اليخفكر و . يزن يبابا مادر چه حرفا م يا«

 غشيت نكهياز ا.از دل و جراتش.و محكم حرف زدنش ياز بزرگ.كردم يم فيك.گرفتم  يگفت و من قوت قلب م يرا م نهايا

هفته  كي.زدم يحرف م زير كيرفتم و  يبچه اردك دنبالش م نيرفت ع يهر جا م.كردم يم فيدانست ك يرا برنده م

با من با  يبود و گاه ريخانه اش دلگ.را نداشتم نيمامان مه يتحمل ماندن در خانه .از سروش نشد يگذشت و خبر

كه نهار را  يخاله مهر.كالم سربار شده بودم كيدر .نشست ياش بر دلم م ينيكردند كه سنگ يبا من رفتار م يستيرودربا

 تشس يكرد و م يغذا درست م ميبرا ديفقط من بودم كه با نيبنابرا.داشت يشكپز ميرژ نيخورد و مامالن مه يم رونيب

هرچه مامان .خانه ام تنگ شده بود يهفته دلم برا كيبعد از .كردم اضافه بودم يهرچه كمك هم م.داشت  يبر م دويچ يوم

 .گردم يشدم و گفتم كه زود بر م يراه يگفت نروم،ول

حق  نيا يعني.دلم سوخت .را خاك گرفته بود زيهمه چ يرو.بود ختهيهمه جا به هم ر.و داخل خانه ام رفتم دانداختميكل

هوس .زند دروغ است و باد هواست  يكه دم از عشق م ييسر و پا يكه كه هر ب دميتازه عروس بود؟تازه فهم كي يزندگ

 چيكند و ه يم يرد هر كارندا مانيو ا نيكه د يكس.است يزندگآتش به خرمن  مانيتازه حس كردم كه پول بدون ا.است
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هر .گذشت يم يروزها به سخت.برداشتم و همانور خانه را رها كردم و برگشتم ليلباس و وسا يمقدا.ستيجلودارش ن يزيچ

 چيحوصله ه.داشتمرا ن ييجا چيحال ه.نشود و غصه نخورد يزيزدم تا متوجه چ يبه مامانم تلفن م نيمامان مه يروز از خانه 

 گريد.نشد يدو هفته گذشت و از سروش خبر.كردم يرا مرور م زيهمه چ. زدم  يصبح تا شب قنبرك م.را نداشتم  يكار

خواهد گربه را دم  يم«:گفت يم نياما مامان مه.به من نداشت تا دلتنگم شود ياو عالقه ا.از نظرم تمام شده بود زيهمه ج

 يآزارم م نيكردند و ا يپچ پچ م نيو مامان مه يخاله مهر يگاهاما چقدر صبر؟»باش تهصبر داش يتو ساده ا.حجله بكشد

 كي.روشن بشود فميشود و تكل يكردم كه از سروش خبر يهر روز خدا خدا م.دانستم كه سربارشان شده ام يكامال م.داد

 يب مهر زنگ تلفن تپش قل اب.از سروش نبود يحرف گريد.كرد يم يخودش را ط يروال عاد زيهمه چ گريد.ماه گذشت

 يحالم از خودم به هم م.آمدم يبا سرنوشت كنار م ديبودم كه با يآدم فنا شده ا.كرد يم خي ميزنگ دستها يگرفتم و با صدا

چقدر راحت .ينه تنها سروش،در برابر هر مرد.نه تنها در برابر سروش .از عاجز بودنم در برابر سروش.ام  ياز ناتوان.خورد

اسفند .ام را رقم بزنم ياو زندگ ميماندم تا با تصم يمنتظر م ديبا.دا چقدر حقارت به زن دادهكه خ يوا.كردند يم لهزن ها را 

همه مشغول .ينيريهمه جا گل و ش.شده بود ديدر ع ديحضرت فاطمه بود و ع الديم.بودند يماه بود و همه مشغول خانه تكان

دلم به .سوختم يمادرم م داريگفت،در حسرت د يم كيروز مادر را تبر. دروز زن را جشن گرفته بو ونيتلوز.بودند ديخر

بعد از ظهر بود .زد يمردم موج م انيدر م يشاد.كند ديمادرش خر يهم رفت تا برا يگرفته بود و خاله مهر اياندازه همه دن

رفته تا دانست خاله  يم.هم ذوق داشت نيمامان مه.كردم يرا تماشا م ونيتلوز يحال نشسته بودم و برنامه ها يو كسل و ب

زنگ در بلند شد و طبق معمولرفتم تا  يصدا.را درست كرد،خورش بادمجان يمورد عالقه خاله مهر يغذا.كند دياو خر يبرا

 »ه؟يك«: دميدوباره پرس.نداد جواب»ه؟يك«را بزنم؟ فونيآ

 »كن منم باز«

توانستم جواب  ينم»؟يكت هيك«:از داخل آشپزخانه داد زد  نيمامان مه.در دستم خشك شد فونيآ يگوش.بود سروش

به چهار چوب  نيبار مامان مه نيا.زنگ بلند شد يدوباره صدا.چشمانم گشاد شده بود و مات و مبهوت مانده بودم.بدهم

 »؟يدر رو نزد ه؟چرايوا ك«:نگاهم كردو گفت هيثانكه دستش بود چند  يرب گوجه فرنگ يآشپزخانه آمد و با قوط

 »سروشه«:گفتم يسختاشاره كردم و به  فونيا يگوش به
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 »!سروش«:هم متعجب شد او

 »خودشه آره«

 .را زد فونيرا رگفت و آ يگوش.به طرفم آمد نيمامان مه.زنگ به صدا در آمد دوباره

چه .سالم«:به استقبال سروش رفت نيگرم مامان مه يدر باز شد و صدا.كردم يبه فرش نگاه م رهيخ رهيخ.دادم هيتك واريد به

 ديشا ايچاق تر شده بود .سوش داخل شد..آورد يحرص مرا باال م شتريب نيزد و ا يم لبخند»؟يه گم كردرا!ورا نيعجب از ا

 .آمد يبودمش و به نظرم م دهيديمن ن

 ».خانوم يسالم كت«:نگاهم كرد و بعدگفت  هيچند ثان.ستاديدر ا يجلو

چند .ختيگونه ام ر يبزنم،رو ينكه پلكچشمم پر از اشك شدو بدون آ يكاسه .شد دهيفرش به صورتش كش ياز رو نگاهم

انداخته بود و با لحن آرام و خجالت  ريسرش را ز.گرفت ميرا كه دستش بود جلو يبزرگ يقدم به طرف امد و دسته گل

چانه ام  ريدستش را ز.نداشت يتمام ميانداختم اشكها ريز اسرم ر»منو ببخش.كنم يجبران م يمنو ببخش كت«:گفت يزدها

هم  نيمامان مه»روزت مبارك.غلط كردم.به خدا دوست دارم يكت«.به هم گره خرود مانينگاها.رتم را باال آوردقرار داد و صو

 .رينگاهش كردم،با سر اشاره كرد بگ.كرد يبود و نگاه م ستادهيا

 يم وگند،سييبايالهه ز يا«.را درهم گره كرد و باال گرفت و گفت شيزانو زد و دستها ميپا يجلو.را از سروش گرفتم گل

 .ديگونه ام را بوس يستيرودربا يبلند شد و ب.زدم يلبخند».شهيهم يخورم كه عبد شما باشم برا

 ».تمام شد يو خوش ريبه خ.... الحمدا«:دست زد و گفت نيمه مامان

ز سروش از خدا خواسته بر خالف تصورم ،ا نياما مامان مه.بود كه روحم را آزرده بود ينيمن نشان از درد و غم سنگ سكوت

به خدا چند وقت «؟:بستن يبعد هم شروع كرد به خال.ميكاناپه نشست يسروش دستم را گرفت و با هم رو.كرد ياستقبال گرم

 ».شد يروم نم اميخواستم ب يبود م

كتك  يگرفت اديطرفا؟خوب از بابات  نيآقا سروش از ا«:گفت هيبه كنا.نشست ،كنارمانيهم امد و در اوج ناباور يمهر خاله

 يم يدوباره دعوا بشود و سربارش بشوم،الپوشان نكهياز ترس ا نيمامان مه.شدم يداشتم خفه م.دلم خنك شد»!؟يزنب

 .را سبك كرد ميبغض گلو يخاله مهر يول.كرد
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نه .ميهر دو مقصر بود.گذشته گذشته.ايحاال شما هم كوتاه ب.ميبابا شرمنده هست يا«:آورد گفت يهم كه كم نم سروش

 .شدم يهست داشتم خفه م ادميفقط .داشتم يتيدانم چهحال و وضع ينم.بودم شده الل»؟يكت

 ».يبهتر حرف بزن يكن نيتمر يخواست يمدت م نيا يتو«:دوباره گفت خاله

 »!ها رميگ يحاال حالش رو م.اه«:گفت نيرو به مامان مه.كالفه شد سروش

 »؟يمعركه شد رايآتش ب گهيبس كن د«:به خاله رفت و گفت يچشم غره ا نيمه مامان

 »خوبه؟.نيشما بگ يچشم،هر چ.مامان جون روزت مبارك«:زد و گفت يلبخند

 ».نهيبله،درستش هم«:سرحال شد نيمه مامان

مامان ».نداره يقابل«:مادربزرگ گذاشت يرا در اورد و جلو يكادو شده ا يكه در دستش بود بسته  يا سهياز ك يمهر خاله

 .برداشت و شروع كرد به باز كردن» دستت درد نكنه.هيكارا چ نيا.او«:گفت يبا خجالت همراه خوش نيمه

 يگذاشت و هر دو دستش را جلو شيكف دستها.در آورد ييكوچك كادو يكرد و دو بسته  بشيهم دستش را در ج سروش

 »قابل شما رو نداره«:من گرفت

كور كردن من،داد به به و  يدست سروش،برا بسته ها دنيبا د.كرد و تشكر پشت تشكر يم نييبلوزش را باال پا نيمه مامان

 »هست؟ يچ«:گفت يخاله مهر.چه چهش بلندشد

جفت  كيو  متيعطر گران ق كي.گرفتم و شروع كردم به باز كردن يحال يبا ب.نگفت چيسرش را تكان داد و ه سروش

خواست مرا  يم.گذارداش سرپوش ب يگند كار يخواست رو يم.خواست مرا بخرد يم يراحت نيبه هم.گوشواره طال بود

 دهيرا ناد شيهمه كار ها نهايا يدر ازا ديبا.يهر بدبخت هدوباره تن بدهم ب ديبا دنشيخر هيبا آمدنش و هد يعني.ساكت كند

گاه  هيو تك بانيپشت ست؟چرايچرا خالف است؟چرا مرد ن ديكس نبود به او بگو چيه.و دوباره به خانه بروم رميبگ

 »چطوره؟ خوشت اومد؟«:د كه سروش گفتبو ختهيبهم ر ست؟افكارمين

 »؟يسروش واقعا فكر كرد«را به عالمت مثبت تكان دادم و گفتم سرم

 »؟يبه چ«:ديتعجب پرس با

 ».به توقعاتم. به اعتراض من.من يخواسته ها به«
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 ».ت را گرفتهدرس ميمدت خوب فكر كرده و تصم نيتو ا.خوب معلومه«:وسط حرفم ديپر نيمامان مه.دهان باز نگاهم كرد با

كردم اما تو هم  يرو ادهيمن قبول دارم ز.يكت نيبب«:شد يدوباره عصب.رنگ گرفته بود شيبا دستش رو پا سروش

درسته .يزيچ هيحاال آب شنگول .يفهم ينم ؟ديفهم يم.تونم برم ينم اهه،راهينكشم روزگارم س شيمن اگه حش.يمقصر

 ».تونم ينم يلخواد و يدلم م يعني.تونم نكشم ينم گاريس يول.كردم يرو ادهيز

 يخواد و ل يدخترا هم دلش م.يچيه نايتازه ا.يموجه ليچه دل.تونه ينم يخواد ول يدلش م«:گفتم يحرص رو به خاله مهر با

 ».تونه ولشون كنه ينم

 ».كدوم دخترا،حرف مفت نزن.نميصبر كن صبر كن بب«:وسط حرفم ديكرد و پر اخم

 ».براشون يرفت يغش و ضعف م.نبود لميف يكه تو ييهمونا«:گفتم

 ».اون مال قبال بوده،قبل از ازدواجمون«:دم،گفتيكه د ديفهم

 .كرد يم يدار آبرو

خواست باور كنم  يدلم م.ماه خسته شده بودم كي نيخودم هم در ا.ام را بدرم يزندگ يايپرده ح نياز ا شتريب نخواستم

 »؟يدروغ گفت ؟گويو بارت چ ؟كاريچ يباز قيرف«؟:تمادامه ندادم و گف.ميكن يكرده و آمده تا زندگ رييتغ

كار .آره دروغ گفتم«:كند،سرش را به عالمت مثبت تكان داد و گفت يپوست م ياريكه خ يو محكم در حال نانياطم با

 يدر مغازه هاشون،تو.گردم يروزا هم با بچه ها م.رميگ يهمون پول بابا رو گذاشتم بانك و سود پولش رو م.ندارم

 ».گهيد ياالفپارك،

 »اخه درسته؟.نيهم.كار ندارم«:بود و گفتم حيپر رو و وق واقعا

كارها  نيبهتر.هم عمران ،اونيدار التيدرسته؟خوب،تو تحص يزندگ نينه،شما بگو،ا«:كردم و گفتم يرا به خاله مهر ميرو

 ».يداشته باش يتون يرو م

را گاز زد و با دهان پر ادامه  اريخ.كردم ينگاهش م رتيبا ح».سوزه يدلم برات م.يساده ا يليجون خ يكت«؟:زد قهقهه

 يكينه نوكر  ايبشم  يبرم آبدارچ دي؟بايكار سراغ دار پلميحاال با د.نيدارم،هم پلميمن مدركم كجا بود؟من د«:داد

 »!زنم يمن حرف حساب م يدي؟ديكم آورد يديحاال د.تخصص هم كه ندارم.گهيد
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 »؟يواقعا تو مدرك ندار يعني«:دميكش ميبه موها يبر را نگاه كردم و دست دور و هيزده شده بودم،چند ثان مات

 .ديو خند »نه«

خدا !ميندار كاريكرده ب ليهه تحص نيا اره؟مگهيم يمگه مدرك خوشبخت.نداره بيبابا ع يا«:باز وسط را گرفت نيمه مامان

 .و جمع ما رو ترك كرد»شد گيته د برنجم ارم؟همهيبه كار نداره سروش،برم شام ب ازين.نيدار هيرو شكر سرما

مثل .دروغ دل خوش كنكش را هم برمال كرد.از تن دادن من مطمئن بود.را گفت زيراحت همه چ.نمانده بود يحرف گريد

 يمن ادم بودم،نفس م.رفته بود نياز ب تميشخص.غرورم خرد شده بود. دادم يتن م زيبه همه چ ديشده بودم كه با يرياس

 ؟چهيبا او بسازم؟اگر نسازم چ ديكردچرا با رميلم كرد؟چرا تحقيچرا ذل.خواستم يخواستم،احترام م ينفس م دم،عزتيكش

 شنهاديپ.بود؟باز با خودم كلنجار رفتم و بعد از شام به درخواست سروش با ائ همراه شدم وهيزن ب كيدر انتظار  يخوشبخت

رو  ادهيدر پ.شد سيخ مانيپاسرتا هيكه در عرض چند ثان يبه طور.ديبار يم يباران تند.ميقدم بزن ادهياز را را پ يداد مقدار

 يباران يها بيرا در ج شيدستها.شانه به شانه اش راه افتادم.در ان موقع شب در رفت و آمد نبود يآب راه افتاده بود و كس

را  ميكه فقط جلو ير،طوريبغلم كرده بودم و سر به ز ريمن هم هر دو دستم را ز.داشت  يقدم بر م ياش كرده بودو به آرام

خودم هم .ستيدست خودم ن.ام يبه خدا من عصب يكت«:د،گفتيلرز يم شتريكه در سرما ب ييبا صدا.شدم مقدمشه.ميد يم

را  مياز شدت باران چشمها.كه بخار دهانش در فضا پخش شد ديكش يآه»...شه كرد؟ يخوب،چه م يول.از خودم خسته شدم

 .دادم يگوش م شيكرده بودم و به حرفها زير

 شيدلم برا».ميبذار شروع كن گهيبار د هيفقط .كنم يهمه رو جبران م.فرصت بده هيمن  ،بهيخوب يليتو خ«:ادامه داد دوباره

شدت .كند تا او را ببخشد يشده بود كه به مادرش التماس م يلحنش مثل بچه ا.خودش هم از خودش عاجز شده بود.سوخت

 ريت يهوا تارك تارك بود و فقط نور چراغ ها.ميستاديا يطاق خانه ا ريز.را تند كرد شيسروش هم قدمها.شد شتريباران ب

داده بودم و سرم را در گردنم فرو كرده قطرات باران را  هيبه در خانه تك.روشن كرده بود يبرق همچون مهتاب فضا را كم

سرم  يدستش را باال.ندمعصوم شده بودچشمانش هم .ستاديا ميسروش جلو.كردم يخورد نگاه م يآب م يكه بر گودال ها

منو  يكت«.دوباره ساكت شد و عاشقانه نگاهم كرد».يليدوست دارم،خ يلييخ يكت«:گفت ميمال تينها يب يبا لحن.زده بود مهيخ

 »؟يديبخش
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 يخواهش م يكت«:سروش باز تكرا ركرد.دادم يراتكان م ميپا يانداختم و با نوك كفشم تكه سنگ جلو ريرا به ز سرم

 .دستم را گرفت و در دستش فشرد»كنم

 ».باور كن.خوام يمن بد تورو نم.به من اعتماد كن.تنهام يليسروش،من خ«را به چشمانش دوختم و گفتم نگاهم

زد و  يداد م.ديدو يدستم را گرفت و در باران م.ميكرد يآشت».قول يدم كت يقول م«:شد يم دهيشن يبه سخت شيصدا گريد

 ييدر ظرفشو.شده بود فيو و كث ختهيبه هم ر زيهمه چ.پا گذاشتن نبود يدر خانه مان جا برا.ودب فيسر ك.زد يقهقهه م

 .زيو تم فيكث ياتاق خواب پر بود از لباس ها.بود گرفتهرا  زيهمه چ يمن خاك رو كي.ظرف تلنبار شده بود

 يها مهين.ميديو ساب ميو روفت ميشست شب يها مهيتا ن. كردن زيبه تر و تم ميباال زد و شروع كرد نيهم با من آست سروش

رفت و از صبح تا  ينم رونيب يهفته ا كيسروش باز . دسته گل شده بود كيخانه . خوابمان برد يشب هر دو از فرط خستگ

گشت سرحال و  يبرم يرفت و وقت يم رونيب يزيچ ديشد و به بهانه خر يم يعصب يگاه. ميديخند يو م ميگفت يشب م

 ديبا هم به خر. رفتم يپله به پله باال م ديبودم كه با دهيرس يياما به جا. كشد و اثر آنست يم شيانتسم حشد يم. قبراق بود

 يسروش كارگر پله شو. ميكرد ديخر يپر از گل، خالصه حساب يمصنوع يكفش، گلدان ها ف،يلباس، ك. ميرفت ديع

گلدان سنبل كه  كيو  ميگرفت نرهيند گلدان بزرگ سچ. كند زيها را تم شهيساختمان را صدا كرد و گفت تمام خانه و ش

قرمز،  يسبزه، ماه ،يبلند صورت يشمعها. مشتركمان را پهن كردم يزندگ نيهفت س نيهمه جا را پر كرده بودو اول شيبو

 ينيريرا ش ستالميكر يظرف ها. عالم را پهن كرده بودم نيهفت س نيخودم قشنگ تر ظرو سركه و سمنو و خالصه به ن ريس

روها  ادهيكنار پ. كردند يم ديهمه خر. ها شلوغ و ادم ها در رفت و امد ابانيخ. اخر سال بود يروزها. زدم وهيو م ليو اج

 .دنديخر يم ياجناس حساب يارزانو به خاطر  ختندير يسرشان م يها نشسته بودند و مردم دسته دسته رو يبساط

را گفته بود و  زشيهمه چ. امد يرفت و م يم. كه از سروش غافل شدمسرگرم شده بودم  نقدريا. بچه ها ذوق داشتم مثل

راحت  اليبرف كنم و با خ ريخواست مثل كبك سرم را ز يدلم م. كنم يخواستم كنجكاو ينم. نداشت يبه پنهان كار يازين

 .جا سپرده بودم همه ه،يدر روزنامه، به دوست و اشنا و همسا. دمدنبال كار سروش بو. خودم دل خوش كنم يبه باورها

و  دهيخواب يبود كه عمر يبچه لوس و تن پرور. بلند پرواز وبد و سرش باد داشت. داد يسروش تن نم يشد ول دايكار پ چند

 .داد يبه قول مادرش تا نان مفت ساالر بود سروش تن به كار نم. خورده بود
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. بود ديشب ع. انعش كنم و سركار بود نشد كه نشدمالطفت و ارامش هر چه تالش كردم تا ق تيدر نها. بحثمان شد چندبار

كردم  شيارا. نداشت نيبود و است ديسف زير يطرحش برگ ها. قرمز بود و بلند . دميرا پوش دميكه خر يحمام كردم و لباس

درست كردم، چقدر هم  يپلو با ماه يشام سبز. ديبه خودش رس يسروش هم امد و حساب. را بستم ميطال سيو سرو

شمع ها را . ميبود داريشب بود و هر دو ب مهيسال ن ليتحو. ميديو خند ميو با دل خوش خورد دميرا چ زيم. بود خوشمزه

را دور  تشسروش هم كنارم نشسته بود و دس. بلد نبودم، فقط نگاهم به خطوط ان بود. خواندم يروشن كردم و قران م

 .گردنم انداخته بود

 كيرا به هم تبر ديو سال جد ميكرد يروبوس. شمع ها را فوت كردم تيبا ن. دميسقران را بو. سال را زدند ليتحو توپ

من . است يمتيخوش بو و گران ق اريعطر بس دميباز كردم د يبسته كادو شده كه وقت كي. را داد ميدياول سروش ع. ميگفت

. جان يكت ينو خرج افتاد يليخبابا  ،يدست شما مرس: خوشحال شد يليخ. بودم دهيبزرگ خر يبزرگ چرم فياو ك يهم برا

 .كرد يم يرا وارس نشييرا باز كرده بود و باال پا فيدر ك

 .مبارك دتيع. هيساله كه جات خال نياول يكت: كرد يم هيمادرم بود گر. تلفن زنگ زد. ميشد داريظهر ب كينزد فردا

 .ختيمن هم فرو ر ياشك ها و

 ؟يشوهر دار ،ياوضاع چطوره؟ خونه دار. باركسال نوتون م. زميسالم عز: را گرفت يپدر گوش بع

 د؟يشما چطور. روبه راهه زيهمه چ. خوبه بابا -

 سروش هست؟. هيفقط جات خال. ميما هم خوب -

 . خداحافظ. باشه باشه د؟ياري يم فيتشر يپس ك. شما مبارك ديع. مخلصم: را به سروش دادم يگوش

دانست اقاجون از او خوشش  يم. كرد ياما سروش نق و نوق م ميرفت يون مبه خانه اقاج ديبا. بعد هم با مادر صحبت كرد و

 يليخ. ادم باشه ليبه م ديكه نبا يهر كار. سروش به خاطر من: قربان صدقه اش رفتم. با ازدواجمان مخالف بوده. ديا ينم

 .يبكن گرانيبه خاطر د ديكارها رو با

 .اخم كرده بود. ميو راه افتاد ديالتماس من كت و شلوار پوشبا صارار و . را عوض كردم و اماده شدم ميها لباس

 .اخم و تخم نداره گهيربع كه د هيآخه . سروش تو رو خدا اخم هاتو وا كن -
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 .ستياصال حالم خوش ن.ستينه بابا به خاطر اونا ن -

درخت ها جوانه . عمه بزنم و زيبه عز يبودمد كه فرصت نكردم سر يزندگ ريدرگ نقدريا. باغ تنگ شده بود يدلم برا چقدر

 ه؟يك: زنگ زدم عمه مهناز بود. كرد يم يبا لبه مانتو و شالم باز. ديوز يم يباد خنك و تند. زده بودند

 .ام يكت. سالم -

 د؟يراه گم نكرد دم؟يدرست شن -

. رز باز شده بود يها گل. حوض ها را اب كرده بودند. دسته گل شده بود هيكه باغ  يوا. ميباز شد و با سروش داخل رفت در

 !به به ، چه عجب. دييبفرما د،ييبفرما: عمه به استقابلمان امد. همه جا واقعا بهار بود

 ياقاجون حساب. ميو نشست ميكرد يروبوس. و عمه ملوك خالصه همه بودند هيهان. ريو ام مينس. همه امده بودند. بود شلوغ

 دهيچ وانيا يرو يشمعدان يگلدانها. دميو خند ميديو شند ميگفت .داد يديسكه ع مين كيسروش  يگرفت و جلو لميتحو

 ؟يگرفت ياز اقاتون چ يديع نم،يخوب بگو بب: م گفتينس. سبزه در سالن گذاشته بودند يشده بود و كل

 ؟يگرفت يتو چ: دميپرس طنتيرا باال دادم و با ش ميابرو. ندارد يكه چشم و هم چشم زن ها تمام واقعا

 قشنگه؟ . گردبند رو نيا: خواتس كه من بپرسم چادرش را باز كرد و گردنش را جلو اورد يماز خدا  انگار

 .بود نيسنگ

 .قهياره چه با سل: گذاشتم و گفتم رشيرا ز دستم

 ؟يگرفت يچ يخوب ، نگفت: شكفته تر شد و گفت لبخندش

خدا  ،يكت يوا: گفت د،يو ماركش را د شهيتا ش مينس. عطر را با خودم اورده بودم يالبته بدون قصد قبل. را باز كردم فميك در

 خوره؟ يتو م يبه گروه خون نياخه ا. نياز ا فيح. خدا خفت كنه. عطرم نيمن عاشق ا. خفت نكنه

 .داد يكرد و به همه دست به دست نشان م يرا باز كرده بود و بو م درش

مدام از من و . طرف كيسال  نيطرف و ا كيسالها  انگار تمام. نديب يانگار پسرش را م. داشت يچشم از من برنم زيعز

 يم لشيهر چند كه همه تحو. ما تنها افتاده، كالفه بود ليفام نيب نكهياز ا. سروش كالفه شده بود. كرد يم ييرايسروش پذ

 م؟يبر يتپاشو ك: كرد يگرفتند اما باز مرتب اشاره م
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 .ميرو يصبر كند، م گريد يگفتم كم يچشم و ابرو م با

و تا  ميزد كه ناهار را با هم بخور يروحم پر م. اصرار كردند، به خاطر سروش نماندم هيو عمه مهناز و بق زيهر چه عز صهخال

 .ميدختر عمه ها ز،يقمر، عز. همه تنگ شده بود يدلم برا. ميشب دور هم بمان

 يچه ادمها. واه واه. شدم يخفه م داشتم شيآخ: و گفت ديكش يسروش نفس بلند. ميو راه افتاد ميكرد يهمه خداحافظ از

 .هستند يشيريس

 ش؟يريس يذار يم نوياسم ا. ميموند يدوست داشتن ما هم م. ميخواست نهار دور هم باش يدلشان م. انصاف يب: اخم گفتم با

. ها حال كنم نيتونم با ا ينم. اديادمها اصال خوشم نم پيت نيمن از ا ،يكت نيبب: اخم كرد و گفت. رفت يور م نيماش نهيا به

 .عنق ياه، ادمها

 يم ياونا زندگ. يچ يعني يزندگ يفهم يم يبگرد نايدو روز با ا. تصورات توئه نايا چارهيب: كردم و با حرص گفتم يتلخ خنده

 .ميامثال ما بدبخت. گذرونن يگردن، خوش م يخورن، م يم. ما ايكنن 

 يحال نم نايبابا من با ا. يباف يم سمونيچقدر اسمون ر. ميهم برشو با  ادهيپ. ستگاهيا ميديرس: را روشن كرد و گفت ضبط

 .نيكنم، هم

 .به درك: لب گفتم ريز. را نگاه كردم رونيرا برگرداندم و از پنجره ب ميرو

 .ميو بعد هم به خانه برگشت ميخورد رونيرا ب ناهار

. ديايب نويگفت قرار است خاله م يم. بود شهيهم خوشحال تر از هم نيمامان مه. ميرفت نيناهار به خانه مامان مه فردا

 چه خبر از خاله؟: دميپرس

 .كنه يخوبه داره شوهر م -

 كنه؟ يشوهر م: دهان باز گفتم با

كه خدا  دهيقدر از دست ساالر كش نيا چارهيمگه قتل كرده؟ ب ؟يكن ينگاه م ينجوريچرا ا. خوبه توام! وا : ديخند نيمه مامان

 .شده ريپ دهيبچه ام از بس كش. خوب باشه يكي نيدا دعا كن اتو رو خ. دونه و بس يم

 .كرد يو رجوع م رفع
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 هست؟ يخوب، حاال داماد ك: تمسخر به سروش نگاه كردم و گفتم با

 اومده؟ يكس يمهر يداماد؟ برا: ديبلند من برگشت و پرس ياز صدا. بود لميف يسرگرن تماشا سروش

 .كنه يمامانت داره شوهر م. زمينه عز: گفتم يزيراميخنده تحق با

 مامانم؟ ؟يگفت يچ: ديو با اخم پرس ديگردنش را جلو كش. جمع و جور شد و نشست. مبل لم داده بود يرو

از مامانت  رمرده،يشده، پ دايپ يكي. هنوز نه به داره و نه به باره. نه بابا: گفت. كنم يدارم اتش به پا م ديفهم نيمه مامان

 .خودش شيبره پ يگفت اگه بشه شماها رو م يمامانت م. م مال و منال دارهه يكرده، كل يخواستگار

كرد و فقط دنبال عشق و  يبه منافع خودش فكر م شهيهم. كردم يتر از ان بود كه فكر م رتيغ يب. نرم شد يكم سروش

 !ا، پس طرف خرپوله: گفت. بود فشيك

 !چه جوراونم . اوهوم: پرتقال را دهانش گذاشت و گفت نيمه مامان

 .مبارك ديجد يسروش جان، پاپا: حرص گفتم با

 .بود گريد يكرد اما حواسش جا يرا نگاه م ونيزيتلو. اعتنا به حرفم در فكر رفت يب

 ميفقط عمه مهناز و نس. امدندين زياقاجون و عز. را پس بدهن دمانيتا بازد ميدر خانه ماند. ميكه برو مينداشت ييجا گريد

بو كه زنگ زدند و در اوج  ديروز پنجم ع. ما تمام شد  ديشام امد و ع كيهم  نيمامان مه. دند و رفتندبو يساعت كي. امدند

 يتا راه م. كرد ينگاهم م رهيخ رهيخ. چندش اور بود. دوست سروش نيتر فيكث و نيبدتر. است رياردش دميد يناباور

 يمرتب م. ماند ياديمدت ز. لباس ندارم ايدارم  يراديا و بيكردم ع يكرد كه احساس م يمرا چنان نگاه م يرفتم قد و باال

در برگشتن به خانه هر چه به . هتلها نيراز بهت يكيدر . به اصرار شام ما را مهمان كرد. خواست سر حرف را با من باز كند

 يعني. گذروندم نايعمر با ا هيبابا، من . يكت يحساس شد ياديتو ز: كرد يرا خط بكشد، قبول نم يكي نيسروش گفتم دور ا

 .يكن يد قبول كن اشتباه م. شناسمشون ينم

 .بود در سنگ نياهن خيمعمول حرف من م طبق

 تو كوه؟ مياخه كجا؟ بر: گفتم. ميدوستانش به كوه و دست برو يعنيها  چهيداد با  شنهاديسروش پ. به در شد زدهيس

 .ذرهگ يخوش م يليخ. داره الياز بچه ها لواسون و يكي. نه بابا -
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 .من وصله ناجورم ؟يمن چ. اخه سروش اونا همه مجردن -

 ميكش يو م ميرقص يم م،يزن يم. داره يچه فرق. انيهمه با دووست دختراشون م. نداره بابا بيع -

 ريكه غ ريان هم با وجود اردش. توانستم جو انها را تحمل كنم ينم! مرد گذاشت ديرا با نهايواقعا اسم ا. خورد يبه هم م حالم

كاهو و . در خانه ماندم و سبزه گره زدم  ييبه تنها. من نرفتم و سروش هم از لج من با انها همراه شد. قابل تحمل بود

بودم كه سروش را كم كم درست  دواريام. بود دواريام ديگرفت اما خوب، با يرا م ميبغض گلو يگاه. هم خوردم نيسنكنجب

 ريسروش ز. بودم يمن حالم خوب نبود، عصب يول. زدند يه ها بنفشه ها چشمك مدر باغچ. بود زيبهاهر دل انگ يهوا. كنم

 يبو. زد يحالم را بهم م ازيپ يبو. كنم ستتوانستم غذا در ينم يحت. را از دست داده بودم مياشتها. رفت يبار كار كردن نم

 ميدر پاها يگاه. بودم دهيودم هم ترسخ. زرد شده بود ميرنگ و رو. داد يگند م يهمه بو. كباب، مرغ، گل و هر چه بود 

 .افتاد يلرزه م

 .يد يسروش تو هم بو م -

 دم؟ يمن بو م. يشد وانهيد -

 .تونم تحمل كنم ينم. ره به خدا -

قرار شد . داد شيازما. ميبا هم روانه دكتر شد. سروش هم نگران شده بود. كم كم استفراغم شروع شد. اوردم يباال م و

 كيبعدازظهر بود ك سروش با گل و ك. دانستم ياما مرضم را نم. شده ام ماريمطمئن بودم ب. رديوش بگرا سر شيجواب ازما

 .زميسالم عز: زد يم يديرنگم به سف. م اشفته بوديموها. كاناپه افتاده بودم يحال رو يب. امد

 .مباركه: گرفت ميرا باز كرد و جلو كيسروش جعبه ك. جواب دادم يحاليب با

 هان؟ ؟يچ -

 .تا بگم ينيريش دييبفرما: زد قهقهه

 .خورم ينه نم: دست جعبه را پس زدم با

 .كنه بخور يفرق م يكي نيد ا -

 .ده يم يدگيترش ينه سروش به خدا بو -
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 .دهينشن يزايحق چ هيده؟  يم يدگيترش يبو ينيريش: ديخند شتريب

 شده؟ يچ -

 .يمادر شد منتيو م يبه مبارك -

 ؟يگ يدروغ م ؟يگفت يچ: از حدقه درامده گفتم يها و با چشم دميجا پر از

 يبچه م يك تيموقع نيدر ا. قوز باال قوز بود گريد يكي نيكار؟ ا يچ ميخواست يبچه م. كردم يدانستم اما باور نم يم

 .ستيگريد يهم سرگرم يكي نيكرد ا يفكر م. هيكرد عروسك باز يسروش كه فكر م. خواست

 .پدر شدم، پدر شدم: داد يقر م شيورقه ازمازد و با  ياتاق بشكن م وسط

 . دارم يپ يبابا پ: گفت يكرد و رو به من م يرا بچه گانه م شيصدا لحن

 .ننه ات شيبرو بچه پ. يكت يكت! يگند يواه واه، چه بو: كلفت باز جواب داد يبا صدا و

 يمامان: را گرفت و گفت ميدست ها. نشست نيزم ميرو يجلو. انداختم نييسرم را پا. خورد كهي د،ياخم و تخم مار د يوقت

 ؟يمنو دوست ندار

سروش . درد و دل كنم يخواست با كس يدلمم. ديتركس يدلم پر بود، دلم از غصه داشت م. ختيصورتم ر يرو ميها اشك

 .مياخه چرا؟ ما بچه دار شد ؟يكن يم هيگر يدار يكت: گفت متيبا مال

 نه؟. اديتو از من بدت م: گفت يذاشت و با لحن حق به جانباش گ نهيسرم را به س. شد شتريهقم ب هق

 .دادم ينم جواب

 ؟...شما يول ميخانم، ما به شما قول داد يباشه كت ؟يخواد از من بچه دار بش يدلت نم -

 ...االن يول. بچه خودش رو داره يارزو يهر زن. شو ندارم يسروش من اصال امادگ: را پاك كردم و گفتم ميها اشك

 ه؟ياالن چ ؟ين چاال -

 .ميومديما هنوز خودمون با هم كنار ن. يكارياخه تو ب -

تو . ستين نيدرد تو ا. نه: من سر و ته اتاق را گز كرد يشلوارش بود جلو يها بيدر ج شيكه دست ها يشد و در حال بلند

 .يخوا ياصال منو نم
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كاپشنش . خواستم يرا نم كاريش دختر باز و بمن سرو. خواستم يو مشروب خور را نم يشيمن سروش حش. گفت يم راست

 .رفت تيرا برداشت و با عصبان

قرص  يكل. دو ماهه بودم. ميدكتر رفت. افتادم يم يحال گوشه ا يبعد هم ب. اوردم ياستفراغ كردم كه زرد اب باال م انقدر

 ينم ريس دميخواب يهر چه م .شد يم دهيپشت دستم به وضوح د يرگ ها. شده بود فيضع يليخ. داده بود نيتاميو يها

شستم و كنار پنجره  يرا م ميدست و رو. نداشت يحالت تهوع تمام. جان يبكسل و  -خسته بودم. امد يباز هم خوابم م. شدم

 .يتازه ا يچه هوا يوا. رفتم يم

به . شد يباز قيو رف ابانيكوچه و خ يدوباره راه يرا داشت ول ميهوا يده روز هيسروش هم . قينفس عم دم،يكش يم نفس

عمه ها،  ،يخاله مهر ن،يمامان مه. همه خبردار شده بودند. خورد يرا م ميكرد و غصه دور يم هيمادرم گفتم، پشت تلفن گر

بهمه .دنديپرسيو حالم را م زدنديدوبار زنگ م يكيمحبت  يهر كدام از رو. شميو خالصه تلفن شده بود مخل اسا مينس

 يا.ختميريرخلوت خودم اشك م ؟ديكدام سروش؟كدام مرد زندگ...افسوس يول.م هستسروش در كنار دادميم نانياطم

 يو تكه نان برومبه آشپزخانه  نكهيحال ا.راه رفتن نداشتم ينا يحس يو ب يحالياز ب.دادياب دستم م وانيل كيكاش بود و 

 يعنيخوابند؟يم شنيتا حامله م يهازن يهمه  يعني:زديغر م يآمد و كل يسروش شبها م.زديچشمانم دو دو م.بخورم نداشتم

 شه؟ياز جاش بلند نم كنهيكار نم چكسيه

هم  يلوس باز ؟آخهيكشيتو خجالت نم.كپك تلنبار شده ه؟ازيزندگ نيا نيبب:گرفت و درش را باز كرد مينان را جلو ظرف

 .حرف بزنم جوابش را بدهم توانستمينم مياز بغض گلو.ختيصورتم ر ياشكم رو.داره يحد

 .از جام بلند شم تونمينم.لرزهيتنم م يتمام تو.اخه سروش من حامله ام:لرزانم گفتم يه چان با

 !رو گرفت سيمادر من جرج.رنيگيهمه زن م.خونه رو ببرن نيمرده شور ا.مياه نون هم ندار:زد داد

 اد؟يم ممگه از دستت ك.ديچند وقت خودت برو خر نيخوب ا.برم تونمينم ديخر گهيمن د:بلندتر گفتم يصدا با

از .آره:داد و گفت هيتك واريبعد از قطع تلفن دستش را به كمرش زد و به د.اعتنا بمن تلفن را برداشت و غذا سفارش داد يب

 يعنيد؟يديرنگ و حال مرا نم يعني.رو بذار كنار پاشو يتنبل.ياشتباه كرد كنميم ديمن خر ياگه فكر كرد.شهيدستم كم م

 خت؟يريم رونيكه انگار از قلبم ب ديديدرشت اشكم را نم يدانه ها يعنيد؟يديچشمم را نم يپا يگود
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خدا به  يا.شده بود يخال يخال خچالي.خودش نبود يسرجا زيچ چيه.ظرفها تلنبار شده بود.رفتيچرك از سرمان باال م رخت

 يداشتم بال در م يالاز خوشح.ديقابلمه اش از راه رس كيبا  نيمامان مه.زنگ در بود.ديواقعا خدا به دادم رس.دادم برس

 يكت:دستم داد يآب وانيرا مثل بچه ها پاك كرد و ل مياشكها.هاج و واج مانده بود.بغلش كردم و زار زدم.ديبغضم ترك.آوردم

 شده؟ يزيچته؟باز چ

 شه؟يحالم خوب م يپس ك.خوابم ايافتادم  حاليب اي زنميعق م اي.كارهام مونده يهمه .رونهينه سروش صبح تا شب ب-

با .و خوابم رفت دميشنيتق و توق م يمن صدا.بلند شد و به اشپزخانه رفت.نطورنيهمه هم.خوبه توام:ديخند نيمه انمام

 .بخور يزيچ هيجون پاشو  يكت:شدم داريمادر بزرگم ب يصدا

بعد از غذا  يبو.خانه مثل دسته گل شده بود يهمه .و منگ بودم جيهنوز گ.آمد يباز خوابم م يول.را باز كردم ميچشمها

ام تمام  يدر پ يپ ياز استفراغها.نرم شد ميروده ها.چقدر خوشمزه بود.دو بشقاب پر آش خوردم.بود دهيچيهمه جا پ كماهي

 .انگار زخم شده بود ميو گلو نهيس

و تخم مرغ و كره و  وهياز م.هم كرده بود ديخر ميبرا نيمامان مه.پر شده خچالي شيآخ.رفتم كه آب بخورم خچالي سر

 .تا لواشك و آلوچه ريپن

 يچنان با ولع به بسته ها.تمام آبغوره را خورده بودم.رفتيجات ضعف م يترش يدلم برا.از حال و روزم خبر داشت انگار

از پشت بغلش كردم و .شستيناهار را م يداشت ظرفها نيمامان مه.با من در رقابت است يكه انگار كس زدميلواشك چنگ م

 .يديخر ييزهايعجب چ هنت برم دستت درد نكنقربو ياله:دميصورتم را بوس

 .برو بخور به جون من دعا كن-

انگار مادرم رفته .دلتنگش شده بودم.خسته و هالك بعدازظهر رفت چارهيب.آماده بود زيهمه چ.نوع غذا درست كرده بود چند

فكر كرد داد و .چشمش برق زد.سروش عصر آمد.شده بود نيسكوت خانه مان سنگ.زديدر گوشم زنگ م شيصدا.بود

 .يدييزا پسبه به چه عجب :هوارش كار ساز بوده و مرا به كار انداخته

 !زاميحاال حاال نم.بهم خوش گذشته يليخ.يكرد اليخ:و گفتم دميخند

سرحال :بمن انداخت يمبل ولو شد و نگاه يرو!باشه تو كارارو بكن حاال حاال نزا:آورد گفت يرا در م شيلباسها كهيحال در



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  164

 .كار خوبه يديد.ها يشد

 ؟يريتو چرا سركار نم.رهيچرا خوابت نم يبلد ييتو كه الال:خنده گفتم با

 .تا حاال رفته بودم كردندياگه ولم م.ذارنيدخترا نم نيا:جواب داد طنتيش با

من هم كه آنقدر .داديالكل هم م يبو.دهيكش شيچشمش قرمز بود معلوم بود دوباره حش.رفتم و بلند شدم يغره ا چشم

 .گند از همه بدتر و تندتر بود يبو نيا يول دميفهميبوها را م يحساس شده بودم از صد فرسخ

 كجا؟-

 .زميبر يچا-

 كيتار ميكه احساس كردم جلو رفتميبطرف گاز م.را برداشتم و فنجانها را گذاشتم ينيس.اورميب ياشپزخانه رفتم كه چا به

من سروش با دو قدم بلند به  غيخرد شدن فنجانها و ج يو از صدا دميكش غيج.خوردم نيمحكم زم.روديم جيشده و سرم گ

 .يشد؟چشاتو باز كن كت يچ يكت يكت:بود ههول شد.زديبه صورتم م.منگ بودم.دياشپزخانه پر

گند  ياز بو.بزنم خياست  بيسردم بود آنقدر سردم بود كه حس كردم عن قر.خوردياما زبانم تكان نم دميشنيرا م شيصدا

 .هر چه خورده بودم همان وسط آشپزخانه باال آوردم.حالم بهم خورددهان سروش 

 زينگران بودم كه كف آشپزخانه را تم.تخت خواباند يبلندم كرد و رو.سر و صورتم را اب زد.به دستم داد يدستمال سروش

 زيهمه چ.ود و رها كرده بودكثافتها انداخته ب يرو يدستمال بزرگ.حرفها بود نياما راحت تر از ا.ديآ يبدش م دانستميم.نكند

 .كنميها خودم م ينكن زيسروش اشپزخانه را تم:گفتم يحاليبا ب.شستسرم ن يباال.ديچرخيبه سرعت دور سرم م

 .كردميام نم يگفتينم.خوب نكردم يليخ-

 سوزد؟يچرا دلش بحال من نم.خورديحالم بهم م ديكشيناز مرا نم نكهياش از ا يياز رك گو.وقاحتش بدم آمد از

 حالت چطوره؟-

 .كنهيولم نم جهيبهترم فقط سرگ-

به  اجيبخواب احت:و رفت ديكش مياما من هنوز نگفته پتو را رو.شوميدهانت دارم خفه م يبرو كنار از بو ميبگو خواستيم دلم

 .كار نكرده اومده به كار.ياستراحت دار
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باعث حال  نيو هم شديام تمام نم جهيسرگ.دميلرزيم ديبا دو تا پتو باز مثل ب.لرزداشتم شديم دهيكش ميموها.بردينم خوابم

رنگ .ديديلرز مرا نم.ضميانگار نه انگار كه من مر.لگن آورد ميدو سه بار سروش را صدا زدم و برا.شديام م يبهم خورده گ

تا كنارم  آخر شب بود آمد.از فصرت استفاده كرد و باز هم مشروب خورد ديايمن ب نيبه بال نكهيا يبجا.ديديصورتم را نم

 .نخواب نجايا رونيبرو ب:اش زدم نهيبا دست به س.كننده بود وانهيگندش د يبو.بخوابد

تخت نشست  يرو.با سر اشاره كردم نه.پتو رفته بودم ريرا گرفته بودم و تا چانه ز ؟دماغميخوايچرا؟منو نم:شده بود سرحال

رفت و در .تو بخوابه شيشب پ ترسهيآدم م.ثل عجوزه هام.يكت يزدرنبو شد.نيرنگ روش رو بب:مرا نگاه كرد رهيخ رهيو خ

 .را بست

ناراحت .ايح يپرده و ب يب ديايچه ن ديايچه من خوشم ب گفتيم زيهمه چ.شديرك و پررو م خورديرا م يزهرمار نيبار كه ا هر

گذشت  مهيب از نش.ام اضافه شده بود جهيحاال سردرد هم به سر گ.شد يدوباره جار مياشكها.دلم شكست.دلم گرفت.شدم

دوباره چشمم .نشستم ييدستشو يهمانجا پا گريآنقدر عق زدم كه د.شدمياز سرما كه بند نم.حالم رو به وخامت گذاشت

 .سروش سروش:كردم شيصدا ينيو سنگ يحاليبا ب.كشان كشان باال سر سروش رفتم.رفت ياهيس

 ه؟يچ:بود و خواب مست

 .درمانگاه ميمن حالم بده پاشو بر-

 ساعت چنده؟ نمتوينم-

 .پاشو.دو-

 .يشياب قند بخور خوب م هي.يدر آورد يباز لوس باز.تو رو خدا ول كن:زديحالت كشدار حرف م با

آمدند و .به اورژانس تلفن زدم و گفتم تنها هستم عيسر.شديچشمم تار م.اصال هوش نبود كه بفهمد.ديفهمينم گفتميچه م هر

كه  ياديجات ز يبخاطر ترش.دكتر مرده بودم يبه گفته  دنديرسيبود كه اگر نم نييفشارم انقدر پا.بردند مارستانيمرا به ب

 مارستانيتخت ب يسرم زدند و تك و تنها رو.آمده بود نييحد پا نيتا آخر رمفشا يد رپ يپ يخورده بودم و استفراغها

 شوهرت كجاست؟.:كردنديم يپرستارها دلسوز.افتاده بودم

 !يومدا يبا مادرت م ؟خوبيمادرت چ-
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 .وضعش تك و تنها اومده نيبا ا چارهيب يآخ-

 يصبح دكتر اجازه مرخص.تا صبح تحت نظر بودم.رفتيآمد و نه بغضم فرو م ينه اشكم م.كرده بود ريگ ميدرون گلو بغض

 ميلباسها.سروش هنوز خواب بود.داديصبح را نشان م 9ساعت .خانه شدم ينوشت و با آژانس راه نيتاميو يقرصها يكل.داد

درست كردم و  يچا.كف اشپزخانه را پاك كنم يها يتا توانستم آلودگ دمصد بار باال آور.را در آوردم و به آشپزخانه رفتم

كه در طول شب من  ندينرفته بب يو حت دهيخواب اليخيشوهرم ب طيدر آن شرا كردميباور نم.كردينم ميرها اليفكر و خ.خوردم

 ستم؟ين ايچطورم؟كجا هستم؟هستم 

سروش مرا گذاشته و  ديمادرم به ام يعنيسر؟ يباال ي هيمرد؟سا نديگويهم م نيبه ا يعنيت؟يمسئول يب نقدريا يعني

عقلش .بود يزهرمار نيها مال ا يتيمسئول يها و ب يرتيغ يب نيا يهمه .هم به دور بود تيوانيكه كرده بود از ح يرفته؟كار

 .تنها منز نه ينسبت به همه چ شديتفاوت م يب.كرديم ليرا زا

 يديد يانگار خوب ؟نهيكت يچطور:گفت كرديرا خشك م شيبا حوله دست و رو كهيبه صورتش زد و در حال ياب.شد داريب

متوجه .ساكت و سرد نگاهش كردم ؟بازيكنيم گاينعل بندت ن ه؟بهيچ:كردميو مبهوت نگاهش م ؟ساكتيسرحال شد

 ؟ميدار يچا:و دوباره گفت اوردين شيبه رو.بود تميعصبان

 .نه-

 مال پدرت رو؟ اي؟يخورد ه؟كوفتيچ نيا پس ا:بود برداشت و بطرفم گرفت يكه خال ميجلو استكان

سرم گذاشته بودم و به سقف نگاه  ريدستم را از آرنج تا كرده و ز.دمياعتنا به حرفش به اتاق خواب رفتم و دراز كش يب

اگه زن .يپررو شد يليخ:گفت.ز صورتش نفرت داشتماز چشمش ا.كردمينگاهش نم.ستاديدر اتاق خواب ا يجلو.كردميم

 .و رفت ديلباس پوش.داديحرصش م شتريب نيهم وجوابش را ندادم .خورهيزنه حالم بهم م ياز هر چ ييتو

خجالت .خانه مان هم گردن او افتاده بود ديخر.كرديرا م ميكارها توانستيتا م.زديسر م نيمامان مه.هم گذشت گريد كماهي

برنج خام را قروچ قروچ .ديخاريم مينداشتم فقط دندانها يدل بهم خوردگ.كم كم حالم بهتر شد.نبود يچاره ا يول.دميكشيم

روز كه مشغول  كي.رفتيم يهوا رو به گرم.خوردميو م دادميفشار م خهايبر  ار ميو دندانها كردميرا خرد م خي دميجويم

 .و گل ينيريجمع و جور كردن خانه بودم سروش سر زده آمد با جعبه ش
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 ؟يچه خبر شده؟زن گرفت-

 .هفت پشتم بسه يبرا يكي نيهم:ديخنديبود م سرحال

 ؟يبچه ت رفت شوازيپس چه خبر شده؟پ-

 .نه تو رو به آرزوت رسوندم-

 منو؟چه عجب؟:خنده گفتم با

 .كردم دايكار پ-

 سروش؟ يگيراست م:و گفتم دميكش غيبا ذوق ج.برق زد چشمم

 .رهيدعا كن بگ.كردم يگزار هيكار سرما هي يوت اريآره فقط صداشو در ن-

 هست؟ يچه كار.بچه س نيا يروز.از تو حركت از من بركت گهيخدا م.رهيگيحتما م-

 .گميبعد م رهيبذار بگ-

 .طاقت صبر كردنم ندارم ستمين بهيمنكه غر.خب بگو بدونم!وا چه حرفا-

چند برابر  شياشتها.كرديمصرف م شيحش يوقت.نداشت يحالت عاد.بود دهيباز كش.خورديم ينيريهم ش پشت

 .حاال بگم دينبا شهينه نم:گفت.شديم

 كرده؟ دايرو پ نكاريا يحاال ك:گفتم

 .ينازه كت يليخ.رياردش:جواب داد.آمد يكارش بدم م نياز ا شهيهم.اب خورد شهيبا ش.خچاليشد و رفت سر  بلند

 .آره جون خودش:لب گفتم ريز

 ؟يندار يخوب فعال كار-

 .ظب خودت باشنه موا-

 .و رفت.تو مواظب خودت باش زميمن بدرك عز-

طرف  كي يگاه.بردمياز حركتش لذت م.خورديبچه ام تكان م.باالخره صبرم جواب داد.باالخره سر براه شد.شكرت ايخدا

 .كرديمار شنا م نيع يو گاه شديگوله م
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 .كولر رو راه بنداز نيا.منم كه دو نفسه شدم.گرمه يليسروش هوا خ-

 .ستيار من نك-

 ؟يستيهمه بلدن فقط تو بلد ن.مردا رو پشت بوم هستن يوا همه -

 ؟يكنيم يول.ستمينه بلد ن.ها يداد ريباز گ-

 رم؟ياز گرما بم!كنم؟هان كاريخوب چ-

 .راه بندازه اريرو ب يكينكن  يتنبل رينه نم-

 .دادش بلند شد!يتو مرد ارم؟مگهيمن ب:اش زدم نهيدست به س با

 !ها رميم كنميبخدا ول م.شده يكولر چه شر هي.مآره من مرد-

پول دود  دانستميم.ستيدستش خال دانستميم.هيپول و پله اش را به قول خودش داده بود سرما.بود يبود عصب يقاط باز

 دايب گميبه بعد به بقال سر كوچه م نياز ا. غلط كردم.چشم:به اشپزخانه رفتم و از آنجا گفتم.كردن را مثل گذشته ندارد

 .ما رو بكنه يكارا

رك گردنش متورم شده .زده بود رونياز حدقه ب شيچشمها.ستادياپن آشپزخانه ا يشد مثل مار زخم خورده جلو بلند

 نياپن بود بلند كرد و به زم يرا كه رو يبلور ؟ظرفيچته؟هان چته؟هار شد:داد زد.اسكاچ در دست ماتم برد.دميترس.بود

 .خسته شدم از دست تو.ابرو يشرف ب يب.دست از سر من وردار.شميم وونهيدارم د.ابهمن اعصابم خر زيهمه چ يب:ديكوب

 ستم؟يكردم؟مگه من آدم ن كاريمگه من چ:و لرز گفتم هيگر با

 .زدينفس نفس م.كنميم اهيروزگارتو س.ارميپدر تو در م.ستميمن آدم ن.من خرم.يفقط تو آدم!چرا:ديكشيم هوار

و در را  ديلباس پوش.زديم يخون در صورتش جمع شده بود و پوستش به قرمز.كردميش منگاه رتيشده بودم و با ح ساكت

 نيكوچكتر.هم مرد خانه بودم و هم زن خانه.خسته شده بودم.كردم هيگر ريدل س.ام بلند شد هيگر يصدا.و رفت ديكوب

 شيفقط چند صابح اول ازدواج برا كردندينم شيدوستانش رها.بود زبا قيخوشگذران و رف تيمسئول يب.داديرا انجام نم يكار

 تيمسئول چوقتيبند و بار ه يب يآدمها.اش ياش زندگ يخوش قشيرف زشيفقط آن موقع شده بودم همه چ.داشتم يتازگ

و  وچهقدرت رفتن به ك گريد.راه رفتن نداشتم ينا گريد.شان است يهر جا آخورشان پر باشد آنجا خوش.شوندينم ريپذ
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كه در  كردميم ييكارها.نشستميم ابانيكه چند بار تا خانه كنار خ كرديبار چنان خسته ام م لويچند ك.مرا نداشت ديو خر ابانيخ

همكالمشان شوم قصاب كولر ساز برق كش  شديكه قبال عارم م شدميهم صحبت م يبا كسان.تمام عمرم نكرده بودم

به خانه ام سر  يگاه.ديپرسيحالم را م.زديلفن معمه مهناز ت.تحمل شده بود ابلق ريسخت و غ ميبرا زيخالصه همه چ.نانوا

عمه «.دچار مشكل است يباردار يبرا مينس دميبود كه فهم شياز حرفها.پر قو هستم يمن رو كردنديهمه شان فكر م.زديم

 ».بچه بده هيدعا كن خدا به اونم .ميسر نس ريدعا كن دست راستت ز

 زهايچ نياز ا شتريب يليحقش خ مينس.سوخت شيدلم برا.شيوهم ر ميخودم كم بود،درد نس يغصه ها.شد يجار اشكم

 يمن آرزو م.غصه داشت و من هزار غصه  كي مينس.كردم وضع او هزار مرتبه بهتر از من بود يم يباز جمع بند يول.بود

 .كرد يم هيبچه گر يكردم بچه دار نشوم و او برا

 ».پول بذار بعد برو يبر يخوا يسروش من پول ندارم ها،م«:ميشد يپول تر م يبه روز ب روز

 »؟يخوا يم يچ ندارم،واسه«

 ».ميماست ندار.ميندار ريپن«

 »!كه يريم يبخور،نم ينون خال.خواد ينم ريپن.ميبخور كوفت«

چرا گفتم «.انداخت يداد و قال راه م يبود كه به هر بهانه كوچك يانقدر عصب ديكش ينم شيحش يوقت.ماند يخانه نم در

 »؟يصبح گفتم فالن كارو بكن نكرد ؟چرايكردم،صداشو كم كرد ينگاه م ونيداشتم تلوز ؟چرايدستم داد ريآب،د

 ».خدا دم زا مرگم رو برسون يوا.خدا نجاتم بده يوا«

 5 فصل

پا به ماه .خوردم يمثل توپ غلت م.زبودييپا.درد و دل كنم يتونستم با كس ينم نكهياز همه بدتر ا.شده بود اهيوروزم س شب

خودم  دنياز د.كلفت شده بود ميام بزرگ و لب ها ينيب.ورم كرده و صورتم متورم بود ميدست و پا.سرد شده بود هوا.بودم

با چند .كردم يغذا خورده و نخورده ترش م.راه رفتنم مثل اردكها شده بود.دمزشت شده بو.خورد يحالم به هم م نهيدر آ

 رياغلب خانه نبودو د.كردم،اما سروش كر بود و كر يناله م.كرد يدرد م ميدندانها.افتادم يقدم راه رفتن به نفس نفس م

غصه ام در دلش  كي اناست كه در هفت آسم يكه انگار پسر ديخند يزد و م يتلفنحرف م يچنان پا.آمد  يوقت م



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  170

 تينها سروش،من«:نمانده بود مانميبه زا ياديز زيچ.ماه آخر بودم.بود يو خوشگذران دنيهمه كارش خوردن و خواب.ستين

 »؟يپول دار.مارستانيبرم ب ديبا گهيروز د ستيده ب

 »؟يپرس يچرا م يدون يكه م خوب،تو«

 »دونم؟ يرو م يچ«:تعجب گفتم با

 :زد يم گرشيدر دستش را لوله كرد و كف دست د ي مجله

 ».ديببر فيتشر يدولت مارستانيب هيشما هم .پول ندارم من«

 »شه يتوش،وضعمون هم روز به روز بدتر م يختيرهمه پول رو  نيكه ا هيچه كار نيا آخه«

 ».يصبر كن ديكشه تا پول با سودش برگرده،با يچند ماه م خوب«

به كار  ،سرميخواهش ،نهينه توقع.و مواجب آقا رهيج يشده بودم كلفت ب.انگار من وبالش بودم.زد يراحت حرف م يليخ

 .من ييزناشو يبود زندگ نيبسابم و ا م،بپزم،ويبشو.خودم بود

 .هر چه خواستم درد و دل كنم نتوانستم.آوردم  يبال در م يداشتم از خوشحال.خبر يآمد،سر زده و ب مادرم

 »!خسته و رنجور شده افتيق چقدر«

 ».اونم پا به ماه.خوب حامله هستم!مامان وا«

و  اليخ يخودمان،ب يخانه  اديافتادم،به  يزمان دختر اديبه .راحت بودم ش،چقدريآخ.همه كار خانه را بر عهده گرفت مادرم

آب را  يحت.بود اياماده و مه زيهمه چ.از ته دل تنگ شده بود يخنده ها يدلم برا.گشتم يخوردم و م يدغدغه از صبح م يب

 .دادم يبودم و هزار تا دستور م كدانهي يكي.ديشك ينازم را م.گذاشت يمادرم لب دهانم م

بچه گانه،پستانك،كهنه،مشمع،تخت ،كمد،اسباب  يلباس ها.بخش بود و لذت نيريچقدر ش.رفتم يم ديمادرم خر با

 يكه چه جواراب ها يوا.كردم يم فيدادم و خودم ك يجغجغه را تكان م.خالصه مادرم سنگ تمام گذاشت.يباز

 »بزرگش هم هست«د؟يخند يرود؟مادرم م يم شيبه پا يكوچك نيشلوار به ا نيا يعني!ييكوچولو

خواست  يمادرم دلش م.به سقف اي ميكرد زانيآو وارياكثر عروسكها را به د.ييبايو ز قهيسل تينها م،دريدياتاق بچه را چ

چقدر ».دختر مال مردمه يپسر پشت ادمه،ول.يخدا كنه تو پسر دار بش.من پسر نداشتم«:گفت يم شهيهم.بچه ام پسر باشد



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  171

 .الخره هم از دستش هر دو هم راحت شدندبا. بود چ،وبالشانيه دسروش پشت پدر و مادرش كه نبو.گفت يهم راست م

چرا همه رو خبر .النگ و دلنگ نداره نهمهيا دنييبچه زا هيبابا، يا«:زد يمدام غر م.از آمدن مادرم خوشحال نبود سروش

 »؟يكرد

 ».فقط مادرم اومده مثل همه مادرا.رو خبر نكردم يكس«

 ».كس رو ندارم چيه خود اومده،من حوصله يب«:گفت يآورد و م يم نييرا پا شيصدا

اگه مامانم .ها ينگ گهيخدا مرگم بده،سروش جان تو رو خدا د يوا«:دست به صورتم زدم و به گونه ام چنگ انداختم با

 »...بفهمه

دخترم داره « :آورد يمادرم را در م يادا»؟ يكه چ نجاياومده ا م،پاشدهيبخور ميخودمون نون ندار.بر بابا توام«:تو حرفم ديپر

 »زاد يم

 ».تو روت ؟تفيحرف بزن ينطوريشه ا يهمه خرج بچه تو كرده،تو روت م نيا.خجالت بكش«:كفرم باال آمده بود.كردم اخم

 ».كس ندارم چيبه كمك ه اجيكنم،احت يخودم توله موبزرگ م م؟منينيرو بب يك ديبكنه با ميما نخوا.بابا نكنه«

 يم رونيغذا ب.نشست يكرد و بق كرده م يرا درهم م شيها سگرمه.كرد يآمد اخم و تخم م ياگر م ايخانه نبود، اي

 »ه؟ينطوريهم شهيهم نيسروش چشه؟ا نيا«:مادرم كم كم متوجه شد.خورد

 ».سرش كاله رفته و دار و ندارمون رو خوردن.نه به خدا«:گفتم يستيرو در با با

 »بوده؟ يكنه ك لشونيذل ا؟خديخاك به سرم پس چرا نگفت«:سرش يزد رو.من باور كرد يمادر ساده  چارهيب

 ».رسه يحق به حق دار م.كنه يخدا خودش درست م.ولش كن مامان!ديبگم شما غصه بخور.بگم يچ آخه«

گرفت و دستش  يم وهيآبم.سروش سوخته بود يبرا د،دلشيچرخ يمرتب دور بر سروش م.تا چند روز تو فكر بود چارهيب

كرد،آتش  يم يو كم محل يياعتنا يسروش ب يبرد و وقت يم شيفت براآب رو در رختخواب مثل كل وانيقرص و و ل.داد يم

كرد و همه را به  يراه بارم م يبد و ب.زد يغر م.كرد يم يمتحر يبه من ب شيجلو.گرفت يم افهيمادرم ق يبرا.گرفتم يم

به تنا كسم  نكهيكرد،از ا يغرورم را خرد م نكهيسوخت،از ا يم مياز سرتا پا.خبربود ياز همه جا ب چارهيب.گذراندم يم يشوخ

 .بزرگم كردند لهيداشتند و در طو ياديز ايكردند  شكشيكرد مرا پ يفكر م.كرد يم ياحترام يب
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 يدفعه درد تند كي.آوردم يم رونيب ييلباسشو نيشسته را از ماش يظهر خم شده بودم و لباس ها كينزد.ديموعود رس روز

 مانيكردم درد زا يباور نم.ستادميا يگذاشتم و به سخت ميستم را به پهلوهاد.جمع شد ميپشتم گذشت و در پهلو ها رهياز ت

پهن كنم كه درد دوباره چنان در  وانيشسته را بلند كردم تا ببرم ا يلباسهاسبد .كرد ميچند لحظه نشستم و درد رها.باشد

نه از زور دردخم شده بودم و لب اپن آشپزخا يرو.امد مهيمن مادرم سراس غيسبد از دستم رها شد و با ج دكهيچيوجودم پ

 .فشردم يرا برهم م ميها

   

تلفن دكترت  يشماره  يكت«گفت.كاناپه نشاند يرا گرفت و آرام آرام مرا آورد و رو ميبازو يبا دستپاچگ.متوجه شد مادرم

 »چنده؟

 ليموبا.ديدو يرفت، م يه نمرا. كرد ياظطراب مادرم مرا هم نگرانتر م.و دادم بلند شد».مامان فقط سروش رو خبر كن« گفتم

 »...نيآب دستته بذار زم«: سروش را گرفت و گفت

درد .هول شده بودم.بود و چشمان نگرانش را به من دوخته بود ستادهيا دهيمادرم لباس پوش.دميرا پوش ميلبسها.سرد بود هوا

رنگ به .عرق شده بود سيو صورتم خ سر. رفتم يراه م واريدست به د.گرفت يشد و تمام وجودم را فرا م ياز كمرم شروع م

 يچ«: ديدوباره پرس يدستپاچگ ياست،اما از رو مانيدانست عالئم زا يم.خورد كهيمن  دنيباد.ديسروش رس.نمانده بود ميرو

 .خواست مطمئن بشود يانگار م» شده؟

 »؟ياومد ريد ؟چقدرييبابا،معلوم هست تو كجا يا«: به سروش ديپر تيبا عصبان مادرم

صدبار داشتم تصادف  نجايتا ا.دراومد كيتراف يبه خدا پدرم تو«: داد ينگاهش به من بود و جواب مادر را م.بود دهيترس

 ».كردميم

 »ميروشن كن كه بر نويزود باش،برو ماش.باش زود«

ها  هيثان.ديديرا نم ييچشمم جا.باشد دهيكه دو يو كوتاه شده بود،مثل كس دهيبر دهيبر مينفس ها. دادم بلند شده بود يصدا

 نيماش نهييسروش از درون آ.تر شده بود يبه نظرم راه هزار بار طوالن.ديكش يانگار صد سال طول م.گذشت يم يبه كند

 يقدرت م يرا با همه  ميمانتو گرميدر دست مادرم بود و دست د تمدس كي.ديبار يم يبرف تند.نگاهش به من بود
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پدر بچه  كردميحس م.لذت داشت ميبرا شينگران.اول يشده بود،مثل روزهاسروش مهربان تر .ميديرس مارستانيبه ب.فشرد

كشان .او بود يوام ر ينيدستم را دورهگردنش انداخته بودم و سنگ.منتظر بچه اش.منتظر بود يمردها يمثل همه . ام است

سروش نازم . لوس شوم .ناز كنم شتريب خواستيدلم م.آمد يبچه م ليو مادرم پشت سر ما با ساك و وسا ميكشان داخل رفت

سرش .خشك شده بود ميلبها. گرفتيرا م ميشانيبا دستمال عرق پ.تخت خواباند يمرا رو.نمانده بود ميبرا يجان يرا بكشد ول

 »؟يخواينم يزيچ يكت«: فتگ يرا جلو آورد و به آهستگ

 غيكردم و ج يفوت م رونيبه ب يگاه.دميزگ يرا به دندان باال م نمييدادم و لب پا يهم فشار م يرا رو ميزور درد پلك ها از

كه به  نيريآنقدر ش. نيريش يهمه در تكاپو،همه در تالش بودند،در تالش.رفتند يآمدندو م يپرستارها تند تند م.زدم يم

نگذشته  هيچند ثان. دادم يدرد، دستش را فشار م يسروش دستم را گرفته بود و با فشارها.ديارز يم دنهايدرد كش نيتمامه ا

 »صاحب نداره؟ نجايا.به داد ما برسه يكيخانم «: بود كه دادش بلند شد

 ».خودشون كارشونو بلدن.نهي؟هميانداز يجه خبرته صدا تو صدا م«: سروش را به آرامش دعوت كرد مادرم

 .ه سكوت خوانداش گذاشت و او را ب ينيب يمادرم انگشت اشاره اش را رو».رهيميخاله جان االن از درد م« : به مادرم گفت رو

صورتش مردانه .سابق هستم يهمان كت شيپس هنوز برا.پس هنوز دوستم دارد.بردميلذت م كرديم يتاب يب ميبرا نكهيا از

دو .داشت ميگاه بودنش را برا هيتك يرگ متورم گردنش معنا.شده بود نيرياخم كردنش حاال ش.ديرس يتر به نظرم م

 يچه خرته؟هكه جارو گذاشت.واشي«: زدنديو آنها تشر م دميكش يغ ميفقط ج.بردند نمايپرستار امدند و تخت مرا به اتاق زا

 .پوش بودند ديهمه سف».رو سرت

او هم دست  اديدادو فر.سومش بود يبچه .ديرس ياز من مسنتر به نظر م.كرد يهم وضعه حمل م يگريزن د مانياتاق زا در

 ايجان كندن،بچه ام به دن يبه سخت.رود يبار جانم هم از تنم م نيا گفتميامدند،م يهر بار كه درد ها م.از من نداشت يكم

 يصدا.ديكوب يبه پشتش م زانيپرستار از دو پا گرفته بودش و سر و ته او.دبو سيخ شيموها.و تپل مپل ديپسر سف كي.آمد

 .استن پسرمخو ادياشك ز ايدانم اشك شوق بود  ينم.شده بود يچشمم جار ياشك از دو گوشه .اش بلند شد هيگر

حال و  يب.به بخش منتقل شدم،اتاق را از گل پر كرده بود يوقت.شناخت يسروش سر از پا نم.ماندم مارستانيدو روز در ب تا

 نيتعجب داشت كه در ا ميبرا.را به گردنم بست ينيسنگ يطال ريبودم كه زنج دهيتخت دراز كش يرو دهيخسته و رنگ پر
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 ريش يبچه را برا.غرورش را بشكنم و فقط زبان به تشكر باز كردم واستخ يدلم نم اده،اميخر يزيچ نيچطور چن يپول يب

هزار بار قربان صدقه مان  مانيسر هردو يسروش باال.زد يام را مك م نهيلرزان و كوچكش س يبا چانه  يآوردند و وقت يم

خوشحال بود كه پسر  يزياز هر چ شتريب.ودپا بند نب يرو يمادرم هم از خوشحال.افتاد ياز دهانش نم ييبابا ييبابا.رفت يم

 .است

 ديرا بوس ميشانيپدر بزرگم پ.گردم هيگر ارياخت يامدند، ب دنميو عمه مهناز و عمه ملوك به د زيدوم كه حاج صادق و عز روز

 .دور دست پسرم بست و رفت يپالك.نشاندش يصندل يرا گرفت و رو شيعمه ملوك شانه ها.شد رياراده سراز يو اشكش ب

با .كوك بود فشيبه قول خودش ك.گرفت يسروش پشت سر هم از من و بچه عكس م.بود ينيرياتاقم پر از گل و ش همه

مرتب سر و .دادند يسكهچشم روشن مين كيآمدندو  دنميهم به د يو خاله مهر نيمامان مه.سالم و صلوات به خونه اومدم

شب تتا  يكم بود و از گسنگ رميش.داريخواب بود و شب ها ب زهاروبچه .رفتند يو قربان صدقهع م دنديبوس يپسرم را م يرو

شب ششم شد و بنا بر .شكمو بود.ميكرد ريس يو شكمش را حساب ميخشك گرفت ريبه سفارش دكتر ش.كرد يم هيصبح گر

هر  درمما. ميكرد يم كيخود شر يو همه را در شاد ميگفت ياذان و اقامه م.ميكرد ياسم بچه را انتخاب م ديبا يرسومات

 يكه بر دلش مانده گله م ييكرد و از غربت و آرزوها يافتاد،اشك چشمانش را پر م يآمدن من م ايبه دن اديوقت به 

 يگريروزگار جورد يول.اورديخودش هم سر من درب يخواست تالف يدلش م.حاال من هم شده بودم نسخه دوم خودش.كرد

 .بهتر از امدنش بود امدنشيسرما خورده بودو ن يهم كه حساب نيمه نماو ما امديكس ن چياز خانواده پدرم ه.زد يقلم م

 »ن؟يانتخاب كرد يچه اسم.قدمش مبارك باشه...انشاء«:مادرم اذان و اقامه را گفت و بچه را به بغلم داد.ميغربت نشست به

رو  ناياش،من س يم خانوادگبا پدرش اسمش هماهنگ باشه،هم با نا ديكه هم با يياز اونجا«:به سروش كردم و گفتم ينگاه

 ».انتخاب كردم

مامانت منو دوست  نيچقدر ا ،آخهيينا،بابايجان،آقا س نايس«:بچه را از من گرفت و با اواز شروع كرد به صدا كردنش سروش

 .بود ياسم راض نيپس سروش هم به ا.خوشحال شدم».اخالقشم نيداره،من خراب ا

 »اش يصد سالگ...پدر و مادرش انشاء هيسا ريز يبه سالمت«:و گفت ديصورتم را بوس مادر

باالخره چمدانش .كرد يخوابش م يبچه ب هيشب ها هم گر دويدو ياز صبح تا شب م چارهيما ماند ب يتا دو هفته خانه  مادرم
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به بودنش عادت كرده .گذشت يسخت م يليدر نبودش خ.آلمان شد يراه ناياز من وس يو غصه دور هيرا بست و در گر

روز به روز .ماهه شده بود  كي نايس.آوردم يو باز هم وقت كم م تماز صبح تا ش كار داش.سرم شلوغ شده بود يسابح.بودم

 .بودنش نشان از چهره سروش بود ياما مشك.معلوم نبود شكلش به كداممان شباهت دارد.شد يم دتريچاق تر و سف

 ».نييپا ايزود ب يكت«:گفت نفوياز پشت آ.زنگ در بلند شد،سروش بود يصدا.زمستان بود مهين

 »شده؟ يچ!نييپا«

 ».ايب نايفقط حاضر شو با س يچيه«

در ساختمان سروش  يجلو.ميرفت نييرا حاضر كردم و با هم پا نايس.سروش نگران كننده نبود ياما صدا.دستپاچه شدم يكم

طرف و آن طرف نگاه  نيبه اكردم و  ياز تعجب خنده ا».نداره يد،قابلييبفرما«:بود ستادهيدست گل سرخ ا هيبا 

 يمگر خانه و زندگ.شدند وانهيدوتا د نيگفتند ا ي،حتما م دنديد يصحنه را م نياگر ا.شناختند يها ما را م هيهمسا.كردم

 ينيبالفاصله سروش كنار ماش.از سروش گرفتم و تشكر كردم اطيدسته گل را با احت..دهند يبه هم گل م ابانيندارد كه در خ

 »مبارك تنداره،تولد يقابل نميا«:كاپوت گذاشت و گفت يتمان پارك شده بودرفت و دستش را روساخ يكه جلو

 هيچند ثان. حبس شده بود نهينفسم در س. داد هيبود كه به من هد ديسف ديپرا كي. دفعه از نوك پا تا فرق سرم داغ شد كي

. ميهر دو سوار شد. را باز كردم نيدر ماش. من گرفترا از  نايرا به من داد و س چيبعد سوئ. كردم يفقط سروش را نگاه م

. يزحمت افتاد يتو يليسروش خ: ذوق زده گفتم يبا چشمان. كردم يرا حس نم نزمستا يقلبم چنان داغ شده بود كه سرما

 ....نيبه ا يمن راض

 رونيب شام را بان ش. قابل زدن نبود يحرف چيه. شد ياشك من هم جار. اشك در چشمانش جلقه زد. را گرفت دستم

 هيخواهد سرما يگفت كارش گرفته و دوباره م يسروش م. خوب شده بود يوضعمان حساب. شد يماندن اديو به  ميخورد

 .نداشت يدوام مانيكند فقط افسوس كه دل خوش يگذار

 .برم سفر ديبا: كه سروش گفت ديماه نكش به

 ؟يسفر چ! سفر: دميتعجب پرس با

 .ازتون دور باشم يزكارم مجبورم ده رو يبرا -
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او . اقتيل يمزاج، ب يدم دم. است تيمسئول يبودم كه سروش همان سروش حقه باز و ب نيغافل از ا. كردم و او رفت قبول

 مانيكرد، دلش برا يمصرف م يزيكه چ يگاه. ميبود شيها ياز سرگرم يكيما فقط . را نداشت نايبا من و س يزندگ اقتيل

 يكارها. كرد يتلفن م يو فقط گاه امديده روز ن. شد يم بمانينص شياو دعو يهم عصبان ياهگ. كرد يسوخت و محبت م يم

 .خسته شده بودم و اماده انفجار. هم شده بود قوز باال قوز نايس يطرف، كارها كي رونيو خانه ب ديخر

مرتب و روغن زده اش،  يموها. بود دهيپر شيرنگ و رو. فوق العاده الغر شده بود. سروش سابق نبود يامد، ول سروش

. خاراند يمرتب بدنش را م. بود منطورياما روز بعد هم ه. خسته سفر است ديبا خودم گفتم شا. شده بود فيو كث دهيژول

. كشد  يم شيحش ديفكر كردم شا. داشت يتوالت را برم يسوختگ ودود  يگشت ، بو يبرم يرفت و وقت يم اديز ييدستشو

خانمانسوز  يبار بال نياما ا. پله پله درستش كنم ديگفتم با يخودم م شيپ. شوم چشيپا پ اديز خواستم ينم يدانستم ول يم

: اما باالخره گفتم. اوردميم نيبه رو يچند روز. خمار بود ايزد و  يچرت م ايرفت،  ياز خانه نم رونيب. به جانمان افتاده بود

 ؟يضيچرا مر ؟يبود رفت يسروش چه سفر

 ضه؟يمن مر يكجا ض؟يمر: گفت يحال يب با

 .بكن، از رنگ و روت معلومه نهيبه خودت تو ا گاين هيوا،  -

 .كردم يام برسانم بغلش كردم، و سر و ته اتاق را گز م يبتوانم ادامه بحث را به هدف اصل نكهيا يبرا. كرد يم هيگر نايس

 .يشد ياالتينه خانوم خ: جواب داد سروش

 .كنم ياشتباه نم. باهات گذروندم من شب و روز. زمينه عز ،ياالتيخ -

 ؟يريگ يپاچه منو م يچه؟ راست و پوست كنده بگو چته؟ چرا باز دار يعني: شد يدفعه عصبان كي

 راست و پوست كنده بگم؟: ديلرز يم ارياخت يب دستم

 اره بگو، چه دردته؟ -

 .شياز حش ريغ يكش يم يزيچ هيتو  -

 .يخفه شو كت -

منتظر عكس العمل سروش  ديحرفم را زده بودم، و با. ساكت شده بودم. را درست كنم نايس ريش شهياشپزخانه رفتم تا ش به
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را در دهانش  شهيش. خواباندم ميپا يرا رو نايرا دراز كردم و س ميپاها نيزم يرو. را درست كردم و برگشتم ريش. ماندم يم

را  ميتوجه به او پا ياما هنوز ب. خسته شده بود خوابش رفت هيرا كه از گر نايس. ادمد يرا تكان م ميپا تيبا عصبان. گذاشتم

 .دادم يتكان م

 يكن يتو فكر م: گفتم. خواستم راحت بگذرم ينم. ديترك يدلم داشت م. كرد ينگاه م ونيزياعتنا به ما، تلو يهم ب سروش

 .كبكه يشد. همه كورن

 .اَه بس كن حوصله ات رو ندارم -

 .يا، فقط حوصله منو ندار -

 .تف به روت، نمك نشناس دم،يخر نيچشم و رو، تازه برات ماش يب -

 .مگه من گفتم بخر. خوام ينم -

 .دمينه خود خرم خر -

 .خوام نه پول تو رو يمو م يمن زندگ. يخواد بكن يكه با پول دهنمو ببندم و تو هر كار دلت م ستميتازه من از اون زنا ن -

 .گوشت كن زهياو نويا. كنم يكار م يمن چ. ستيمربوط ن گهيكس د چيا، نه به تو و نه به ه -

 .يبكن يخواست يولت كنم تا هر غلط ينيخواب بب. پس تو گوش كن: حرص گفتم با

شلوارش  بيبعد از ج. خرد شد زيو همه چ نيزم يبود همه را پرت كرد رو شيجلو زيم يو هر چه رو يدست شيپ كدفعهي

 .يبكن يتون يهم نم يغلط چيكنم، ه يكشم، خوب م يم نويمن ا .نيبب ايپس ب: دراورد و گفت يبسته ا

اعتنا  يب. كرد يم هيشد و گر داريب نايخرد شدن ظرف ها س ياز صدا. از تعجب گشاد شده بود و دهانم باز مانده بود چشمم

 يم يدم هم به سختكه خو ييبا صدا. كردم يبرق گرفته ها سروش را نگاه م نيدادم و ع يرا تكان م ميفقط پاها نايبه س

 ه؟يچ نيا: دميپرس دميشن

 .ستيكوفت، زهرمار، به تو مربوط ن: زد داد

. زد يدلم شور م. از سروش نبود يتا سه روز خبر. و رفت ديبلند شد لباس پوش. نبود ديچون سف ست،ين نييدانستم هرو يم

چه فكرها كه از . كرد يصد در صد تصادف م بگذرد، ابانيخواست از وسط خ ياگر با ان حال م. بودم دهيحال و روزش را د
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از بس . شدم يكاش الل م. زبونت رو ببرن نيمرده شور ا يا ،يتند رفت ازكردم، ب نيبارها به خودم نفر. گذشت يسرم نم

مثل همه . و ننگ نبود بيع شيبرا يكار چيه. بود نطوريا شهينه، سروش هم يول. كردم يكاش با مالطفت عنوان م. عجولم

اهلش نه دختران  يبرا تهالب. بود بيدلفر شيان چنان يبا لباس ها متشيگران ق نياو فقط پشت ماش. پخودشيهم ت ياپسره

 .خانواده دار

 .گفتند يداشتند به من نم يبا اگر م خبر. نداشتند يكدام خبر چيچند تا از دوستانش تلفن كردم، اما ه به

عوض كردن پوشكش هم زجر . بخوابم شتريخواست ب يدلم م. شده بود كردنش سوهان روحم هيگر. را نداشتم نايس حوصله

كرد  يباز يحساب نايبا س. ديرس يمست به نظر م يفقط كم. سر و وضعش مرتب بود. بعد از چهار روز برگشت. اور شده بود

رفت  يصبح م. ميبودهفته با هم قهر  كيتا . اعتنا و قهر من منصرفش كرد يب يخواست كه با من حرف بزند ول يو چند بار

 .آمد يو شب م

 .و گل به خانه امد ينيريهفته با ش كيبعد از . بود دهيخمار و ژول. نكرده بود يفرق چيه حالش

 .كردم يكار هيگفتم و  يزيچ هي. من حالم خوب نبود. ديببخش يكت -

 .كردم يرا پاك م ميها يدادم و سبز ينم جواب

 .ميدعوت دار يسبابا امشب عرو. كن يجون من اشت يكت -

 ؟يك يعروس ؟يعروس: گفتم. را بلند كردم و با تعجب نگاهش كردم سرم

 .همون كه اومد خونه مون. ارسالن يعروس: باالخره حرف زدم گفت نكهيذوق از ا با

. سالنهكرد و سروش به من دروغ گفت خانم ار يتلفن م يزيهمه چ يكه معلوم نبود كدام دختر ب ليموبا ادي. شمال افتادم ادي

 :غرق فكر بودم كه داد زد. چقدر من ساده و هم نادم و خجالت زه بودم

 م؟يبر ؟ييكجا ،يكت يآ -

 .نه الزم نكرده -

 .نايجون س. نكن ياوقات تلخ. بابا يا -

 .نه -
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 .نايگفتم جون س -

 .ها را پاك كردم يسبز هيساكت شدم و بق. را كه قسم داد شل شدم نايس جون

به خودش قول  يسروش هم حساب. ميارسالن رفت يان شب به عروس. ميكرد يباالخره اشت. خواند ياواز م را بغل كرد و نايس

 .عادت كردم يبدجور يول دميكش يامتحان: گفت يداد كه ترك كند خودش هم م

 .دينال يم شيباال متياز ق يليخ

بود نثار من و بچه  راهيهر چه بد و ب نا،يس هيگر يبا صدا. زد يدائم چرت م. سروش دست بردار نبود. گرگ مرگ بود توبه

 نهيسروش شده بود ا. را نداشتم يكار چيمن دل و دماغ ه يول. بودند يو خانه تكان ديهمه دنبال خر. ديباز بهار رس. كرد يم

 .داد و هر روز، قول فردا يجوابم را م اديگفتم، با داد و فر يهر چه م. دقم

شاپ  يها و كاف كيطبق معمول بوت. شدم ديخر يرا برداشتم و راه نايسروش كردم، س كه با يمفصل يروز بعد از دعوا كي

. نشسته بود زيم كيبا ارسالن، سر  يشاپ خاله مهر يكاف يتو. دميد يباور نكردن يدفعه صحنه ا كيكردم كه  يرا تماشا م

چشمم  يحدقه  رتياز ح. پلك زدم چند بار. هم گرم حرف زدن بودند ارا گرفته بود و ب يخاله مهر يارسالن دست ها

 يخود يسرم ب ؟يبا خاله مهر نجا؟يپس چرا ا. شد كه ازدواج كرده بود يماه نم كيارسالن . كردم يباور نم. گشاد شده بود

 رونيربع ب كيبعد از  االخرهب. كردم يمن اشتباه م ديشا. و مطمئن شوم نديايب رونيتا ب ستادميا يكنار درخت. رفت يم جيگ

را فراموش كردم و به سرعت به خانه  دميخر. شدند و رفتند نيچشم من باز هم دست در دست هم سوار ماش يد و جلوامدن

 .امدم

 از ارسالن چه خبر؟: دميصبح از سروش پرس ياعتنا به دعوا يب

 ندارم چطور مگه؟ يخبر. يسالمت: رمق جواب داد يحال و ب يب

 .نه ايذشته خوش گ ييزناشو يزندگ نميگفتم بب ،يچيه -

 ياز همه جا ب چارهيدختره ساده ب. رفت يچشمانم كنار نم يچهره معصوم همسرش از جلو. امدم ينم رونيعصر از فكرم ب تا

 .خوش كرده يدلش را به ك. خبر

 يبرو برگرد طالق م يكرد ب يكار را با من م نياگر سروش ا. هم ازرنده بود انتيفكر خ يحت. را مرور كردم هيقض صدبار
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در راه هزار جور . ميشد نيخانه مامان مه يراه نايبعدازظهر با س. كردم يگره را باز م دهيتا همسر ارسالن نفهم ديبا. گرفتم

 .و زنگ زدم دميرس االخرهب. بگم يچ. بگم يچطور. كردم يفكر م

 ؟يشده راه گم كرد ي؟ چچه عجب: اورد يبه رو نم يستيرودربا ياما تو. تعجب كرده بود نيمامان مه. را باز كردند در

را از بغلم گرفت و با  نايس. مياورد و هر سه كنار هم نشست يچا. را دراوردم نايس يلباس ها. كاناپه نشستم يو رو دميخند

 .كردن يشروع كرد به باز نايس

 ومده؟يچه خبر؟ خواستگار ن: را برداشتم و من من كنان گقتم ميچا فنجان

 نه، چطور مگه؟: م پر از تعجب گقتزد و با چش يلبخند نيمه مامان

 .گفتم اول بهتون بگم، نظرتون رو بپرسم، بعد طرف رو خبر كنم. دارم يخاله مهر يخواتسگار خوب برا هياخه من : گفتم

 .از من گذشته گهينه بابا د: هول شد و گفت يمهر خاله

 هست؟ يپسره ك. گهيخود م يچه؟ ب يعني: كرد و گفت ياخم نيمه مامان

 .اس بهيغر -

 .تمومش كن. خانم من به شما گفتم نه: وسط حرفم ديدوباره پر يمهر خاله

. بكشم يتا ك. تونم تحمل كنم ينم گهيد. من خسته شدم. يكه گفت يخود كرد يتو ب "گفت يتشر زد و رو به خاله مهر مامان

 هان؟

 .رميروزها م نينترس هم -

 زار؟ ونجهيكجا؟ . ير ياره م -

 ؟ير يبا ارسالن م ؟يبا ك: كردم و گفتمفرصت استفاده  از

 ؟يشناس يتو از كجا م! ارسالن: زد يپلك نم. تعجب خشكش زد از

 .كرد يرو بر و بر نگاه م يخبر، من و خاله مهر ياز همه جا ب چاره،يب نيمه مامان

 .شاپ با شما بود ياز تو كاف -

 منظور؟. خوب بود كه بود -
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 ارسالن زن داره؟ يدون يتو م: گذاشتم و گفتم زيم يرو. دميرا سر كش ميچا فنجان

 .ميقراره طالقش بده و بعدم با هم ازدواج كن. دختره رو دوست نداره. بوده يلياره ازدواجش تحم: اخم و حرص گفت با

صورتش گذاشت و  يدستش را رو. كرد يرا نگاه م نيمثل برق گرفته ها مامان مه. در صورتش زد يمحكم يليس نيمه مامان

 .حاال برو يكرد ينياره خبرچ ن؟يهم يبرا ياومده بود ؟يخوب شد؟ راحت شد: به من گفترو 

 ه؟يارسالن ك: گفت نيمه مامان

 .با هم دوست شدن يچطور نايدونم ا يمن نم. دوست سروشه: گفتم

 .ستيبه تو مربوط ن: وسط حرفم ديپر خاله

 اره؟ اد؟ي يكار رو بكنه خوشت م نيبا خودت ا يكياگه . ادي يدلت م. زن داره. وانهيد: گفتم

 .كنه ياون منو ول نم. من كه به زور نرفتم دنبالش. خواد يخوب خودش منو م -

 .ده يم تيداره باز. من، تو هم مثل زنش يخاله  -

 .سادميپاشم وا. فكر كن من دوستش دارم يباشه تو هر جور دوست دار -

دودش چشم . نشده ريكارا كرده ، عاقبت به خ نياز ا يتا حاال هر كس. يخور يمطمئن باش چوب م يول. به درك، به جهنم -

 .ره يخودت م

 !يصبر كن، كت يكت: ديدنبالم دو نيمامان مه. را بغل كردم و به طرف در راه افتادم نايشدم و س بلند

ما . نكن ينكن، دلسوز يشما فضول: داد زد يكه خاله مهر دميرا پوش مياعتنا به صدا كردنش در را باز كردم و كفش ها يب

 !شده كاسه داغ تر از اش. رسه يخودمون عقلمون م

 .چشم حسود كور. خاله جون يخوش بخت بش دوارميام: زدم داد

هم دست به  ابانيخ كيتراف. ديلرز يكه كرده بود تمام تنم م ياز مشاجره ا. رونيكردم و زدم ب يخداحافظ نيمامان مه از

كه به خودم وارد شده  يدانم از فشار يم. هيگر ريسروش خانه نبودو زدم ز. شنج تر شوددست هم داده بود كه اعصابم مت

 .سوخت يارسالن م همسريدلم برا ايكردم  يم هيگر. بود

تازه . كرد يخورد و مخالفت م يحرص م يچ يكه آقاجون برا دميفهم يتازه م. خانواده مادرم برده بودم تيبه ماه يپ تازه
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پوسته  ريبه ظاهر متمدن كه ز يخانواده ها. حاج صادق بوده كه با ازدواج پدر و مادرم مخالفت كرده كه حق با دميفهم يم

و شرافت و  تيكه انسان ييادم ها. اورند يخودشان هم نم يدهند و به رو يم جامان يرا به راحت يشان هر كثافتكار يظاهر

هستند كه ظاهرشان  ياراذل. شود نهايادم كه حرام ا ياز واژه  فيح. گاه لمس نكرده اند چيه ياند ول دهيرا فقط شن يپاكدامن

 يدختره . آمد يبه نظرم م هياش كر چهرهچقدر . متنفر شده بودم يكه چدر خاله مهر يوا. پوشانند يرا با زرق و برق م

اما صد . دارد يتيچه ماه. است يكه ارسالن چه جانور ميبگو شيبرا. سروش هم درددل كنم يخواست برا يدلم م. اشغال

 يخواست، انجام م يدلش م يهر كار. وجود نداشت يحد و مرز چيه شيبرا. از انها بود يكيافسوس كه شوهر خودم هم 

افراد به  نيكه به دام ا ييمن هم بنا به هوس دل مادرم مثل تمام اد ها. سوخت يخودم م يدلم برا. وانيدرست مثل ح. داد

 ياحساس افسردگ. چقدر خسته ام. نبود اما تن داده بودم نهايا نيب ميجا. صد شده بودم افتند، يظاهر خوشبخت و پولدار م

 يفقط رنگ و بوم م. را از كمد دراوردم ينقاش ليو وسا اندمرا خواب نايس. حوصله بچه ام را نداشتم يحت. كردم يم

 .تعجب كردبوم  دنيسروش هم از د. احساس گذشته را در وجودم زنده كند. دهد نميتوانستتسك

 شدن؟ كاسويشده خانم پ يچ! چه عجب -

 .يديد يبودم تو نم كاسويپ: بودم و گقتم دنيكش مشغول

 .ريشب بخ. من رفتم بخوابم كاسويپس پ: ديگونه ام را گرفت و كش. بود سرحال

 .ريشب بخ-

 هيصبح به ناچار به گر.بم رفتبود كه تمام شد و خسته خوا شيهوا گرگ و م.دميصبح قلم زدم و تابلو را كش يها يكينزد تا

سروش رفته .كرد دارميدرست كردن و عوض كردن پوشكش ب رياجباز ش يول.شديچشمم باز نم.بلند شدم نايس ي

 .معرفت يسالم ب:تلفن زد ميظهر بود كه نس كينزد.بود

 ؟يجان چطور ميسالم نس-

 !بابا يشوهر پرست يليشما خ يها ياز احوالپرس-

 .گرفتم ادياز تو :و گفتم دميخند

 چه خبر؟.كنم يتو شاگرد شيپ دينه بابا من با-
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 چطوره؟ ريام ميخوب-

 نه؟ اي يكوچولومون چطوره؟بزرگ شده؟برم خواستگار نايس شنيمردها كه بد نم.خوبه ريام-

از باز بودنش لذت  يو حساب كردياز فرصت استفاده م.بازش كرده بودم كه پوشكش كنم.بود فيتخت سر ك يرو نايس

گوش كن چقدر هم سر .دار و ندارشو به تماشا گذاشته نايس:گفتم.و خنده اش بلند شده بود زديدست و پا م.دبريم

هم از انطرف غش و  مينس.سنگ تمام گذاشت دنيكش غيو ج دنياو هم در خند.نايدهان س يرا گذاشتم جلو يگوش.فهيك

 ؟يداز ما كر يادي ميچه عجب نس:گفتم.رفتيقربان صدقه اش م.كرديضعف م

 ؟يهست هيپا.شمال ميگروه زنونه بر كيقراره -

 چطور؟:زدم و گفتم يلبخند.داشت ييها يچه خوش.چقدر سرحال بود مينس خوشبحال

 .گذرهيخوش م يليخ ميبر ايب.چرا و چطور نداره گهيد-

 ؟يچ نايآخه س-

اونجا هم كمك .ميريهمه با هم م.دچند تا هم هستن كه مثل تو بچه دارن ن؟خوبيبه ماش ميببند ميخوايرو م نايوا؟مگه س-

 .نترس ميهست

 .دميبذار به سروش بگم بهت خبر م:گفتم.كردن را فراموش كرده بودم يخوش.بچه ها ذوق زده شده بودم مثل

 .باشه پس من منتظر تلفن تو هستم-

 ؟يندار يفعال كار-

 .نه قربانت-

 .خداحافظ-

كنم و موافقش را  دايهر جور شده زودتر سروش را پ واستخيدلم م.دميخنديبا خودم م فيكردم و سر ك يخداحافظ

 .ديايزودتر ب توانديزنگ زدم گفتم اگر م لشيبه موبا.رميبگ

 سهيهم از خنده ر نايو س داديرا غلغلك م شيبعد پاها.دشيبوس ريدل س كيرا بغل كرده بود و  نايس.نشده بود كه آمد عصر

 ؟يكارم داشت يچ:گفت كرديم يباز نايكه با س رنطويهم.كنارشان نشستم وهيبا ظرف م.رفته بود
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 ايبرم  دونمينم.بشم يامروز تلفن كرد كه منهم باهاشون راه مينس.قراره عمه ها و دختر عمه هام برند شمال:لبخند گفتم با

 نه؟

 ي هيما مستيمنم كه ن.گهيخوب برو د.ستيرنگ به روت ن يافسرده ا يا ؟خستهيچرا نر زميمعلومه عز:خدا خواسته گفت از

 .عذابت بشم

 .ميريبا هم م يايوا چه حرفا خوب اگه تو ب:گفتم يخجالت و ناراحت با

 .جا رو ندارم چيه يمن با بچه حوصله .نه بابا نوكرتم-

از من  نويخاله م يكرد وقت فيچقدر مادرم ك!چقدر خوشبخت بودم.از زن و بچه يآقا ساالر فرار يگرفت شده بود لنگه  دلم

در .برداشت و آورد يزيكتابها چ نيسروش به اتاق كتابخانه رفت و از ب.و بلند شدم دميكش يآه بلند!دكر يخواستگار

 .خانم دييبفرما:آشپزخانه بودم كه گفت

 بازم بدم؟ ايه؟يكاف:ديبود دوباره پرس يبسته اسكناس هزار كي

زودباش زنگ بزن :گفت.تم و تشكر كردمبرداش.بود يليهم خ نيهم.نبود يازين شتريپس ب.ميفقط سه چهار روز سفر بود ما

 .ندن يوقت جاتو به كس هيبه عمه ت 

تلفن زدم و قرار شد  ميبه نس.برداشتم و تشكر كردم.هم ذوق زده شده بودم خبريمن ساده از همه جا ب.مشتاق شده بود يليخ

را بستم صد باز  نايدم و سدلشوره داشتم ساك خو.رفتيكه ساعت جلو نم يوا.حاج صادق باشم يعصر خانه  4فردا ساعت 

 يباالخره با سالم و صلوات از سروش خداحافظ.فتدياز قلم ب يزيباز اضطراب داشتم كه نكند چ يول.را چك كردم زيهمه چ

 .كردم و راه افتادم

و عمه  زيبود عز نيمطبوع و دلنش يول يآفتاب يبود گاه يباران يهوا گاه.بود درختان باغ تازه جوانه زده بودند ديع كينزد

و پول دور  كرديقمر اسپند دود م.رفتنديو قربان صدقه اش م دنديرا بوس نايهزار بار س.خوشحال شدند يحساب دنميمهناز از د

 .امديبوس ن ينياما م.دندهم آم هيبق.آمد مينس چرخانديسرش م

 يفكر.شوديصبح آماده متا فردا  يبوس خراب شده ول ينيراننده گفت م.ميو سراغ گرفت ميدو ساعت بعد تلفن زد يكي

هر چه .يبمان دياال و بال گفت كه با زيبه خانه برگردم كه عز خواستميم.ميو قرار را به فردا صبح ساعت ده موكول كرد ميكرد
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 ميخانه شان برا يهمه جا.خاطرات دوباره به سراغم آمدند.ميشام را خورد.شدندن يو نه عمه مهناز راض زياصرار كردم نه عز

 يهنوز نگاه گرمش جلو.آخ كه چقدر دلم براش تنگ شده بود.يمهد يهوا.پدر و مادرم به سرم زده بود يهوا.خاطره بود

داشته  ميتوانستيم يندگچه ز.يچه اصالت يچه وقار.چقدر مرد بود.دم نزدم يچقدر در عشقش سوختم و به كس.چشمش بود

 چه خبر؟ ياز آقا مهد يراست:به عمه ملوك گفتم.ميباش

 .شهيداره اب م رزنيپ چارهيب رهيبار زن گرفتن نم ريز كنهيهر چه مادرش اصرار م.سرگرم كار-

 مينس.نشده بود خوشحال شدم يگريمال كس د نكهياز ا.كرديفكر نم يگريهنوز به كس د نكهياز ا.خوشحال شدم!عجب

 .خودت شيار پمنهم بذ ؟ماليمامان شناسنامه ات رو كجا گذاشت:شناسنامه به دست آمد و به عمه مهناز گفت

 ؟الزمه؟يچ يشناسنامه برا:گفتم

 .رفت ييجا شهيشناسنامه نم يآره بابا ب-

 .اوردميمن شناسنامه ام رو ن!يوا-

 !بره ادشيكه آدم  هيزيچ نيخنگ خدا آخه ا يا:با حرص گفت مينس

 .نمتيبياونوقت م يبذار بچه دار بش.آره آدم بچه دار حواس نداره:مهناز گفت عمه

 .جا نمونه لشيبودم كه وسا نايهمه ش هول س.عاآره واق:گفتم

 .ما شيرو هم نبر بذار پ نايس يخوايم.آژانس برو و برگرد هيخوب حاال با :گفت عمه

 .كنه هيگر.كنه تياذ ترسميآخه م:كردم و گفتم يفكر

چراغها .ه خانه آمدمآژانس گرفتم و ب.بود ميو ن ازدهيساعت .ميبچه بزرگ كرد.مينترس بابا ما بلد:زد و گفت يلبخند عمه

نوار آنقدر بلند  يصدا.آژانس را دم در نگه داشتم و به سرعت باال رفتم.دهيخوشحال شدم كه سروش هنوز نخواب.روشن بود

مرگ را امتحان  ديشا دانمينم دميچيبه طرف هال پ.انداختم و در را باز كردم ديكل.شديم دهيبود كه در راهرو به وضوح شن

 ينبود رو شتريقرمز كه تا سر زانو ب يركاب راهنيجوان و قد بلند با پ يدختر.دميبود كه د يزيتر از چبه مردميم ديكردم شا

دختر .شدم خكوبيم ميبا دهان باز سرجا.زديم رونياز حدقه ب بيچشمانم آنقدر گشاد شده بود كه عن قر.كاناپه لم داده بود

 رونيمشروب دستش بود از اتاق كتابخانه ب يها يبطر كهيدر حال ريسروش با لباس ز.سروش سروش:من داد زد دنيبا د
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را  ييچشمم جا.خرد شدنشان كمتر از شكستن من نبود يها از دستش رها شدند و صدا شهيچشمش كه به من افتاد ش.آمد

تو تو مگه :سروش مات و مبهوت با لكنت گفت.راهرو دادم واريام را به د هيتك عيرفت كه سر جيگ نسرم چنا.ديدينم

 ؟يافرت نرفتمس

 نايس ي هيگر يصدا.سرم بودند يباال ميچشم باز كردم عمه مهناز و نس يوقت.دمينفهم زيچ چيه گريشد و د كيجا تار همه

زبانم قدرت تكلم .كابوس بود.بودم داريشد؟خواب بودم ب يجان چ ي؟كتيعمه خوب:عمه اب به صورتم زد و گفت.آمد يم

دور و برم را .آب را لب به دهانم گذاشت و چند لب خورد وانيل.كرد سعمه مهناز ح.انگار تا ته حلقم لوله شده بود.نداشت

 .بودم دهيچنان نگاه كردم كه انگار تابحال آنجا را ند

 شده؟ ي؟چيخوب يكت:به حرف زدن من كرديهم اصرار م مينس

 سروش كجاست؟:گفتم فقط

 .ميا هم زود خودمون رو رسوندم.بما تلفن شد.يهوشيكه ب شهيساعت م كي.رهيرفته دارو برات بگ-

من فرو خورد سرم را داغ  دنيچندش آورش كه با د يخنده .شديدختر جوان از ذهنم پاك نم زينفرت انگ ي افهيق

را بغل كرده بود و سر و ته اتاق را گز  نايهم س چارهيب مينس.سرم نشسته بود يسرم به دستم بود و عمه مهناز باال.كرديم

كرد؟من كه  انتيچرا سروش بمن خ.دميترسيآمد به سرم از آنچه م.نمباور ك خواستمينم كردمياور نمب.سرم منگ بود.كرديم

 !منكه هم همسرش بودم هم مادرش و هم پدرش!ساختميم شيها يها و تلخ يبا تمام بد

ثافت هرزه ك يچطور جرات كرده بود؟چطور دختره !زدميو دم نم سوختميم!تن داده بودم شيها يبه همه كثافت كار منكه

در وجودم  يعالقه ا چيه كردميخانه مان را مسموم كند؟هر چه فكر م يهوا.آمد يمن آورده بود؟چطور دلش م يرا در خانه 

حرص  ست؟چراياز چ تميپس عصبان.بود يكيبود و نبودش  ميكرد برا رونميهمان دفعه كه از خانه ب.از سروش نبود

كس  يله كرده بود و سراغ تفاله  شيپا ريمرا ز.بود كه به من شده بود ينياز حال رفتم؟همه بخاطر توه خورم؟چرايم

 يگوشه ها ازمثل سرب داغ .آمدند يم نييپا ارياخت يب مياشكها.كم نگذاشته بودم يو زندگ ييبايمن در ز.رفته بود يگريد

 نياز ا ريرا داشتم غ زيتحمل همه چ.سوختمياز دورن م.قلبم آتش گرفته بود.شكافتيگوشم صورت را م كيچشمم تا نزد

حالم بهم  ميوجود ياز ب.از خودم متنفر شده بودم.شده حيو وق ايحيچقدر سروش ب.چشمم را گرفته بود يخون جلو.را يكي
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 توانستميچه م يول.تن دادم شيكارها يبه همه  ييچون و چرا چيه يو ب دمكر شيخودم رها.خودم بود ريتقص.خورديم

 خواستيدلم م.كرديم ينيبر سرم سنگ ايتمام دن.دميكه شن دميناسزا نشن.نخوردم كه خوردمكتك .بكنم؟دعوا نكردم كه كردم

قبول نكردم و گفتم  دعمه هر چه اصرار كرد كه بمان.و سروش آمد ديكش يساعت مين.هر چه زودتر بروند ميعمه و نس

بلند  يمن هم نا.آمد يم نمسروش دور و بر.ختيريمن اشك م يسكوت خانه هم برا.سروش كنارم هست و هر دو رفتند

 يتمام ميچشمم به سقف بود و فكرها.بود دهيارام و معصوم كنارم خواب نايس.انگار از دو پا فلج شده بودم.شدن نداشتم

 انتيزخم خ.با سروش را تحمل كنم يزندگ توانستمياصال نم.ستيماندن ن يجا گرينه د.تمانداخ يبه دور و برم نگاه.نداشت

پس .دل شكسته و پرخونم بود اميآمد الت يم نييصدا پا يكه ب ميفقط اشكها.داديخانه آزارم م واريو د در.ستين يخوب شدن

 .روميو به آلمان م فروشميم را ميزندگ يهمه .را گرفته بودم مميكرد؟تصميساعت حركت نم شد؟چرايچرا صبح نم

پشت  گرشيداده بود و دست د هيكدستش را به چهارچوب ت كي.ستاديچهارچوب در ا نيسروش ب.گذشت يساعت مين

اصرار  نقدريكه چرا ا دميتازه فهم.به خودش گرفته بود مانيمتهم نادم و پش ي افهيق.كرديو مظلوم نگاهم م رهيخ.سرش بود

سنگ مرا به  چارهيب رمرديچقدر پ.چه يعنيبه قول حاج صادق  ناصل و نسب بود يب دميفهميتازه م.داشت تا منهم سفر بروم

 يخانواده ا يواقعا درد بود برا.كرد و من كمرش را شكستم رشيپدرم پ.كردم خشي يچقدر من سنگ رو.ديكوب نهيس

و ازاد  ديخريسروش را در روز م ياو صد تا.مثل سروش بدهند ينسب كه دختر به كس يهمچون حاج صادق تهران

محزون  يگذشت با صدا نمانيكوت بس هيچند ثان.بالها را او بر سرم آورد يهمه  زيهمه چ.مادرم بود ريتقص.كرديم

جلو آمد و كنار تختم نشست ادامه .را بطرف پنجره برگرداندم ميرو.منم آدمم بخدا غلط كردم كننيهمه اشتباه م يكت:گفت

 .كنميكارا كم كم همه رو ترك م نيمن عادت كردم به ا يكت:داد

 .ازت متنفرم.دميعمرم د يكه تو يهست يآدم نيفتريتو كث:گفتم.شديهم فشرده م يرو ميدندانها.تنفر نگاهش كردم با

 .گوش بده يكت:را گرفت دستم

 .زيهمه چ.تموم شد زيهمه چ گهينه تو گوش كن خسته شدم د:و با داد گفتم دميكش رونيرا محكم از دستش ب دستم

 ...يول-

 .بلند شد و رفت.رهيتو گوشم نم يهم بگ يهر چ.دميمن به آخر خط رس.نداره يول-
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را جمع كردم و چمدانم را هم  ميلباسها.را حمام كردم نايس.امدين رونياز اتاق كتابخانه ب يول.ز صبح تا شب خانه بودبعد ا روز

با تو .ندادم ه؟جوابيكارا چ نيا:تخت نشست و گفت يكه آمد رو خواباندميرا م نايداشتم س.اورديطاقت ن.آخر شب بود.بستم

 ه؟ياداها چ نيام گفتم ا

 اريب يرو دوست داشت يتو هم راحت هر هرزه ا.شهيهم يبرا.برم خواميم:به صورتش كردم و گفتم يتندنگاه  تيعصبان با

 .خونه يتو

 .خفه شو.چرند نگو-

فكر  فشيدر لحظات ك خواستيدلش نم.شديم يعصب كرديمصرف م ياديهر وقت ز.بود دهيكش يبود باز از همان كوفت يعصب

 .راحت باش.كنميگورم رو هم گم م شميخفه م:گفتم.كند

 .بكن تو مغزت نويا.يبكن يتونيهم نم يغلط چيه نيبب:و گفت ديدست راستمحكم كف دست چپش كوب با

 ؟ينيبيحاال م-

 .يريحرص بخور تا بم.كور شو.ارميچشمت خانم م يجلو رميم.اصال خوب كردم.ميبچرخ تا بچرخ!هيپس لجباز-

 .كثافت رونيبرو ب:زدم داد

 .و جد و آبادت ييكثافت تو-

به جانم  ؟ويزنيم ؟منويكرد يچه غلط:دفعه گفت كيمات و مبهوت نگاهم كرد و بعد  هيچند ثان.زدم به صورتش محكم

توجه به او  يب.كرديم هيگر نايس.نداشت يتياهم شيو برا شديداشت خرد م ميكه استخوانها زديچنان با كشت و لگد م.افتاد

 .خفه شو صداتو ببر:زديم شتريو او ب زدميم غيج.داديشدن نم لندگوشه اتاق مچاله شده بودم و امان ب.زديفقط مرا م

 يخوايم:پرتم كرد نيزم يوسط هال رو.دنبالش روانه شدم ميشدن موها دهيمو از جا بلندم كرد و از شدت درد كش با

 .ي؟هريبر

به اتاق خواب رفتم و بچه ام را كشان كشان .هم به هق هق افتاده بود نايس.از جا بلند شوم توانستمياز درد بدنم نم زدميم زار

 ميهنوز درد موها.آمد يلبم خون م ياز گوشه .تمام شده بود زيمن همه چ يبرا گريد.ميكرديم هيهر دو با هم گر.بغل كردم

 داريصبح ب.ديخودش هم رفت و خواب.كردم و با خدا حرف زدم  هيو تا صبح گر اباندمپسرم را خو يبه سخت.مغزم بود يتو
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را برداشتم تا بروم كه با زنگ  لميرا پوشاندم و وسا نايس يوز خواب بود از خدا خواسته به سرعت لباسهاسروش هن.شدم

فقط مرتب .دستپاچه شده بودم.ديگويمعمه چه  دميشنينم.ميگويپشت تلفن چه م دميفهمينم.شد داريتلفن عمه مهناز سروش ب

 .بهترم يليخوبم خ:گفتميم

به سر و وضع ما  ينگاه.جدا شد واريكه با قابش از د ديسروش چنان دو شاخه تلفن را كش تمام نشده بود كه ميحرفها هنوز

 .چمدان را كشان كشان به طرف در بردم گرميرا بغل كردم و با دست د نايس.تونمينم گهيد:كجا؟از ترس گفتم:كرد و گفت

 !ها ينش يطرفها آفتاب نيا گهيد.نيخوش آمد:در را باز كرد و گفت.سرم آمد پشت

 .راحت التيخ-

مال  نيا.حاال برو«:و گفت ديرا از بغلم كش نايس.تا برگشتم.ديهنوز چند قدم برنداشته بودم كه دنبالم دو.رفتم رونيدر ب از

 هيبه گر ناياز آغوشم كرده بود،س دنيرونكشيب يكه برا ياز شتاب.نگاهش كردم رهيخ رهيخ.چمدان از دستم افتاد».منه

 ستادهيسروش ا.شد يم ريمثل دوكاسه پر اب از چشمان درشتش سراز شيهاكرد و اشك  يق مطفلك معصومم،هق ه.افتاد

 ينم ه؟مگخيچ«:گفت.حالم شد يزانيمتوجه نام.دادم هيتك واريعقب عقب چند قدم برداشتم و به د.بود تا رفتن مرا نظاره كند

چمباته زدم و .و نشستم مسرخورد واريار دكن.ختيو فرو ر ديصورتم غلت يرو ارياخت يب مياشك ها».برو ؟خبيبر يخواست

 »!ها يايمن در ن يجلو گهيد.آهان،دلم خنك شد« :قهقهه زد.نگاهش كردم

مثل .كرد يو تار م رهيت ميرا برا اياز او دن يلحظه دور كي.هم سخت بود دنينفس كش يحت نايبدون س.ختمير ياشك م فقط

بلند شدن  يبه داخل رفت و من نا نايسروش با س.باشند ،گرفتهيزادآ يقدم كيبودم كه پشت در خروج، در  ختهيگر يزندان

 ينيتمام خانه بر سرم سنگ.به خانه برگشتم يديو نا ام اسي تيدر نها.ردك يدرد م شبيتمام بدنم ازكتك خوردن د.نداشتم

 يبگيغر ميلبخند با لبها.دميد يمردم را نم يدم،شاديفهم يبهار را نم يبو.ام،هوا خفه بود يزندگ انيبودم م يا بهيغر.كرد يم

 كند؟ يكه دلش بخواهد م ياشيكنم كه شوهرم هر ع يزندگ يتوانستم در خانه ا يچطور م.كرد يم

ساعت  كي ينداشت كه مرا برا نانياطم يحت.اورديساز ب دياز دوستانش زنگ زد و از او خواست تا كل يكيبه  عيسر سروش

 .نه انگار كه من هم وجود دارم كرد و انگار يم يباز نايبا س.تنها بگذارد

اش را  يرحم يب تيمن،صورتم نها يخدا يوا.چه شده نميرفتم تا بب نهيا يجلو.كرد يلبم درد م.اتاق خوابم پناه بردم به
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گونه .داشت يمتورم شده بودو پارگ ميلب ها.شد ريداغم سراز يدوباره اشك ها.خودم وحشت كردم دنياز د.داد ينشان م

 يراست به سراغ مادرشان م كيخورند و  يكه كتك م يبچه ا مثل.ام هم ورم كرده بود ينيراست ب چپم كبود و سمت

با ..باخبر شود يا هيداشت سروش از گر تياهم ميخواستم حفظ كنم نه برا ينه غرورم را م گريد.مادرم را كردم يروند،هوا

را،دست  ربانشلبخند مه.خواستم ي،آغوش او را ممادرم افتاده بودم ينوازش ها اديبه .كردم هيگر ريبلند دل س يصدا

چقدر .ديرس يچقدر به سروش م.بود دهيكش مانميزا يافتادم كه برا يزحمات اديبه .دهد نميخواستم تا تسك ينوازشگرش را م

مزدش را كف  يخو.گذاشت يم واريرا به د شيآخر شب پاها يخستگ د،ازيدو يكرد، از صبح تا شب م يم يبه او مهربان

كه  يداماد.ديد ينمونه اش را م اليكاش مادرم بود و داماد به خ يرا پر كرد،ا مخوب غربت.كرد يخوب پسر.تش گذاشتدس

 يرا م شانيفقط صدا.رونرفتميب.زنگ در بلند شدو دوست سروش آمد يدر افكارم غرق بودم كه صدا. را داشت شيآرزو

 .بسته شدن در آمد يصدا ورفتند  يهمگ دكهيكش يساعت مين.تساز اس ديهم آمده بودكه معلوم بود كل يگريمرد د.دميشن

امدم و پسرم را در  رونيب.از سروش نبود يكاناپه بود و خبر يرو نايس.دميدر اتاق خواب را باز كردم و سرك كش يال

قفل  انيمن و س يپسره پست فطرت در را رو.شد يرا چرخاندم،در باز نم يدر ورود رهيدستگ.نه،رفته بود.دميآغوش كش

 .را در آوردم و پسرم را خواباندم ميد،لباسهاياز همه جا ناام.كرده بود

و نه من حضور او را حس  ديد ينه او مرا م.شد يما رد و بدل نم نيدو كلمه ب يحت.من و سروش نبود نيب يرا بطه ا چيه گريد

 يگرو گانش بود،او مرا نم نايس.نايبدون س رفتم آن هم يم رونيب ديخر يشده بودم و تنها برا يزندان يدر خانه ا.كردم يم

شب ها هم در اتاق كتابخانه .كند يكه هم از خودش و هم از پسرش نگهدار دداشته باش يخواست خدمتكار يخواست،م

چهار پنج روز به مسافرت  ييبه تنها ،سروشيو نه شاد ميداشت يديان سال نه ع.ديخواب يكرد و تنها م يرختخواب پهن م

 يبرا.سوخت يم دمخو يدلم برا.سوخت ياز حسادت دلم نم.همراه است يرود و حتما با زن يستم شمال مدان يم.رفت

خانواده  يمن نوه .سوخت يو نجابتم م تميمظلوم يدلم برا.كرد يله م شيپا ريغرورم كه ز يبرا.كرد يكه به من م ينيتوه

گفت ما از  يآقا جونم به حق م.بشوم يشب هوس كس كي يكه برا ابانيگوشه خ ينسب بودم نه هرزه ا يبا اصالت تهران ي

 .ديآ يكه عرقش زود در م يتب تند.اش من شده بودم يربانبود كه ق يهوس.ميجنس هم نبود

 ياش م نهياو را محكم به س.كه انگار جانش را جا گذاشته بود ديبوس يو م دييبو يرا م نايچنان س.از سفر برگشت سروش
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هنوز .كه كار دستم بدهد دميترس يم نايسروش به س اديز ياز عالقه و وابستگ..ديلرز يبدن من مداد كه  يچسباند و فشار م

. كرد ياش با او نگرانم م يو ارتباط عاطف ناياما وجود س.دهد يم تيمن رضا طالقشود و باالخره به  يداشتم كه خسته م ديام

 .دبو نايقسم راستش جون س.شد يم شترياحساس ب نيروز به روز هم ا

 6 فصل

رفت چاق و  يراه م نكهيبا ا.خورد يداشت و دوباره تعادلش به هم م يالبته چند قدم بر م.هم راه افتاده بود نايبود و س زييپا

كردم  يبغلش م.رفت يخورد،دلم ضعف م يلختش تكان م يموها يوقت.داد يمن و سروش را نشان م نيصورتش ب.تپل بود

اش بود،خودم  يسالگ كيتول .ديكشيم رونيخودش را از آغوشم ب غيزور ج هبعد ب.ردمك ياز گونه اش م يو چند ماچ حساب

و چند بسته  كياز غروب به خانه آمد، با گل و ك شهقبليعصر بود كه سروش بر عكس هم.هم فراموش كرده بودم

باال پت كرد و  بهار او را و چند ب» مبارك ،تولدتييسالم بابا«را بغل كرد نايگذاشت و س زيم يهمه را رو.كادو،تعجب كردم

 يو دو سه دندان تازه جوانه زده اش را نشان م.ديخند يآمد و غش غش م يخوشش م يليكار خ نياز ا نايس.گرفت

 »؟يچطور زم،شمايسالم عز«:آشپزخانه آمد و گفت يسروش جلو.داد

سالم .آن هم با لحن تلخ و تند.كرد يبرد و فقط خواسته اش را عنوان م ياسم مرا نم يمدت ها بود كه حت.بود بيعج

 رونيب.ديرا محكم بوس نايو گونه س».خوام با پسرم عشق كنم يسور و سات من رو راه بنداز كه امشب م نيا«:گفت.كردم

را بغل گرفته بود و شعر  نايس.قرار دادم شانيو با شمع روش جلو مرا در آورد كيگل ها را درون گلدان گذاشتم و ك.امدم

ا،ا،شما چرا «:سروش گفت.دوختم ناينشستم و نگاهم را با لبخند به س يگريد يكاناپه  يرو.خواند يم تولدت مبارك را

نه من نه  ياياگه ن نايسبه جون  يكت«:دوباره گفت.جوابش را ندادم.ندارد ياحساس كردم حال طبع».كنار بنده ديياونجا،بفرما

 »تو

 ».خوبه ،من راحتم«هم جواب ندادم و فقط گفتم باز

 ».ما شيپ ايب نايجون س.ناراحتم  ،مند«

 كيكنارشان نشستم،دستش را دور گردنم انداخت و سرش را به گوشم نزد يليم يبلند شدمو با ب نايقسم جون س با

 ».يمن يتو سوگل.دوست دارم يليخ يكت«:كرد
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 ».يخورد يزهرمار نيباز از ا«:گفتم.داد يگند م يبو دهانش

 م.ميكن يتولد پسرمون اشت منتيبه م ايب.گهياخم نكن د«:خودش را لوس كرد و گفت».نه زهر مار زميدواست عز نيا«

 »من ،جونيغلط كردم،كت«:ديدستم را گرفت و بوس.دادم يبود و جوابش را نم كيبه ك نگاهم

 يكت«:گذاشت ميپاها يسرش را رو.ما نشست يپا نييپا نيزم يمبل نشاند و رو يرا رو نايس.دميرا به سرعت كش دستم

 »!رميميماهه من بدون تو م م؟ششيقهر باش يون،تا كج

و غطط كردن  دنيرا گرفت و شروع كرد به بوس ميدفعه پا كيكردم كه  يم يباز  شيكردم و با دستها يرا نگاه م نايس

 يم غلغلك.توانستم يبكشم نم رونيرا از دستش ب ميخواستم پا يهر چه قدر م.رميخنده ام را بگ ينتوانستم جلو گريد.گفتن

 ».كنم ينم ولت يآشت يتا نگ«:گفت.شد يم شتريداد و خنده ام ب

  »يباشه،باشه،آشت«:بود،گفتم دهيبر نفسم

. بود ياشياش و ع يخوش گذران زش،يهمه چ. نبود يمرد زندگ. بود نيدردم هم. ديوقت مرا نفهم چيه. ديفهم يرا نم حرفم

فقط . يزندگ كيچه برسد به چرخاندن . بود نيسنگ شيهم برا نان گرفتن تيمسئول يحت. بچه تر از سنش يليخ. بچ هبود

 ؟يشناس ي؟ نم هيچ: گفت ريتحق ياز رو. نگاهش كردم

كن  گاين: قهقهه زد. ديلرز يو چانه ام كه به شدت م مياشك ها دنيبا د. گونه ام رخت يرو ميسرم را تكان دادم و اشك ها

 .و رفت! گهيد يخوب، خل. يكن يم هيدائم گر يخود يب. ما و مادرت تو رو انداخت به يبود يتو روان. وونهيد

بود  يرا دادم و به هر ضرب و زور شيظهر غذا. اگار كوه كنده بودم. بزنم يبخوادب كه من هم چرت نايكردم س يخدا م خدا

 .خواباندمش

رفتم و نفس  يراه م نايعشق سعادت كرده بودم و تنها به  ميبه زندگ گريد. بودند يهمه مشغول خانه تكان. بود ديع كينزد

 يبرا. نيهف س يبرا نا،يس يرفتم، برا ديخر. خانه مثل دسته گل شده بود. كارگر امد و همه جا را شست و رفت. دميكش يم

 دنميبود كه به د يآمد نه كس يچون سروش به خانه خانواده من نم. بروم ييشد جا يم مينه رو د؟يكدام ع يول. ديع ييرايپذ

. كه با سروش به خانه من امده بود دميد يم يدر حد زن يخاله مهر. با من قهر بودند. نبود يهم خبر نيمامان مه از. ديايب

 يپول حساب. ميبرو ييجا ديداد كه ع شنهاديسروش پ. ديپرس يز و حال بچه را م يسروش زنگ م ليبه موبا يفقط گاهگاه
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 بگم؟ يچ: با خنده گفتم م؟يكجا بر :گفت. دانستم وضعش خوب شده يم. دست و بالش بود يتو

 م؟يكجا بر يدوست دار. گهيخوب بگو د -

 .دونم ينم -

 هان؟ خوبه؟. ميشرق خوبه؟ تا حاال اون طرف نرفت -

به عنوان رد گم  يعني. ميما هم جزونقشه بود. كرد يداشت از من و بچه سواستفاده م نكهيغافل از ا. ساده هم باور كردم من

 ؟يشرق رو دوست دار يكجا: دوباره گفت. ميرفت يمبا او  ديكردن با

 .مشهد ميشه بر ياگه م. من تا حاال امام رضا نرفتم: خدا خواسته گفتم از

رو جمع كن روز  ليپس بار و بند. تو خالو منم چند ساله كه نرفتم يزد... يوا يا: و گفت ديرا بر هم كوب شيدست ها كف

 .ميفتياول راه ب

 ارم؟يپز هم ب پخت و ليوسا. باشه -

 .حرف ها نيا اليخ يب. يتو سفر غذا بپز ادياصال خوشم نم. نه بابا  -

 يهم حساب م نايس گريحاال د. سه تا تخم مرغ رنگ كردم. سه تا شمع روشن كردم ن،يهفت س يامسال تو. شد ليتحو سال

تعجب كرده . خودمان نيبا ماش يول. ميد شدمشه يراه. برد يدلم را م شيها يزبان ينيريتازه زبان باز كرده بود و با ش. شد

از سروش . اورديدلم طاقت ن. ميرو ينم مايچرا با هواپ م؟يبرو يبه سخت ديپس چرا با. ميندار يدانستم مشكل مال يم. بودم

 .ميرفت يم مايخوب با هواپ ن؟يچرا با ماش يراست: دميپرس

 .رفت يبا سخت ديمشهد با. يدون يمد ن: داد كه گفت يم يعقب جا يچمدان ها را در صندل داشت

 چرا؟ -

 .اونم دفعه اول. ثواب داره. ثواب داره خانوم -

 يحاال برا. بود يشد اعتقادات مذهب يكه سرش نم يزيتنها چ. اهلش نبود. حرف ها بزند نيخورد از ا يگروه خونش نم به

هوا خنك و خوب . ميراه افتاد. اش چقدر استدانستم عمق فاجعه  يدارد اما نم يدانستم علت خاص يم. رفت يمن منبر م

شهر . ميافتاد يكرد بعد هم راه م يم يباز يكم نايس. ميخورد يم يچا. ميشد يم ادهيداشت پ ينگه م ييجا يهر از گاه. بود
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 چيراه بود بدون ه سيهر جا پل. ميكرد يخودمان ثبت م يبا عكس گرفتن خاطره برا. ميرفت يم يدنيد يبه شهر جاها

گنبد . ميديكه مرقد مطهر امام هشتم بود رس ياصل ابانيتا به خ ميديدر شهر چرخ. ميديباالخهر رس. ميكرد يعبور م يلمشك

كردم  ياحساس م. نديب يكردم امام رضا فقط مرا م ياحساس م. ديلرز يبدنم به شدت م. شدند انيو گل دسته ها نما ييطال

 يخال ميسالم كردم و دل پرم را با اشك ها انهيبا زبان عام. ودم سالم بدهمبلد نب يحت. روم يبا قدرت م يبه قصر پادشاه

. بودم دهيغربت امام رضا را چش. انگار روحم در بدنم نبد. سبك شده بودم. داشتم يچه احساس خوب. چقدر خوب بود. كردم

 ارتيز ديشما بر: گفت. ميشد ادهيپ نايمن و س. حرم نگه داشت يسروش جلو. زار زدم يخودم و اقا حساب يبا دل گرفته برا

 .رميبگ يمن هم برم هتل جا. 

 :به ساعتش كرد و گفت ينگاه بعد

 !ها؟ يگم نش. جا منتظرت هستم نيهم ميو ن ازدهيمن ساعد . ساعت دهه -

 .خداحافظ. نه تو برو -

حوض  يفواره ها ؟يه و عظمتچه شكو. يچه جاه و جالل. را گرفتم و چشم به گنبد اقا به طرف حرم راه افتادم نايس دست

موقع شب  نيا. بود تيصحن پر از جمع. داد يروشن بود و اب را چند رنگ نشان م يرنگ يدر حوض چراغ ها. روشن بود

 .ديرس يچقدر شلوغ به نظر م

را  مياكفش ه. خورد يبه چشم م شتريب ينور چراغها ريگنبد و جلوه گل دسته ها ز ييبرق طال. ها همه جا روشن بودند چراغ

سنگ . بود نهيهمه جا غرق نر و ا. زد يقلبم به شدت م. ميقدم به داخل حرم و رواق ها گذاشت نايدادم و با س يبه كفشدار

 تيجمع. كرد يم رهيرا خ يا نندهيبزرگ و پهن كرم رنگ چشم هر ب يو فرش ها ديبروس يزوار را م يمرمر سبز پا يها

چقدر انسان احساس ! يچه كار خوب. كرد يكه زن ها را از مردها جدا م ييم تا جاشانه به شانه همه حركت كرد. زد يموج م

 يگوشه ا يهر كس. كردم گاهبه مردم ن. شد انياقا نما حيتا ضر ميرفت يبه همراه موج مردم م. كند يم يارامش و سبك

و گرما  تياز فشار جمع نايس. ردمام گذاشتم و سرم را خم ك نهيس يمردم دستم را رو يرويبه پ. مشغول درددل با اقا بود

نشستم و بغض چهارسال چنان رها  يگوشه ا. امد يم نييپا البيمثل س مياشك ها. شد سيباره صورتم خ كي. كرد يم هيگر

از هر شهر . بهشت بود يبو. كرد يسرمستم م يعطر محمد يبو. شدند يادا نم يكه كلمات به درست ديرزل يشد و چانه ام م
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چنان به . شده بود واريهم محو در و د نايس. گفتند يهمه به اقا اما رضا متوسل شده بودند و راز دل م. بودندامده  ياريو د

 .كرد يمچلچراغ ها چشم دوخته بود كه انگار بود و نبود مرا حس ن

خجالت  نكهيا بدون. دار شود حهيغرورم جر نكهيبدون ا. يستيبدون رودربا. اما رضا گفتم ميخواست به اقا يچه دلم م هر

 تياشكم به حد نها يدانه ها. به اقا گفتم ميتوانستم بگو يبه مادر نم يكه حت ييحرف ها. كنم يبخواهم ابرو دار ايبكشم و 

 .خانم التماس دعا: گفت يشد م ياز كنارم رد م يهر كس. درشت شده بود

 دياقا از خدا بخواه. دياقا شما رو به خدا كمكم كن :به اقا امام رضا گفتم. داشت تياهم ميبرا يو نه كس دميد يرا م يكس نه

 .به خدا خسته شدم. مرگم را برساند اينجاتم بدهد و 

. از اقا امام رضا را از گوشه دلم باخبر نكرده بودم ريغ يهم تلنبار شده بود و محرم يرو ميغصه ها. نداشت يتمام ميها حرف

با چشمان قرمز و پف . دلم را سبك كرد ايحرف زدن به اندازه تمام دن نيهم يول. نه دعا خواندن بلد بودم و نه قران خواندن

حرم هم . همه صفا را بگذارم و بروم نيامد ا يدلم نم. سروش منتظرمان بود. ميرفت يم ديبه ساعت كردم با يكرده نگاه

 .رنگ بود دياقا، فقط سف حيبود مانند ضر يدر راه برگشت در. خلوت تر شده بود

گوشه  يچند لحظه ا. تعجب كردم. در بسته بودند يبلند و كوتاه خود را به مشبك ها ين ها و بچه ها با طناب هادر ز پشت

 يم هيگر يبعض. مادران به خواب رفته بودند يپا يبچه ها كه طناب به گردنشان بود رو يبعض. و نگاهشان كردم ستادميا يا

جمع شده اند و  نجايا نهايچرا ا: دميپرس يكياز . دميكوب يرا به در م دستشان وزدند  يلب حرف م ريزن ها ز يبعض. كردند

 اند؟ دهيوضع خواب نيچرا با طناب و ا

 ؟يبيغر: كرد و گفت سيصورت زن را خ اشك

 .ام امدهيبله المان بودم و تا به حال اما رضا ن: گفتم

 .تو رو به جان پسرت من رو هم دعا كن. خوش به سعادتت -

. العالج دارند ضيهمه مر. بدهد شانيمانند تا امام رضا شفا يم نجايا. اند ضيهمه مر نهايا: ك كرد و ادامه دادرا پا ميها اشك

رو هم  نهايا. ده ياقا امام رضا م يبخواه يهر حاجت ،يچون دفعه اول هست كه اومد. از همه جا رونده هستند دعا كن دخترم

 .رنديدعا كن شفا بگ
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غصه ها را  نيبدتر. دمياغوشم فشردم و صورتش را بوس يتو شتريراب نايس. دلم گرفت. نگاه كردم و بمهوت به همه انها مات

 يخسته و خواب الود رو يمعصوم با صورت ها يبچه ها. فتديبچه ام ب يبه دست و پا يكردم اما حاضر نبودم خراش يقبول م

: دادش بلند شد دنميسروش با د. ازرد يدم دلم را ماما غصه مر. رفتم يبه طرف در خروج. بودند دهيمادرها دراز كش يپا

 . يبه ساعت كن يگاهين هي ديتو نبا. صد جور فكر كردم گفتم گم شده ؟ييمعلوم هست كجا

 .هوش و حالم جا نبود. گفت يم راست

 .از دستم در رفت. يگ يراست م: گفتم

اتاقمان . و مدرن بود زيتر و تم. بد نبود. تساديا يتله يكه جلو مياز حرم دور نشده بود اديز. و سوار شدم دميكش يبلند آه

قربان صدقه . زدم ياز همانجا با گنبد حرف م. شد يم انيگنبد نما. پنجره را كه باز كردم. امام رضا بود ييگنبد طال يروبه رو

زود هم  يليامد و خ فقط دوبار حرم ميكه در مشهد بود يسروش در چهار روز. كردم يدعا م هرفتم و در حق هم ياما رضا م

همه  يجا. ماندم يروز را كنار امام رضا م هيامدم و بق يغذا و استراحت به هتل م يفقط برا. كندم يمن دل نم يول. برگشت

چقدر  يوا. اقاجون، عمه مهاز يجا ز،يعز يجا در،پ يجا. گفت يم ميمامان كه از خاطرات مشهد رفتنش برا يجا. بود يخال

 يحت. كردم ارتيهمه ز ابتيبه ن. كند يانها را م يدلش هوا شتريشود ب يادم از همه دور م يوقت. ه بودتنگ شد شانيدلم برا

شود به  ازاگر اره كربال ب. بود كه باز هم مشهد و مكه بورد نيا شيتمام ارزو رزنيپ چارهيب. كردم ارتيقمر هم ز يبرا

. سروش سرحال بود. ميتهران شد يكردم و راه يام رضا خداحافظپر از غم و اندوه از ام يبا دل. هم برود نيپابوس اما حس

گاه  هيبعدا متوجه شدم كه شوهرم، تك. زد يكارش با تلفن حرف م يكردم برا يافتاد و من ساده فكر م يتلفن از دستش نم

او . ميدكور كارش بودما . خرش از پل بگذرد، ما را به مشهد برده نكهيا يكرده و برا خودش يمن و بچه را سپر بال م،يزندگ

 نيريامام رضا ش ارتيانقد ز ميبرا يول. مامورها متوجه نشوند، ما را همراه خود كرده بود نكهيا يمخدر قاچاق كرده بود و برا

 يم يداشتم قاش. بود كه سروش گفت عازم سفر است تهدو روز نگذش. را شست و با خورد برد زيبود كه خاطره اش همه چ

. ديدو يكرد و به طرفش م يرا رها م شيها يهمه اسباب باز ديد يتا او را م نايس. صدا كرد و سروش امدكه قفل در  دميكش

 يم شيداد و رها يم تيرضا نايس دن،ياورد و با صدبار بوس يشكالت درم كي بشياز هر ج. گذاشت يسروش هم كم نم

 .كرد
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 ششيتمام ر نيهم يبرا. خودش هم حس كرده بود. زد يبه تنش زار م شيلباس ها. مصرف مواد مخدر الغرش كرده بود

 كي شهيان روز برعكس هم. شد يما رد و بدل نم نيحرف ب يكلمه ا. كوتاه كرده بود يرا قارچ شيو موها ديتراش يرا م

 . ها يخوب سر خودت رو گرم كرد: ديسرم و پرس يراست امد باال

 .دنيرا شروع كرد به مال ميشانه هاو از پشت  زم؟يعز يخسته نشد: دوباره گفت. ندادم يجواب

 طرفا؟ نياز ا ؟يباز كار دار ه؟يچ: دميپرس

 .نه جون تو -

 زنه؟ يمن شور م يدلت برا ؟يپس چ -

 داره؟ يبيع -

 .يفتيپس ن ينه فقط از نگران -

 .ش هسترو يراديا هيباز  ميما بكن يهر كار. ومدهين ياصال به شما زنا خوب. بار ما كن چاريل يه. حاال نيبب -

 ؟يدار كاريبگو چ ينيسروش راست و حس: دميرا كنار گذاشتم و به طرفش چرخ قلم

 .يايخوام با من ب يم گهيسفر د هي. فهم زياخ قربون ادم چ -

 چرا من؟ -

 داره؟ ياشكال حيتفر. يجور نيهم -

 !ينز يما پرپر م يحاال برا. ينبود نايرمشتاق من و س ندقيتو ا يول. نه: كردم و گفتم فكر

 !ها ديكن يم يشاتيفرما. من دربست مخلص تو و اقازاده ام. بابا يا -

 .مييآ يما نم. نه سروش جان: و گفتم دميخند

 د، چرا؟: گشاد شد چشمانش

 .كار دارم يبعدم من كل. ميخوب خسته سفر مشهد -

 باشه؟. چشم يگ يتو هم م. ايگم ب يمن م. گور پدر كار -

 .اميبخواد  يدلم نم. زمينه عز -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  198

 .گور پدر تو و اون بچه. به جهنم. كه به فكر توام. خاك بر سر احمق من يا: دست زد به سرش با

 .و رفت ديو در را محكم به هم كوب ديرا بسرعت پوش شيها كفش

رتش بودم از مساف دواريام. در كار نبوده يارتيو ز حيبرده بودم كه در سفر مشهد مواد مخدر قاچاق كرده و گردش و تفر بو

 ينم. به دهانش مزه كرده بود ياما افسوس كه پول هنگفت قاچاق مواد مخدر بدجور. فتديدست بردارد و بدون ما كاش راه ن

 يبه ارمغان م يكه نابود يتاوان. بدهد يتاوان سخت ديكار ها با نيا يدانست كه برا ينم. رسد يدانست كه بار كج به مقصد نم

 نكهيمثل ا. شب پكر برگشت. زديداشتم نرفتنم برنامه اش را به هم بر ديكردم و ام شيهاكجا بود پوش شنوا؟ ر يول. اورد

را گرفت و با زبان كودكانه اش به  شيپاها د،يوبه طرفش د نايس. ديكش ياش را باال م ينيمدام ب. بود امدهين رشيمواد هم گ

 .ام كرد وانهيد. ريرو بگبچه  نيا ايب يكت: داد زد. حوصله او را هم نداشت يحت. خواست يبه م

كند كه چرا از سروش  يرا م ميو دست كوچكش موها هيگر ريزد ز. را بغل كردم نايس عيسر. قمر در عقرب بود اوضاع

 .ايب. به به . مامان نيبب: باز كردم و گفتم شيمشتم را جلو. مشت شكالت داشتم كيدر دستك . كردم شيجدا

تا وسط اتاق امده  شيپاها. كاناپه افتاده بود يحال رو يسروش ب. ردن كاغذ شكالتاش قطع شد و شروع كرد به باز ك هيگر

من فردا : بدون انكه به من نگاه كند گفت. كرد يم ينيگردنش سنگ يانگار سرش رو. داده بود هيكاناپه تك يبود و به پشت

 .برم ديبا يعني. رم سفر يم

 كجا؟: دميپرس

. دونم كجا رفته يتلفن زد و با من كار داشت، بگو نم ياگر كس. حواست را جمع كنفقط . ستين شتريچند روز ب. هيترك -

 شد؟ تيحال

 .انهيمخف نقدريهست كه ا يچه سفر: را به عالمت مثبت تكان دادم و ادامه دادم سرم

 .ور نيا ارميب ديجنس ها رو با. يسفر كار: گفت يحال يب با

 هست؟ يجنس چه. جنس ها : كردم و گفتم يزيام طنتيش خنده

 !نيكه رو به راهه، هار شد زتونيهمه چ ؟يكن يم نيج نيچرا س ؟يچ يعني: لحنم حرص خورد و گفت از

 .بس مه گهيد. تو رو ندارم يگندكار نيحوصله ا گهيمن د. يخودت: گفتم تيعصبان با
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 هات شروع شد؟ يباف اليباز خ. گند كدومه: زد داد

 هان؟ ؟يكن يقاچاق م يچ. كن اهيبرو خودت رو س -

 .خفه شو دهنت رو ببند -

 گم؟ يچرا، هان؟ چرا دروغ م -

 .كشم يبه خدا م. كشمت يجا م نيهم يزر بزن ياديز -

او هم . و دنبالم امد اورديدلش طاقت ن. بلند شدم و به اشپزخانه رفتم. دميترس. درنده شده بود وانيح نياش ع افهيق واقعا

 هان؟ ه؟يقاچاق چ: بود و گفت ستادهياپن ا يجلو. در اوردممن از كارش سر نكهياز ا. بود دهيترس

پس چرا . حرف بزن. با توام: ديدوباره پرس. كردم ياز حدم در اشپزخانه كار م شيب ييرويدادم و با سرعت و ن ينم جواب

 يزيچ! يگرت گفت يديد ؟يخفه خون گرفت

بگو تا  يدونياگه م.خوب بگو.كند هميو او توج ميز بگوكند تا با كيمرا تحر خواستيم.كه بو برده ام دانستيم.يبگ يندار

 .روشنت كنم

 يهم بكن ندفعهياگه ا.يكنيمواد مخدر قاچاق م.دونميراحت م التيخ:و گفتم دميكوب ييحرص ظرف در دستم را به ظرفشو با

 .دميلو م رميم

 .برميم ؟نفستوياريدر مادا !چطور پول خرج كردنش خوبه.يكثافت تو از من بدتر.يزبون در آورد ياديغلط ز-

 .سروش خوامينم نايبه چون س.خواميپول رو نم نيمن ا خواميبخدا نم:ام گرفت هيگر

 .دميباز به روت خند.باز بهت رو دادم.كنميم كاريمن چ ستيبتو مربوط ن-

مواد  انياقچاز قاچ شهيهم.دست بردار نايرو نكن جون س نكاريسروش تو رو خدا ا:گفتم هيگر يو تو كردميم هيهق گر هق

 رحميب توانستنديچقدر م.كشاندنديم يو نابود يستيكه انگل جامعه بودند و جوانان را به ن ييآدمها.مخدر متنفر بودم

كنان بطرفم  هيما گر دادياز داد و ب نايس.بودند يگريفنا شدن د هب يراض يآنقدر كه بخاطر پول و خوش گذران.باشند

بچه ام را بغل گرفتم و صورتش را شستم و به ارامش دعوتش .و به اتاقش رفت گفتيم راهيلب بد و ب ريسورش هم ز.ديدو

به او  ياشتهم د يدر تماس باش هر كار ريفقط با اردش.من رفتم:و گفت ديساك بسته اش را كش پيصبح سروش ز.كردم
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 .بگو

ما از .زديدلم شور م.باش نايس ؟مواظبيندار يكار.و رفتن سروش را نظاره كردم دميكش ميبه موها يدست.آلود بودم خواب

با  نكهيا يسر داد برا هيگر نايو طبق معمول س ديبوس يرا حساب نايس.داديم يبد يدلم گواه نباريا يول.ميدور بود يليهم خ

كرد و  يسروش خداحافظ.و باز شروع كرد به زدن من دميبود كش گرفتهرا كه لباس سروش را  شيدستها.سروش برود

 اي زدميهر چه زنگ م.تماس نگرفت گريساعت د 24بعد از  يول.با ما در تماس بود ليو با موبا زديفن مساعت تل 24تا .رفت

 هي ديزنگ بزن لميبه موبا ديداشت يخانم هر كار يكت:دو سه بار تماس گرفت و گفت رياردش.در دسترس نبود ايخاموش بود 

شد  ياگه خبر.و دنبال كاره دهيراحت رس التيخ:گفت نانيتشكر كردم و سراغ سروش را گرفتم با اطم!ها ديوقت تعارف نكن

 .زنميحتما به شما زنگ م

 .ممنون يليخ ديكنيلطف م-

 د؟يندار ريبا بنده حق يكار-

 .كرد يو خداحافظ.رينخ ديديزحمت كش يليخ-

و سركه  ريثل سدلم م.كرديمرا دست به سر م يبا دستپاچگ گرفتميتماس م ريهر بار با اردش.امديگذشت و سروش ن كهفتهي

 يتنقالت برا يو كل ينيريبا ش.به خانه مان آمد ريبعد از دو هفته اردش.فتديب يانگار قرار بود اتفاق وحشتناك.ديجوشيم

 ينيسنگ ميبه رو شينگاهها.آمد يخوشم نم رياصال از اردش يچرا ول دانمينم.او گرفته بود يعروسك بزرگ هم برا كي.نايس

رو به من .كرديم ينشانده بود و باز شيپا يرا رو نايس.تعارف كردم و نشستم يچا.ودحرف زدنش با عشوه ب.كرديم

 خوب حالتون خوبه؟:گفت

 اديب يهفته ا كيقرار بود .ديزنيم يحرف هيهر دفعه  ديگينم يزيممنون تو رو خدا از سروش چه خبر؟شما چرا بمن چ يليخ-

 .ديبا من روراست باش كنميخواهش متو رو خدا .ستيهم ن يخبر چياالن دو هفته شده و ه يول

 ...يول.حالش خوبه ؟البتهينگران نقدريپس چرا ا.ياز سروش ندار يخانم شما كه دلش خوش يكت:با لبخند گفت رياردش

پدر  يب خواستيبود كه دلم نم نايس ميتنها دلخوش يمن از سروش متنفر بودم ول گفتيراست م.حرفش تمام شود نگذاشتم

نداره باالخره زن و  يول:گفتم.ميكرديم يسقف زندگ كي ريفقط ز بهيش مدتها بود كه مثل دو غرمن و سرو.بزرگ شود
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 .همن يپدر بچه .منه يسروش مرد زندگ يول.شوهر دعوا دارن

 .و گذشت يهمه خانم نياز ا فياز شما ح فيبخدا ح-

 !ديخوب از سروش چه خبر؟نگفت:حرف را عوض كردم دوباره

 .نهيشيلرزش هم م يپا خورهيخربزه م يخوب هر كس.اصرار شما يبگم ول تمخواسينم ستين يمهم زيچ-

 .ديخوب تو رو خدا اصل مطلب رو بگ-

 يمخصوصا كس.وضع خرابه يليخ هيترك يول.ردش كنن يجور هيالبته بچه ها دنبال كارش هستن كه .هيگرفتنش مرز ترك-

 .لهيدر آوردنش كار حضرت ف گهيبره تو زندان د

 ؟ي؟چطوريك.خدا اي:صورتم دست زدم به با

 .شهيم يده رو هي.هم كارش سخت شده نيهم يبرا.با مواد گرفتنش-

مگه به خرجش .كارا عاقبت نداره نيا.چقدر گفتم چقدر گفتم نكن:دادميبودم و سرم را به عالمت ندامت تكان م يعصب

 .برس خدا تو به دادمون يا:را رو به آسمان گرفتم ميدستها...بود به گوش نياسي.رفت

 .بچه ها دنبال كارش هستن ديمطمئن باش.شهيآزاد م گهيبخدا چند وقت د:متاثر شد و گفت رياردش

خوب :حالم شد گفت يمتوجه خراب رياردش.سر نيسر به آن سر از آن سر به ا نياز ا رفتميدر اتاق راه م.و قرار نداشتم آرام

 ن؟يندار يبا اجازه من برم فعال كار

 .تا دم در بدرقه اش كردم و رفت.ممنون يلينه خ:گفتم.متوجه او نبودم اصال

 يفكر ديبا.هم نداشتم الير كي يحت.بود دهيپولم ته كش.تابستان بود يچله .از سروش نبود يخبر چيه.گذشت كماهي

 يختبه س ميروزها.دميپريتلفن از جا م ايزنگ در  يبا هر صدا.معلوم نبود زيچ چيه.ماندميسروش م ديبه ام دينبا.كردميم

اما به اجبار همه .طال ارزان شده بود.محرم بود.از سروش بشود يخبر هرا بفروشم تا باالخر ميگرفتم طالها ميتصم.گذشتيم

فكر  يگاه.زدميآخرش چه؟با خودم حرف م يول.ميهم سر كرد زييپا ليتا اوا.جور شد يريرا فروختم و مبلغ نسبتا چشمگ

 گفتنديم تيچرا كه در نها دميكشيپدرم كه خجالت م ياز خانواده .د دل نداشتمدر يكس را برا چيه.شده ام وانهيد كردميم

دوست از صد تا  كي بهيغر كي يگاه.كرده بود ديدشمن را سف يمامان هم كه رو.ستين ريخود كرده را تدب داديداد ب يا
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ازدواج  ديشا.آمد يصال دلم نما.مان را هم فروختم يو شمعدان عروس نهيمهر بود كه آ يروزها نيآخر.دلسوزتر است ليفام

و شمعدانم سمبل عشق  نهيآ يكارها را با من كرده بود ول نياز سروش نداشتم و او بدتر ينبود و هر چند كه دل خوش يموفق

بود كه دنبال  زيياواخر پا.ستيبردار ن يخرج خورد و خوراك و بچه شوخ يول.جمع شده بود ميگلو يبغض تو.بود ميو زندگ

راه  ابانهايدر خ نايرفتم از صبح با س.كرد توانيرا م كرشكه ف ييدر روزنامه ها در شركتها در كارخانه ها هر جا.گشتميكار م

 يبارانها.آزرد يم شتريباد دلم را ب يخشك و زوزه  يرنگ شهر برگها.ميگشتيو بعدازظهر خسته و هالك برم ميافتاد يم

ا در مصاحبه و آزمون ي.شدينم دايكار پ ميبرا ييجا چيه.خسته شده بودم.كرديام را غم بار تر م ييتنها رهيت يبا ابرها يزييپا

متساصل مانده بودم و تمام .شدياز من جدا نم يهم آنقدر وابسته ام بود كه لحظه ا نايس.كردنديبا بچه قبولم نم ايو  شدميرد م

را  ميها ابرو تيموقع نيدر بدتر شهيكه هم ييخدا.مرا تنها نگذاشته بود طيكه در همه لحظات و شرا ييخدا.توكلم بخدا بود

 .است و به من و بچه كوچكم رحم خواهد كرد اورميو  اريهم  نباريمطمئن بودم ا.بودحفظ كرده 

بر بدنم  يبه پارك رفتم و آنقدر خستگ نايبه اصرار س.پارك بود شيروبرو.ميآمد رونيب ياز شركت ديناام يروز بعدازظهر

جوان خسته  ريپ.داشت يهر كس حال.كردميبه مردم نگاه م.ولو شدم مكتهاياز ن يكي يخواسته رو عارض شده بود كه از خدا

 كرديرا بازگو م شانيها هرهداغ احساسات همه و همه چ يشكست خورده عصبان

چه ها تنها ب.كرديرا جابجا م نيزم يرو ختهيخشك ر يو برگها ديوزيم يباد تند يهر از گاه.بود يبرهنه و هوا ابر درختان

كاش  يا كردميو ارزو م خوردميبه آنها حسرت م.شديو خنده شان آزادانه از دل كودكانه شان بلند م غيج يبودند كه صدا

سخت .دميدويو م دميخنديدرد و مشكالت م يكاش فارغ از همه  يا.بود و بس يكاش تنها مشغله ام باز يا.هنوز بچه بودم

كودكان خردسال در سر  دنيبا د يگاه.كردميفكر م دستانيو ته ازمندانيچقدر آن روزها به ن.واقعا سخت است.است

 نكهيا.يندار سفرهدر  يشب نان يبدان نكهيا.كنديفرق م يليدرد را حس كردن با درك كردن خ.ديتركيچهارراه ها بغضم م

 شيبرا يبخواهد و نتوان يزيبچه ات چ نكهيا.ينياو بنش يبه تماشا ديبا زيچيبچه ات گرسنه است و تو دست بسته و ب يبدان

آن را از  ونيزيدر تلو يزيچ دنيبا د نايس يگاه.كرديم شتريب ميدرد را برا ونيزيتلو غاتيموز ساده تبل كيولو .يكن هيته

روز ماه دارند  نيخود را تا آخر يالهايكه حساب ر ييآنها يول.كردميم هيته شيبرا يبراحت مو منه كرديمن طلب م

با دل كودكان آنها چه  كنديم جيرستورانها كه تا دهها متر همه را گ يغذاها يدهد؟بويم يرا چه كس آنها يبچه ها ؟جوابيچ
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 يبا صدا.تنفر داشتم زياز همه چ.برديدل را م نيتريپشت و يشب چله كه داخل سبدها ليها نوبرانه انواع آج وهيكند؟ميم

راه  يدر آوردم و دستش را در دستم گرفتم و طرف آبخور مفيرا از ك وانميل.به خودم آمدم.مامان خواميكه گفت اب م نايس

 .رفت يباز ليو بطرف وسا ديدو.شدم ريس:چند لب خورد و گفت.را پر كردم لب دهانش گرفتم وانيل.ميافتاد

به تن كرده  يبلند يبه سر داشت و باران يكاله پشم.هم كنارم نشسته بود يرمرديپ نبارياما ا.نشستم ميسرجا دوباره

پاشو :بطرفم آمد و دستم را گرفت نايباز س.خواننديگذاشته بود و روزنامه را م شيپا يشده اش را رو يكنده كار يصاع.بود

 برو.اميب تونمينم.گهيد يباز هي رونه مامان ب:و منهم گفتم.خواميپاشو من تاب م

 ه؟ياسمت چ يه پسر خوببه به چ:متمركز كرد و گفت نايمن و س يسر از روزنامه برداشت و نگاهش را رو رمرديپ

 ه؟ياسمت چ ينگفت:دوباره گفت رمرديپ.او بود ينگاهش به عصا.ستاديا رمرديپ يدستم را رها كرد و جلو نايس

چرا .مال آقاست نينه نه ا:دميبرداشتم و عصا را از دستش كش زيبطرفش خ.كوچكش را دراز كرد و عصا را برداشت دست

 ؟يدست زد

 .پسرم ايمن خودم گفتم كه برداره ب.ديشد يعصبان يخوديخانم شما ب.بابا ايب:زود گفت درمريپ.اش بلند شد هيگر نايس

 يبا دست مرا زد و من هر كار نايس.ديگوش ند نيحرف ا نيبه ا.كنميخواهش م.نه حاج اقا:گفتم يخجالت و شرمندگ با

 .گرفتيآرام نم كردميم

 .دييبفرما:گرفت نايس يدر آورد و جلو يشكالت بشياز ج رمرديپ

 .دست شما درد نكنه-

 !هيآقا پسر چ نياسم ا ميديخوب آخر ما نفهم:ديپرس رمرديپ.ساكت شد و شكالت را گرفت و شروع كرد به باز كردن نايس

 .حاج آقا نايس:لبخند گفتم با

 تو؟ ايبابات مرده  نايآقا س.يبه به چه اسم قشنگ-

 .بابا رفته:با زبان كودكانه اش گفت نايس

 ن؟يحاال كدوم مرد اديخوب امشب م-

 .ادينه نم:دوباره گفت نايس
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بر  يشده؟از دست من كمك يخانم طور:هول شد و گفت چارهيب رمرديپ.كرد سيصورتم را خ ياشك رو كدفعهي

 .دينكن اد؟تعارفيم

 .حاج آقا شونميخسته و پر يليبخدا خ.دينه شما ببخش:را پاك كردم و گفتم صورتم

 ...نكنه با شوهرت يدار يسرحال نيبچه به ا يچرا بابا؟جوون-

 .ارميبخدا سرتون رو درد م.شوهرم مرد نبود:را با تاسف تكان دادم و گفتم سرم

 .ميخوريجرز م يوگرنه به درد ال ميبداد هم برس دينه بابا بگو ما مردم با-

من هم .كرديم خواستيدلش م يرهر كا.گميشوهرم رو م.بود يبند و بار يب ياز خانواده :انداختم و ادامه دادم نييرا پا سرم

 .افتاده زندون گنيو حاال هم م هيرفت ترك.اوامرش عيو مط زشيشده بودم كن

 .ال اله اال اهللا داديداد ب يا-

 .دنيجا با بچه بهم كار نم چيه.دنبال كارم كماههي-

 نكردن؟ يكمك ؟اونايپدر و مادرت چ-

 !رفتم دو تا برگردم يكي!دقشون ي نهيا ؟بشميبرم اونجا كه چ.آلمان هستن-

 ...؟اونايپدر و مادر شوهرت چ-

 .زد بشانيما از هم طالق گرفتن و بعد هم هر كدوم غ يبعد از عروس كماهي.بده رتانيخدا خ:گفتم.حرفش تمام شود نگذاشتم

 ؟بايدبل يچه كار:گفت.ديكشيآن دست م يها يكنده كار يكوچكش رو يبا انگشتها نايرا قائم نگه داشته بود و س شيعصا

باشه  يهر كار ستيمهم ن ميبرا يول.رشته ام بوده.كشميم ينقاش يتابلوها.ستميبلد ن يكار فن:و گفتم كردميم يباز فميبند ك

 .كنميم

با تعجب به صورتش نگاه .خوب منهم كارخونه دارم و هم شركت.صبر كرد ديبا.گهيروزگاره د يعجب باز:گفت رمرديپ

 .معصوم يبچه  نياونم با ا.شما بهتر باشه يشركت برا يكنم تو فكر يول:چشم به دهانش دوختم.كردم

 د؟يمن كار دار يبرا يعنين؟يگيتو رو خدا راست م:گفتم.نقش بست ميلبها يچشمم حلقه زد و لبخند برو يدر كاسه  اشك

آه .محتاج بشممن به شما  ديشا.فردا نوبت شماست كنميامروز من به شما كمك م.گرنديكدي يآدم اعضا يبله باالخره بن-
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 از خدا غافل نشو.كنهيخدا همه جا كمك م.نوبت به نوبت.نطورهيهم شهيهم:و گفت ديكش يبلند

 .شما رو هم خدا فرستاد.توكلم نبود چكسياز اون به ه ريبخدا حاج آقا غ:را پاك كردم و گفتم صورتم

امشب .پسرمه.بگو منو حاج طاهر فرستاده.نك دايرو پ يونسيبه اسم  يقد بلند و مو مشك يو پسر ينشون نيفردا برو به ا-

 .برات جور كنه يكه فردا انشاهللا كار دميبهش خبر م

از .ديباريصالبت از صورتش م.مثل حاج صادق با جذبه و مهربان بود.شباهت به پدربزرگم نبود يب.را گرفتم و راه افتادم ينشان

نكند .رفتيدلم هزار راه م.تا صبح خوابم نرفت.دادميجام مبا جان و دل ان گفتيم نايهر چه س.پا بند نبودم يرو يخوشحال

را  نايصبح شد و با شور و شوق فراوان س رفت؟باالخرهيچرا ساعت جلو نم!باشد وغنكند در!دمينكند خواب د!سركار باشم

كه انتظار ما  ياساختمان چند طبقه .بود قيدق ينشان.گرفته بودم رمردياش را از پ يشدم كه نشان يمحل يحاضر كردم و روانه 

كل  ريپشت در اتاقش نوشته بود مد.رفتم الدو طبقه با.را گرفتم يونسي يسراغ آقا.بسم اهللا گفتم و داخل شدم.ديكشيرا م

كوچك او با داخل  يرا گرفتم و با گامها نايدست س.به داخل دعوتم كرد يونسي يخبر ورودم را داد و اقا فونيبا آ يمنش

 هالبت.بود زيم يكه رو ميگل و از همه مهمتر چند شاخه گل مر يگلدانها.يدود يها شهيش.انداخت يمهد هيريخ اديمرا ب.رفتم

 يآقا شيپ.يينجايا.خودم گفتم خجالت بكش فشارد؟بايرا م ميچرا بغض گلو ديپر كش گريد ييدلم بجا.بودند يمصنوع

 يزيبود و چ نييسرش پا.سالم كردم.رفتم يونسي يآقا زيرا به دندان باال گرفته بودم و بطرف م نمييلب پا.كار يبرا.يونسي

 .گذاشتم ميپا يهم رو ار ناينشستم و س.دينيبنش دييبفرما:گفت.نوشتيم

 د؟ينسب هست يشما خانم تهران:گذاشت و گفت زيم يبعد قلمش را رو هيثان چند

 ...بله حاج آقا:گفتم

 چقدره؟ التتونيتحص.دييآ يامروز مبله بله حاج اقا بمن گفتند شما :نگفته بودم كه ادامه داد هنوز

 .دميكاملش رو د يهم دوره  كيگراف.دارم پلميد-

 ادداشتيها رو  يو كپ ديسندها رو وارد دفتر كن.ديمشغول به كار بش يخوبه شما از امروز در قسمت حسابدار-

 ».دير بداگر سخت بود حتما به خب.دينكن يستيباز هم رو در با.مشكل باشه اديفكر نكنم ز.نيهم.ديكن

 ».دم يمن انجام م دييشما بفرما يهر كار.ستي،اصال سخت ن نه،نه«
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 ».كنم يكه هم اتاق و هم همكار ها رو بهتون معرف ميبر دييپس بفرما.خدا ديبه ام «

آداب بود  يمباد.است ياز سر و وضعش معلوم بود كه آدم متمول.قد بلند و خوش لباس.شدم و پشت سرش راه افتادم بلند

 يم تيادب را رعا تيصحبت،نها نياحترامم كرد و در ح اريشناخت بس يمرا نم نكهيبا ا.بود ميبرا يخوب يدلگرم نيوهم

حقوقم .راحت شد الميبابت خ نيگرم گرفتند و از ا نايبا س يو حساب انهردو مسن و مهرب.خانم و اقا بودند كيهمكارم .كرد

خرجمان محدود و به اندازه دخلمان .توانستم خرج كنم يلبته مثل گذشته نما.داد يرا م نايمن و س ياما كفاف زندگ.نبود اديز

 .نكنم ازو آن در نيا شيكنم و دستم را پ دايپ ياستكه توانستم كار يشكرش باق يباز جا يول.بود

چه ب كيشدن،آن هم با  دارياست ب كيزود كه هوا هنوز تار حيدر برف و بوران رفتن،ص.اش گذشت يبا تمام سخت زمستان

خم شده  يبار مشكالت زندگ ريواقعا ز.دو سالش تمام شد نايس.سخت است يليكند،خ يرا ول نم رنشيكوچك كه خواب ش

را در خانه  يتوانستم استراحت كنم و چند روز يچون م.بود التيام تعط يشد خسته بودم،آنقدر كه تنها دلخوش ديع.بودم

توانست  يفقط سروش م.ديبدنم لرز.خانه مان به صدا در امد بود كه در كمال تعجب زنگ نيروز اول فرورد.بمانم

را  فونيا.كرده بود خي ميدست و پا.پس حتما سروش است.داد يزد و خبر م يهم قبل از آمدن تلفن م رياردش.باشد

 يمرتب مرا بغل كردم و  نايو س دميكش غياز ذوق ج.گرم پدر و مادرم بود يصدا.شه يمن باورم نم يخدا يوا»ه؟يك«:رداشتمب

را در آغوش  گريكدي.به نظرم شكسته تر شده بودند..ستادميدر را باز كردم و به انتظار ا.بچه هاج و واج مانده بود.دمشيبوس

 يغربتم م يرا پا ميدانستند و همه اشكها ينم يزيمن چ ي نهيآنها از درد س.ستميسالها گر نيبه اندازه تمام ا ميگرفت

خانه اقا  ميهمه جا رفت.كار به مسافرت رفته  يسرتغ سروش را گرفتند گفتم برا.را داشتم ديع نيباتريآن سال ز.گذاشتند

پدرم از صبح تا شب با .و برگشت فتنوك پا ر كيمادرم هم .نياز خانه مامان مه ريجا غ م،همهيجون،خونه عمه ملوك،نس

عمه مهناز  زدهميشب س..گشتند يبر م متيقگران  ياسباب باز كيبرد و با  يم ابانيهر روز او را به خ.مشغول بود نايس

را در  ناياقا جون س.خوشحال و سرحال بود زيعز.ميهمه دور هم جمع شده بود.بود يبدر زدهيچه س.تلفن زد و دعوتمان كرد

هر دو  ميشد يغافل م.هم نامزد كرده بود هيو هان ديپرس يگفت،عمه ملوك از سروش م ياز شوهرش م مينس.برد يباغ راه م

 .شدند يباغ گم و گور مدر 

خوردن،ماست،دوغ خالصه  يبا قاالپلو با گوشت،خورشت فسنجان ،آلبالوپلو،سبز.پهن كردند وانيا يسفره را رو ظهر
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سبزه ها را  زيعز.نيبودند و بعد هم كاهو و سكنجب ليبعد از ظهرم همه مشغول خوردن آج.ميديو خند ميو گفت ميخورد

چقدر خوش گذشت انگار در خواب .كردم و گره زدم تين ممن ه»كنه وگره بزنه تينداره، ييآورد و گفت هر كس آرزو

 يشر شر آب حوضها،همه قلبم را ارامش م ينم خاك،صدا يچمن تازه،بو يبو.را باد از خاطرم برده بود زيانگار همه چ.بودم

 .دادند

 رانيو به ا ميرا بكن ماننيقرار است كارها«:گفت يپدر م.شكسته به آلمان برگشتند يبودكه پدر و مادرم با قلب نيفرورد مهين

 ».توانم تحمل كنم يتو را نم يدور مييايب

ام عادت كرده  يبه روال زندگ گريد.نبود ياز سروش خبر ياش گذشت و تابستان هم به دنبالش،ول ييبايبا همه ز بهار

بچه  يپدر بزرگ شود؟چرا همه  يب ديچرابا.سوخت يم نايس يتنها دلم برا.كرد ينم يفرق ميبود و نبودش برا گريد.بودم

و آن عمو  نياو مرده است؟پسرم چقدر به ا يلفظ بابا برا رد؟چرايگ يمن دست مرا م ينايو س رنديگ يدست پدرشان را م

من سوخته .پسرش يبود و نه پدر برا يسروش نه مرد زندگ.خواست،فقط بابا يبابا م ايدن يهم مثل همه،بچه ها د؟اويبگو

 .كشدب دكيرا  يپدر يعمر ب كيهم بسوزد و  نايحاضر نبودم س يام به خاكستر نشسته بود ول يزندگ بودم و

را حمام كرده بودم و داشتم لباس  نايغروب بود س كينزد.ديبار يم يباران تند.رفت يم يبود هوا رو به سرد زييپا لياوا

تعجب كردم و بلند شدم و به پشت .ديكوب يبه ان مداشت با دست  يكس.بلند شد يدر ورود يصدا.كردم يرا تنش م شيها

 يجواب.خودم هياز سا يز،حتياز همه چ.دميترس يتنها بودم و م نز كي»ه؟يك«:گفتم:گوشم را به در گذاشتم.در رفتم

مانجا از ه.در بلند شد يهنوز دو قدم برنداشته بودم كه باز صدا. نايبرگشتم به طرف س.امدين يباز جواب دميدوباره پرس.امدين

 »؟يد يجواب نم ه؟چرايك«:داد زدم

 ».باز كن منم«:بود يفيضع يصدا

دررا تا  دنشيبه محض د.خودش بود.دميو سرك كش ستادميدر ا ياول ال.در را باز كردم.سروش بود يصدا.ديلرز يم ميپاها

 »تو ايسالم ب«:انتها باز كردم و با چشمان از حدقه در آمده گفتم

 يليبلند شده بود،خ ششير.چرك بود شيلباسها.داد ينم و عرق م يبو.آب بود سيخ شير تا پااز س.كرد و داخل شد سالم

نگاهش كرد و به  هيچند ثان.ستاديبلند شد و ا نايس.رفت نايبدون توجه به من به طرف س.سرش بود يرو يكاله بافتن كيبلند،
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پسرش  يكه دلش برا يپدر ياو كه نه برا يسوخت،برا شيدلم برا.سروش باز مانده بود يدستها.ديسرعت به طرف من دو

كنارش  رتيبا ح.مبل ولو شد يرو.الغر و زرد شده بود.بود دهيرا از ته تراش شيموها.ديكالهش را از سرش كش.تنگ شده

 »تموم شد؟ ؟يخوب«:را ورنداز كردم و گفتم شياز سر تا پا.نشستم

با دو دست گردنم را محكم گرفته بود و  نايس.نديب يست خانه را مبار ا نيانگار اول.كرد يرا نگاه م واريبود و در و د ساكت

 »؟يچقدر الغر شد«:ديسروش تازه مرا د.نديبنش ميپا يحاضر نبود رو يحت

 »!يتو كه بدتر ياز خودت خبر ندار«:و گفتم دميخند

 »داغونم ،داغون«:دو دستش گرفت و گفت انيرا م سرش

 .گذاشتم يكف دستش م يحتما پول دمشيد يم ابانياگر در خ.بود،شكسته بود خسته

 ».يبخور گرم ش«:گذاشتم شياوردم و جلو يفنجان چا كي شيبرا عيسر

 .را در آورد و به حمام رفت شيلباسها».اريب ينه،اول بم حموم بعد برام چا«:شد بلند

 ديكش يساعت يكي.ده بودمتازه به نبودش عادت كر.شناختمش ياصال نم.نداشتم ياحساس راحت.شده بود بهيدانم چرا غر ينم

 »؟يكن يچه خبر؟ چه م«:گفت.ختمير يدوباره چا.بود دهيرا تراش ششير.مبل نشست يبا حوله رو.و از حمام امد

 »و كار ،كاريچيه«:را باال انداختم و گفتم ميها شانه

 »بدون ما خوب بود؟ يزندگ«

 »؟يتو چطور«:و گفتم دميخند

 ».يم،اسارت بود،نه زندگنداشت يمن كه زندگ«:ديبه سرش كش يدست

 »؟يشد آزاد«

سرش را جلو آورد و آهسته ».يآزادم بش نكهيبه ا ،چهينيب يخوابشم اونجا نم.دلت خوشه!آزاد«:گفت.تمسخر ياز رو ديخند

 ».فرار كردم،فرار«:گفت

همه  نيبه ا.بفرما.كارها تاوان داه نيگفتم ا يديخواهت بودم،د ريخ يديگفتم،د ينم راهيمن ب يديرو شكر حاال د خوب،خدا

 ».هيشكرش باق يبازم جا.يسال از عمرت را تلف كرد كي.يكه اونموقع كر بود فيح يد؟وليارز يم بتيمص
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سروش .الل شده بود ميبهتر بگو.سروش ساكت شده بود.خواباندمش شيبلند شدم و سرجا.در بغلم خوابش رفته بود نايس

 »؟ير يسركار م«:ديفقط پرس.حرف دارد ايدن كيدانستم كه  يه مك يدر حال.داد يفقط گوش م.زد يبلبل زبان حرف نم

 ».شركت مشغولم هيتو  آره«

 »دن؟ يم چقدر«

 »تومن 150«

 ».تومن 150فقط «:و گفت ديخن

 ».ونيليم كيآره نه پس،«:حرص گفتم با

 »؟يكن يم يزندگ يتومن دار 150تو با  يعني«

شب و .مردم و زنده شدم!پول در آوردن را حته  ايول علف خرسه پ يفكر كرد.هم حسابش رو دارم الير هيمجبورم، بله

كار كردن  يفهم يتو اصال م.هم مرد باشم و هم زن.سركار برم كار خونه رو بكنم.با بچه سر كار برم ديبا.شده يكيروزم 

 »؟يچ يعني

انداخته  نييوش سرش را پاسر.داد ياشك امانم نم.ديلرز يچان ام م.حرفم رو بزنم هينتوانستم بق گريد.ام گرفت هيگر

صبح سروش .ميزد يو حرف م ميبود داريشب ب مهيتا ن.سالم كم نبود كيبغض .دلم پر بود.نه ها گفت ونه ،نه.نگفت چيه.بود

 »؟يرو برد نايچرا س«:اعتراض كرد.بعد از ظهز كه برگشتم هنوز در خانه بود.به شركت رفتم نايخواب بود كه با س

 ».راه نندازه ونيگفتم ش.كردههنوز به تو عادت ن خوب«

 »!من لولوام ا،پس«

كپ .ديترس يكه بچه از تو م يديد شبي؟ديدار ياز لجاجت بر م يآخه تو ك.شروع كن ،بعديبگذار برس.رو خدا بس كن تو«

 ».كرد يهم كه نبودم بچه سكته م د،منيد ياگه صبح تو رو م.كرده بود

 ».يه كه ازمن جداش كنخام اليخ.پسره منه نايبدون،س يول.خانم باشه«

 ».ستيباور كن عقلت سر جاش ن وونهيد«

 .و رفت ديلباس پوش».نيفقط تو خانوادت عاقل.آره«حرص گفت با
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 يشام مفصل.كرد يفرار هم نم يرفت ول يهنوز بغلش نم.به وجود سروش عادت كرد شتريب نايس.دميبه خانه كش يدست

 .ميو به گپ زدن مشغول شد ميو خوردشام ر.سرحال بود.درست كردم و به انتظارش ماندم

 »؟يكار كن يچ ييخوا يم خوب،سروش،حاال«

 ».جا شروع كنم هياز  ديخوب با يول.المروتا همه رو گرفتن.ام دود شد رفت هوا هيكه سرما فعال«

 »بازم؟«

 ».و كفشه فيتو بازار تو كار ك.كار كنم ريخوام با اردش يم!بابا نه«

 ».از ما گفتن.كارا نرو نيدنبال ا گهيفقط د.بوده گذشته يهر چ.يبچسب به كار و زندگتو رو خدا «:گفتم متيمال با

 ».ينيب يحاال م.كار كنم يدفعه بلدم چ نيا«:گفت.فكر بود در

هر .من كارم را رها نكردم ياصرار داشت كه سركار نروم،ول.مثال مشغول كار بود.آمد يرت و بعد از ظهر م يروز صبح م هر

كه سروش دوباره  ديماه نكش كي.وضعمان رو بهراه تر شده بود.سه ساله شد نايس.عادت كرده بودم يد ولچند كه سخت بو

دائم .كرد يخودش را خفه م يرفت و از دختر باز يم يپارت.خورد يممشروب .ديكش يم شيباز حش.برگشت سر خانه اولش

 »هستند؟ يميسل يآقا«:گفتند يرا بر داشتم با وقاحت م يكه من گوش يزمان يخورد و حت يتلفن زنگ م

 ».ها يفكر بد نكن.ميهمكار هست«:گفت يزد و بعد هم م ينشست و حرف م يمن م يهم جلو سروش

 يمن هم برا.گرفتم يشدنم اتش م رياز تحق.را نداشتم يكي نيتحمل ا.ديجوش يم ميخود از سر تا پا يخونم را م خون

 نكهياز ا.بود و من هم به اشتباه برخورده بودم ييزنها نيچن اقتشيل.اشتمند شيبرا يهرزه ها بودم و فرق نيازا يكيسروش 

از محل كارم به خانه ام  يدو بار،وقت يكي يهفته ا.آورد يرا به خانه م خترهادانستم د يم.رفتم خوشحال تر بود يمن سركار م

 يم دايپ گريرنگ د يبرسم،موها يتو اي.داد يم يگريعطر د يبالشم،بو يمثال رو.ميد يامدم اثار برجا مانده اش را م يم

سخت است  يليخ.بود يباق شانيرواز آنها اثر رژلب  يكه بعض شيتو گاريبود و چند ته س زيم يرو يگاريس ريز يگاه.شد

رود؟من  يم نهايكردمكه اخر چرا سروش دنبال ا يوقتها با خودم فكر م يگاه.بر پا بود يدر دلم اشوب.يو بگذر ينيرا بب نهايا

به  تيدهد؟ و در نها يم حيپس چرا آنها را به من ترج!نداشتند يزيكم نداشتم و آنها هم جز ظاهر چ يزيچ ييبايدر زكه 

شوهرم و امثال او عادت به .زدم يخودم را به تجاهل م.زدم يخودم را گول م.بودم دهيكه بارها رس دميرس يم يا جهينت
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 اتياز ماد يزيچ شانياست كه بچه ها نيداشت ا تيكه اهم يزياو تنها چدر خانواده امثال .بود نيكارشان ا.داشتند يهرزگ

 .ندارد يبكنند از نظر آنها مشكل ياست و هر كار يبيآنها،پول تو ج يفقط درد بچه ها.كم نداشته باشند

 ميكرد و برا يم طنتيبزرگ شده بود و ش نايس.مشغول بودند ديع ديمردم با وجود برف و باران و به خر.بود ديماه به ع كي

آنقدر همه او را دوست داشتند و به .رفت يساختمان م يكرده بود و به همه جا دايجرات پ.شركت مشكل ساز شده بود يتو

 .زدند يكرد و آنها هم به خاطر من دم نم يم تيهمه را اذ.شده بود يستيرو دربا ياو محبت كرده بودند كه با همه ب

بار دوم  ياما برا.امي يبه سركار نم گهيبه حاج آقا بگم كه د ديكار نروم و بعد از ع فكر بودم كه به سر نيدر ا شيو ب كم

كردم خداوند  ياحساس م.ته دلم خوشحال بود.اصفهان با مواد گرفته بودند كيران،نزديداخل ا نباريالبته ا.سروش را گرفتند

 .به تهران منتقل شد و به زندان افتاد.عملش برساندش يخواهد به سزا يم

 يشاد دنيتحمل د.من درد آور بود يكه لبخند را به لب همه آورد،برا يبهار.بود تيغربتش به حد نها نباريا يول.بهار امد باز

 يرا گرفته بودند و با همسرشان م گرشانيد يكه بچه به بغل داشتند و دست بچه ها ييمردها دنيد.را نداشتم گرانيد

ها  ابانيكس با من همدرد نبود؟امثال سروش در خ چيداد؟چرا ه ينم يتسل اركس م چيچرا ه.كرد يبغضم را باز م.رفتند

با سرعت باال  يوقت اي.دانستم كه مست هستند يشد،م يم دهيشن لومتريك كيتا  نشانيضبط ماش يصدا يوقت گريد.بودند اديز

 نيدست در دست ا.دنخور يكه گول انها را م يدختران چارهيداغ است و ب شانيكه كله ها دميفهم يرفتند م يم

آرزو كردم كه باز پدر و .سال گذشته را مرور كردم ديخاطرات ع.سپارند يعاشقانه م يواژها يجانورها،گوششان را برا

 .قطع شد دميدادند،رشته ام يبه المان تلفن كردم وآنها جواب منف ياما وقت.نديايمادرم ب

 »روش چه خبر؟از س«:دميپرس.به خانه مان آمد ريبود كه اردش بهشتيارد

 ».اورده ياريبدجور بدب ستين بد«

 ».ريبودم اقا اردش يروز نيمن منتظر چن.بكشه كمه يآدم احمق،هر چ«:و گفتم دميخند

 ».پدره نايس يباشه برا يبالخره هر چ«:كه نسبتا از دل پر خون من با خبر بودگفت رياردش

را برداشت و  يدست شيپ يتو اريخ.داشت ازيد بچه من به او نهر چه بو.گفت يراست م.آه از نهادم برآمد.به هدف خورد ريت

 ».ميپول جور كن ديسروش با يآزاد يبرا«:كند گفت يكه پوست م يدر حال
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 »بله،پول«:قبل گفت يبا همن خونسرد.اريبود و سرگرم پوست كندن خ نييسرش پا»!پول«:تعجب گفتم با

 ».ندارم يكه پول من«

 ».ميجور كن ديبا يدونم ول يم« :زد و با دهان پر گفت رايبه خ يگاز»....يدونم ول يم«

 »كجا؟ ؟ازيچطور«

 كيو بعد  ديجو يخوب م.خواست خفه اش بكنم يدلم م.كرد ياعصابم را خرد م نيخونسرد بود و هم.كرد يمكث م يليخ

 .زد يكلمه حرف م

 ».شه يراحت جور م يليخ«

 ».ميخونه رو بفروش«:مزه كرد و گفتمزه .رود يطفره م دميفهم يم.كردم يساكت نگاهش م من

 »!خونه؟محاله«:داد گفتم با

اگه هم شما . رونيب اديم گهيدو، سه ماه د م،يرو بد مهياگه جر. داره ازيپول ن نيها، شوهرتون به ا ديكن يم يشاتيچه فرما -

 .كه فاتحه دينش يراض

 شه؟ يم يما چ فيتكل ميفروخت خوب اگر: دميپرس. مانده بودم يدو راه نيب. ختيبه هم ر يحساب فكرم

تا  ميخونه رو بفروش ديحاال فعال با. ميكن يرهن م ييجا هي. ديمون يكه نم نيبابا، رو زم يا: كرد و گفت يزيتمسخر ام خنده

 .بهد

 .ديبه من تلفن بزن ديخوب پس اگه فكر كرد: و گفت ديرا به هم مال شيكف دست ها. بلند شد رياردش

 .شه يم يچ نميباشه تا بب -

 د؟يد يم ياجازه مرخص -

 .كنم يخواهش م -

 .رفت و

گرفتم و بعد مشخصات خانه را  متيبه بنگاه محل رفتم، ق. نبود يگريراه د يعني. نداشت يا دهيفا. روز فكر كردم  چند

 يم. رفته بود به باد زمانيهمه . كردم يرا نگاه م مينشستم و به تاراج رفتن داشته ها يم ديبا. بود يلحظات بحران. دادم
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به . رفتند يامدند و م يها م يمشتر. ميارامشامان بود از دست داد هيرا كه ما يزيچ هاتن. برد يپول باد اورده را باد م نديگو

. خواتس تركش كنم يخانه ام ار دوست داشتم واقعا دلم نم. نپسندد يكردم كس يدل دل م. دنديكش يهمه جا سرك م

 يول. نداددم فيهم تخف الير كيگفت  رياردش يچانه زدند، ول متيبر سر ق يكم. ب شدندطال يباالخره زن و مرد مسن

 يكردمو اشك م يرا كارتن م ليوسا. دست تنها بودم. ميماه مهلت گرفت كيما . خانه فروخته شد. ها تن دادند چارهيب

من  يطفل معصوم از حركات عصب. دميپر يم نايمرتب به س. شده بودم ريبهانه گ. انگار غم عالم بر دلم نشسته بود. ختمير

در  ايافتاد  ياز دستش م ايزدم كه بچه  يچنان داد م يكوچك زيسر هر چ. چقدر در ان روزها كتكش زدم. ندما يهاج و واج م

 يول. ميسروش را پس بده يتاوان كارها نايخواست من و س يدلم نم. گناه يزبان نفهم بود و ب. كرد يم سيجا خودش را خ

زن  كيبه اندازه . ميو خاكستر هم شد ميسوخت. سوختند يبا هم م ديانگار تر و خشك با. داشت يگريد ينوشت بازسر

. كه كردم، در مورد خانه و پول خانه بود ياخر خام يول. بودم دهيسرد و گرم را چش. شده بودم دهيآبد م،يمسن تجربه داشت

 يچه غلط. ختميكه او داده بود ر يداشتم، پول ها را به شماره حساب ريكه به اردش ياعتماديبه رغم ب  يسادگ تيدر نها

 ديو سف اهيس سمانيكاش از ر يا. دميد يكاش همه را به چشم پاك خودم نم يا. كردم يفكر م شتريب يكاش لحظه ا. كردم

ملكم را به نام  دير بادانستم چطو ياصال نم. جوان بودم و ساده. كه افسوس با سر به دهان اژدها رفتم يول. دميترس يم

 يم ياگر تمام چك پول ها را هم تقلب. دميفهم ينم يگذاشتند ذزه ا يسرم كاله م انتقالاگر در نقل و  يحت. بزنم يگريد

 .اوردم يدادند، سر درنم

 ينجايتا ا. ردگذا يقدم به خانه بخت م ديناز پرورده پدر و مادر كه با هزار ام. دهيدخترر آفتاب، مهتاب ند. خانه بودم دختر

را زدم  فونيطبق معمول ا. شد دايپ رياز تحملم، دو سه روز بعد سر و كله اردش شتريب يليخ. كرده بودم يصبور يليكار هم خ

 يستياما باز رودربا. تعجب كردم. باز بود مهيچشمانش قرمز و ن. نبود شهيهم رياردش ر،ياردشاما . را باز كردم يو در ورود

: با لبخند گفتم. بند قلبم پاره شد. در چرخاند يرا تو ديدر را پشت سر خودش بست و كل. داخل شد .بزنم ينگذاشت حرف

 طرفا؟ نيچه عجب از ا

 از سروش چه خبر؟: دوباره گفتم. هول شده بودم. كرد ينگاه م رهيخ رهيداده بود و مرا خ هيتك واريد به

اه، ول : ديكش رونيمحكم ب ناياما دستش را از دست س. تاقش ببرددستش را گرفت و خواست او را به ا.  ديبه طرفش دو نايس
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 .ن بچه

خودم را از تك و تا . هيگر ريزد ز نايس. مست مست بود. خورد يتلو تلو م. ستين يعيمتوجه شدم حرف زدنش طب تازه

 .كن يتو برو باز. مامان جان عمو خسته اس: را بغل كردم و گفتم نايس. ندناختمين

 .با دست به سمت مبل ها اشاره كردم. دييبفرما: گفتم. رفت يكنار نم يروددر و يجلو از

 .يفيسروش ح يتو برا. دلم رفت دمتياز روز اول كه د. خوامت يم يليخ: گفت فقط

 .طرفم راه افتاد به

 .ستيحالتون خوب ن ر،ياقا اردش: گفتم. رفتم يعقب عقب م. بغلم بود نايس

 .سرحالم. اتفاقا زدم -

 .رونيتو رو خدا برو ب. ديخدا به ما رحم كنتو رو  -

 . بود گريپشت مبل ها رفتم و او طرف د. امد يو جلو م ديخند يم

 . نيبا زبون خوش بچه رو بذار زم: گفت

 .نه تو رو خدا برو گمشو -

 اد؟يمن دوستت دارم از من بدت م. گم شم؟ من عاشقتم: ديخند يها م وانهيد مثل

 .دميدو يياريو به سمت پذ دميكش غيج

 .يدياز چشم خودت د يديد ياگر دمق بشم، هر چ. خود وقت تلف نكن يب -

در بچرخانم  يرا رو ديكل نكهيفرصت ا. دميدو يمثل موش و گربه دور اتاق م. زدم يكرد و من هم با او زار م يم هيگر نايس

كارها  نيد از ا: خرد شد شيپا يجلو. دمبود به طرفش پرت كر يناهارخور زيم يرا كه رو يبزرگ ستاليگلدان كر. نداشتم

 .من فقط دوست دارم. دختر خوب. يقرار نبود بكن

 نيزم يكرد و رو ريگ يبه صندل شيلحظه پا كي. كردم يدستم به طرفش پرت م يجلو يهر چ. زدم يم غيتمام قدرت ج با

از .زدم رونيبرهنه ب يرا چرخاندم و با پا ديكل. رفتم يمن هم از فرصت استفاده كردم و با سرعت به طرف در ورود. ولو شد

مردم . ابانيزدم به خ. فتميب رشياگر به انتظار اسانسور بمانم باز گ دميترس يم. ديچرخ يدور سرم م ايدن. رفتم نييپله ها پا
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امد  يپشت سرمان نم. زدم يم غيو ج دميدو يم. كردند يبا تعجب نگاهم م انميسر و وضعم و چشم گر دنياز د ابانيدر خ

. زبانم الل شده بود. شده يچ دنديپرس يها با تعجب م يبعض. كردم يگشتم و پشتم را نگاه م يمدام برم. دميدو يباز م يول

را از بغلم  نايس يخانم. از پا افتاده بودم. زد يمن زار م يهم پا به پا نايس. زدم  ينفس نفس م. رفت ينم نييپا ميهوا از گلو

 مراپله ها  يبغلم را گرفتند و رو ريدو نفر ز. بودم يو نه متوجه كس دميشن يمن نه م يفت ولگ يم يزيچ يگرفتو هر ك

 يبخور مادر، االن از دست م: گرفت و گفت مياب قند جلو يوانيل. مان است هيهمسا دميكه بعدا فهم يرزنيپ چارهيب. نشاندند

 .بخور. ير

مردم قوت  انيم. كردم يهنوز وحشت شده در ساختمان را نگاه م. زد يبادم م يكي. ديمال يرا م ميشانه ها يگريجوان د زن

بازوان  انياز م. كرد يم يبيغر. گرفت يارام نم نايس. دادم هيتك ياب را خوردم و سرم را به شانه خانم وانيقلب گرفته بودم ل

. برات مادر رميبم. دميكش شيرو به سر و يدست. نشست ميپا يكنان رو هيامد و گر نيياكه او را در برگرفته بود پ يخانم

 خانم حالتون خوهب؟: گفتند يهمه م. ميداد يجان م مينه، هر دو داشت. داد يبچه ام داشت جان م

 يشوهرت كتك زده؟ م: كرد يزد مدام سوال م يكه بادم م يخانم. شده بود نيزبانم سنگ. تكان دادم دييرا به نشانه تا سرم

 خواست بكشدت؟ دزد خونه تونه؟

 سيهوا خ ياز گرما. جمه شد ياديز تيجمع قهيبه چند دق. بودند تسادهيمردها هم ا. تا حالم جا امد ديطول كش يا قهيدق هد

گلدار به تن  راهنيپ. كلفت و صورت سوخته جلوامد يليبا سب كليدرشت  يمرد. نداشت يپچ پچ مردم تمام. عرق بودم

 شده؟ يچ. حرف بزن يابج: گفت .بود شيبه پا يدار مشك يليداشت و شلوار گشاد پ

 يب كهيمرت. ديكن رونياونو از خونم ب دياقا تو رو خدا جون بچه هاتون بر: گفتم دهيبر دهيام گذاشتم و بر نهيس يرا رو دستم

 .كثافت يابرو

 رو خانم؟ يك: به من كردو دوباره گفت ينگاه

 .شرف دنبال من افتاده بود يب. مست مستم هست. تو خونه بود. در خونمون بازه. اقا طبقه دهم -

تازه متوجه شدم شلوار . گفتند يم يزيزن ها دور من بودند و هر كدام چ. طبقه باال شدند يراه گرياقا با چند جوان د همان

 .خونه نبود يكس تو چيخانم ه: و مردها امدند ديكش يا قهيچند دق. است سيخ نايس



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  216

 .ديهمه جا رو بگرد ديخواست ياقا تو رو خدا م -

 .نبود يكس يول. ميديهمه جا رو د: گفت يگريد جوان

 .دييايهم با من ب گهيبار د كي يول د،ياقا ببخش: شدم و جلو راه افتادم بلند

 .جلو فتيب يباشه ابج -

 يهمه جا. داخل رفتم. نبود يكس. دمياول سرك كش. باز كردم يدر را به ارام. كردم يبه ووضح حس م. ديلرز يم ميپاها

طرف رفتند، اتاق  كيمردها هر كدام به . شد يم ياش تداع افهيق. ديلرز يخانه، دلم م دنياز د. بود ختهيه هم رخونه ب

 چياما ه. كردند ديبالكن، حمام و خالصه همه جا را بازد يداخل اشپزخانه، رو. دنديداخل كمدها را د يخواب ها را گشتند، حت

 :مردها رو به من گفتند. جا بود نيپس كجاست؟ پس ان جانور كجاست؟ هم. كس نبود

 د؟ييشما تنها. ستين نجايكس ا چيراحت شد؟ ه التيخانم خ -

 .شوهرم مسافرت است. بله. كردم يو مبهوت دورم ا نگاه م مات

 .و رو داره ريهزار ز. گهيد استيدن. اعتبار نداره. هر كس باز نكن يدر رو رو. مراقب خودت باش شتريب يابج -

 .رسه ينم يكس به داد كس چيه. هيبه ك يكاره خانم،  -

 .ميمرخص بش ديندار يشياگر فرما -

 .نيكرد يبرادر. نيلطف كرد ر،ينخ: گفتم يول ميخواست بگو مين دلم

خانه جمع شده  ليوسا. هيگر ريمبل نشستم و تازه با دل ارام زدم ز يرو. چند قفل كردم. و در را پشت سرشان بستم رفتند

با سرعت با چند قدم . بلند شد ييرايپذ ياز تو نايس غيج يصدا. بود ختهيهمه جا به هم ر. ديچيپ يانه مدر خ ميبود و صدا

. بود دهيرا بر شيشكسته شده پا شهيش. امد يخون م شيكف پا. را گرفته بود شينشسته بود و پا. دميسرش رس يبلند باال

چند شت اب به صورت . شستم يرا حساب شيپا. كردمبغلش . رفته باشد شيپا يتو شهيخدا اگر ش يوا. زدم به سرم

بلند شدم و . نبود ستننش يجا. نبود يزيبه لطف خدا چ يول. كردم يرا وارس يدگيداخل بر. نشاندم ميپا يرو. كوچكش زدم

. ترف يم يكيهوا رو به تار. دميترس يخودم م هياز سا. وحشت داشتم وارياز در و د. بود، جارو كردم شهيهر چه خرده ش

 يرا بغل م نايو س دميپر يتق م يبا هر صدا. كردم يرا نگاه م رونياز پنجره ب يهر از گاه. تمام چراغ ها را روشن كردم
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. بود ريامثال اردش اقتشيل. فرستادم يلعنت م. گفتم يم راهيشد به سروش بد و ب مياصال باورم ن. دمثل كابوس بو. كردم

جرات بر هم گذاشتن پلك  يول. شده بود نيسنگ مياز فشار خواب پلك ها. شود يپس چرا صبح نم. است يچقدر شب طوالن

دوباره چشمم به  يعنيشود؟  يحاال چه م يعني. بودمكه مست خواب بود نشسته  نايسر س يمثل مجسمه باال. را نداشتم ميها

خودت  ايخدا. سرم يد و باالاگر ازاد نشود؟ باز مرد بو ؟يشود؟ سروش چ يپول ها چه م فيافتد؟ تكل يم ريچشم اردش

. بودم اقاكاش در كنار حرم امن  يا. چقدر دلم پر شده. حرم امام رضا را كرده بود ياخ چقدر دلم هوا. امام رضا اي. كمكم كن

تحمل نگه داشتم  گريد. بود يهوا خاكستر. اقا، خودم و بچه ام را به شما سپردم د،يندار كيامام رضا، شما كه دور و نزد اي

روز دوباره مثل قبل اغاز شده . برود ييخواست دستشو يم. شدم داريب نايس يصبح با صدا. را نداشتم و خوابم رفت ميك هاپل

به . بروم رونيعنوان از خانه ب چيخواست به ه يدلم نم. ديتنم لرز. افتادم روزياتفاق د اديبه . بود فتهر ادمياز  زيهمه چ. بود

شود،  يكه فراموش م زهايچ هيكم كم مثل بق. تا سه روز در خانه ماندم. ميايتوانم ب يروز نم محل كارم تلفن زدم و گفتم چند

از . چهارم به ارسالن دوست مشترك سروش و ارسالن تلفن زدم روز لميبرخالف م. بود ختهيترسم ر. موضوع كم رنگ شد

 يبعد از سالم و احوال پرس. خورد يه هم محالم ب شيصدا دنيو شن افهيق دنيبودمش، از د دهيد يكه با خاله مهر يوقت

 د؟يخبر ندار ريشما از اقا اردش: گفتم

 شده؟ ينه چطور؟ طور ر؟ياردش: تعجب گفت با

 .ستين يچند روزه ازش خبر يول. بكند ييسروش كارها يازاد يقرار بود برا. كه نشده ينه طور: گفتم

 د؟يشما مطمئن هست -

 اره چطور مگه؟ -

 ....كرد و  ياز همه بچه ها خداحافظ ريبل اردشواال چند روز ق -

 ؟يچ يبرا يخداحافظ -

 .دهيرس شيگفت باالخره به ارزو يم. وقت رفتن شده گهيگفت د يم. بود كايعازم امر -

با دهان . كم كم سر خورد و از دستم رها شد يگوش. شد دهيبر سرم كوب ايتمام دن. زد و من خشكم زده بود يحرف م ارسالن

ضجه  يبود كه جا نيانقدر ضربه سنگ. امد يم نيياز دو گوشه چشمم مثل ناودان پا ميزل زده بود و اشم ها ميه روبه روباز، ب
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 يمرگ م يفقط ارزو. و تار شده بود رهيدر نظرم ت ايدن. ام به غارت رفته بود ييراو تنها د زميهمه چ. و داد زدن نداشت

تك و . تخت خودم يرو. المان باشم. شوم داريكند و ب ميكاش االن مادرم صدا يا .بود ايخواب و رو نهايكاش همه ا يا. كردم

گذاشتم  يشانه اش م يامد و سرم را رو ياالن م. دكاش مرد خانه ام بو يا. كنارم بود يكاش مهد يا. دغدغه يتنها و ازاد و ب

اسباب و  نيكجا بروم؟ ا. به دور و برم انداختم ينگاه. كند يحركت نم ميپاها گريد. توان ندارم گريد. داد يم نميو او تسك

طرد شده  نم. ستيمن ن يخانه حاج صادق بروم؟ نه انجا جا. بود ستادهيمغزم ا. كرد يرا كجا ببرم؟ فكرم كار نم يزندگ

 كجا را. روم يهم صد سال نم نيپس كجا بروم؟ خانه مامان مه. توانم ينه نم. به صورت اقاجون نگاه كنم يچطور. هستم

 يم يخبر باز يخوشحال و از همه جا ب نايس. لرزاند يبغض فقط چانه ام را م. كرد يچه كنم؟ قلبم درد م ست،ين ييدارم؟ جا

 يم اليخ يسبك و ب. بر سرمان امده يبتيدانست چه مص يپسرم نم. شد يخنده اش فشرده م يو دلم برا ديخند يم. كرد

 .ميداشت شيدر پ ييچه روزها. گرفتم ياو اتش م ياز شاد شتريو من ب ديدو

شما . نوبت: گفتند يهمه م. سر زدم يا رهيبه هر مسجد و خ. هم نداشتم يپاپاس كي. ان روز دنبال خانه راه افتادم يفردا از

 .دينوبت بمان يتو ديبا

من مهلتم  د؟يهمف يكس درد مرا نم چيچرا ه. دادم يم ليخانه را تحو ديبا. مانده بود گريفقط دو هفته د. وقت نداشتم من

همه در رفت و امد . كردند يم يهمه راحت زندگ د؟يرس يچرا به دادم نم. بچه كوچك مستاصل مانده ام كيبا . تمام شده

انقدر گرفته بودم كه در شركت . كس از دل من خبر نداشت چيه. اشتخاطر مرا ند شيكس اضطراب و تشو چيه. بودند

به . كمش نكند يخدا از بزرگ. ديباز هم او به دادم رس. يوسفيبه جمال حاج اقا  يم گلباز ه. همه از حال و روزم باخبر شدند

 يشب نفس راحت. جا خانه بدهند هنه انقدر كه هم يول. مبلغ ارزش داشت نيا 75البته سال . پانصد هزار تومن. من وام دادند

سروش رفتم،  دميبه د. و خوراكمان هم كه به جا بود خورد. دادم و هم قسط خانه را يپول را م نيهم قسط ا ديحاال با. دميكش

 شكه دست ديكوب واريداد زد، هوار زد، با مشت چنان به در د. وكالت داده بود رياو به اردش. كرد يباور نم. را گفتم زيهمه چ

مشكالت  يول. ديايب رونيقول دادم تالش كنم كه زودتر ب. جز باور نداشت يچاره ا. نبود نيجز ا قتيحق يول. غرق خون شد

. داد يبه ما خانه نم زيمبلغ كم و اجازه ناچ نيكس با ا چيه. رفتم يبنگاه به ان بنگاه م نيدر تابستان داغ از ا. دو تا نبود يكي

همه ابرو دار هستند و . از درد انها را حس كنند يكاش صاحبخانه ها ذره ا يا. دميفهم يم نداشتندكه مسكن  ييتازه درد انها
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 بايتقر. تر رفتم نييكم كم از مركز شهر هم پا. شدم و سرخانه اول بودم ياز همه جا رانده م. سخت بود يليخ. لمستاص

خانه . و تنگ كيبار يكوچه ها ،يميقد يمحله ها دند،نشانم دا يدو سه خانه ا شيمنطقه كامال جنوب شهر بود كه كم و ب

. سر و وضعشان معلوم بود كه به نان شب محتاجند. كوچك يو خانه ها اديز يبچه ها. زدير يهر ان فرو م يگفت يكه م ييها

 يبعض. امد يم رونياز هر اتاق چند نفر ب. كردند يمرا نظاره م ر،يمتعجب و متح يبا نگاهها ميرفت يهر جا م. رنگ انها نبودم

 .شد يخالصه م يچراغ خوراك پز كيدو دست رختخواب و  يشان تو يهمه زندگ

 نياز ا يبود كه بچه ها به راحت يكيدر وسط كوچه جوب بار. و دراز كيبار يكوچه ا يدر انتها. كردم دايپ ياخانه  باالخره

 يرنگ يكوچه در طوس يانتها. دنديلول يم فيبا صورت ها كث دهيمو تراش يدر كوچه بچه ها. دنديپر يطرف به ان طرف م

داخل  اطيپله به ح كيدر را باز كرد با . صاحبخانه بود قامت و تنها، دهيخم يرزنيپ. نداشت شتريزنگ ب كيبود كه 

قرار  يبود و روبرو ساختمان كهنه ا اطيح يگوشه  ييدستشو.نبود شتريب ليغرب كيكه چه عرض كنم  اطيح.ميشديم

اتاق دو .برديم االب يبه طبقه  اطياز ح يآهن يپله ها.آشپزخانه كيدو اتاق و  كرديم يزندگ رزنياول خود پ يطبقه .داشت

به .كردميم يدر آن زندگ ديكه با يملك.ملك بود ياشپزخانه و حمام همه  كيمشرف بودند و  يمتر كي يوانيبزرگ كه به ا

 ناياتاق س ليوسا يخانه را فروختم مبلمان ناهار خور ليوسا شتريب.رفتيما را پذ زيقبول كردم و او ن.بود زيدلم نشست تم

را از همان  لمانيكارگرها وسا.رفتيداخل كوچه نم ونيكام.ميو آمد ميكرد ونيكام بود بار ماندههر چه .همه را فروختم

 ديپلكيبچه ها م انيم.كوچه را داشت يفقط ذوق بچه ها.آورد يسر در نم يزياز چ.بود فيسر ك نايس.سركوچه تا خانه آوردند

آنروز آنقدر سرم شلوغ بود كه از او هم غافل  يشود ول يبازدوست نداشتم در كوچه بماند و با آنها هم.كرديم يو با آنها باز

پلو با  سيد كي ينيدر س.آورد مانيبزرگ برا ينيس كيخانم نام داشت  سيكه ان رزنيظهر پ.جابجا شد ليتا ظهر وسا.بودم

 يگرسنه ها ثلم نايكه با س ميآنقدر خسته و هالك بود.نخوردم يبه آن خوشمزگ يا مهيتا امروز ق ديشا.بود مهيخورشت ق

 .ميحمله كرد ييقايآفر

فقط صبر ما كم  كنديكارها را درست م يخدا همه  گفتيم شهيهم.خوانديمدام مرا به ارامش م.بود يخانم زن مهربان سيان

آرام و سنگ .بود زيمثل عز.يرا براش گفتم همه را بدون جا افتادگ ميبود كه داستان زندگ ياو بعد از مادرم تنها كس.است

 وانيا يرو.آمد يهندوانه باال م ينيو با س كرديدرست م يچا ازظهرابعد.وهرش فوت كرده بودبچه نداشت و ش.صبور
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. به پدر و مادرم زنگ زدم و گفتم كه جابجا شده ام.خدا را شكر تلفن هم داشت.ميكرديو دردل م مينشستيكوچكمان م

هزار تومان پول  90من ماندم و .انم دادمخ سياجاره خانه را هم به ان.حقوق گرفتم قسط وام از حقوقم كسر شد.سرماه شد

 يسع.داديمحقرمان را هم نم يحقوقم كفاف زندگ.شكستنديآب پول برق پول تلفن به خارج از كشور داشتند كمرم را م

و  ريكه با نان و پن شديبارها م.ماندميگرچه خودم گرسنه بمانم كه م.نحو جور كنم نيرا به بهتر نايخورد و خوراك س كردميم

افتادم و  يدر تخت م ريشب خرد و خم.كارها بر دوش خودم بود يبود و طاقت فرسا همه  سخت.كردميم ريخودم را س رايخ

 ياديمشكالت ز ديجد يدر خانه .رفتيفرو م خيم ميانگار كف پا ياز خستگ.شدميم هوشيب دهيبه شماره سه نرس

باز هم بچه به بغل با ترس و  يول ودمرفته ب نييپا يآهن يهامشكل صد بار از پله  نايس يبود و برا اطيدر ح ييدستشو.ميداشت

 داريشب ها طفل معصومم از خواب ب مهين.افتم يم نييپله پا يو از ال خورمياالن سر م كردميفكر م شهيهم.آمدم يم نييلرز پا

 اطيدر ح ديرا باظرفها .مشكل بعد شستشو بود.كند ييتا دستشو اورميب نييپا يراه را به سخت نهمهيا ديو با شديم

 نهاياز همه ا.صاف شوم توانستمينم.ديكشيم ريبلند شوم كمر و پشتم ت خواستميم يو وقت شستميو م زدميچمباتمه م.ميشستيم

 يليخ.دميديم يهزار پا و خرخاك يدرشت و گردن كلفت گاه يسوكسهها يبود و پر از جانوران موذ يميبدتر خانه قد

نفس راحت  دميديخانم بكشدش و تا جنازه اش را نم سيتا ان ميزديم غير دو انقدر جه.ميديديسوسك م يوقت ميديترسيم

 .زديم غيمورچه هم ج دنيبا د كرديم دياز من تقل نايس.ميديكشينم

 رباريز اورميسمپاش ب گفتميخانم م سيهر چه به ان.آمدند يبه رختخواب هم م يمخصوصا شبها كه گاه.آور بود چندش

خودم .بهتر از قبل يليبهتر شد خ.كردم يخودم سمپاش آوردم و تمام خانه را سمپاش مينكه به او بگوعاقبت بدون آ.رفتينم

شب تا صبح خواب سوسك و مارمولك .نداشتم يروان نيتام يبود ول يريپول چشمگ.رفت يحساب كردم و سمپاش راض

 .زدميم غيو ج دميكشيم شيدستم را به سرعت رو ديخاريبدنم م يهر جا.دميديم

 يم شياگر هم جلو.بردياز من حساب نم.شدمينم فشيحر.قابل كنترل شده بود ريغ نايس.كوچه بودند يبچه ها گريد شكلم

اعصابم خراب شده بود و تحمل ضجه و .تا به كارش تن بدهم ديكشيداد م كرديم يو زار هيآنقدر گر گفتميو نه م ستادميا

و  زدنديبچه ها كتكش م يگاه.برديو لذت م كرديم يبا بچه ها باز يخاك و فيكث.هر روز در كوچه ولو بود.او را نداشتم غيج

 يبد يبچه ها نايا يديد!گفتم نرو يديد:گفتميو م كردميبغلش م شستميصورتش را م.آمد يبه خانه م انيچشم گر



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  221

و با  ندشديبچه ها دورش جمع م برديرا به كوچه م شيها ياسباب باز.بعد همان آش و همان كاسه كساعتي يول.هستن

 يبا دهانها.داديبه دستشان نم كردنديبچه ها هر چه التماس م چارهيب.داديو فقط نشانشان م گرفتيمحكم م يغرور دو دست

را  شيها يخوراك.بودند يتماشاچ هيو بق داديشده بود م قيرف يدو تا كه حساب يكيهم به  يگاه.كردنديباز و مبهوت نگاه م

 يجلو يپله  يزنها دائم رو.گشتيخورده باشد بازم يزيچ نكهيبدون ا انيو با چشم گر شسر ختنديريو بچه ها م برديهم م

 .زرق و برق اما خوشحال بودند يب.زدنديو زمان حرف م نيو از زم كردنديم بتيغ شكستنديتخمه م.در خانه شان ولو بودند

روضه  كباري يماه.كرديم يش بود زندگشده بود و در محله سرشنا ديكه شوهرش شه يخانه آن طرفتر از خانه ما خانم دو

در آخر هم كه .گرفتند ليمرا تحو يليخ.بود يا ستهيخانم با صالبت و شا.خانم همراه شدم و رفتم سيبار با ان نيداشت اول

با .ديخنديم شهيچشمانش هم.يحساب كن يتونيرو من م يداشت ياگر كار:ددر گوشم نجوا كر يبه اهستگ ميايب ميخواستيم

 .نيممنونم شما لطف دار يليخ:صورتش نگاه كردم و گفتم خجالت به

 .نه بخدا بدون تعارف گفتم-

آنجا  يسواد و عام يب يباوقار بود و به زنها.زدنديم شيسادات خانم صدا.به دلم نشست.ميو آمد ديكش نايبه سر س يدست

ته  ميوز به آخر برج پولهاده ر.بودم قهيدر مض.سخت شده بود ميبرا يزندگ.دياز راه رس زييپا.شباهت نداشت

مهرماه  ي مهين.مدام در فكر حساب و كتاب بودم.شد حرامكم كم خواب شب بر چشمم .تلنبار شده بود ميقرضها.ديكشيم

كار .شستم خبردار شد.شد دايسادات خانم منزل ما پ يام شد دو سه روز بعد سر و كله  يشانيپر يخانم متوجه  سيبود كه ان

 .دياشتقدم سر چشم گذ.ديخوش آمد:شدم كه به اصطالح خانه مان بود يانيداخل اتاق م يچا ينيبا س.خانم بود سيان

 .ميما مزاحم شما شد ديدونيقابل نم.ديريگينم ليشما كه ما رو تحو:خندانش گفت شهيخانم با صورت هم سادات

 ميهم مرد زندگ ديدونيرفتارم شما كه مگ يليبخدا من خ هيحرفها چ نيا!خدا مرگم بده:زده لبم را گاز گرفتم و گفتم خجالت

 .هم زن

بسته شكالت دستش داد و همانطور  كينشاند و  شيپا يرا رو نايس.يخدا نكنه گرفتار باش:انداخت و گفت ريرا به ز سرش

 ديدست صدا نداره با كيباالخره .ديريگيبه خودتون سخت م ياديشما هم ز:گفت كرديرا با دست شانه م نايس يكه موها

 ...حاال يول شهيو وضع بهتر م اديآخر شوهرت م رس.ييروزها كه دست تنها نيا ياون هم تو.يريبگ كمك
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دلم .گرفتيدلم م ياز دلسوز.بودم زاريب گرانياز ترحم د.شهيسرد م دييبفرما:را جلوش گذاشتم و گفتم يچا فنجان

 يبرا شهيهم.كردميهمه را از باال نگاه م با غرور شهيهم.روزگار درمانده ام كرد يدرمانده شوم ول چوقتيه خواستينم

 .فتميب چارگانيب يورطه  بهخودم  يروز كردميفكر نم چوقتيه.سوزاندميدل م گرانيد

خانم  يواقع يخانم بود به معنا.گره گشا بود.زدنديحرفش حرف نم يمحل رو يمردها.بود رخواهيخانم واقعا خ سادات

خدا شاهد به روح شوهرم  ميبه داد هم برس ديما با گهيد يكيامروز شما فردا  به هر حال.دست شما درد نكنه:ادامه داد.بود

 .يما نگ هب يداشت ياگر كار يونيمد.گميقسم بدون تعارف م

حس كرد توانسته در من .راحت التونيخ.شمياونا رو صاف كنم روبراه م.كم قرض دارم هيفقط .ديلطف دار:و گفتم دميخند

 .هم بگو يرو رو ؟همهيچقدر قرض دار:دينفوذ كند پرس

 .هزار تومان 180:كردم و گفتم يفكر

 .شهيم نقدريخوب كال ا:گذاشت زيم يو رو ديرا سر كش شيچا فنجان

 آره چطور مگه؟:چشمان پر سوال گفتم با

 .دارم شنهاديپ هي-

از  ميتونيم.رهيخ ناسمشيرو م ييحاج آقا هي:برقرار شد نمانيسكوت ب هيهستم چند ثان شنهادشيپ يمن شنوا نكهيا يمعنا به

 .فقط بمونه حاج اقا اونم سر فرصت نه با عجله يبعد بهمه طلبكارات پولهاشون رو بد.ميرياون قرض بگ

 .ديهر جور شما صالح بدون دونمينم:رو لبانم آمد و گفتم يلبخند اياز گلم شكفت با شرم و ح گل

چادرش كه دور كمرش افتاده بود برداشت و سرش .د شدبلن.حاال تا بعد خدا بزرگه.يشيبهتره شما هم سبك م ينطوريا-

 .هم زحمتت دادم يلي؟خيندار يخوب خانمم با من كار:كرد

 ...انشاهللا جبران.من مزاحم شما شدم.ديدار ارياخت:گفتم.بودم ستادهياحترامش ا به

پس من به حاج اقا بگم به شما حرفها نزن  نياصال از ا:براه افتاد اطيحرفم تمام شود لبش را گاز گرفت و بطرف ح نگذاشت

 .دميخبر م

 .دستتون درد نكنه-
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 .بچه نيمن راه رو بلدم برو با ا ايتو رو خدا ن اينه نه ن:رفتم گفت نيياز پله ها پا دنبالش

 ه؟يحرفها چ نينه بابا ا-

 .گناه داره برو.دختر برگرد قسمت دادم:ام گذاشت نهيس يو دستش را رو برگشت

 .بده ينطوريا-

 دايپ يبزرگ و خوش قلب يچه آدمها يبزرگ نيبه ا يايدر دن.غرق فكر بودم.و سادات خانم رفت ستادميپله ها ا يباال

 .داشت بردم نتيكاب كيكه فقط  يگذاشتم و به اشپزخانه همان اتاق شش متر ينيفنجانها را در س.شديم

سالم .خانه بود يراه نشيسنگ ليده بود و با زنبكر ديخر.دميبعدازظهر كه از شركت برگشتم در كوچه سادات خانم را د فردا

 اديموقع م نيفردا هم.من به حاج آقا گفتم:آهسته گفت يبه دور و بر و در پنجره ها كرد و با صدا ينگاه.ميكرد يو احوالپرس

 .به خودت بگه ديبا.شهينم مكه من سر زنهيم ييحرفها هي.منزلتون

شما هم .باشه سادات خانم منزل خودتونه:باز گفتم يبا رو.تا مطمئن شود دنيبب كيوضع ما را از نزد خواهديم دانستميم

 .دياريب فيتشر

 .شهيم يچ مينيحاال بب-

 .تو دييبفرما:تعارف كرد.بود ستادهيا انشيخانه اش را باز كرده و م يلنگه در چوب كي

 .ممنون يليخ.بچه خسته شد نينه نه برم ا-

 .خدا ديبه ام-

كاغذ  كي يرا رو ميحساب و كتابها يهمه .خانم و سادات خانم دعا كردم سيصدبار بجان ان.دميتا صبح راحت خواب آنشب

 ي دهيگند يمو كي شيكا يا.خدا صد برابر بهشان بدهد خواهنديهر چه م ياله.بدهد ريخ شانيمرتب نوشتم خدا به هردو

 .بتن سروش و خاله ام بود نهايا

 بايكوچكمان را شستم هوا تقر اطيح.مرتب كردم يگرفتم و خانه را حساب ينيريش دميخر وهيم گشتمياز سركار كه برم فردا

به .خانم لنگ لنگان رفت تا در را باز كند سيطبق معمول ان.خودشان بودند.زنگ در بلند شد يكه صدا رفتيم يكيرو به تار

 يسالم و احوالپرس يفاصله صدا نيدر ا.دمرتب بو زيهمه چ.به اتاق انداختم يو نگاه دميسرعت به اتاقم رفتم مقنعه ام را پوش
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 .ها يپسرم آقا باش:گفتم نايبه س.آمد يم ييخانم و سادات خانم و آقا سيان

 .دييحاج آقا بفرما دييبفرما:گفتيسادات خانم پشت سر هم م.بلند شد اهللاي اهللاي يصدا

نگاهم به سادات خانم بود كه .اورنديرا در ب شانيخم شده بودند تا كفشها.آمدم وانيا ياتاق وسط را باز كردم و رو يچوب در

 انيبه اصطالح حاج آقا هم دو قدم برنداشته بود كه صورتش نما.ميكرد يو روبوس ميرا در برگرفت گريهمد.آمد يجلوتر م

 جيسرم گ يوا.من بود يحاج آقا مهد.من يمهد.مانده بودم وانيا انيباز م دهانبا .شد دهيبر سرم كوب ايخشكم زد دن.شد

مرا  خواستمينم كرديدهان باز م نيكاش زم يا.گرمم شده نقدريهوا سرد است پس چرا ا.و تار شد رهيچرا همه جا ت روديم

دستش بود و با  شياسباب باز نيماش ديجلو دو نايس.لقمه نانم شده ام كيبداند كه محتاج  خواستمينم.نديبب تيوضع نيدر ا

 .سالم عمو:كودكانه اش گفت يصدا

با خجالت دست كوچكش را بطرف او  نايس.دست بدهد نايدستش را دراز كرد تا با س.سالم پسر گل:لند كردسر ب يمهد

 پسر گل؟ هياسم شما چ:گرفت و با هم دست دادند

كه در بستر افتاده  يآن موقع.ديحاج صادق پر كش يدلم به خانه .ربوديبلندش هنوز دل م يمژه ها.افتاده تر شده بود جا

احساس  يعرق بودم ول سيخ.لرزانديهنوز هم م.لرزانديكه هر نگاهش تار دلم را م يآن موقع.بود بميبط يبودم و مهد

 خواستمينم.هول شده بودم.دميدياو م يليهنوز خودم را ل.او ساخته بود بهانگار روزگار .چهار شانه تر شده بود.كردميسرمام

قلبم .تپديكه به شدت م يسبك آزاد بادل.كردمياس دختر بودن ماحس.مدتها بود از خومد غافل بودم.نديمرا آشفته و ساده بب

 .دميشنيم ميرا در گوشها شيكه صدا زديچنان تند م

 .خانم ونيشده كتا يزيچ:سادات خانم از نگاه هاج و واج من تعجب كرد .شدميبر خودم مسلط م ديبا

 .نه اصال-

دست در دست .نگاه گرمش تنها مال من بود.كرديم وانهيمرا د شيايحجب و ح نيهم.بود نييپا شهيسرش مثل هم يمهد

به .سرش را باال گرفت...سالم شما:مكث كرد هيچند ثان.يسالم آقا مهد:شده بود گفتم كيبه من نزد.چند قدم برداشت نايس

نم خا:گفت رتياو هم متعجب و با ح.داغ شده بودم.را سوزاند ميپاانگار امتداد نگاهش از چشمم تا كف .صورتم نگاه كرد

 شما؟ يتهران
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 د؟يشناسيرا م يموسو يشما حاج آقا:سادات خانم گفت.اشك صورتم را گرفت.بود مانده

بله :آمد گفتم يافتاده به داخل اتاق م يو شانه ها نيسنگ يبا قدمها يو مهد كردميصورتم را پاك م كهيحال در

 خوب هستند؟ يميسل يبه؟آقاحال شما خو:ديمودبانه پرس.آوردم و كنار سادات خانم نشستم يچا.سالهاست

بد :جواب دادم دميشنيم يكه خودم هم به سخت ييبا صدا.خشك شده بود ميگلو ياز زبانم تا انتها.به شماره افتاده بود نفسم

 آقاجونم چطورند؟:دميمن پرس نباريا.به لطف شما ستمين

 .الحمداهللا سالم رساندند:زد و گفت لبخند

احوال :شروع به حرف زدن كرد نايبا س.سكوت برقرار شد.ميا گانهير سالهاست با هم بكه انگا مينشسته بود يرسم نقدريا

چرا آدم .دارم يرفته است كه بچه و زندگ ادميچرا .زنديچرا قلبم تند تند م.مرا ببخش ايخدا.بود نيريگل؟هنوز ش يآقا

 يحاج صادق رو يخانه  يكه مهد افتادم يرو ادي.بخت و اقبال  نياكن لعنت بر  ايبكش ح ؟خجالتيك ؟پسيكت يشوينم

 يو مهد دميكش يآه بلند.ميزديم ديو از پشت پرده آنها را د ميپختيم ينيريو راحله ش هيو هان مينشسته بود و من و نس وانيا

 كنن؟يچه كار م يميسل يآقا:گفت

 .حبس.افتاده زندان قتيقح:گذاشتم و گفتم ميپاها يبهم گره خورده ام را رو يدستها.انداختم ريخجالت سرم را به ز با

از .شديو داغ م سوختيداشت كه با نگاه او به صورتم م يچه انعكاس دانمينم.باز نگاهش به صورتم افتاد.گشاد شد چشمش

 ؟يآخه به چه جرم!زندان:تعجب گفت يرو

 

 يچا دييبفرما.ادرم بودمپدر و م يالن خونه .بچه نبود نيبه خدا اگه ا.مواد مخدر و قاچاق«:محزون ادامه دادم يهمان صدا با

 .ديكش نايبه سر س يدست».سرد شد

 »رون؟يب اديكه شوهرش از حبس ب ديبكن يهست كار يديام«:خانم گفت سادات

 ».پناه بر خدا.بگم يچ«:را جلو داد و گفت نشييپا لب

سادات خانوم با »دات خانومسادات خانوم سا«:داد زد اطيبود،در را باز كرد و از وسط ح نييخانم كه پا سيان.در بلند شد زنگ

 ».بله حاج خانم«:رفت و گفت وانيا يشتاب به رو
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 ».هيتلفن كار ضرور.خونه شما اومدن از«

 ».دستت درد نكنه.اومدم،اومدم«

 د،خوبيداشت يشما هر كار.من با اجازه برم تلفن كارم داره«:و گفت ديسرك كش ميكه همه نشسته بود يخانم به اتاق سادات

 .و رفت».يمهمون دار.برو مادر، برو زشته«.بلند شدم بدرقه اش كنم».حواس ندارم.ديدتون شناخت دارخو گه،اصاليد

از .خبر نداشت زيچ چياو از ه.من در نظر او متهم و محكوم بودم.برقرار شده بود نمانيب ينيسكوت سنگ.تنها شدم يمهد با

دانست و  ينم چيفرصت طلب نبودم ه نكهياز ا.ر نگذاشته بودماو را سركا نكهياز ا.من با اجبار با سروش ازدواج كردم نكهيا

 .داد يدرد مرا آزار م نيبود كه ا الهاس.بداند ديبا.گفتم يم ديبا.نگفت يزيچ

 »...ميراجع به ازدواجم،راجع به تصم.بدم حيشما توض يبرا ديبا ،منيآقا مهد«:گفتم

احمق،اصالً  يدختره .دميخجالت كش».هستم نجايا يا گهيكار د يمن برا.تموم شده زيهمه چ يخانم تهران.ستيالزم ن اصالً«

شده؟حتما  ؟خوشبختيازدواج كرده بود؟با ك يمهد يعني.خورد يسوال هم داشت مغزم را م كي.... ديچرا با.چرا گفتم

در  يدو بسته اسكناس هزار فشياز داخل ك.حرفم را خوردم ي،ولچند بار خواستم بپرسم.دوست دارد يليزنش را هم خ

باشم؟آن هم  گرانيمحتاج چندر غاز د ديچرا با.باز آتش گرفتم.باز حس حقارت به سراغم آمد.گذاشت زيآورد و روز م

 ؟يمهد

 ».پول را پس بدم نيا ديبا يك«:گفتم

 ».دياسا البته اگر قبول كن هيهد هي نيا.وقت چيه«

 ».دينه اصالً،حرفش رو هم نزن«:لحن سرد و گزنده گفتم با

 شهيم.ديحرف بنده حرف نزن يبار هم شما رو هي.گفتن يگفتن،كوچكتر يبزرگتر.يدنده ا كيلجوج و  ،هنوزينتهرا خانم«

 »نه؟ اي

من  ياو هم كمتر از حال و هوا يمعلوم بود حال و هوا.معلوم بود ناراحت است.و بلند شد ديرا بوس نايس.كردم سكوت

 »د؟يازدواج كرد يآقا مهد«:دميپرس.اوردميطاقت ن.ستين

در برزخ نگهم .خواست عذابم بدهد يانگار م.و به طرف راه پله رفت»كنه؟ يم يچه فرق«:كرد و گفت يزيتمسخر آم خنده
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خوب از پس مشكالت بر  يليشما خ.مشكالت واسه همه هست«؟:گفت.بست يرا م شيخم شده بود و كفش ها.دارد

در ضمن .داره يخانم نيبه حال آقا سروش كه چن شخو.سخته يليدوره و زمونه،خ نيا يبچه،تو كيزن تنها با  كي.ديآمد

 »پرونده داره؟ ييكدوم شعبه قضا.زودتر خالص بشه ديرم شا يمن دنبال كارش هم م

رفت  ادمي يراست«:و گفت ستاديدر ا يجلو.بدرقه اش كردم اطيدر ح كيتا نزد.شعبه و پرونده سروش را دادم شماره

 ».ديما باال بزن يبرا يو دست ديكن ي؟نخواهر:با خنده ادامه داد».كنم يم يبگم،بنده هنوز با حاج خانم زندگ

 »...انشاءا«:گفتم.لجم گرفت.تمسخر گفت يكه جمله آخحر را از رو دميفهم

كرد و حواس من كامالً  يم يخداحافظ.من بود يهنوز همان مهد.در قلبش جا باز نكرده بود يهنوز كس.هنوز مجرد بود پس

من حكم  يكه برا يميمر يگل ها.افتادم ميمر يگلها اديبه .بود دهيچيادكلنش در اتاق پ يبو.رفت تشكر كردم و او.پرت بود

هنوز صالبت داشت،جا افتاده  زميعز يمهد.،صداقتيپاك يشدم،نشانه عشق بود،نشانه  يمست م دنشانيبا د.شراب را داشت

چشمانم .سال باز كردم 5بعداز .شده بود ياغذ كهنه اك.به سراغ نامه اش رفتم.دلم هم گرفته بود يبودم ول فيسر ك.شده بود

هاج و واج  نايس.كردم هيبلند گر ياصورتم گذاشتم و با صد ينامه را رو.اومد يم نييپا ارياخت ياشكم ب.به خطوط نامه افتاد

 :دستم گذاشت يجلو آمد و دست كوچكش را رو.ستينگر يمرا م

 .دمشيكشو به آغوش  دميدستش را بوس» نكن هيگر مامان«

را دادم و نفس  ميقرض ها.گفتم يو زمان ناسزا م نيزدم و به زم يبا خودم حرف م.بود ختهيبه هم ر ميچند روز حال و هوا تا

و عمه ملوك به مناطق  يافتادم كه با مهد يآنروز ادي.شدم ريتحق يكردم چقدر در نظر مهد يبا خودم فكر م.دميكش يراحت

 يباز.از انها شده بودم يكيامروز  يول.دميد يچقدر خودم را از آنها دور م.سوخت يم شانيچقدر دلم برا.ميرفت نينش ريفق

 .ندارد يروزگار تمام

 يهر وقت ظرفها را م.اب سرد بود.رفتن هزار برابر مشكل تر شده بود ييو دستشو ديبار يبرف م.دياز راه رس زمستان

گرفتم،بخار ازشان  يم يبخار يآمدم و رو يداخل اتاق م يتوق.كرد يشد و ورم م يسرخ م.شد يحس م يب ميشستم،دستها

 .رفت يشد و خواب م يبلند م

 يگذاشت و م يم زيم يپول را رو ميداد و سادات خانم هم به رغم مخالفت ها  يرا به سادات خانم م يهر ماه پول يمهد
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 يتك المپ زرد را روشن م.بود كيتار كيخانه ما تار گريشد،د يم يهوا كه ابر.زيو غم انگ ريبود،دلگ يزمستان بد.رفت

 سياتاق از عرق و بخار آب خ يكوچك در چوب يها شهيش.زد يبه هم م رانم حالم  يبو.ميبست يم ديهمه درها را با.ميكرد

سند گذاشت و سروش از زندان آزاد  ياواخر زمستان بود كه مهد.نبود يچاره ا يول.شد يهم از نم بلند م يقال يبو.شد يم

روح  نيهم.كردم يمن ييكارها نيخودم همچ بيرق ياو بودم،هرگز برا يكنم من اگر جا يفكر م.كرد يمردانگ يليخ.شد

مات و .كنم يزندگ ييجا نيكرد چن يباور نم.محقرمان امد يسروش به خانه .خودش كرده بود ريبزرگش بود كه مرا تسخ

 ».دادن يبهتر از بهمون خونه م.يرو گرفت نجايود اخ يب«:گفت يم.زد و يمدام غر م.كرد يمبهوت دور وبر را نگاه م

 ييماه به هر جا كي.ماه آزگار من دور شهر بودم كي.يخبر يبه خدا از همه جا ب«:گفتم يگفت و صد بار م يرا م نيبار ا صد

 ياما چوب روزگار همه را ادب م.من سخت بود يهمان طور كه برا.سخت بود شيبرا».دن يرفتم خونه نم يكه فكر كن

 »چشمت روشن«:گفتند يم كيدند،تبريد يها تا مرا م هيهمسا.مشت استخوان بود كي.الغر شده بود.كند

 يكه به من زد،برا يبا همان كتك.مرده بود شيمن سالها پ يسروش برا.كس از دل پرخون من خبر نداشت چيكه ه افسوس

با دل سوخته،مجبور بودم لبخند بزنم و تظاهر به .رده بودانستم يرابطه داشت و مرا ابله م يكه با هر هرزه ا يانموقع.من مرد

 يسروش م شيپ نايس.بردم يرا باخودم سركار نم نايس گريد.ديخواب يو م ردخو يم.درخانه ماند يده روز.بكنم يشادمان

 يگرسنگ ادي د،تازهيد يمرا م يشد كه نهار هم نخورده بود و وقت يبارها م.البته از صبح تا بعد از ظهر در كوچه ولو بود.ماند

است  نيا قتيحق يتر شده،ول تهسرش به سنگ خورده و سنش باال رفته و پخ گريدلم خوش بود كهسروش د.افتاد ياش م

گند،اتاق  يبو.كرد يرا آتش به آتش روشن م گارشيس.گرگ مرگ است يكج از بن خراب است و توبه  واريكه د

 .رفته بود از همه بدتر خودش بودبو گ مانيتمام لباس ها.داشت يكوچكمان را بر م

 ديع.كرد يرفت و كز م ياتاق م يآمد،گوشه  يم شيپ نمانيكه ب يبا هر بحث.ديفهم يرا م زيهمه چ.چهار ساله شده بود نايس

بشقاب بزرگ  كيخانم  سيان.پهن كردم يمحقرانه ا نيهفت س.خالصه شده بود ونيتلوز يدر تماشا حمانيآمد،تمام تفر

تحمل خورد و خوراك سروش را .تمام شد التيتعط.بود و سادات خانم انمخ سيتنها مهمان ما ان.ز كرده بودسبزه سب ميبرا

شب .اورد كه سركار برود يخودشنم ياصالً به رو.ديكش يم گاريداد و س يكندم و او لم م يجان م دياز صبح تا شب با.نداشتم

سروش به فكر كار «:كه گفتم دميچ يداشتم سفره را م.اورميرا ب سفره ليبه آشپزخانه رفتم تا وسا.سفره را پهن كردم.بود
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 »؟يستين

 يچه م«:گفتم.سرم به سفره بود»كدوم كار؟!كار«:گفت.بود دهيمبل دراز كش يرو يور كيكرد و  يم يباز تيكبر يقوط با

 !يدونم هر كار

 »!دلت خوشه ها.ده يبه من كار م يكار كجا بود؟ك.بابا نه«

با حرص .شد دنيمشغول كش.هم آمد نايس.جلو و چهار زانو سر سفره نشست ديپر.و اوردم دميبرنج را كش سيد

 ».خونه؟من دگه توان كار كردن ندارم يتو يمون يطور م نيهم!يباالخره چ«:گفتم

 »رم تو كوچه،خوبه؟ يم نايخوب،به خاطر تو با س«:گفت نايو به مسخره رو به س ديخند

نشسته بودم و با  نهيدست به س.خواست خفه اش كنم يخورد كه دلم م يچنان با اشتها م.ممبل نشست يبلند شدم و رو ظيغ با

غذا را كوفتش .اورميخواستم حرصش راباال ب يم»!سر سفره زنش نهيخجالت آوره آدم بش«:گفتم.كردم يغضب نگاهش م

 تاب؟ باشد و من در تب و اليخ يب ديبابرود؟چرا  نييپا شيلقمه راحت از گلو ديچرا با.كنم

چشمت .رم ي،ميناراحت.ستميمن كار بكن ن«:گفت.دهانش پر بود.و با خشم به من نگاه كرد ديرا محكم در ظرف كوب قاشقش

 »!و مردها جون بكنن؟ ننيخونه بش يمگه عهد شاه وز وز كه زنها تو.كنن يم ،همهيكار كن ديكور،با

 »!يهم شد رتيغ يبكش شرم آوره،ب خجالت«

 ».دونم و تو يمن م يحرف بزن ياديخفه شو،ز«:م پرتاب كردرا محكم به طرف قاشق

 »!يتو رو خدا منو نكش يوا«:و گفتم دميحرص خند با

 ».نكن پدر سگ يگم خفه شو و زبون دراز يم«:را هم دمر كرد و گفت شيجلو بشقاب

من .يداده بود يعني.يداد ؟آره خودتو خوب نشون«:گفتم.به آغوش گرفتمش.و امد بغلم ديبا دهان پر دو.هيگر ريزد ز نايس

 »كجا گذاشت و در رفت؟ زتيهمه چ يب ياون بابا ستيتو كه معلوم ن ايپدر سگم 

با چشمان از حدقه .مبل چسبانده بود يرا گرفته بود و مرا محكم به پشت راهنميپ ي قهي.ستاديا ميد،جلويببر از جا پر مثل

 ».كشمت يكشمت؛به خدا م ينه،ميهم اقتتيارم،ليپدرتو در م.كه هست نيهم«:زد يزده داد م رونيب

و  ديلرز يم ديمثل ب نايس.رگ گردنش متورم شده بود.زده بود رونيچشمانش از حدقه ب.نداشت يعيبودم حال طب دهيترس
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 ».حقم بود.نهينجابت هم ،جوابيگ يراست م«:فقط گفتم.ساكت شدم.ختير ياشك م

از خجالت .و رفت ديرا پوش شيرا برداشت،لباس ها گارشيكت سبه سرعت پا.كرد ميرها.ختير يصورتم م يرو ميها اشك

با !آبرو يمردك ب.صورتش نگاه كنم يشد تو ينم ميكردم، رو يهر چه فكر م.مردم يخواست م يخانم دلم م سيان يجلو

چه ام به هق هق ب.كرد يم هيمن گر يهم پا به پا نايس.تو به دادم برس ايخدا.نجاتم بده ايكردم،خدا هيبلند، زار زار گر يصدا

دست و صورت پسرم را شستم و .پخش و پال شده را جمع كردم يلقمه غذا كوفتش شد،بلند شدم،سفره و برنج ها.افتاده بود

فكر از مغزم  رهزار جو.امديسروش ن.بر من گذشت يچه شب يول.ديقصه گفتم خواب شيبرا.ميديتخت دراز كش يبا هم رو

خواست تن به كار  يسروش واقعا نم.جهت نبود يمن ب يكار نرود؟پس نگراننگردد؟اگر سر گربازياگر د.خطور كرد

حاضر نبود .اش مهيمسافر خانه است و من ند نجايا نكهيمثل ا.فكر يو ب اليخ يب شهيمثل هم.درد نداشت.عار بود يب.بدهد

 .به خود بدهد يزحمت چيه

 يحرف ها اديدر طول روز مدام به .انم رو به رو بشمخ سيخواست با ان يدلم نم.شدم يراه ناريبا س شهيزودتر از هم صبح

سالم و .دميد اطيخانم را در ح سيان م،باالخرهيبعد از ظهر كه به خانه آمد.سوخت يدلم به حال خودم م.افتادم يسروش م

 ».شده يشوهرم عصب دابه خ ديببخش«:با خجالت گفتم.كرد ياحوالپرس

با  ديكم با هي.زن و شوهر دعوا كنن ابلهان باور كنن.نداره بيع«:داد و گفت خوردن شسته راچند بار تكان يسبد سبز رزنيپ

 ».زن كمك شوهرش باشه ديجاها با نجوريا.همه مشكالت فكر اونم گرفته نيباالخره ا.يايدلش راه ب

به  عانهيمط.بود اليخ يب اليخ يشدم و شوهرم ب يمن داشتم له م.نداشت زخبريچ چياز ه چارهيزن ب ريپ.دميخند يدلم م در

 ».چميپ ياون م يبه پر و پاچه  يخود يمن هم خسته هستم،ب.حق با شماست«:خانم گوش دادم و گفتم سيان يحرف ها

رو سخت باخته  هيقاف.تن داده بودم زيبه همه ج گريد.امديهفته گذشت و سروش ن كي.ميرا بغل كردم و باال رفت نايس

كه حاال  شيگونه ها.حمام رفته بود.سر حال بود.شد دايكله اش دوباره پكم كم از فكرش در امده بودم كه سر و .بودم

بودم  ستادهيا وانيا يرو.دستش بود ييبسته كادو كي.به تن داشت ون يلباس ها.زد يشده بود سرخ بود و برق م ياستخوان

پسرم خوشحال  ياز خنده  كردم، يگذاشتند تماشا م يبودند و سر به سر هم م يرا كه با هم مشغول روبوس نايو سروش و س

و سرم را انجا گرم  تمبه اشپزخانه رف.سروش بغلش كرد و از پله ها باال آمدند.گرفته بود يبسته را دو دست نايس.شدم يم
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سالم به «:از پشت مرا گرفت و با خنده گفت.سروش به اشپزخانه آمد.كرد يدر وسط اتاق داشت بسته اش راباز م نايس.كردم

 »ايخانم دن نيبهتر

 ».ميبه كار تو ندار يكار چيه گهيما د.ولم كن سروش«:با حرص گفتم.خواستم به زور از دورم باز كنم يرا م شيدستها

 »!كه هنوز دوست دارم ،منيتو كار ندار«:را محكم به من چسباند خودش

 »!آره معلومه«:كردم  يزيتمسخر آم خنده

 ييمامان قشنگه؟بابا«؟:كرد ميبا ورود او سروش رها.انه امدبود به آشپزخ دهيكه سروش خر ديجد نيماش كيبا  نايس

 ».بده يباطر.دهيخر

 .را گرفت و دوباره به اتاق برگشت نيماش»!هم داره ييچه چرخا.قشنگه يليخ يوا«:را از دستش گرفتمو گفتم نيماش

خودم هم شك كرده بودم .استيآدم دن نيانگار عاشقتر.كرد ينگاه م رهيخ رهيداده بود و به من خ هيتك نتيبه كاب سروش

 يبر م اريكردو چند تا خ يدست در كاسه م يكرد هر از گاه يدرست م ؟ساالديگريآدم د ايسروش است  نيا ايكه ا

كردم كه انگار رگ سروش  يها را خورد م اريچنان خ.بود نييپاسرم .ندادم جواب»؟يكن ينم يحاال با من اشت«:گفت.داشت

 يقابل«:عطر كوچك در آورد و گفت كيلباسش  بياز ج.نگاه كنم حشيواست به چشمان وقخ يدلم نم يحت.در دستم است

 »؟يعطر رو وست داشت نيچقدر ا ادتهي.نداره

 ».عطره ببرن يآره،مرده شور هر چ«:لب غر زدم ريعطر كردم و ز شهيبه ش ينگاه

 »!ياخو يمنو نم گهيپول شدم د ينكنه ب.نكن تيرو خدا اذ ،تويكت«:ادامه داد سروش

 ».من خر بودم،حاال عاقل شدم.دست از سرما بردار.برو سروش«:به صورتش انداختم و گفتم يرعت نگاه غضبناك به

 »!گهيخراب نكن د نايجون س«:دوباره گفت.بودم ؟ساكتيآشت نايخاطر س به«

با حوله .را شستم ميدستها.شفقط به بوند.داشت ازيبه او ن نايپدر بچه ام بود و س.بند نبود ييدستم به جا.نداشتم يا چاره

 يعطر نبود،بو يبو.دميرا بستم و بو كش ميچشم ها.را باز كردم شهيدر ش.به در خشكش كردم و عطر را برداشتم ختهياو

 .قابلمه را خاموش كرد ريز».رونيب ميامشب شام بر«:زد و گفت يسروش لبخند.خاطرات سراسر خوش.خاطرات بود

 ».نه بابا،پول ندارم«:گفتم
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»مهمون من.ميستيدست و پا ن يبابا ما اونقدر ب!از تو پول خواست يك ،د« 

 يلباس ها.زده شده بود جانيه نايم،سيرفت رونياز دو سال شام ب م،بعدينه بگو امديدلم ن.اوردم يتعجب داشتم شاخ در م از

 كيد،يد يز دور ما را مهر كس ا.طرف شانه كرده بودم كيرا آب زده بودم و به  شيتنش كرده بودمموها زيو تم كيش

 ياش واقع يبود كه شاد نايما فقط س نيب يول.ما را داشته باشند يكردند كه ساعت ها يآرزو م.ميخانواده كامالًخوشبخت بود

هر چه نگاه او عاشقانه بود نگاه . به سروش نداشتم يليعالقه و م چيه.ميمانرفت يدوران نامزد يشگيبه همان رستوران هم.بود

 ميشام خورد. امد يبه نظر م بيعج اقشيتاش يول. نه اياو هم از احساس من خبر داشت  ايدانم ا ينم. روح بود يبمن سرد و 

خودم هم . دنبال كار بگرد ميبرا: صبح سروش گفت. ميخوابش برد و به خانه برگشت نايس. ميپرسه زد ابانيو ساعت ها در خ

 .به همه بچه ها سپردم

. بود كه سر كار برود رفتهيبهه ر حال، پذ يسروش خواب نما شده؟ ول اي نم؟يب يد؟ خواب ممعجزه ش يهفته ا كي ايخدا

 .دادند ياگر هم بود به ادم سابقه دار مثل او نم. كار نبود. داد يم يگفتم جواب منف يبه هر كس م. كرد يم تيكفا نيهم

 ختهياعصابم به هم ر. امديوقت ان فردا ن چيه يروم، ول يگفت فردا باالخره سركار م يم يسروش هر رو. ماه گذشت كي

گفتم، سروش  يهر چه م. شد يسرخ م شيزد كه جا يمساله، چنان بچه را م نيسر كوچكتر. دعوت داشت نايدائم با س. بود

 .ساله ستيپسر ب هينه  يبچه چهارساله طرف هيجان، تو با 

 يم شيكم كم متوجه شدم دوباره حش. داد يم ريصوم گانوقت به بچه مع. خودش مشكل داشت. اندازه بود نيفهمش هم يول

باالخره . شد بيخانه غ ليچند بار وسا. شود يكم م ميكه پول ها دميد يبار م كيهر چند روز . شد دهيبر سرم كوب ايدن. كشد

 .كشف به عمل امد كه كار اقا سروش است

امدم و دو خانه باالتر  رونياز خانه ب. روم يكار موانمود كردم به سر. گرفتم و به سروش نگفتم يرو زاز شركت مرخص كي

 ديلباس پوش. ناستيخانم، مراقب س سيبود كه ان انيسروش هم در جر. خانم سپردم سيرا به ان نايس. شدم يمخف واريكنار د

عصر  يول دانيدر ماز دوستانش واقع  يكيسوار شد و و به مغازه  نيماش. راه افتادم شدنبال هيبه سا هيسا. زد رونيو از خانه ب

موتور . بودم دهيتا به حال او را ند. پسر الغر و دراز راه افتادند كيبعد با . نشستند يساعت مين. رفت يقبال هم انجا م. رفت

در كوچه پس كوچه . باال شهر رفتند يها ابانيبه خ. فتادمكه گرفته بودم دنبالشان راه ا يدربست نيمن هم با ماش. سوار شدند
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شد  ادهيسروش پ. ستاديا يشناختم پشت موتور نشسته بود و سركوچها ميكه ن يپسر. خلوت يليخلوت بود، خ. ندديها چرخ

چند متر . شدم ادهيمن هم پ. كاره بودند مهيساختمان ها ن يبعض. كوچه كوه بود يزد، انتها يپرنده پر نم. و داخل كوچه رفت

دراورد  يابزار بشياز ج. ديخز ينيرا كه رد كرد، به پشت ماش ينيند ماشچ. ها به دنبالش راه افتادم نيعقب تر از پشت ماش

و  ديكش قهيهشت دق ايهفت . خم شده بود نيفرمان ماش نييپا. رفت نيدر را باز كرد و به داخل ماش. افتاد نيو به جان ماش

پشت او سوار شد و هر دو به . كوچه امد ميبه ن يمونور ديعرق بود به سرعت دو سيخ. امد رونيب نيضبط از ماش كيبا 

 .سرعت رفتند

 زيچ چيه ياسفالت داغ بود، ول. شد ياز سرم بخار بلند م. سوزاند يافتاب داغ تابستان مغزم را م. ولو شدم نيزم يرو

 يول. امد ياشكم نم. ناتوان مانده بودم نكهياز ا. از حقارت ،يچارگياز ب صال،ياز است. ام گرفته بود هيگر. كردم ياحساس نم

را با او  فميتكل ديبا! كشد يم شيبگو از كجا حش! دهد يبگو از كجا شام م! خرد يم هيپس بگو اقا از كجا هد. سوخت يقلبم م

 ييزناشو يزندگ ايا. خون بخورم و دم نزنم ياز ناچار ديبا يحاج صادق تهران يمن نوه . خاك بر سر من يا. كردم يروشن م

 داشته باشد؟ يندگز نيگذارد كه چن يبه خانه شوهر م دير امبا هزا يهر دختر اياست؟ ا نيهم

 رشيخدا خ. ام افتادم يدربست نيماش اديتازه . سوزد يم ميداغ شده و پاها رمينشستم كه احساس كردم ز نيزم يرو انقدر

 .حال سر و كله زدن را نداشتم ياز من گرفت ول ياديندهد پول ز

دست و دلم به كار . ميباال رفت نايبا س. به صورتم زدم ياب. سرخ سرخ بودم. خته بودصورتم سو. حال و كسل به خانه امدم يب

 .شده دايكار برات پ: به دروغ گفتم. كرد يرا اتو م راهنشينشسته بود و پ. شب سروش امد. رفت ينم

 من؟ يكار برا: تعجب گفت با

 .مستجاب شد مياره خدا رو شكر، دعاها -

 هست؟ يكارچه : و با تمسخر گفت ديخند

 .ديخر -

 ؟يچ يعني دي؟ خر ديخر -

 .ديمسئول خر يش يتو م. يغاتيشركت تبل هي يدايخر -
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 .گهيد يدفعه بگو ول معطل هيبرو بابا،  -

 چه شه؟ ،يخوب نيكا به ا! وا -

 .نقدريا نه يهستم ول چارهيرو انجام بدم؟ ب يكه من االفم كه هر كار يتو فكر كرد. هيخود يفقط سگ دو زدن ب. يچيه -

 يخرده پول هي ،ياري يدر م يپول هيباالخره تو . ميحاال هم گشنه نموند: و ادامه داد ديكش ياتو را م راهنشيپ يرو يونسرد با

 .ده يرو م يفعال كفاف زندگ. هم من

من دارم از  ؟يريگ يچرا بهانه م ؟ياريچرا بامبول درم: و گفتم دميكوب ينيكه در دستم بود به س ييو چاقو جيحرص هو با

 .گهيد يمسخره اش رو دراورد. ميندار اجيحاال احت يگ يراحت م نقدريتو ا. شم يتلف م يخستگ

 .تو اون گوشات بكن نويا. كنم ينم يمن هر كار. ميشو با هم بر ادهياوه تند نرو پ -

 .نداره يكالمورد اش هي نيا. يكن يم يفقط دزد ،يكن ينم ياهان هر كار: و گفتم دميتمسخر و حرص خند با

درست . بگو گهيبار د هي ؟يگفت يچ: ارام گفت يبا صدا. شد رهيبود باال اورد و به صورت من خ نييسرعت سرش را كه پا به

 دم؟يشن

 من خرم؟ يهمه كور و كرن؟ فكر كرد يفكر كرد. يدزد. يدياره درست شن -

 .دزد يتو به من گفت: من نشستداشت و امد كنار  يارام قدم برم يليخ. بلند شد. را كنار گذاشت اتو

 دزد؟ يگ يمن دزدم؟ اره؟ تو به من م: گفت يرا به طرف خودش گرفته بود و م دستش

 .برداشتم و با چاقو به جانش افتادم ينيس يرا از تو جيهو. كردي يبود و نگاهمان م ستادهيا نايس. دميترس يكم

 هان؟ تو بگو؟. گم يدروغ م: گفتم. بود نييپا سرم

 دزده؟ يك نميكن بب گايبه صورت من ن: گفت يبه ارام دوباره

 .كنم يبلند م نيحتما من ضبط ماش. دونم ينم: را بلند كردم و گفتم سرم

بعد زر . حرف تو اول مزه مزه كن. يكن يغلطا م نيدفعه اخرت باشه از ا: صورتم يتو ديرا بلند كرد و محكم كوب دستش

 .بزن

 نييپا ميصدا اشك ها يب. كرخت بود. صورتم گذاشتم يدستم را رو. درد دشات يليخ. حس بود يب. داغ شده بود صورتم
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قسم خدا بابا . بابا تو رو خدا. دنشيببخش. تو رو خدا مامانمو نزن ييبابا: ديلرز يسروش را گرفته بود و م يپاها نايس. امد

 .نزن

 .و رفت ديرا پوش شيلباس ها. پرت كرد يرا محكم گوشه ا نايس

در شان . گذاشتم يدهان به دهانش م دينبا. باز ار رو نرفتم يول. بودم دهيرا د شيكرده بودم و سزا يصدبار درشت. بود حقم

 بيع شيبرا يكار چيه. دانست يم نيكثافت غرق بود و خودش را برتر يتو. ادم نبود. بود وانيح. حرف زدن نبود اقتيو ل

را د راغوش گرفتم، مثل جوجه  نايس. زد يدرد دلم اتشم م. ورت كم بوددرد ص. چون من يهمسر. من بودم بشيتمام ع. نبود

صورتم ورم كرد و گوشه لبم پاره . كم كم ارام شد. شكالتش را دادم. دميرا بوس شيسر و رو. كرد يم هيو گر ديلرز يها م

 :و گفت ديورم صورتم كش يدستان كوكچكش را رو. سوخت يم ميطفلك معصومم دلش برا نايس. شد

 .باهاش قهرم. بده ييمامان درد داره؟ بوس كنم خوب بشه؟ بابا -

 .خوب خوب شد ش،ياخ: و گفتم ديرا بوس صورتم

 پس چرا بادش نرفت مامان؟ -

 .دردش رفت. بادش كه درد نداره. ره يبادش هم امشب م. طونيش يا -

. نبود يچاره ا. غوطه ور بودم يدر بدبخت. كردم يمرگ م يواقعا هزار بار ارزو. بودم ريس ياز زندگ گهيد. امديشب خانه ن ان

نفسم بود، بود و . ام بود يهست. بود مييتمام دارا. دوستش داشتم ايتمام دن يبه اندازه . بود نايس يزندگ يتنها بهانه ام برا

 .نبودم بود

 

 

 7 فصل

. دهد يبد م يبو زيهمه چ. دهند يچقدر گوشت ها بو م. ايخدا يوا. اشتها ندارم. ستيرود؟ حالم خوش ن يم جيسرم گ چرا

 ياب به اتاقم م سيخ. سرم گرفتم يشلنگ اب را رو. گشتم ياز سركار كه برم. گرما زده شده ام. هوا يگرما. مال هواست

به نفعش بود كه با من قهر . گرفته بود شيرا در پ هي.ر نيبهتر. شد يما رد و بدل نم نيب يحرف چيه. سروش برگشت. رفتم

 يخورد و م يم يياو هم به تنها. ميگذاشت ياو كنار م يو برا ميخورد يم نايرا با س مانيغذا. دميد يمن هم او را نم گريد. كند
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 ينم كولر حالم را به هم م يبو. ذاشتمگ يم يخستگ يبه پا. رفت يم ياهيچشمم س. شد يحالم روز به روز بدتر م. ديخواب

 شات،يازمايبعد از كل. به دكتر رفتم. كرده ام دايمعده پ يناراحت. شده ام ضيمرگفتم حتما  يبا خودم م. اوردم يباال م. زد

 ميلب ها. دهانم كف كرده بود. در دستم خشك شد شيبرگه ازما. خديچر يدور سرم م ايتمام دن. معلوم شد باردار هستم

به . نگفتم يزيبه سروش چ. زدم يكردم و زار م ينگاه م نايشوم؟ به س يچرا دارم خفه م ست؟يچرا هوا ن. شده بود شكخ

امانم  يدر پ يپ ياستفراغ ها. كنم يسر و صدا غائله را ختم م يب. گرفتم يكوكرتاژ م يبرا يسراغ دكتر دميرس يهر كس م

 :سروش با خنده گفت. داد ينم

 .يهست يرفتن... آه منه، انشاا ،يدرمان گرفت يدرد ب -

: شد يم شتريخنده اش ب. كردم يبا چشمان خسته از فرط عق زدن نگاهش م. نشستم يم نيزم يرو اط،يحال كنار ح يمن ب و

 ست؟يدرمون ن يگم؟ درد ب ينه تو رو هدا راست نم

 يكس دينبا. بفهمد يكس دينبا. كردم يظاهر را حفظ م ديدر دلم غوغا بود اما با. كردم يدر سكوت از تاسف نگاهش م فقط

تازه دو ماهه . كنم يهم خودم و هم او را راحت م. دهم ياش را م هيد. دادم ينم يختتن به بدب گريبار د نيا. مانع كارم شود

 .به سروش گفتم يديچقدر تاوان پس بدهم؟ به ناچار با ناام ايهدا. نشد دايپ ارك نيا يبرا يزدم كس يبه هر در. هستم

نگاهم . بود نييسرم پا. كردم يا رنده مها ر ينيزم بيمن هم با همه قدرت و فشار اعصابم، س. شكست يبود و قند م نشسته

 .شيچند وقت پ. دكتر رفتم: گفتم. مانده بود ينيزم بيبه س

 هست؟ يديخوب ام. يبه سالمت: با او حرف زدم تعجب كرد نكهياز ا. را بلند كرد سرش

 .متاسفانه،متاسفانه حامله شدم: گفتم. به شكستن قند مشغول شد دوباره

با حرص  د؟يد يخود م رياس شتريمرا ب نكهيا ايبرد  يلذت م ديد يمرا بدبخت تر م نكهينم از ادا ينم. اش شكفته شد خنده

 ؟يخوشحال شد ه؟يچ: گفتم

 خوب چرا كه نه؟ مگه بچه بده؟. اره -

 . به طرف اشپزخانه رفتم ينيزم بيشدم و با كاسه س بلند

 .بچه گدا فراوونه. مسجد شاه چراغونه -
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 .نكن نيبه بچه من توه. زدنت باشموماظب حرف . اوه اوه  -

ادعا  گهيتو د ،يخودت گشنه ا ،يبخور ياخه تو كه نون ندار. گم يدروغ م ستياه ن: اشپزخانه برگشتم و به سرعت گفتم از

 .نكن ييپر رو. نكن

 يته كتبرات خواس يفعال خدا حساب. يبكش ديبا. يندار يچشمت كور، دندت نرم، چاره ا. يحاال كه شد. جمع كن بابا -

 .خانوم

رفتم و گوشه  يراه م. خراب بود يوضع روح و روانم به خاطر باردار. مجبور به تحمل بودم. گفت يراست م. ام گرفت هيگر

 ينا. خواست سر كار بروم ميدلم . را زيبهانه مادرم را، بهانه عز. گرفت يدلم بهانه م. دائم بغض داشتم. كردم يم هيكنار گر

حال  يكسل و ب. بدهم نايخواست اب دست س يدلم نم يحت. شده بودم فيهم ضع تمد نيدر ا. شتمصبح بلند شدن را ندا

 يداشت و به رو يپول برم فميدائما از ك رتيغ يسروش ب. دياز راه رس زييپا. كرد سرزا بروم يشب و روز دعا م. بودم

هر چه با زبان خوش . كرد يو حرام خودش مكرد  يم دايپ د،يكش يكردم، دو رو نم يم يهر جا پول مخف. اورد يخودش نم

 .رفت يبه خرجش نم ؟يو دود كن يپول رو بكش نيا اديكنم، چطور دلت م يحالم كار م نيمن با ا: گفتم يم

 .تو نزدم يچرند نگو من دست به پول ها -

 يان روز هم باارن تند. بردم يرا با خودم به سركار نم نايبود و به خاطر باران س يهوا سرد و باران. شدم يم نيكم سنگ كم

 يمژه ها. پتو گرم گرم بود ريو ز دميرا بوس دشيصورت كوچك و سف. زدم رونيبود كه از خانه ب كيهوا تار. ديبار يم

. زد يرا كنار م شيعادت داشت مرتب رو. از پتو افتاده بود رونيب شيپا كي. بود هرا كنار زد شيپتو. ربود يبلندش دلم را م

از . بود زيو تر و تم سيكوچكمان خ اطيح. امدم رونينشود، در را باز كردم و ب داريكه ب يو به آهستگ دميكش شيپتو را رو

كوچه . زدم رونيدر كوچه را باز كردم و ب. شدند يدرخت ها كم كم برهنه م. ديچك يم نيياب باارن به پا وانيا ينرده ها

ام را باال  يباران يلبه . زد يپرنده پر نم. اب گل الود جمع شده بود وسط كوچه كيبار يدر جو. شسته از باران بود ك،يبار

 .از شتاب باران فرار كردم عيتند و سر ياوردم و با قدم ها

قول . هم حرف زدم نايبا س. رو به راه بود زيهمه چ يچندبار خانه تلفن زدم، ول. زد يدلم شور م يخود يروز در شركت ب ان

از شركت  شهيعصر زودتر از هم. ديجوش يو سكه م ريباز هم دلم مثل س يول. م از من گرفترا ه ييتخم مرغ كاكائو كي
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كرده و  خي. نشست يم يكيشدند و اسمان زود به تار ياخر روزها كوتاه م. شده بود كيهوا تار دميتا به خانه رس. زدم رونيب

شلوارم تا  يپاچه ها. اتاق بدنم كرخت شد يگرما از. بود سيخ سيخ ميكفش ها. از باران به اتاق كوچكمان پناه بردم سيخ

 يبخار يجلو. كرد يگزگز م ميپاها. در اوردم مياز باارنم را از پا سيخ ياول جوراب ها. بود يو گل سيزانو، خ يكينزد

. بود دهيمبل دراز كش يرو يور كيسروش . چندش كردم. امد رونيسرما از شتم ب. گرفتم يبخار يرفتم و دستم را رو

در . خانه سوت و كور بود. شكست يكرد و تخمه م يتماشا م ونيزيتلو. سرش گذاشته بود ريستش را از ارنج تا كرده بود زد

 كجاست؟ نايپس س: دمياوردم، پرس يم رونيرا از تنم ب سيخ يهاكه لباس  يحال

 .مرده: حرص گفت با

 جدا كجاست؟ ؟يچرخه بگ يزبونت م يچطور. يالل بش: به سروش كردم و گفتم يخشم نگاه تند با

 .شه يادم م ،ياگه دوبار كتكش بزن. يلوسش كرد. گهيد نيد هم: گفت يخونسرد با

 كو؟ نايچته؟ س ؟يگ يم يواه، چ -

 .كرد من هم ادبش كردم يادب يب -

 كو؟ نايس. اول تو رو ادب كنه ديبا يكيكرد؟  يادب يب -

 .اونجاست بابا: اشاره كرد يبا دست به اتاق كنار. خودم تعجب كردم يداد زدم كه خودم هم از صدا چنان

. ديلرز يم ميدست ها. دميحال خودم را نفهم گريد. در اتاق قفل بود. دميدو يبه طرف اتاق كنار وانيا يسرعت از رو به

معصومم كنج طفل . به دور اتاق انداختم ينگاه. برق را روشن كردم. و ظلمت بود كياتاق تار. در باز شد. را چرخاندم ديكل

تا چشمش به من . زده بود رونيچشمانش از حدقه ب. صورتش غرق اشك بود. ديرزل يرا بغل گرفته بود و م شياتاق زانوها

 .قربونت برم. مامانم نايس: دميبه طرفش دو. بلند نشد شيكوچكش را باز كرد و از جا يافتاد فقط دست ها

حرف . ديلرز يچانه كوچكش م. دمشيبوس. دمشيبوس. فشرد يرا ممحكم گردنم  شيامد و دست ها يم نييپا شيها اشك

 .حرف بزن ؟يديمامان ترس.: را پاك كردم شيبا دست اشك ها. زد ينم

صورتش . بغلم بود نايس. سر سروش امدم يباال يمثل باز شكار. بود دهيعقلم از سرم پر. ديلرز يم. كرد ينگاهم م فقط

 شيسرجا نطوريبا بچه كرده بود كه ا يدانم چه معامله ا ينم. هم وحشت داشتسروش  دنياز د يحت. پشت به سروش بود
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؟هان؟با توام  يچرا بچه رو تو اتاق گذاشت:زدميداد م.زدمينم حرف.رعد و برق نشسته بود يو صدا يكيتار ي، تو خكوبيم

 .كثافت

ترس به .صورتم  ي دهيرنگ پر من از يزده  رونياز چشمان ب.ديمن ترس ي افهياز ق.نشست شيبلند شد و سرجا سروش

 .شلوغ نكن كار بد كرد خوديب:گفت.وضوح معلوم بود

 يچ يبرا.آشغال بهتره يهست از تو يهر چ.كه كرده خوب كرده يهر كار!كار بد:با داد گفتم.حرفش تمام شود نگذاشتم

 ؟يبچه رو زد

 .حقش بود:حرص گفت با

 .كه دستم از حال رفت دميردم و به صورت سروش كوببدنم را در دستم فش يچنان تمام قوا.كتكش هم زده پس

 .داديو مرا به عقب هل م ديكوبيمن م ي نهيو با دست به س زديشد حرف م ؟بلنديكنيمن دست بلند م ي؟رويكرد يچه غلط-

ا چرا دست از سر م:داد زدم.اش بلند شد هيگر نايس.به صورتم زد دهيكش كي.هم حق تو بود نيا:را درآوردم گفتم شيادا

 ياز خونه  رونيبرو گمشو ب.كردنياعدامت م يكاشك.يمرديم يكاشك.يمونديتو همون خراب شده م ي؟كاشكيداريبرنم

 .رفت واريد يبه سرعت گوشه .رها شد غلماز ب نايس.مبل افتادم يرو.به صورتم زد يگريد دهيكش.ما

با مشت و لگد .شروع كرد به زدن من.زم بخور؟با يه؟خورديچ:بود ستادهيسرم ا يزده باال رونيبا چشمان از حدقه ب سروش

 .زديمرا م

جانم  مهيآمد ن يهر مشتش كه بر سرم فرود م.بروم رونيب كردميم يبلند شده بودم و سع.نزن ؟نامرديزنيچرا م:زدميم غيج

 .يكه خورد يريتف به او ش.توكرد يلعنت به پدر و مادرت لعنت به او مادرت كه منو لقمه :دادميفحش م.كرديم

 .پدر سگ دهنتو ببند.پدر و مادر يخفه شو ب.خفه شو:ديكشيم هوار

مبهم صداها را .و تار بود رهيهمه جا ت.آمد ينفسم باال نم.زديو سروش با لگد م دميچيپيبه خودم م.افتاده بودم وانيا يرو

خانم  سيان.رمق شده بودم يب.برود رونيبا هر ضربه منتظر بودم جانم از تنم ب.دميشنيخانم را از دور م سيان يصدا.دميشنيم

 اطيدر ح نييپله ها به پا يلگدش از لبه  نيآخر يبا ضربه .خبر ياز خدا ب يا.المروتنزن .مرد رحمينامرد ب شيكشت:گفتيم

 .دمينفهم زيچ چيه گريافتادم و د
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 ياب رو.سردم بود. شديباز م يبه سخت ميسرم را نگه داشته پلكها يانگار كس.كرديم ينيسرم سنگ.بود اهويو برم ه دور

 .جان دخترم ونيكتا.چشماتو باز كن.خانم ونيكتا:ختنديريصورتم م

خانم كه  سيان.در آمبوالنس دوباره بهوش آمدم.از حال رفتم.كرديدرد م ميهمه جا.دميديم هيسا.دميشنيرا از دور م صداها

 .به هوش آمدمكردم متوجه شد  يفقط ناله ا.سرم نشسته بود يرا هم بغل كرده بود باال نايس

 .دكتر ميرسيخدا را شكر االن م-

 .من گرفته بود يرا جلو نايهول شده بود س چارهيب رزنيپ.نايس نايس:فقط گفتم يسخت به

 .نيحالش خوبه بب.خوبه نايس نهميمادر ا نيبب-

 .م كنرح شيبه جوون ايخدا.به بچش رحم كن  ايخدا:كرديم هيو گر زديخانم به سرش م سيان.دميدينم يزيچ اما

 يصدا گريد.نميبيانگار همه را در خواب م.بودم يگريد يايمن در دن.شدنديپرسنل حاضر م.همه جا سبز بود.عمل بودم اتاق

 .از حال رفتم يهوش يكه با سوزن آمپول ب دينكش هيبه چند ثان.آمد يخانم نم سيان

 .دستم را گرفت.خانم كنارم بود سيپلكم را باز كردم ان يال.شديباز نم ميپلكها.خواهميخشك شده آب م دهانم

 .خدا شكرت يا.رو شكر بهوش اومد ؟خدايقربونت برم خوب ياله-

 .اب تشنمه-

 ؟يتهوع ندار ؟حاليخانم خوب:سرم آمد يباال يپوش ديسف پرستار

 .تشنمه دينه فقط آب بد:گفتم

 .ديكم آب بد هيلطفا بهش .باشه-

مادر؟سرم را به  يشد ريس:را خوردم وانيكرد تا نصف ل ليسرم حا ريگرفت و دستش را ز ميلبها يخانم آب را جلو سيان

 نه؟ اي ي؟بهتريچطور:خانم گفت سيان.تكان دادم دييعالمت تا

 .درد داره يليسر و صورتم خ.كنهيهمه جام درد م-

 ديوگرنه زبونم الل با.بچه رحم كرد نيفقط خدا به ا.برگشته مادر اياز دن افتيق.نامرد باهات چه كرده يدونينم داديداد ب يا-

مبل كنار اتاق خوابانده  يرا رو نايس دميكش ينفس راحت.برات بچه ت هم سقط شد رميبم:شد رياشكش سراز.يمرديم
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مامانم .ومديپس چرا مامانم ن خواميمامانمو م گفتيهمه ش م.شدينم اكتس.كرد هيبچه چقدر گر نيمادر ا يدونينم:بود

 .خوابش رفت يدست آخر از خستگ.بچه نيزد ا شيدل و جگر منو آت دونهيمرده؟خدا م

 نايس دميديمدام خواب م.كردندينم ميوحشتناك رها يكابوسها.گريو درد روح از طرف د داديطرف آزارم م كيجسم از  درد

 غيدر خواب ج.ارمشيب رونياز دست سروش ب توانستميو من نم ديكشيم غيج نايس.آتشش بزند خواهديرا سروش گرفته م

 مارستانيدكتر به ب صيكه بنا به تشخ ديبه دور روز نكش.گفتميم انيهذ.دميلرزياز وحشت كابوسها م يداريو در ب دميكشيم

 .منتقل شدم يروان

بود  ميخوشحال ي هيكه ما يزيتنها چ.خدا را شكر بچه ام سقط شده بود.شدم يبخانه رفت و من آنجا بستر نايخانم با س سيان

مرتب با مسكن و .سوختيم شانيدلم برا انساليم ريجوان پ.اعصاب و روان يضهاير بود از مردور و برم پ.مسئله بود نيهم

 .كردميم هيفقط گر شدميدار ميهم ب يو وقت خواباندنديآرامش بخش مرا م

صورت ماهش را نگاه  شهياز پشت ش.نميبب كيپسرم را از نزد دادندياجازه نم.خانم آمد سيبا ان نايس.روز گذشت دو

 يبخدا كار.ببوسمش.بغلش كنم ديفقط بگذار.بخدا آزار ندارم.ستمين وانهيبخدا من د.كردميالتماس م.ختميريشك ما.كردميم

و نگاهم  ستاديا يمعصومم چه گفته بودند كه ساكت و آرام م يبه بچه  دانمينم.كرديبا تعجب نگاهم م نايس.كنمينم

بعد  يكساعتيو  داديدست تكان م مياز دور برا.غر شده بودال.چشمانش گود افتاده بود.زديصورتش غصه موج م يتو.كرديم

 .رفتيم

نشان  رترياز حدش پ شيب يالغر يول.رو بود ديسف.ديرسيو دو سه ساله بنظر م ستيب.جوان بود يدختر ميكنار تخت

 سيا از انبعد.گفتينداشت م يكه هرگز وجود خارج ييزهاياز چ.زديحرف م زير كي.بلند و شانه نكرده بود شيموها.داديم

خودم .كردميم هياو هم گر يبرا.شده وانهيد چارهيمرده و زن ب ليكه پسر سه ساله اش در حادثه تصادف اتوموب دميخانم شن

 بتيدرد نه مص.بود  يكمكش كن درد بزرگ ايكن خدا اديصبرش را ز ايخدا.ستديبا خواستيقبلم م.كردمياو تجسم م يرا جا

 ردمب.االن با من غذا خورد گفتيم.گفتياز بچه اش م.سرخ بود هيفرط گراز  شهيچشمان درشتش هم.بود يبزرگ

دقم  نهيآمده بود آ نهميخودم كم بود ا يغصه .گرفتيدلم آتش م.دارد طنتيش كنديم تياذ رديگيبهانه م.خواباندمش

د .بچه ت نمينكن ا هيگر ايب:گفتيو م گذاشتيعروسكش را در بغلم م.نشستيآمد و كنارم م يبه دو م رفتيكه م نايس.بشود
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زار  شتريو به غم او و خودم ب دوختمياز اشكم را به چشمان او م سيخ كنه؟چشمانيم هيداره گر ينيبيمگه نم.گهيبغلش كن د

 .زدميم

 يداريدر ب.زديم رونيخون ب شيكه از جا گرفتميدر خواب دستم را چنان گاز م يگاه.شديم شتريام ب يحاالت روان شبها

 چارهيب يپرستارها.آب بخورم يحت خواستيدلم نم.اشتها به غذا نداشتم.بود ميحالم وخ.كردميباور نم و دميديرا م شيجا

واقعا .زدميبا همه شان دعوا داشتم سرشان داد م دادنديرا بمن نم يكار هراجازه  نكهياما بخاطر ا.رفتنديقربان صدقه ام م

 يمرده ها م اديمرا ب.داديآزارم م ديرنگ سف.ر بودعذاب آو ميبرا واريدر و د.هفته گذشت كي.شده بودم وانهيد

 بگو خواديكه دلت م ييغذا ؟هريخوريم ييچه غذا:دياز من پرس.آوردند يرنگ يمالفه  ميبرا.انداخت

 

چرا .خواستميفقط آغوش كوچك او را م.خواستميرا م نايمن فقط س.خواستينم يزيآخر دلم چ.كردمينگاهش م رهيخ رهيخ

 دش؟ياريب شهيبچه ام تنگ شده م يخانم من فقط دلم برا:گفتميم يارام دانند؟بهيرا نمدردم  فهمند؟چراينم

 خوبه؟ اديفردا م زمياره عز:زدنديم لبخند

 بغلم؟ اديب ديذاريباشه م:گفتميزده م ذوق

 .يكنيحاال صبر كن بغلش هم م-

خدا به دادم برس  يا.خواميرو م نايمن س.امخويبابا من بچه م رو م:دميكشيهوار م گفتنديرا م نيتا ا.آوردم يطاقت نم گريد

 .خدا نجاتم بده يا

چقدر !برف را دوست داشت نايچقدر س.برف نشسته بودم يپرده ها را كنار زده بودم و به تماشا.ديباريم يروز برف تند آن

غرق !برف برود يكه تو خدا كند اجازه بدهند!كنند يخدا كند با او باز.كنديم فيحتما االن دارد ك!كردميم يبا او برف باز

را پشت  يمرد يصدا.به پنجره ميام بود و رو يپشتم به تخت كنار!بود ييايو رو بايچقدر ز.شده بود ديهمه جا سف.فكر بودم

 يصدا دنيبا شن.مينداشت يو حجاب ميما در اتاق راحت بود.زديداشت با دختر جوان كه هم اتاق من بود حرف م.دميسرم شن

آقا :من با تعجب گفتم يخدا دميد مارا بردارم و سر كنم ا ديباشم كردم تا لچك سف ريشتم دستم را زآن آقا به سرعت برگ

 ..يمهد
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مثل برق گرفته ها مرا .من افتاد يسرش را باال آورد نگاهش به چشمان اب.نوشتيم يزيبود داشت چ يكه همان مهد دكتر

 ارياخت يب مياشكها يمهد دنيبا د.رفت ادمي ياصال روسر.ه بودممن هم مات و مبهوت ماند.دهانش باز مانده بود.كردينگاه م

من  ياو هنوز هم برا.ميعشقم زندگ يآنهم مهد.نديبب ينو ييآشنا يديام ابانيبودم كه در ب يمثل كس.ختيريبه صورتم م

 .آورد يتپش قلب م

 چرا؟ نجايشما؟ا:گرفته گفت يصدا با

دستش را به پنجره  كي.بطرف پنجره رفت.انداخت نييسرش را پا.فتبه پرستار داد و پرستار ر نوشتيرا كه م يزيچ

تخت  يرو.دميكش ميرا پاك كردم و مالفه را رو مياشكها.ام را سرم كردم يروسر.بخودم آمدم.ديكش يگذاشت و آه بلند

م كم مژگان بلندش ك.نگاهش به مالفه بود.ستاديسرم ا يو باال شتبرگ يمهد.را از زانو خم كرده بودم مينشسته بودم و پاها

و از  كرديعاشقانه نگاهم م.شد يچشمش جار ياشك از دو گوشه .ديبهم رس مانيامتداد نگاه هر دو.را به صورت من كشاند

 كرديم هياو در سكوت گر.درد دل كنم شيبرا.شانه اش بگذارم يسرم را رو رميدستش را بگ خواستيدلم م.سوختيدرون م

 .و رفت ستاديا يا قهيچند دق ديكشيجر مز دنمياز د.ختميريو من هم اشك م

 يرو ميشاخه گل مر كي.كنارم نشست يصندل يرو.منهم آرام شده بودم.آرامتر بود.صبح بود كه دوباره به سراغم آمد فردا

 .هنوز همان نگاه معصوم و چشمان مخمور را داشت.تختم گذاشت

 حالت چطوره؟-

 برم خونه؟ تونميم يپس ك.خواميرو م نايس.خسته شدم نجايااز .بهترم:و گفتم كردميم يباز ميشاخه گل مر با

فردا .زود يليخ:اش شكفته شد يصورت يو مرتبش و لبها ديسپ يدندانها.لبخند زد.در دست من بود مياو هم به گل مر نگاه

 خانم راحت شد؟ اليخوبه؟خ ينيبيرو م نايس

 .فهمندينم خواميمن پسرم رو م گفتميپرستارا م نيبه ا يهر چ.واقعا ممنونم:به چشمانش بود با ذوق گفتم نگاهم

 از شوهرت چه خبر؟.گهيد اديفردا م.راحت التيخ.دونميرو م زيهمه چ.خوب يليخ:بست و باز كرد دييرا به تا شيپلكها

 .راجع به اون حرف بزنم خواديولش كن دلم نم:درهم رفت مياخمها

 .تكان دادم دييا به عالمت تاكار اونه؟سرم ر:اشاره كرد و گفت ميدست به سر و رو با
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 نباريا توانستمينم گريد.علت پشت پا زدن من به عشق و ازدواج با او چه بوده دانستياو هنوز نم.دميكشيخجالت م يمهد از

پرستار  يكنارم بود و بعد با صدا يساعت مين.داديدرد و زجر آزارم م نيا دميديرا م يبكشم هر بار مهد نهيرا به س نيسنگ

هر دو طرف صورتم كبود .از ضربات سروش چشمانم ورم داشت.بود دهش هيصورتم كر.گرفت و رفت يرخصاجازه م

را عمه  نايروز بعد س.داشت يپارگ نمييهر دو لب باال و پا.آمده بود رونيتخم مرغ ب كي يگاهم به اندازه  جيگ يباال.بود

 .كنم يابرودار استمخويو نه م دميكشينه خجالت م گريد.و اقاجون آمدند زيمهناز و عز

چه كرده؟مگه  نيشرف بب يب.بوته يب كهيمرت:كرديبود و محزون نگاهم م ستادهيسرم ا يآقاجون باال ديصورتم را بوس زيعز

 !ابرو يب رتيغ يدستم بهش نرسد ب

كه  دادميشار مام ف نهيچنان به س.دميرا به آغوش كش نايس.كرديسرم را نوازش م.ديبوسيرا م ميدستها.كرديم هيمهناز گر عمه

عمه .رفتيقربان صدقه ام م.كرديم هيصدا گر يب زيعز.كردم هينوازشش كردم گر.دمشيبوس.ام دهيانگار سالهاست او را ند

هر چه بد و  چارهيب رمرديپ.ديپريم نييتابه باال و پا يماه يتو يماه نيع.ديكشيتنها حاج صادق بود كه خط و نشان م.نطوريهم

 .دلم ارام گرفت.شديآرام نم گفتيم راهيب

بار و هر  كيآن هم هر دو سه ساعت .آمد يم دنميهر روز به د يمهد.بود زيعمه مهناز و عز شيپ.را نداشتم نايغصه س گريد

خاكستر دوباره  ريآتش ز.شديم داريعشق خاموش شده دوباره ب.كرديام م وانهيباز د ميگل مر يوا ميشاخه گل مر كيبار 

گفتم كه چطور تن به ازدواج با  شيرا برا يشش سال زندگ.كردميدردل م وو من با ا زديف مبا من حر ديكشيداشت شعله م

و افسوس  كردميم سهيآمد او را با سروش مقا يم شميهر بار كه پ.آرامش بود نيهم طن شيصدا.داديم نميتسك.سروش دادم

پخته شده .ام كرده بودم ادهخانو ينادان يفداهمه را .ام را ييبايام را ز ياز دست رفته ام را جوان يافسوس زندگ.خوردميم

و  جانيب يلبها يلبخند رو.كرد شهيكم كم آرامش در وجودم ر.دميكشيرا با خود م ينيسنگ يتجربه  يول.ساله بودم 28.بودم

 .دادندينم يمرخص ياجازه  يقطع شد ول ميقرصها و داروها.نشست رنگميب

شده  رتريپدرم پ.شديباورشان نم.سرم آمدند يدر بستر بودم كه باال!ها چارهيب.آمدند رانيماه گذشت پدر و مادرم به ا كي

 يآه بلند.داد هيتك واريمن وضع من به د دنيبا .آمد يتر بنظر م دهيقدش خم.شده بود شتريب دشيسف يموها.بود

را به دندان  نييلب پا.دانه اش كي يكيپدر بود پدر دختر .داديصورتش غم عالم را نشان م.كردميدردش را حس م.ديكش
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مرا .ديكشيسرم دست م يمادرم رو.آمد يم نييچشمش پا يصدا از دو گوشه  يب شياشكها.كرديگرفته بود و مرا نگاه م

سرم  ستميگر ندبل يبا صدا.ديساله ام ترك 6بغض .رفتيقربان صدقه ام م.كه از النه جا مانده يگنجشك.پناه يب ديديم يكودك

مادرم .كردنديم هيپرستارها در اتاقم جمع شده بودند و بحال ما گر يهمه .ميزديبا هم زار م اش گذاشته بود و نهيس يرا رو

 چيه ياله.ومدهيو صدات در ن يكتك خورد نقدريكه ا رميبم.يكار كرد نقدريدستات كه ا نيا يبرا رميبم:زبانش گرفته بود

چقدر  نيمهرداد بب:رو به پدرم كرد.سوزهيداره مجگرم  يوا.خدا سوزهيقلبم م يوا.نبود نيا منخدا حق  يا.نهينب يمادر

 يجوون نيآخه به ا.رختخواب شده بچم يلقمه  نيبب.منه؟مهرداد دخترته يكت ني؟ايرو شناخت يمهرداد اصال كت.شده فينح

 .كردينم ميو رها ختيرياشك م!خونه وونهيتو د!اعصاب ضيمر

 .رو خوب نشون داده يمردونگ ادهيفكر كرده زورش ز.شونميمادرشو به عزا م.كنميم اهيروزگارشو س:پدرم گفت فقط

بارش  ريبرد و ز يم مارستانيب اطيمرا به ح يمهد.ديبار يمدام م.شد يو تار م رهيمدام اسمان ت.بود يپر برف زمستان

 يقشنگ يچه روزها.كرد يم مييراهنما.گفت ياز اشتباهات من م.گفت يخودش م م،ازيزد يم م،حرفيزد يبرف،قدم م

خوشحال .گرفته بودند كه به آن خانه باز نگردم ميهمه تصم.شترا دا ديبار دلم ذوق و شوق ع نيا.ديهار از راه رسب.بود

از كنارم  نايس.ديبار ياشك شوق از چشم همه م.مرا به خانه برد دييبگو يبدون آنكه به كس يمهد.شناختم يسر از پا نم.بودم

باغبان .خورد يوق م مخاطرات.ام يدوست داشتن وانيهمان ا.همان اتاق خودم.بايدوباره همان خانه ز.شد يدور نم يلحظه ا

احساس .كردم يم ياحساس جوان.تازه جوانه زده با من هم صدا بودند يبرگها.بود دهيباغ كش يبه سر و رو يدست

ورانداز نكرده مدت ها بود خودم را .نگاه كردم نهيصورتم را در آ.خانم امد دو دست لباس دوختم يزر.شدن ،سبكيآزاد

 .جان سالم به در برده ام يهمه سخت نيكرد كه از ا يكس باور نم چيه.مبود بايهنوز جوان بودم،هنوز ز.بودم

كرد و چهار مغز گرفته بود و صبح  ياسپند دود م ميبرا.و فرز بود شه،تريقمر،مثل هم.دسته گل شده بود كيخانه .آمد ديع

انگار خواب بودم .كردم يهمه آرامش را باور نم نيا.دنديچرخ يهمه دور و برم م.تا من بخورم ختير يم ريبه صبح درون ش

 ».امدهيخانه هم ن«:خانم گفت سيان.نبود ياز سروش خبر.وحشتناك بوده كابوساتفاقات  نيانگار همه ا.شدم داريو حاال ب

بزرگ بود كه همه سرتاسر آن  نقدرم،آيپهن كرد يمجلل نيهفت س.به او فكر نكردم ياصالًدر ذهنم،لحظه ا.بودم اليخ يب

 يبه دست،ذكر م حيتسب زيعز.خواند ينشسته بود و قرآن م نهيسال،آقا جون كنار آ ليموقع تحو.مينشست
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همه .شد توپ را در كردند ليسال تحو.محفل بود لهم نق نايس.لبخند به لب داشتند ميپدرم،مادرم،عمه مهنازفنس.گفت

آقا ».يبه من نداد«:و م گفت ستاديا ياقا جون م يجلو.چند بار گرفت نايس.داد يديمه عآقا جونم به ه.ميديرا بوس گريهمد

 ميقابرام  نويمامان،ا«:داد يپول را به من م ديرس يمن كه م د،بهيدو يم.داد يو پول را به دستش م ديخند يجون هم م

مادرم .رفته بودند سهيهمه از خنده ر»!ها يمن نداد ؟بهيد يبه من هم م«:ستاديا يآقا جون م يو جلو ديدو يدوباره م».كن

 .بلند شد نايس غيكه ج دشيانقدر بوس

شد همه را پشت سر هم  يم يتا عصبان.گرفته بود ادي يزشت يقبال دائم در كوچه ها ولو بود حرف ها نكهيخاطر ا پسرمبه

 نيا.ول كن دختر«:زد ين تشر مآقا جون به م تيدر نها يزدم ول يبه دهانش م.آوردم يبه طرفش هجوم م.كرد يم فيرد

 ».يتركش بد دينداره،با زبون خوش با ريبچه تقص

 نيريش ميبرا ديع يها يو بازد ديد.شد يم سهيرفتند دنبال آنها ر يهر جا م.شده بود نور چشم آقا جون و پدرم نايس

از  يكيسوخت،من هم  يخودم م دلم به حال.نيبا فرهنگ و متد لفهمهيپدرم همه محترم و متشخص بودند،همه اص ليفام.بود

 .ام را سوزاند شهيافسوس كه وصله ناجور ر يول.دبو ميخاندان در رگ ها نيخون ا.خانواده بودم نيا

 وانيا يرو زيعز شنهاديبه پ».دارم د،كارتونينيبنش يهمگ«:پدرم رو به همه گفت.ميشام را خورد.بود التيتعط يروزها نياخر

 يرا م يها دل هر صاحب دل ركيج ريج يشر شر آب با صدا يره ها روشن بودند و صدافوا.بود يخنك بهار يهوا.ميرفت

پدرم .ميهمه چشم به دهان پدر داشت.نشست زيخودش هم كنار عز.رفتگ يكي يكيهمه  يجلو.چار را آورد ينيقمرس.ربود

كه  مين ومه تاج،فكرامون رو كردم«:را نگاه كرد و گفت كيبه  كيرا به هم گره كرده بودو  شيدستها.چهار زانو نشسته بود

 ».ميبرگرد رانياگه خدا بخواد به ا

 ».قربونت برم ياله«:دميمحكم چسب.نشسته بود كنارم

 يآرنج دست راست را رو.راستش را از زانو خم كرده بود يلم داده بود و پا يبه پشت.زد يبخش تيصادق پوزخند رضا حاج

 »...مشكل،كار منه يول«:پدرم ادامه داد.بود نييسرش پا.بود چپش را جمع كرده يهمان پا گذاشته بود و پا

 »تو؟ ؟اونمينال يپسر؟از كار م يكش يخجالت نم«:حرفش را تمام نكرده بود كه اقا جون سرش را بلند كرد و گفت هنوز

 »آقا جون آخه«
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گور  يام همه رو با خودم توخو يمگه من م!بازار، كمه؟هان يحجره تو يه،كليريبا عظمت، خ ياون كاخونه .آخه يب آخه«؟

 .سكوت شد هيچند ثان».دياول و آخر،شما صاحب مال.همه مال خود شماست!ببرم

هم  نطور،تويگه ا يخوب،اگه پدرت م.ميرو داشت يروز نيچن يمادر،ما آرزو«:دنبال حرف اقا جون رو گرفت و گفت زيعز

 »گم؟ ياج خانم،بد منه تو رو خدا محت«:رو به مادرم كرد و گفت ريعز».چشم يبگ ديبا

 »!بگم ينه واال چ«:كرد و گفت يرا باال انداخت و به پدر نگاه شيشانه ها مادرم

همه نگاهمان به او .پدر غرق فكر بود»خواب راحت بكنم؟ هيتمومه؟من امشب «:پدرم گذاشت يپا يجون دستش را رو آقا

 .ندهد يكردم جواب منف يدل دل م.بود

 ».هم هست هيآخه حق بق«:با ناله گفت پدر

 .ميديهمه خند»!يگرفت ليخودت رو تحو يليخ.پسر جون منكه نگفتم همش مال تو«:ديبلند خند يجون با صدا اقا

 »هيروز نيبه ما داده،هم اديكه خدا ز يزيچ.خودت كار كن وبردار يتو به اندازه «:داد ادامه

 »مبارك آقا مهرداد؟«:گفت زيعز

 يدر دلم قند آب م.كف زدند يهمه ازخوشحال».خدا ديبه ام«:كرد و گفت يا بخش و خجالت زده تيرضا يخنده  پدرم

تازه متوجه شدم .بردم يم يتازه داشتم به قلب مهربان پدربزرگم پ.ديبار يخونه اقا صادق م واريهمه بركات از در و د.كردم

 يحرفش نم يده و حرف روچگون دلبسته اوش زيدانستم كه عز زهتا.قرار دارد يچهره سرد چه قلب مهربان نيپشت ا

 .افتي نيغم ها و درد ها تسك يهمه .زند

آلمان به  يبشود؟نكند مادرم باز هوا مانينكند پدرم پش.زد يچشمم به سقف بود و دلم شور م.شب تا صبح خوابم نرفت آن

 يم يخود يب يچه فكر ها.طانيمدت دوباره بازگردند؟لعنت بر ش كينمانند و بعد از  نجايسرش بزند؟نكند ا

 .حساب به المان رفت هيفروش خانه و آثاه و تسو يرامادرم ماند و پدرم ب.مانند يرا گرفته اند،م مشانيتصم.كنم

ساله  18دختر  گريتو د.از تو گذشته يدختر دست بردار سن و سال.روز تنگ شده بود 15 نيدر ا يمهد يبرا دلم

 يچه ور عشق گريد نيكند؟ا يم خيبدنم  دنشيند؟پس چرا با دز يساله م 18 يپس چرا قلبم مثل دخترها.باش ،عاقليستين

 .ديخند يكرد،حتما به من م يم داياز راز دلم خبر پ ياست؟اگر كس
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خوش به حال آن .دميكش يبود و من حسرتش را م دهيپوش يلباس رسم.امد ديع كيتبر يبرا ميسبد ل مر كيهم با  يمهد

من شوهر .شده ام وانهيد ايخدا.نه...خواست بدانم كه او هنوز هم  يمدلم .امدمياول جلو ن.شود يدختر كه همسرش م

از .نشست و با اقا جون گپ زد نييدر سالن پا يا قهيكنم؟ده دق فكرچطور به خودم جرات دادم كه در مورد او .بچه دارم.دارم

خانم  يكت«:باالخره گفت.كردم  يمن هم راه پله ها نشسته بودم و از دور نگاهش م...گفت، از مشكالت از چك يكار م

 »رو به راه شد؟...چطوره؟الحمدا

 »؟يبگم؟خودت كه بهتر از حال روزش خبر دار يداد چ يداد ب ياما ا...الحمدا«:و گفت ديكش شيبه ر يدست اقاجون

 .داد يزد و به آقاجون گوش م يم شيپا يرو حيبا تسب يمهد

حاج اقا خدا به طفل معصوم و پدر  ديباور كن.مونه يگفتن زنده نم ياول كه آورده بودنش همه م.بود ميحالش وخ يليخ«گفت

 ».و مادرش رحم كرد

اصل و  يبوده پسره ب يوونيچه ح يدون يكرده،نم يخانم يليكرده،خ يصبور يلي،خيآقا مهد يليده،خيبچه صدمه د يليخ«

پسر وصله  نيبابا ا.ديزدم بابا نكن نهيسنگ به س نجايخدا شاهده چقدر من ا.دختر آورده نيسر ا يكه فكر كن ييهر بال.نسب

 نيفقط دلم به حال ا.دن يحاال هم دارند تاوانش رو پس م.به خرجش رفت امگه آق.شناسم يخانواده رو م نيمن ا.ستيما ن

فكر كردند آسمون سوراخ .ندياون پدر و مادرش دوختند و برد.كه عقل و فهم انتخاب رو نداشت نيا.سوزه يدختر معصوم م

سر سفره من و پدرش  يكجوونه،خوشگله،تا .سوزه يجگرم م نمشيب يبه خدا هر روزه كه م.نييتحفه افتاده پا نياشده و 

 »گم؟ يراه م يب.خواد يبچه پدر م نيبمونه؟باالخره ا

از . شه،باالخره خدا هست يم مونيكنه،پش يخطا م.گهيد زادهيباالخره آدم.نه حاج اقا،صد در صد حق با شماست«:گفت يمهد

 »شوهرش چه خبر؟

 نيشرف،بگو دلت به حال ا يب.اش،نبود كه نبود يآدم فرستادم پ.نيآب شده رفته تو زم.يدلت خوشه آقا مهد!نامرد اون«

 ».بچه رو بدبخت كرد نيزندن؟خدا لعنتش كنه كه ا ايمردن  نايگه ا ي؟اصالًنميخوا يسوزه،بچه ت رو هم نم ينم

 »شه بتونه فرار كنه؟ ياز آه مظلوم مگه م.بوده نيتا بوده هم.ده ياونم تاوان پس م.حاج آقا دينخور حرص«

كم سر .بچه برگرده هيبا  ميكه دختر شوهر بد ميستيخانواده ها ن نياز ا.ميجور قصهها نداشت نياز ا ،مايخدا آقا مهد به«



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  249

 ».بدتر گهيازدواج حرص خوردم،حاال د

پشتش .ديبهش بد هيروح ديتون يشما هم تا م.بهتره يليكه خ...الحمدا.توكل به خدا«:گفت.سراپا گوش بود يمهد

 ».ديبد يدلگرم.ديباش

 ».همه ش من حرف زدم.زبخوريچ هيآقا .چشم«

 »؟يباهاش حرف بزن ينيب يالزم م«:آقا جون ادامه داد.برداشت و شروع به پوستكندن كرد يپرتقال يمهد

روزه خبر از حال و روزش  15واال من «:گفت يه؟مهداهللا اكبر،دختر چه مرگت شد.پله ها دوباره تپش قلب گرفتم در

 ».ديبهتر بدون ديندارم،شما با

بلند شد و ».يبد هيبهش روح يتون يم يتو بهتر از هر كس.باهاش حرف بزن اديب ،بارياومد نجاينه،حاال كه تا ا«:جون گفت آقا

 »....ونيون،كتايكتا«:بلند گفت ياقا جون با صدا.به اتاقم پناه بردم عيسر.به طرف پله ها امد

 ».بله اقا جون؟«:طبقه باال گفتم از

 ».اومده يآقا مهد نييپا ايلحظه ب هي بابا«

 يدست»گفتم چشم آقا جون اومدم«.نشود ميگذاشتم تا آقا جون متوجه لرزش صدا ميتمام توانم را در صدا ديلرز يم ميصدا

 يليخ مينگه داشتنش برا.آمدم نييسر كردم و از پله ها پا ديفبار چادر س نياول يبرا.دميپوش يلباس مناسب.دميبه صورتم كش

 .افتادم يچند بار در پله ها داشتم م.كرد يمرا اسان  زيهمه چ ياما عشق مهد.سخت بود

 نييسرم پا».شه يروز به روز بهتر م...الحمدا.خانم ونيكتا نميبه به،ا«:گفت ديجون كه چشمش به من افتاد،با لبخند تائ آقا

 .دميد يرا م يبار بود كه مهد نيآمده،انگار اول ميانگار خواستگار برا.دميكش يساله خجالت م 14 يدخترها مثل.بود

 ».سالم«:ستاديبلند شد و ا ياحترامم مهد به

 .جون ما را به عمد تنها گذاشت م،آقايهر دو نشست».ديكنم بفرمائ يخواهش م«:كردم و گفتم سالم

 »!رهحالتون بهت نكهيمثل ا«:گفت يمهد

 ».به لطف شما«:آرام گفتم يليخ يصدا با

 »چطوره ؟كجاست؟ نايس«
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 ».يهمه جا رو آبپاش ايكنه  يم يباز ايباغ، يتو«

 »؟ينيب ينم ؟كابوسيآرامش دار«:كرد و گفت يا خنده

 ».زحمت دادم يليالبته به شما هم خ.ستين ياز كابوس خبر گهيد نه«

 ».داره اجيحاال حاالها به شما احت نايس.شماست يمتهمه ما سال يآرزو.ديشما رحمت.دياردارياخت«

 »نا؟يفقط س«:نگاهش كردم و گفتم ميمستق

از خود درخت  ر،كرمي؟نخيبود كه زد يچه حرف نياحمق ا يدختره .شدم مانيمثل سگ همان لحظه پش.زدم يحرف عجب

 .رديگ يكه زبانت ارام نم يالل بش.بود

 ».اال سر همه باشهتون ب هيسا... انشاا«:گفت.هول شد يمهد

 »هم اتاقم چه خبر؟حالش چطوره؟ ازيآقا مهد«:انداختم و گفتم ميبه صدا يناز

محتاج  يليخ ديدعاش كن.خواد مرگ بچه اش رو باور كنه ياصالً نم.خرابه يليوضعش خ«:سرش را به تاسف تكان داد يمهد

كن  يسع.يتازه اول راه.باش دواريام يزندگبه «:گفت يمهد.دميكش ياه سرد».فقط معجزه ممكنه نجاتش بده.به دعاست

 ».يرو شروع كن يزندگ يخوا يم جا نيفكر كن از هم.زيچ چيه ،بهياصال به گذشته فكر نكن

 »سخته يليخ گفتم«

به ساعت  ينگاه».يش يخوب م رتري،ديبه گذشته برگرد شتريب يهر چ.و مادرت نا،پدريبه خاطر س.كن يسع يدونم ول يم«

 ».شده رميطبق معمول باز د.برم ديبا«:فتمچ اش انداخت و گ

 »د؟يد يبه بنده م ياجازه مرخص«:گفت.زدم و بلند شدم لبخند

 ».ميكه وقت شما رو هم گرفت ديكنم،ببخش يم خواهش«

 ».ديبه همه برسون د،سالميدار ارياخت«

بود،عشق بود،هنوز  هيش بود،روحارام ايدن يكي.شدم ينم رياز مصاحبت با او س.ماند يم شميكاش پ يخواست برود ا ينم دلم

كردم،مردانه قدم بر  يبا حسرت نگاهش م.با آقا جون همراه شد و تا پشت در باغ،نگاه من همراهش بود.هم دوستش داشتم

كرده  ميكردم؟چقدر شب و روزم را با او تقس يزندگ شياهايبا رو رچقد.داشت،سر پا ادب و متانت،با وقار بود يم
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 .دارد يتر از خواسته دلم قدم برم يبودم كه دست سرنوشت قو نيفته بود؟غافل از ابودم؟چقدر فكرم را گر

از  سيخ يچمن ها ياس،بوي يبو.شد يمحبوبه شب،تنگ غروب بلند م يبو.باغ غرق شكوفه بود ،تمامييبايبود و ز بهار

خودم را .شدم يبلند م يدين امصبح بدو يدم،وليخواب يم يآرام بودم،شب ها به راحت.مست كننده بودند ،همهيباران بهار

شده و پزمرده گشته  دهيبودم كه از شاخه چ يمثل گل.باد رفته بود هب زيهمه چ يبودم،ول بايجوان و ز.دميد يتمام شده م

با آقا جونم  نايس.آمده بودم رونيتنها از خانه ب ديخر يبرا.بود نياواخر فرورد.بود نايس دنميو بهانه نفس كش يتنها دارا.است

به  نيرفتم وماس يرو م ادهيپ درمن .توجهم را جلب كرد ينيبوق ماش يبودم كه صدا دهيكوچه نرس چيته بود،هنوز سر پرف

توجه كنم،به  نكهيبدون ا.اول فكر كردم مزاحم است.زند يمن بوق م يكامال مشخص بود كه برا.كرد يموازات من حركت م

از . شدم يعصبان.رفت يبوق كنار نم يدستش از رو.اما ول كن نبود.سرم را به طرفش برنگردوندم يحت.راهم ادامه دادم

مثل .چاق تر شده بود،سر و وضعش نو نوار شده بود.شد،سروش بود يباورم نم.دميخشم به طرفش چرخ باترس ابرو و مردم 

ن باز سر زده و دها رتيبا چشمان ح. ديرس يروغن زده و مرتب به نظر م شيموها.بود دهيبه خودش رس يگذشته حساب

 ».باال ايب.شهر با خبر شدن مهحواست كجاست؟ه.سالم«:لبخند زد دينگاهمان كه به هم رس.شدم خكوبيم ميجا

باال تا به جرم مزاحمت  ايچته؟ب«:با تعجب از نگاه من گفت.دميد يانگار خواب م.كردم ينگاهش م رهيخ رهيبودم خ ساكت

 نقدريتو واقعا ا يعني؟يكش يسروش،توخجالت نم«گفتم.داخل بردم لشيوموبسرم را از پنجره باز ات.ستادميجلو ا»!نگرفتنمون

 »به نظر تو من انقدر احمقم؟ يعني،هان؟نه،واقعاًيدوباره اومد كه يكن يدر مورد من م يچه فكر يعني؟يرو دار

همه زن و شوهرا .يمن يمادر بچه .يمن خبر ندارم؟تو زن من يشد وونهيد ؟نكنهيگ يم يچ«:گفت.بار او تعجب كرده بود نيا

 »...كردم ياشتباه هيمن  ام؟حااليسراغ زن و بچه ام ب دينبا يعنياومدم، يچ يعني«:مرا در آورد وگفت يبعد ادا».دعوا دارن

 يمهم زياشتباه بود سروش؟به نظر خودت چ هيواقعا اون كارتو  يعني«:و ادامه دادم دميخند» !اشتباه هي«:دميحرفش پر وسط

 »نبود؟

 زميعز«:سرش را به طرف من بازگرداندو با لبخند گفت.بود نيفرمان ماش يكرد و هر دو دستش رو يرا نگاه م شيبه رو رو

 شم يم يموقع عصبان هي.يدون يمن واقعاًتو رو دوست دارمفخودت هم م

 يتو بگ يهر چ .اصال تو بگو. گم بزن تو دهنم يهان؟ بد م. شه كه شمر باشم ينم ليدل. كنم يم يكار هيزنم،  يم يحرف هي
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 .قبوله

مثل  يكي ديتو با. ستياصال حال و وضعت درست ن. يندار يعيتو حال طب. اقا سروش يبه فكر افتاد ريد: دميتمسخر خند با

 ؟يفهم يخسته شدم م گهيمن د. ن من يكن دايخودت رو پ

ذره  هي نايس يبه خدا دلم برا. رونيب يايشه كه منتظر بودم ب يم يچند روز. خواهم باهات حرف بزنم يم. نيباال بش ايحاال ب -

 ...به جون تو اون دفعه از دستم در رفت و گرنه. شده

 يوا. ي، تو و خانم باز..تو و مشروب استغفرا. زبونم الل شيتو و حش. زبونم الل. و گرنه تو و كتك: دميوسط حرفش پر باز

 .خدا به دور

. گفتن زنده موندنم معجزه بود يهمه م. يكشت يمنو م يداشت تو. خجالت بكش سروش: سكوت كردم و گفتم هيثان چند

 .ييايح يب يليخ. ييپررو يليخ

 .دلت خنك شه. فحش بده. نداره بيع: ديخند

 .به من جواب رد نده يبزن ول يخوا ياصال هر قدر م. بزن تو گوشم ايب: را جلو اورد و گفت صورتش

خوام  ينم گهيفقط د. يش يم چارهيلب باز كنم ب. بغل منه ريروندت زپ. خبر نكردم سيبرو تا پل. برو: حرص داد زدم با

 .نمتيبب

 نايس يمن بابا يدر ثان. ستمياون سروش سابق ن گهيمن د. به خدا من عوض شدم. نييپا ايب طونياز خر ش. بس كن يكت -

 ؟يمنكر بش يتون ينم. هستم

 .خواد ينم بابا گهيد. باباش مرده نايس. يبه درك كه هست: خشم گفتم با

بابا خوشبخت  ياون بچه ب يكت يفكر م. ميدار يما زندگ. ميما زن و شوهر. نكن يبچگ. لج نكن: را كج كرد و گفت گردنش

 ...چه برسه چارن،يبه خدا بابا داراش ب. شه؟ نه واال يم

 اقتيتو ل. يرو نداشت يگاون زند اقتيتو ل. يبابا بودن را نداشت اقتيتو ل. حرف نزن نايراجع به س. خفه شو: زدم داد

 .فقط برو گمشو. يرو نداشت يخوشبخت

 نايتو و س ينطوريا يعني ز؟يته همه چ مياب بزن يعني. ميزن يحرف م ميدار ؟يكن يم يزيچرا ابرو ر. داد نزن. زشته -
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 ن؟يش يخوشبخت م

صدات، نفست، وجودت همه زجر  اصال. رو ندارم يتوان زندگ گهيمن د. من خسته شدم. سروش، بفهم ياگه مرد. اره اره -

 .خوره يحالم ازت بهم م ؟يفهم يم. اوره

 .الخطاست زهيادم چا يول. كردم يمن نامرد. يحق دار يبگ يهر چ. يحق دار: گفت يارامش و خونسرد با

رو تو گوشت  نيا. كنم يكنم، امكان نداره با تو زندگ يياگه كنار كوچه گدا. رميمن اگه بم. سروش يستيادم ن. ادم، نه تو -

به . معطل نكن. اديروزا برات م نيدادگاهم، هم هياحضار. هاتيبرو دنبال خوش. تيبرو دنبال زندگ. مردن نايو س يكت. فرو كن

 .دميهمه حق و حقوقم رو هم بخش. يهمه چ. دم يرو لو م زيچهمه  ،يكن تمياگه اذ. نفع خودته

 ؟يچ نايپس س: وسط حرفم ديپر

تازه، از نظر . بچه هيچه برسه به . ياداره كن يتون يتو خودت رو نم. سهم منه. حق منه. اون مال منه! خوب معلومه! نايس -

 .يهم ندار تيدادگاه صالح

 .ميهمون بهتر كه از هم جدا ش. مرگت رو دارم يارزو. به جهنم: داد زد ظيغ با

. خشك شده بود ميلب ها. بود دهيپر ميرو رنگ و. ديلرز يتمام بدنم م. پدال گاز گذاشت و با سرعت رفت يرا رو شيپا

درداور و  ميتمام وجودم برا. دميكش ينفس م يبه سخت. كنار كوچه نشستم. راه رفته تا خانه را برگردم يتوانستم حت ينم

و نه متوجه  دميد يم يزينه چ. سرم داغ شده بود. گذشت يچشمم م يواز جل يكتك كار يتمام لحظه ها. عذاب اور بود

 !خانم! شده؟ خانم يخانم، حالت خوبه؟ چ: را تكان داد ميشانه ها. نشسته بود ميروبه رو يچادر يخانم. دمبو يكس

 .خوبم. ستين يزينه چ: گفتم. خودم امدم به

 ؟يمحل نيخونه تون كجاست؟ مال ا -

 .هستم يتهران ياقا ينوه : حاج صادق اشاره كردم يرا به عالمت مثبت تكان دادم و با دست به كوچه  سرم

 .ستيحالت خوش ن. پاشو برسونمت. بابا يا -

. ديلرز يهنوز بدنم م. داشتم يقدم برم يبه سخت. انداخت ميرا دور شانه ها گرشيبغلم را گرفت و دست د ريدست ز كي با

بود؟  شده يچ: زنگ زد و گفت. در باغ مرا اورد يان خانم تا جلو. كردم يم نشيگفتم و نفر يلب به سروش دشنام م ريز
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 ؟يضيمر

 .نينه لطف كرد: گفتم

 شده؟ يخانم چ يكت. خدا مرگم بده يوا: قمر در را باز رد و داخل رفتم. جواب دادن نداشتم حوصله

 .برگشتم. رفت جيكم سرم گ هي. ستين يزيچ -

 يو نفس بلند مديرا سر كش وانيل. دور جمع شده بودند زيمادر و عمه مهناز و عز. شربت قند درست كرد و دستم داد عيسر

 شده مادر؟ حالت خوبه؟ يچ: گفت زيعز. متعجب و پر از سوال به من چشم دوخته بودند يهمه با چشم ها. دميپشتش كش

 .برگشتم خونه دميترس. رفت جيكم سرم گ هي. خوبم. راحت التونيخ: گفتم

 .رونيب يراه افتاد يخود يب. يتو هنوز جون نگرفت. يخوب كرد: گفت مادرم

را بدزد؟  نايكند؟ اگر س تياگر اذ رد؟يرا به زور از من بگ ناياگر س. گذشت يهزار جور فكر از ذهنم م. غول بودمش فكرم

حاج صادق با . را گفتم زياخر همه چ. كردم نيهزار بار سبك سنگ. شب اقاجون امد. حالم خراب بود، دلشوره داشتم

اون ممه رو  يبهش بگ يخواست يم. دهيرو هم د نايتو و س دهيرو د ششپشت گو. ابرو يب كهيغلط كرده مرت: گفت تيعصبان

 .ازش درآرم كه خودش هم حظ كنه يپدر كي. لولو برد

 ياقا، حاال شما چ: رو به اقاجون گفت زيعز. گفت يراه م يبدو ب. زد ياقاجون قدم م. ميجمع شده بود نييدر سالن پا همه

 .ميا چارهيب گهيد ه،اريب نايسر س ييوقت بال هياگه  د؟يدون يصالح م

. زيهمه چ يب. شرف يغلط كرده ب: داد زد زيسروش است، سر عز زيبسته بود، انگار كه عز نايكه نفسش به نفس س اقاجون

 .يپسره الابال. نهيرو بب نايخواب س. كنم يتكه تكه اش م

بچه  نيا يباالخره بابا. بچه داره. ستيدختر جوون صالح ن نيا ياخه طالق برا: گفت زياهسته رو به عز يمهناز با صدا عمه

 .اس

ننگش رو  ي هيخوام هفتاد سال سا يم. دهيبه گور پدرش خند: حرفش اقاجون چنان نعره زد كه بند دل همه پاره شد مهين

 .مرد. ديهمه تو گوشتون كن. سروش مرد. بچه نباشه نيسر ا

كرد  يم يسع چارهيقمر ب. زد يحرف م نايفقط س. همه ساكت بودند. تلفن را برداشت و شماره گرفت يگوش تيعصبان با
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 ؟يرستم يالو، اقا: اقا جون با عتاب گفت. ساكتش كند

امروز  يط خوامياقا اون مساله كه گفتم، م ر؟يحق ياحوال شما؟ با زحمتا كم،ياقاجان سالم ال: دوباره ادامه داد هياز چند ثان بعد

 .اديمرحمت ز د؟يندار شيفرما. پس بنده منتظر خبر شما هستم ن،يار زمبذ يدار يهر كار. اره جانم...و فردا تموم بشه

: رفتن از در فقط گفت رونيوموقع ب ديرا پوش شيلباس ها. شده بود نيسنگ شيخانه برا يفضا. توانست در خانه بماند ينم

 .و رفت. تماس گرفت بگو زنگ بزنه كارخانه ياگر اقا رستم

بود، بغض  يقال يمحو گل ها. انداخته بود نييمادرم سرش را پا. گفتن نداشت يبرا يفحر يكس. ميكرد يبه هم نگاه م همه

 .برم يبه تو پناه م ايخدا.... الاله االا: گفت يمدام م. داده بود هيتك شيبه عصا زيعز. زد يدر صورتش موج م

. سوخت ياو م ياز خودم، دلم برا شتريب. را نداشتم نايس دنيطاقت د. كرد يداغانم م زيترحم انگ ينگاه ها. اتاقم رفتم به

به دوباره  ميتصم يگاه. شدم يم مانيپش يگاه. نكردم يصبور. نكردم يمادر. كردم يكردم در حق او بد ياحساس م

افتادم  يم مانيزندگ يسخت و طاقت فرسا يروزها اديطرف  كياز . بود يلحظات سخت. گرفتم يكردن با سروش م يزندگ

 يحتما من نم. خواد ياون صالح منو م. گرفته يدرست مياقاجون تصم. خود نگرانم يب: گفتم يبا خودم م .گرفت يو دلم ارام م

 .فهمم

همه  يمن برا ينه برا ايدن. نازل شده بود ياسمان يانگار بال. زد يحرف م يكمتر كس. داشت يبيغر يروز خانه حال و هوا ان

 .كردند يزد، همه زود ردش م يتا حرف م. را نداشت نايحوصله س يكس يحت. و تار بود رهيت

خدا،  ديبه ام: جمع گفت انيبعد در م. كرد يباز يحساب ناياول با س. متوجه حال و روز همه شد. شب امد، سرحال بود اقاجونم

 . ميريجشن بگ ديبا. شه يتموم م زيفردا همه چ

نفس  ،يكن يخوام زندگ ياز پس فردا م. يكن يم خواب راحت هيبابا فردا شب،  ون،يكتا: به من انداخت و گفت ينگاه بعد

 .يبكش

 .زد و به طبقه باال رفت يا قهقهه

. ارامش نداشتم. مثل ارواح در خانه راه افتاده بودم. ان شب تا صبح خوابم نبرد. ميو متعجب بود ميكرد يبه هم نگاه م همه

 گريد. راه را از چاه نشانم بده. كمكم كن ايخدا. كردم يفكر م نا،يبه س م،يام، به زندگ ندهيبه ا. ساعت ها در باغ قدم زدم
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سوخته بودم و دم . را كرده بودم ميرا كرده بود، سوختن ها ميها يمن صبور. برگشتن به خانه سروش نداشتم يبرا يبهانه ا

 ريز. گرفت يباران تندشب،  يها مهين. نمانده بود يشروع دوباره باق يبرا يراه گريد. همه راه ها را رفته بودم. نزده بودم

در خواب همه كابوس . دميبود كه به اتاقم رفتم و خواب شيهوا گرگ و م. ستميباد با اسمان گر ياهويو در ه ستادميباران ا

 .بودم يروح ماريگفت، من هنوز ب يراست م يمهد. روحم خسته بود. دميد يم

 .اقاجون منتظر شماست. جان، پاشو يكت: شدم داريگرم و مهربان مادرم ب يبا صدا صبح

صبحانه  زيهمه سر م. شدم نييسالن پا يو راه دميرا پوش ميلباس ها. را جمع كردم ميبلند شدم، موها عياضطراب، سر از

 .ميزود بر ديلقمه بخور كه با هيبابا  نيبش: اقاجون گفت. بودند

 .من كه اشتها نداشتم يول. ستمو نش دميكش رونيرا ب يحرف، صندل يپس بدون كالم. چه يدانستم كجا و برا يم

 .بخور مادر، بخور: ديبر سرم كش يدست. گذاشت ميرا جلو يچا قمر

 .ممنون قمر خانم يليخ -

 ؟يخور ينم يزيبابا چرا چ: متوجهم بود گفت ياقاجون كه حساب. چند لب زدم. حبه قند برداشتم كيرا بدون  يچا استكان

 .ندارم لينه اقاجون م -

 !ياز هم خوشحال تر باش ديچرا؟ تو كه امروز با: كرد هيقو رو به ب ديخند

 !بگم يخوشحال؟ چ: زدم و گفتم يتلخ لبخند

خواد  يمگه دلت نم يش يو نكبت، خالص م ياز ازار، از كتك، از بدبخت. از كابوس. يش ياره بابا، از شر اون پسره راحت م -

 هان؟ ،يجدا بش

 .خوام يالبته كه م. را چراچ: و گفتم دميكش ميبه روسر يسرعت دست به

 .بخور، خوشحالم باش نويا ايپس ب: لقمه گرفت، گفت زيعز

 .شدم يگرفته بود و داشتم خفه م ميگلو. خورم يسنگ م نكهيمثل ا. هر چ هتمام تر گاز زدم يليم يبا ب. را گرفتم لقمه

از باال  ،ياز زندگ. و زمان گفت نياز زم. ف زدحر كسرهياقاجون تا دادگاه . ميشد يو با اقاجون راه ميكرد يهمه خداحافظ از

تا انا فقط گوش . كردم يبود كه من فكر م يزياز ان چ شتريب يليخ. چقدر با تجربه بود. و دانا بود ميچقدر فه. نشييو پا



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  257

دانت ببرند؟ خواهند به زن يمگر م ؟يمگر گناهكار ؟يمگر دختر متهم. ديلرز يم ميپاها. دميرس. نزدم يالم تا كام حرف. دادم

هر دو اضطراب ! لرزند يكه مظلوم و محكوم هر دو م نجاياست ا ييدانم چه جا ينم! اهللا اكبر ؟ير يچوبه دار م يمگر پا

و تر  كيلباس ش. بود ستادهيدر دادگاه سروش ا يجلو. عرق بودم سيمن خ يهوا انقدر گرم نبود ول. تر دو دلواپسند. دارند

سروش سالم . اقا جون جلو رفت و من مثل جوجه اردك پشتش بودم. بود دهيبه خودش رس يحساب. به تن داشت يزيو تم

 .ميبر يكت: اعتنا گفت ياقاجون ب يول. كرد و دست دراز كرد تا با اقاجون دست بدهد

ردم از ك يدر دلم قند اب م. امد يام م هيبه سا هيسا ر،يمثل ش. بودم دهياخم كرده بود كه من نوه اش هم از او ترس چنان

. داشت يسروش كه همگام اقاجون قدم برم. كردم يحقارتش را احساس م. شود يم ليسروش در مقابل او ناتوان و ذل نكهيا

را گرفت و  ميمانتو نياز پشت است. پشت من قرار گرفت گرياز چند قدم د دبع. همقدم من شد. را شل كرد شيگام ها يكم

 .مون يسر خونه و زندگ ميبر ايب. خر نشو يكت: گفتبا لبخند . برگشتم. بار تكان داد نيچند

 .احمق ي وانهيد: لب كه او هم متوجه شود، گفتم ريز. به صورتش كردم يو اخم تند دميرا محكم كش نمياست

بابا، : و رو به من گفت ديبه داخل سرك كش. ستاديا ياتاق ياقاجون جلو. را تندتر كردم و كنار اقاجون قرار گرفتم ميها قدم

 .اميتا من ب نيجا بش نيشما هم

 .چش اقا جون -

 . تو ايب: اقاجون به سروش گفت. كرد يم داديغم و غربت ب يبو. راهرو نشستم يچوب يصندل يرو

. بودند اديدختر و پسر جوان ز. دور و برم را نگاه كردم. همراه اقاحون به داخل رفت ،يحرف چيبدون ه عانهيهم مط سروش

 يكي. زد يقدم م تيبا عصبان كي. صورتش كبود بود يكي. كرد يم هيگر يكي. سن و سالشان كم بود. دكدام بچه نداشتن چيه

همه، همدرد . ديكش يمادرزن بر سر داماد معتادش هوار م. كرد يم ادلهمادرشوهرش، با عروس مج. زد يبا داد حرف م

 يكس يخدا برا. سخت است يليخ. سخت است. مانيزندگ ينابود يبرا ميهمه به اتفاق امده بود. ميهمه مشكل داشت م،يبود

 نهايكدام ا چيكردم؟ من كه به ه يچه كار م نجايمن ا. زدم يبا خودم حرف م. همه در رفت و امد بودند. شلوغ بود. نخواهد

. ميفتدر كنار هم قرار گر يزندگ يما برا م؟يينجايپس چرا ا م؟يكرده بود ليشباهت ندارم؟ ما كه هر دو با فرهنگ و تحص

را با چنگ و دندان نگه داشتم، پس چرا باز  ميزندگ ،يو جان كندن يمن كه با هر سخت. خوش يروزها يبرا. يشاد يبرا
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 اده؟افت نجايگذرم به ا

 يكرد؟ من كه سروش را نم يچرا باز بغض داشت خفه ام م يول. كرده بودم هيگر. خودم كه امد، صورتم غرق اشك بود به

 يجگرم م. خودم و بچه ام است يدانم، اشك و غصه ام برا يكنم؟ اه م يم هيشوم؟ چرا گر يخفه م خواهم، پس چرا دارم

. خورد يام م يشانيمهر طالق به پ. شوم يم وهيسن كم ب نيبا ا. از دست رفته ام يبه جوان. نايبه حال س. به حال خودم.سوزد

دائن  ايازدواج موقت و  شنهاديدهد تا به من پ يه مهر كس و ناكس به خودش اجاز. شوم يلق م يمورد طمع همه مردها

 .مثل دستمال لگد شده بودم، در سطل اشغال. بدهد

 .نييطبقه پا ميبر ديپاشو بابا، با: امد اقاجون

لعنت خدا به : زد و گفت يلب غر م ريز چارهيب رمرديپ. امد، كنار اقاجون راه افتادم ياعتنا به سروش كه به دنبال ما م بدون

 . نهينب نجايما رو ا ييخداكنه اشنا. خدا باعثش رو لعنت كنه. بود كه افتاد افتادهين نجاهايگذرمون به ا. ونطيش

 .اقاجون در زد و بعد در را باز كرد. ميرفت يدر اتاق پشت

 .نسب هستم يتهران. حاج اقا كميسالم عل -

 .داخل دييبفرما: حاج اقا بلند شد يصدا

نشسته  يهم كنار قاض يخانم. قرار داشت يقاض زيهم م يروبه رو. بودند دهيچ يصندل فيرد بود كه دو يجمع وجور اتاق

 ن؟يكه ندار ينظر رييتغ. پرونده رو خوندم: گفت يقاض. ميها نشست يصندل يهر سه رو. بود

 .هستند يهر دو طرف راض. نه حاج اقا: گفت ميمن و سروش حرف بزن نكهيقبل از ا اقاجون

 اي ديشما طرف خانم هست: با ارامش گفت. به اقاجون كرد ينگاه تند نكيع يتر گذاشت و از باال نييا پار نكشياقا ع حاج

 اقا؟

 .هستم شونيخانم، بنده پدربزرگ ا: كرد و گفت يخنده ا اقاجون

 م؟ينوه شما تنها باش نيما چند لحظه با ا ديد ياجاز م ،يتهرهان يخوب حاج اقا. حيصح -

 .اجون را دك كرداق يزبان يزبان ب با

 .و رفت.با اجازه شوميبله آقا چرا نه بنده مرخص م:بلند شد و گفت آقاجون
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 .بچه م رو دوست دارم.دوست دارم زنمو دوست دارم مويحاج آقا بخدا من زندگ:سروش به زبان آمد.آقاجون در را بست تا

 د؟يپس شما مخالف:سرش را باال كرد و گفت.نوشتيبود و م نيياقا سرش پا حاج

 .بگم تونميبله حاج اقا از ترس پدربزرگه نم-

به  رسونهيم يو روان يازار جسم شونيد؟ايپرنده هست مطالعه كرد يكه به من زده و تو يشما كتك.كهيم خوديحاج آقا ب:گفتم

 .هيمعتاده قاچاقچ كارهيب كنهيخودش هم رحم نم يبچه 

 .گهيبابا خانم بگو من شمرم د يا:هول شد سروش

 .از تو متنفرم.ادينفهم از تو بدم م يشمربدتر از -

شما خرابه قانون تا حاال به نفع شماست خانم  طيد؟شرايكنيچه م.ستيحرفها ن نيوقت ا نجايا.ديآقا دعوا نكن:آقا گفت حاج

 .به هر حال حق طالق با شماست يول

خوابشو  دميمن طالق نم:تزد و گف نهيرا به س شيدستها.مثل عصا راست و محكم نشست.جابجا شد يصندل يرو سروش

 .نهيبب

 .همه روشن بشه فيزود بگو تا تكل.شد نيخوب ا يليخ:آقا گفت حاج

 دمينامشروعتو لو م يتمام موارد قاچاق و كارا ياگه االن با طالق موافقت نكن:حرص سرم رو كنار گوش سروش بردم گفتم با

 .كنمياگر قسم بخورم م يدونيكه م نايبه جان س

 .كشمتيم رونيب يبر نجاياز ا يپست يليخ:گرفته ها سرش را به سمت برگرداند گفت مثل برق كدفعهي

چه :سرش را بلند كرد و گفت يليس ياز صدا يقاض.به صورتش زدم يمحكم يليدستم را بلند كردم و س.جام بلند شدم از

 خبره خانم؟

به من كرد و  ينگاه يقاض.ديسيبنو حكم رو ميمن به طالق راض يقاض يآقا:صورتش گذاشت و گفت يدستش را رو سروش

 .ال اله اال اهللا.دميبودم كه د دهيقلم رو ند هي نيواال ا:گفت.به سروش ينگاه

 ؟يكه نشد يبه زندگ يشد؟راض يچ ونيكتا:گفت يآقاجون با دستپاچگ.آمدم رونيرا برداشتم و از اتاق ب فميك

 گهيشرف بمن م يب.كنم يجونور زندگ نيمحاله با ا گهيدنه آقاجون مگه من بچه ام :مانده بر صورتم گفتم تيعصبان با



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  260

 .كشمتيم

 بتو گفت؟به تو؟:گشاد شد شيچشمها آقاجون

 .پست فطرت زيهمه چ يآره ب-

 .طرفه يبا ك دونهيپررو هنوز نم يپسره .كردميدستام خفه ش م نيبا ا شديآخ اگه م-

بطرف من .دستش بود يبرگه ا.بعد سروش آمد هقيچند دق.گفتيم راهيلب بد و ب ريو ز زديآقاجون با حرص قدم م-

 ؟يراحت شد.يخالص يبرگه .ريبگ ايب:گرفت

 .يزنيحرف م يبا ك يدار يفهميكثافت تو نم.شهيآره از حاال به بعد راحت م:و گفت ستاديمن ا يجلو آقاجون

 .و راه افتاد.برو بابا:گفت ظيبا غ سروش

 يآقاجون راض يموكول كند ول يگريبه روز د خواستيآمد م يوش نماول سر.محضر ميبر ديبا فتيراه ب يكت:گفت اقاجون

 توانستيكه اگر م كرديچنان با خشم نگاه م.سروش باال آمد يوانيح يخو.مينشد و وادارش كرد تا همان روز به محضر رفت

 .را گرفتم نايو س دميرا بخش زميهمه چ.مرا تكه تكه بكند خواستيدلش م

دلم .كردميعرق سرد م.بود ينيتلخ و سنگ يفضا.خاك گرفته روشن بود يالمپ مهتاب كي فقط.بود كيداخل محضر تار در

 .ديشناسنامه هاتون رو لطف كن:محضر دار گفت زديشور م

 ؟يشهود چ:دوباره گفت.انداخت يباز كرد و نگاه.ميرا داد مانيدو شناسنامه ها هر

دار دفاتر بزرگش را باز كرد و شروع كرد به  محضر.ارميهم االن م يكيبنده  يكيآقا :جلو آمد و گفت آقاجون

 .ارميشهادت ب يرو برا يكيمن برم  يينجايتا تو ا:آقاجون هم به من گفت.نوشتن

 .باشه اقاجون-

فكر  ميبد زندگ يهر چه به روزها.فشرديرا م ميبغض گلو.سكوت بود.كردميم يباز فمينشستم و با بند ك يچرخ يصندل يرو

بابا بابا گفتنش  يصدا.ديچيپيدر گوشم م نايس يخنده .رفتيچشمم كنار نم ياز جلو مانيو شادباز لحظات قشنگ .كردميم

شاهد  هي نميا دييآقا بفرما:گفت.زدينفس نفس م رمرديپ.آمد سرعتآقاجون به .پر آب خوردم وانيدو ل.برديسرم را م

 .ميديكرد و هر دو بهم خند يبعد به من نگاه.گهيد
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 .ديرو امضا كن نجاهايلطفا ا.شهيم يطالق جار دياز غروب امروز شما بهم نامحرم هست:ربع بعد گفت كيدار  محضر

كه دستم  دميديبه وضوح م.راه نفسم بند آمده بود.رفتم و امضا كردم زيبود جلو م يبه هر سخت.بود نيسنگ ميپاها

 يول.گذاشتم زيم يرو شيو جلو دميكش رونياز انگشتم ب يحلقه ام را به آرام.ستاديسروش هم امضا كرد و كنارم ا.ديلرزيم

 يزندگ اقتيتو ل يشد ول فيح يليسروش خ:گفتم.بلند زار زد يبا صدا وكرد  يحلقه را برداشت نگاه.او دستش نبود يحلقه 

 .كرديم هيمثل بچه ها گر.ينداشت نارويبا منو س

 .ميزودتر بر ديبا.ستين نجايما ا يجا گهيد.ميبر ونيكتا:را گرفت و گفت ميشانه ها.بطرفم آمد آقاجون

 رونيسروش هم ب.نشستم نيآمدم و د رماش رونيبا كمك آقاجون از محضر ب.رفتيم جيسرم گ.حالم بد بود.دميديرا نم ييجا

هنوز .ميرا روشن كرد و راه افتاد نيآقاجون ماش.را برگرداندم ميرو.هنوزم دوستت دارم:گفت.نگاهش هنوز به من بود.آمد

منهم  هيآقاجون راه افتاد بعد از چند ثان يوقت.را بخاطر دارم اشكشپر از  يهنوز چشمها.هستنظرم  يصورت سروش جلو

 .كردميم هيگر يها يها.هيگر ريزدم ز

 سروش تنگ شده؟ يدلت برا ايه؟يخوشحال ي هيگر:با خنده گفت آقاجون

به چه  گهيد.نابود شدم.رو باختم مزيهمه چ.آقاجون باختم:گفتم.آمد يم نيياز چشمم اشك پا ليو مثل س ديلرزيام م چانه

 د؟يفهميبابا بزرگ شو؟آقاجون بدبخت شدم م يبگم؟بگم بابات مرد؟بگم بخاطر دل من ب يچ نايكنم؟به س يزندگ يديام

من .يشيتو خوشبخت م يرسيبعدا به حرف من م.يفهمياالن نم.يكنياشتباه م:متفكرانه و با آرامش گفت.كرديرا نگاه م روبرو

 .ينه تو كه مثل بره بود خواديمادرش رو م يلنگه  يكياون .ناينه به درد س خورهيسره نه به درد تو ماون پ.مطمئنم

را داشتم اال  يهر كس دنيتحمل د.داديام حال و روزم را نشان م افهيق.چشمانم پف كرده و سرخ شده بود.در خانه زار زدم تا

وارد خانه كه شدم همه از چهره ام درونم را .خودم ينه برا سوختياو م يجگرم برا.انگار در حقش ظلم كرده بودم نايس

من از  يخنك بود ول.شربت را تا آخرش خوردم.زميعز دهيجان رنگت پر يكت ربخو:گرفت ميشربت را جلو وانيقمر ل.دنديد

از .رفتيقربان صدقه ام م زيعز.از صورت من نداشت يصورت او هم دست كم.كرده بود هيمادرم هم گر.سوختميدرون م

ظهر .نشدم داريشب هم ب.دميبه اتاقم رفتم و چند قرص آرامبخش خوردم و خواب.برده بود رونيرا ب ناياتفاق عمه مهناز س

مرگ  يآرزو.يديداشتم و نه ام يا زهينه انگ.خسته بودم.له بودم.رفتيبدننم كوفت م.شدم ريفردا تازه از خواب س



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  262

 يمثل بچه ها ديچرخيهزار بار دورم م يمادرم روز.و منگ بودم جياشتها نداشتم گ.خواستينم زيچ چيدلم ه.كردميم

 .گذاشتنديو اب را لب دهانم م كردنديهمه ترحم م.داشتيچشم از من برنم.كوچولو

از .پدرم آمد با هزار ذوق و شوق آمد.كرديم يخودش را ط يروال عاد زيهمه چ.كم كم حالم خوب شد.گذشت يهفته ا كي

همه دور هم شاد و .اورديمن ن ياصال برو يول.كارها گذاشته بود انيقاجون كامال او را در جرآ يعني.طالق من خبر داشت

را عوض  شيصد بار لباسها يروز.نا دائم درون حوضها ولو بوديس.بود دهيتابستان از راه رس يگرما.ميسرحال بود

 مانيشاد مينس يبا خبر باردار.بود يو خوش يرو به خوب زيهمه چ.پدر و مادرم دنبال خانه بودند.نمك خانه شده بود.كردميم

را رقم  ريتقد اوندخواست خد يول.دكتر نمانده بود كه نروند گريد.سال بچه دار شدند 6بعد از .معجزه بود.دو چندان شد

 شيدوباره ازما.كرديكه باور نم ميخود نس.شد ياشك شوق از چشم همه جار.پا بند نبود يرو يعمه مهناز از خوشحال.زنديم

 چوقتيكه ه ياتفاق ناگوار.از تابستان داغ گذشته بود كماهي.رستورانها بهمه داد نياز بهتر يكيدر  يسور مفصل ريداد ام

 انيدر م يكيآن روز .كردن اهل خانه بود داريعمه مهناز مسئول ب.ميشد دارينماز ب يصبح برا.افتاد كنديانسان فكرش را نم

 .ختيرا بهم ر عمه همه غيج يكه صدا ميشده بود داريب

حنا بسته اش  سيقمر گ زديبه صورتش م يكي زديداد م يكيهمه جمع شدند .بود زياتاق عز.عمه رفتم يشتاب دنبال صدا به

 .زديرا چنگ م

 د؟يزنيچه خبر شده؟چرا داد م-

 ...!زيعز:كه در خودم سراغ داشتم داد زدم يبا تمام توان!زيعز!من يخدا

هر چه .كردنديم هيهمه گر.كه چقدر خودم را زده ام دميبدنم فهم يكبود رو يا از جاهافقط بعد.دميفهميخودم را نم حال

نفس .رفته بود يبه خواب ابد.بود دهيآرام خواب زيعز يول.پدرم به اورژانس زنگ زد.كرديحركت نم دميداديتكانش م

 .شده بود خيتكه  كيبدنش مثل .ديكشينم

پس چرا تو  اديب رانيپدرم به ا يمگر نگفت.ميتازه دور هم جمع شده بود زي؟عزيما را تنها گذاشت ؟چرايكجا رفت زيعز-

 .بهت عادت كرده بود نايتو را بخدا حرف بزن صدام بزن س زي؟عزيرفت

چرا ورم كرده  دانمينم.باز شده بود شيچروكها.زديم يبه كبود دشيصورت گرد و سف.آمد يم نييپا البيمثل س مياشكها
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حركت مانده  يبلندش بسته شده بود و ب يمژه ها.دل آدم باشد زيكه عز يآنهم كس.بودم دهيندرا  يتا بحال مرده ا.بود

را  مياز پشت سر شانه ها يكس.دميبوسيگرفته بودم و مرتب م ميتهااش را در دس ياستخوان يدستها.گرفتيدلم آتش م.بود

 .گرفته بود و اصرار به بلند شدن من داشت

 عمه مهناز خودش رو كشت پاشو زيپاشو عز زيعز.من نمرده زيزنده س عز زيعز.ديكنيچرا ولم نم ديولم كن-

 .مرا بلند كند خواستيو م زديام زار م چارهيمادر ب.مادرم بود.كنديجدا م زميمرا از عز يچه كس نميكه بب برگشتم

 يكي.كردنديم هيگرو بچه  ريجوان و پ.خاك بكنند ريتنشان را ز يبود همه مردم آمده بودند تا پاره  يروز سخت چه

 .كردميم هيهمه گر يبرا.روز عمرم بود نيمن بدتر يخدا يوا.پسرم گفتيم يكي.مادرم گفتيم يكي.پدر:گفتيم

بچه شده  كيآمد به اندازه  رونيب يوقت.را نداشتم دنشيمن طاقت د يها به غسالخانه رفتند ول يليخ.شستنديرا م زيعز

خاكها گذاشتند و با او وداع  انيمادربزرگ تنها و مهربانم را م.شده و آماده بودقبرها كنده .باشد زيعز كردميباور نم.بود

 .مياز دست داد را زيعز شهيهم يبرا دنديسنگها را چ.ميكرد

گرفته و از حال  ميزدم كه صدا غيآنقدر ج گفتنديم هيمادر و بق يآورم ول ينم اديخودم كه حالم را ب.آخر بود داريد داريد نيا

سرم  يهم باال گريچند مرد د.ديپاشيآب به صورتم م يزن.زديمادرم بادم م.داده بودم هيتك يدارم به درخت اديب فقط.رفته ام

 ينفسم باال نم!را خاك كنم زميام تا عز كنم؟آمدهيچه م نجايمن كجا هستم؟من ا يآه خدا:مرا باز كرد ميپلكها يال.بودند

 .بود ستادهيا ميجلو يمهد.دميديهمه را در غبار م.آمد

 ادته؟ي مارستانيسر خونه اولت تو ب ارهيفشار تو رو دوباره م نقدريا.ستيخوب ن تياصال برا.خانم ونيكتا-

 زميبه دادم برس عز يمهد:توجه به دور و برم با عالم درونم گفتم يب.ديبغضم ترك ارياخت يب.افتاد يكه به مهد چشمم

كه  زيعز.از خدا صبر بخواه يريميتو هم م رنيميمامان جان همه م:گفتاو  يمادرم بجا.ستادينه جواب داد و نه ا يمهد.مرده

 .رو تو قبر نلرزون رزنيپ نيتن ا نقدريا.صبر بخواه خودت يتو از خدا برا.فرشته بود االن تو بهشته

ف حر يكمتر كس.شده بود روحيخانه سرد و ب.چهل روز گذشت.رفتنديآمدند و م يشده بود و دسته دسته م اهپوشيس خانه

تنها مونس و .زديحرف م زيمدام از عز رزنيپ.قمر يكيآقاجون و  يكي.را در آوردند بجز دو نفر شانيها يهمه مشك.زديم

 يليخ.خدمه ها فرق دارد يكه قمر با همه  دميديتازه م.همدمش را از دست داده بود هر دو غمخوار و راز دار هم بودند
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 يروال عاد يزندگ گريد.بنگاه به آن بنگاه نياز ا.كردن خانه راه افتادند دايپ يراپدر و مادرم كم كم ب.و با تجربه بود دهيفهم

 ديدنبال خر اي كرديم تشيا تقوي.عمه هم سرگرم او شده بود.شكمش مثل بوق جلو امده بود مينس.كرده بود دايخودش را پ

حاال كه ناز و .كنار آمدم وانيسروش حچقدر با .دميكش يچقدر سخت.بودم دهيكه كش افتادميم ييزجرها اديب.بود يسمونيس

از صبح تا  نايس.هوا كامال گرم شده بود.سوختيخودم و غربتم م يو دلم برا شديجمع م ميبغض در گلو دميديرا م مينس يادا

 يآنشب با شبها يول.به بعد شكسته تر شده بود زياز مرگ عز.نداشت يآقاجون دل و دماغ درست.كرديم يبازشب در باغ 

و درشت خانه  زيكه مسافرت بوده باشد از ر يمثل كس.بود دهيخر ينيريش.ديخنديم يخوديسرحال بود ب.كرديم قبل فرق

نه  ايكرده  دايخانه پ نكهياز ا.ديپرسياز كار و بار پدرم م.ندهم هست گرانيآمده بود كه د ادشيانگار تازه آمده تازه .ديپرسيم

كه خود  ييهندوانه ها.ميخورد وانيا يشام را رو.آقاجون به وجد آمده بودند يهمه از سرحال ديپرسيم مياز حال نس.ديپرسيم

رو به من .باالخره سر حرف را باز كرد.بود بيهمه عج يحالش برا.ميديو خند ميو گفت ميبود خورد دهياقاجون خر

 خوب دختر تو چه خبر؟:گفت

 .شكر خدا خوبم:لبخند گفتم با

 ايبا من هست  ونيكتا ارياخت نميبب:گل هندوانه را دهانش گذاشت و به پدرم گفت.يخوب تر هم بش ديبا:زد و گفت يا قهقهه

 نه؟

 .ديدار ارياخت هيچه حرف نيا:گفت يبا شرمندگ پدرم

 .ديما رو ببخش ديشما با ميكرد ياگه در گذشته هم ما كوتاه:به ادامه حرف پدرم گفت مادر

انصاف هندوانه را در  يب.كرده يداماد خوب از شما خواستگار كي:بعد دوباره بمن گفت.نه نه اصال حرف گذشته رو نزن-

پدرم .چشم همه به دهان آقاجون خشك شد.نگه داشت يخمار يهمه راتو.دهانش چنان چپاند كه قدرت حرف زدن نداشت

 ارهد؟دوبيدار ه؟عجلهيچ:و گفت ديخوب هندوانه اش را جو.كردميزده نگاهش م رونيخودم با چشمان ب.دهانش باز ماند

 .قهقهه زد

 !گهيد ديخوب بگ. مياقاجون جون به لب شد!وا:مهناز گفت عمه

 .صد در صد منه ديياز همه مهمتر مورد تا.ديشناسيپسره رو همه م:را به عالمت مثبت تكان داد و با خنده گفت سرش
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 پسره؟:با تعجب گفت مادرم

 م؟ياب گرفت يجو يز تومگه ما بچه مون رو ا.حرفهاست نياز ا شتريمن ارزشش ب يبله نوه -

 هست؟ ه؟چكارهيك.خوب بعدش:گفت عمه

 .يآقا مهد:گفت يبه آرام.به دهانش گذاشت يو هندوانه كوچك ديآقاجون صورت كوچكش را بوس.بغل آقاجون نشست نايس

 !يهان آقا مهد:با هم گفتند همه

 يخوديخبر داشت؟چرا ب يمن و مهد نياز راز ب يمگه كس.شدند ميرنگ و رو دنيهمه متوجه پر.عرق كردم.ديلرز بدنم

همه را  يصدا.بلند شدم و به سالن رفتم.نميجمع بنش انياجازه نداد م ايو شرم و ح زند؟خجالتيهول شدم؟چرا قلبم تند تند م

 داد؟ شنهاديپ يخود اقا مهد:عمه مهناز گفت.دميشنيبه وضوح م

 »هم دلش بخواد يليخ بله«

 ؟»...اون.فرق داره يليبا اون خ يكت يآقا جون،ول«:گفت پدرم

 افشيرو بپرسم كه از ق ينظر كت ديفقط با.مورده نيبهتر يبچه رو بزرگش كردم،مهد نيمن ا.نيكار نداشته باش اصالًشما

 ».اديب نيريش يبه دهن بز ديعلف با.ستيروز دو روز كه ن هيكار .هيعمر زندگ هيباالخره حرف !نه اي اديخوشش م

 يباور كردن.شد يخودم هم دلم داشت از جا كنده م.زد،همه متعجب شده بودند يحرف نم يكس.برقرار بود سكوت

ام نوشته اند كه من  يشانيپ يانگار رو.كس را نداشتم چيبا ه ييارويقدرت رو.كرده بود يرسما از من خواستگار يمهد.نبود

با .بودم افتهياس دوران قبل از ازدواج را احس.شب تا صبح خوابم نبرد نآ.نه  ايخواستم  يدانم او را م ينم.خواهم يرا م يمهد

را فراموش كرده  زيهمه چ.رفت يچشمم كنار نم شي،از پ نشيريش ،لبخنديصورت مهد.دميخند يكرم و م يخودم فكر م

خاكستر شعله  ريز شآت.برده بودم اديشش ساله ام را،همه را از  ينايهفت ساله ام را ازدواج ناموفقم را،س يزندگ.بودم

قلبم  يرو.دميصد بار خواندم و بوس.را باز كردم يمهد شيهفت سال پ ينامه .ام كرده بود وانهيو د دهيشور.دبو دهيكش

تا دو روز بعداز .بردم يلذت م ديطلب يخواست و م يمرا م نكهياز ا.بود ينيريچه احساس ش.چقدر لذتبخش بود.گذاشتم

 يصبرانه م يرا ب يمهد.به فكر افتاده بودمخودم هم .زد يموضوع حرف نم نيراجع به ا يگفتن آقا جون،كس

را  يزندگ كيمن تجربه .بچه هم داشت كيبودم كه  يزن وهيمن ب.نبودم روزيدختر د گريمن د يول...يول.دميطلب
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او هم بنا به  ررا برآورده كنم چه؟اگ ياگر نتوانم توقعات مهد.كردم ينشستم و فكر م يساعت ها در باغ م يگاه.داشتم

 نايبه س.شدم يم مانيرد؟پشيرا بگ يگريدختر د انهيمرا نخواد؟نكند برود و مخف گريگرفته باشد چه؟نكند د مياحساس تصم

 تيو سالم جلو حيات صح ؟بچهيخواه يچه م گريدختر چه مرگت شده؟د.كردم يكردم و خودم را سرزنش م ينگاه م

 يها فارغ شده ا تيتازه از همه مسئولچه؟دختر  يبرا. .شوهر  گري؟ديچون آقا جون دار يو پناه ستاده،پشتيا

عشق  يدلم،هوا يگر،هوايد ياز طرف ي؟وليبند يكند چرا دستمال م يكه درد نم يسر.يبر يلذت م ياز زندگ يدار تازه

 يم نميگذاشتم همه تحس يهر جا پا م.بابودميمن هنوز جوان بودم،پرشور و ز.ديجنگ يكهنه ام ،با سراسر وجودم م

را به  ميتمام آرزوها ريبار تقد كي.را عاشقانه دوست داشتم ينستم احساستمرا خفه كنم؟من هنوز مهدتوا يكردند،چطور م

باالخره آقا جون در .مانده بودم يدو راه نيچقدر در آتش سوختم،ب.را گذراندم يسخت يروزها ا،چهيخدا....و حاال.باد داد

كرد و  نايبا س يگرم يآقا جون احوال پرس.ميزد يحوض قدم مدر دستم بود و كنار  نايدست س.به سراغم آمد ييباغ،به تنها

 » اقا جون؟ يچه فكر«:زدم يرا به نفهم د،خودميگو يدانستم چه م يم»؟يبابا،فكراتو كرد«:ادامه داد

 ».گم يرو م يباباآقا مهد يا«

 »...رم،آخهيبگ ميتونم تصم ينم«:گفتم.شد ينماش قلبم داغ م بابردن

 »اد؟ي يبسپار دست من،تو فقط از ظاهر و سر و وضعش خوشت مرو  ينداره،همه چ آخه«

 ».ظاهر بود نيسر ا يبابا اقا جون كاش همه چ يا«:حسرت گفتم با

بچه  هيباالخره تو  ديهر دو حرفاتون رو بزن.بگم با خودت صحبت كنه يبه مهد يپس اگه اجازه بد«:كرد و گفت يا خنده

 »؟يدار

را به  يامثال مهد يصد تا.من مادر بودم.كردند ياشتباه م يول.ام يزندگ كيتار يود نقطه شده ب نايس.از نهادم بلند شد آه

 يزد،ول يآقا جون حرف م.خشمم باال آمده بود.كنند رميتحق نايدهم به خاطر س ياجازه نم.دادم ينم نايس ي دهيگند يمو كي

موضوع را  نياو ا ديشا.باشد ياجون ،حرف مهدحرف اق ديشا.دميشن يم يزينه چ دميد يم يزينه چ.كر شده بودم گريمن د

 ».هيآقا جون فعال جوابم منف«:گفتم.را گرفتم ميهمان جا تصم.به اقا جون گفته

بنده مترسكم  ديپس بفرمائ.هم حرف زدم نيدختر ا«:حرص و تعجب كرد و گفت ياز رو ينگاه.ستاديا شيجون در جا آقا
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 » ...نه،به خدا...ونآخه آقا ج«:لبم را گاز گرفتم و گفتم» !گهيد

 »؟ييكجا يستين ؟اصالًهوشيچ يعنيبه خدا  نه«

گفتم كه با تو  يبه هر حال من به مهد«:آقا جون گفت.كف باغ زدم يها زهيبه سنگر ييانداختم و با نوك دمپا نييرا پا سرم

 ».يجلسه رو تن بد نيا ديبا يهم كه گرفت يميهر تصم.حرف بزنه

 . »ديشما بگ يهر چ.آقا جون چشم«

 .رفت و

ام بود،همه  هيخواستم،تنها سرما يرا م نايمن س.كرد يكس دركم نم چيه.سوخت يخودم م يچارگيدلم به ب.ام گرفت هيگر

مدت كه خانه آقا جون  نيدرا.ديفهم يرا م زيپسرم كامال همه چ.درست كنم شيبرا يناراحت يحاضر نبودم ذره ا.بود زميچ

آن شب،همه منزل عمه ملوك دعوت داشتند البته با قصد قبلب .امد يمهد هباالخر.ه بودبا ادب تر و با متانت تر شد ميبود

و  ديتپ يم يمهد يسو دلم برا كياز .را هم با خودشان برده بودند نايس.خلوت شود يمن و مهد يآنجا رفته بودند تا خانه برا

به سر  ييبايز ديچادر سپ.زدم يا آراستم،عطر مفصلخودم ر.ديخل يدر دلم م نايجا از او نسبت به س يب يا نهيك گريد ياز سو

كت و شلوار .خنده ام گرفت.بود دهيبه خودش رس ياو هم حساب.درست سر ساعت زنگ زد.كردم و به انتظارش نشستم

را مرتب  شيموها.ادكلنشهمه جا را پر كرده بود يبو. كرد يشلوارش خربزه را قاچ م يواقعا خط اتو.بود دهيپوش يرسم

 .ر لبش بود زيآم طنتيلبخند ش.داخل شد ميگل مر دسب كيد و با كرده بو

 ».هست اجازه«

با .ازدواج داده بود شنهاديپ يبه مهد كهييهمان دختر پرو.روزميد يايح يانگار نه انگار همان دختر ب.انداختم نييرا پا سرم

 »دييكنم بفرما يخواهش م«:گفتم ايشرم و ح

 ».قابل نداره«:به طرفم گرفت يسبد گل را دو دست.خورد به هم گره مانينگاها.ستاديا ميجلو

 » ديزحمت افتاد يتو«

 .شربت برگشتم وانيبه اشپزخانه رفتم و با ل.ستين يمتوجه شد در خانه كس.مبل نشست يرا گرفتم و او رو سبد

 ».شربت خوردن هم داره نيشما درد نكنه،ا دست«
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 يچيبه نظرم ه.بود يهنوز هم خواست.شد انيگوشت آلودش نما يلبها انياز م شيبايو ز ديسپ يباز همان دندانها ديخند و

است،،من هم  نيهمان اندازه كه او در نظر من دلنش ايا. دانستم  ينم. من و نه ظاهر او ينه احساس ها.نكرده بود يفرق زيچ

 !نه ايهستم  يدر نظر او خواستن

چه سوال » حاج آقا با شما صحبت كردند؟«:گفت.ودمخودم تعجب كرده ب تيخودماز محجوب.نشستم يگريمبل د يرو

 .شروع نداشت يبرا يحرف ديخوب،شا يول.امده است نجايموضوع به ا نيهم يدانست كه برا يخودش خوب م.ياحمقانه ا

را  نايشد كه مسئله س ينم ميرو.شد رهيبه سرعت سرش را باال آورد و به من خ.بود نييسرش پا» ...ديدون يم يبله،ول:گفتم

 ».ديولش كن!يچيه«:ادامه ندادم.شد يم يجا تلق يداشت كه سوالم ب يآنقدر ابهت و مردانگ.كنم انيب

هم من مورد پسند  دياشاي.حرفت رو بگو ستسيرو در با يهست ب ياگه مساله خاص.كنم حرفت رو بزن ينه خواهش م«:گفت

 .ستمين

 ».دييحاال شما بفرما.نه نه به خدا«:دميحرفش دو انيم

هم تا  نيبه خاطر هم.از مورد شما به ازدواج فكر نكردم ريمن تا به حال غ.و هم من ديخانم،هم شما پخته تر شد يكت ئينيبب«؟

 يم يچ ديدون يبه هر حال شما بهتر از من م.ستيفقط قربون صدقه ن.ستين يكردن شوخ يخوب،زندگ.حاال مجرد موندم

درست رو  مي،تصميباش نيخواد واقع ب يدلم م.ديديها رو چشد يلخت.ديديرو د يزندگ نييباال و پا.ديشما تجرب كرد.گم

من .مثل پسر خودم هست نايدونم كه س يرو م نيپسرت نباشم،فقط ا يبرا يمن اصالًپدر مناسب ديشا.يفكر بكن ،خوبيريبگ

» هست؟ ادتيدم برات فرستا شيكه چند سال پ ياون نامه ا.باز خوب فكر كن يول.وقف مردم هستم،چه برسد به خانواده ام

 »ها  يو گرفتار طيهمان شرا م،بايآهان من همون مهد«:گفت.سرم را به عالمت مثبت تكان دادم

 ».نباشم تيبرا يزن خوب ديفرق كردم،خسته هستم شا يليمن خ يول«:گفتم

 »نيهم.به عشق و عالقه داره ازيفقط به شروع تازه ن.ديآ يدر م تيها يخستگ«:كرد و گفت يا خنده

 ».فكر كنم ديبا!مبگ يچ«

 يشما و اون بچه رو م يمن فقط خوشبخت.فكر كن ناياز همه به س شتريب.خوام،خوب فكر كن يرو م نيهم هم خوبه،من«

 »....عقل بوده ينگرفتم،صد درصد از رو ميكه من از سر احساس تصم ديرو هم بدون نيا.خوام
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 ريكردم،س يم شيهر چه تماشا.نگاهش نكرده بودم كينزد راحت و از نقدريتا به حال ا.بود يبه صورت مهد رهيخ چشمانم

كشم؟چرا  يچرا از خودم،از سنم،از پسرم خجالت نم!كشد ياست كه درونم شعله م يچه احساس بد نيخدا،ا يا.شدم ينم

 ديتكه گرف يميپس هر نظر و تصم«:ادامه داد يمهد.كرده بود خيم يدستها جانيساله شده ام؟از شدت ه 14،15 يمثل جوانها

 .شما هستم ميتصم عيهم مط د،منييبه حاج آقا بفرما

« 

 ».بهتره زحمت رو كم كنم.خوب،حرف ها زده شد«:به ساعت انداخت و گفت ينگاه

خدمت تان  د،دريببر فيحاال زود است كه تشر مينشد كه بگو ميرو گريد».ديهست د،رحمتيدار ارياخت«:گفتم ايشرم و ح با

در بدرقه اش  يتا جلو.كرد و به طرف در سالن رفت يبود،از من خداحافظ نييسرش پاكه  يدر حال. بلند شد .ميبود

خواست در نظر من  ياو هم م.پس او هم قصد جلب توجه مرا داشت.خنده ام گرفت.زد يبرق م يزياز تم شيكفش ها.رفتم

 .به من نزد يكس حرف چيآخر شب همه به خانه امدند،ام ه.تنگ شده بود شيهنوز نرفته دلم برا.رفت.جلوه كند بايز

اما خودم را از تك و تا .كه چه كارم دارد دميفهم».كارت داره.بلند شو آقا جون منتظر توست يكت«:كرد ميمادرم صدا صبح

به صورتم  يآب.كرده و خسته شده است يباز يحساب شبيمعلوم بود د.هنوز خواب بود نايس.شدم داريو با غرلند ب.نداختمين

 .سالم كردم و كنارش نشستم.مبل نشسته بود يده،رويخورده و لباس پوش نهآقا جون صبحا.رفتم نيياپ يزدم و به طبقه 

 »؟يديخواب خوب«

 »اقا جون؟ بله«

 »؟يصحبت كرد يمهد با«

 »بله؟«

 »جه؟ينت«

 »دونم آقا جون ينم واال«

 »!ميكوه رو كوه بذار ميخوا ينم.نهينه؟هم اي يكن يشوهر دار يتون ي؟ميحرفاشو نزد،مگه فكر هاتو نكرد مگه«

 ».ترسه يم ديو سف اهيس سمونياز ر دهيآقا جون،آدم مار گز«:گفتم.كردم يم يبود و با انگشتانم باز نييپا سرم
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 ».ادم نه ماره نه خاره،مطمئنا از تو بهتره نينه بابا،ا!عجب«

 »...ارات،مبارك انشاءابلند شو برو دنبال ك«:و گفت ديخند.به صورت حاج صادق كردم يخنده و تعجب نگاه با

 »!آقا جون«:شد،گفتم  شتريام ب خنده

 ».پاشو آقا!نجايبهتر از ا نجا،كجاينجا،نونايچته؟آب ا گهيد«

قمر كه از .از همه چشم نگران مادرم به صورتم بود شتريب.بودند جهيانگار همه منتظر نت.وستنديبه جمع ما پ هيمهناز و بق عمه

 »نه؟ اي ميبخور ينيريحاج آقا ش«:ديكرد و پرس ي،زبان درازجمع بود ديهمه بزرگتر و مو سف

 ».ديخودتون رو خفه نكن د،فقطيبخور«:بلند گفت يبود با صدا شيكفشها دنيجون كه مشغول پوش آقا

قمر دوان دوان .خواند يزد و مبارك باد م يعمه مهناز بشكن م.ديمادرم صورتم را بوس.همه بلند شد يخوشحال غيج يصدا

 »نظر تنگه يكور بشه هر ك ياله.بر چشم بد لعنت«:رد و دود كرداسپند آو

 چيخواست به چشم ه يدلم نم.رفتم يكرد و فرو م يدهان باز م نيكردم كاش زم يدعا م.شدم يخجالتم داشتم آب م از

آن وقت بود .تلفن كرد يصبح فردا خاله مهد.گذراندميان روز را به سخت.زد يدلم شور م.شرمزده بودم.كدامشان نگاه كنم

چقدر خانم و با وقار،مومن و .افتادم شيقربان صدقه ها اديگرفت، لمد.حاج خانم مادرش به رحمت خدا رفته است دميكه فهم

 .نديايب يخاله خانم از مادرم اجازه خواست تا به خواستگار.بود يبه حق،مادر مهد.با متانت بود

 ستاليكر يرا در ظرف ها ينيريو ش وهيم.ميرا اب و جارو كرد خانه.هوا كاسته شده بود يگرما.بوذ وريآخر شهر هفته

بعد از .ها گذاشت يعسل يو در دو سه گلدان رو ديتازه را عمه مهناز از باغ چ يگل ها.ميگذاشت ييرايپذ زيم يو رو ميديچ

سبد گل بزرگ هم  كي.زيو تر و تم كيد؛آمد،شيايبا تنها خاله اش ب يمهدبود كه  نيقرار بر ا.ظهر بود،همه خانه بودند

چادر گلدار كرپ سرش بود و دست و .مدرسه است ريگفتند مد يم.از خواهرش نداشت يخاله خانم هم دست كم.آورد

 يم انحدود شصت سال را نش.داشت يصورت گرد و گونه دار.لبش نشسته بود يخال درشت باال كي.گردنش غرق طال بود

گرم .دميپله ها سرك كش ياز باال.بغل هم هندوانه م گذاشتند ريكردند و ز يهمه به هم تعارف م.بود يميجمع گرم و صم.داد

 يكه دلم م يهمان.جافتاده و مردانه بود.از قبال دوستش داشتم شتريب.رفت يضعف م يمهد يدلم برا.حرف و گفتگو بودند

 .موقعش شده است نييپا ايب يعني»خانم حاج آقا كارتون دارند ونيكتا«:زد ميپله ها صدا نييقمر از پا.خواست
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به احترامم همه بلند .رفتم نييرو گرفتم و از پله ها پا يسخت د،بهيلرز يم ميدستها.تازه دوخته ام را به سر كردم ديسپ چادر

و خاله خانم  يمهد يكرد و مرا رو به رو يجا خال ميآقا جون،همه نشستند،عمه مهناز برا دييد،بفرماييشدند و با بفرما

خانوم همه  ونيكتا...مبارك باشد،هزار ماشاءا«:گفت.كرد يرا برنداز م ميسر و پا.داشت يچشم از من بر نمخاله خانم .نشاند

 ».تمام هستند زيچ

 ».تموم هستن ييهم به آقا شونيا.رو يخدا حفظ كنه آقا مهد«:ادامه داد عمه

از خودتونه؛خدا هر  يد،خوبيدار اريتاخ«باز شد و گفت ششيعمه مهناز خوشش امده بود،ن ديو تمج فيخانم كه از تعر خاله

 ».دو رو به هم ببخشه

كاش .رفت يم رونيخودمان ب ياز تو يبود آقا مهد فيح....الحمدا«:كند،ادامه داد يپوست م وهيم يمهد يجون كه برا آقا

 ريز ميزد يمگه».يهم تو االن ده تا بچه داشت ديكش ينم يسخت نهمهياون ا ،هميآمد يم ونيكتا يهمون روز اول خواستگار

 .خنده

 يم ي،كيخوب آقا مهد«:آقا جون گفت.نشست يبه صورتم مرتب عرق سرد م.ديلرز يدستان من ازسرما م يگرم بود،ول هوا

 »؟يكن يكش م شيپ هيمهر ؟چقدريعروست رو ببر يخوا

راستش  يپا.ته بودنشس ريگرفت و سر به ز ياش را م يشانيمدام عرق پ يبادستمال.تر شده بود يجد يبا لباس رسم يمهد

 يهر چ.دياريشما خودتون صاحب اخت«:آرام گفت يبا لحن.چپ انداخته بود و سرپا گوش به فرمان آقا جون بود يپا يرا رو

 ».عميبنده مط ديشما امر كن

خرج  بياز ج ديبا د،شمايريزن بگ ديخوا يشما م.هم دادم هيبار زن گرفتم،مهر هيآقا من «:كرد و گفت يجون خنده بلند آقا

 ».ديكن

 .دييبفرما ييد،راهنمايمساله تجربه دار نيا يبه هر حال شما تو«:كه زرنگتر از آقا جون بود،با خنده ادامه داد يمهد

« 

 ».دانم يرا نم ونيحاال نظر كتا.حج واجب است كيسكه و  14 يمن نظرم رو. يرا درست گفت نيا انصافا«

 يليحاج آقا خ«:گفت.به سرعت نگاهش را به سمت آقا جون برد به من انداخت و يسرش را بلند كرد و نگاه يمهد
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 ».ستين نيكمه،عرف ا

 نيا.نهيرسول خدا هم هم اره،سنتي ينم يخوشبخت هيمهر.ميبد هيبق ادي ديبا ميدار مونيو ا نيجو د هيكه  ،مهيآقا مهد نيبب«

 ؟يداد تيرو به نام خانمت كن، رضا يشتو ندا يداشت يبعدا هر چ. ده يرو نشون م يارزش هر زن نيباالتر ه،يطور مهر

 .دييشما بفرما يهر چ: تكان داد و گفت يسر يمهد

 ؟يهست يبابا شما هم راض ونيكتا: اقاجان رو به من كرد  بعد

 .ديشما صالح بدون يهر چ  -

 .ديخوب، پس صلوات ختم كن  -

تك تك جمع  يو بعد هم جلو يمهد يجلو بعد. دييبفرما: خاله خانم گرفت يرا بلند كرد  و اول جلو ينيريش سيد قمر

 .گذاشتند) س(قرار عقد را اخر مهر روز تولد حضرت زهرا . خودمان

 

تمام غم . با تمام وجود دوستش داشتم. ديعشق گذشته دوباره شعله كش. خوانده شد يمن و مهد نيب تيمحرم غهيروز ص ان

امد تا به  يگفت به دلش راه م يهر چه م. را دوست داشت نايعاشقانه س يمهد. گذشته دود شد و به هوا رفت يو غصه ها

 .داشتم يهدبابا مثل اقا م هيكاش : گفت نايكه س ديرس ييجا

در تمام . نباشد دنيبه كام رس يهوس دل و برا ياز رو. نباشد يخواستن ها موقت نيبودم كه ا دواريفقط ام. ارام گرفت دلم

هم  نيالبته ا. كردم يمن چادر هم سر م يحت. مينشست يدر حضور جمع م شهيمه. ميما اصال تنها نبود تيمحرم غهيمدت ص

من تن ندادم و بنا به خواسته او،  ياصرار كرد، ول يليخ يمهد. نبودم يبه جشن عروس يراض. نبود شتريدو سه جلسه ب ديشا

 نيباتريدر كنار عشقش بكند ز كه ادم يديخر. بود نيريبازار ش ديخر. ميمختصر منزل اقاجون اكتفا كرد يمهمان كيبه 

و  نهيا. طور نيهم هم طال سيسرو. ديخر ميبرا ينيسنگ يليحلقه خ. خاطرات خواهد شد نيتر يماندن اديلحظات و به 

مادر و . ديخر نايس يهم برا يده نوع اسباب باز نهايهمه ا يرو ازيتا پ ريخالصه از س ف،يكفش ك ،يشمعدان، لباس مهمان

خانه شلوغ . ديروز موعود فرا رس. كهنه ارام شدند يدردها. كردند يهمه خانواده احساس ارامش م. دپدرم خوشحال بودن

به . كرد يزد، اسفند دود م يم رهيقمر دا. نييهم در سالن پا انيدر سالن باال بودند و اقا بايو ز راستهبود، خانم ها هم ا
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 ديلباس سف. كردند شينحو ارا نيصورتم را هم به بهتر. گذاشتمد ميگل مر انشانيرا اراستند و در م ميموها. رفتم شگاهيارا

ام در  يچشمان اب. بودم بايكردند انصافا هم ز يم نميهمه تحس. بودم دهو جاافتاده تر از گذشته ش باتريز. دميپوش يساده ا

 .نديمرا بب گونه نيا يو فقط ارزو داشتم مهد ديدرخش يم دميپوست سف. زد يبرق م شيارا يخطوط مشك انيم

عم همهناز، عمه ملوك، . جمع بلند شد يهلهلهه  يمن صدا يبا بله . از من وكالت گرفت و خطبه عقد را خواند. امد عاقد

اصرار  يهر چه به مهد. شد يجدا نم ياز مهد نايس. كردند يم هيگر شانيخنده ها انيكه حاال مثل توپ شده بود، در م مينس

 ياز متعصب بودنش، از اراداه و مقاومتش، دلم ضعف م. امد يخوشم م شين اخالق هاياز هم. امدين ديايكردند به سالن باال ب

هر چه اقاجون و مادرم . شدم يمهد نيسرم انداختند و سوار ماش يرا رو دميچادر سف. دادند و همه رفتند يشام مفصل. رفت

 يان چنان يكرد كه نزدشان بماند و قول ها كيرا تحر نايدر اخر اقاجون س. بار نرفت ريز يبماند، مهد ناياصرار كردند كه س

زدم و نه  يم ينه من حرف. ميديها چرخ ابانيدر خ يكم. امديگفت ن يهر چه مهد. به امدن با ما نشد يراض نايس گريداد كه د

 كيخانه  يجلو نيماش. ميديچيپاسداران پ يها ياز فرع يكيباالخره در . امدند يهم پشت سر ما م گريد نيچند ماش. يمهد

در دو طرفش دو . شده بود يچمن كار اط،يح. بودم دهيبود كه د يخانه ا نيباتريز. شد يباورم نم. متوقف شد يياليطبقه و

ساختمان قرار  يجلو يرنگ يحوض گرد اب.  گل سرخ و گل ناز يپر از بوته ها. قرار گرفته بود يا  رهيباغچه به شكل دا

مهمان . گرفت يقرار م مانيرو يبود، جلو يا شهيكه سراسر ش يشد و در ورود يموصل  وانيا طايبا چنند پله به ح. داشت

جلوتر رفته  يمهد. ميرا باز كرد و دست مرا گرفت و به طرف داخل ساختمان راه افتاد نيعمه مهناز در ماش. شدند  ادهيها پ

كف سالن . چقدر بزرگ بود. چادرم را برداشتم. ميه داخل رفتب. ديوز يم يباد خنك. بود يهوا ابر. كرد يبود و قفل ها را باز م

مبلمان تمام پارچه . دار پهن شده بود هيبه صورت زاو ميچند فرش طرح گل. بودم دهيمن اصال خانه را ند. بود ديسف كيسرام

مبلمان طرح  .بود يو ناهار خور ييرايكرد و سمت راست سالسن پذ يم ييخودنما ديسف يها كيدر وسط سرام يسورمه ا

 .كرده بود زيفضا را دل انگ يتور با مخمل اب يپرده ها. ديو سف يسورمه ا يها هيبا رو. مرم بود سنگ

سوخت چون بنا به  يمهد يان شب همه دلشان برا. گذاشت يپدرم امد و دست مرا در دست مهد. ها داخل امدند مهمان

 يطور دور نيو هم يپدرم از فرط خوشحال ياشك ها. دست بدهددست به  ديرسوم گذشته، عروس و داماد را پدر داماد با

 يدرشت اشك را پاك م ياش دانه ها يروسر يبود و با گوشه  ستادهيا يگوشه ا بانهيمادرم غر. شستند يمن، صورتش را م
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 .ميو ما تنها شد دنديهمه صورتم را بوس. كرد

 .امد اطيشدن در ح دهيبه هم كوب يبه بدرقه شان رفت و بعد صدا يمهد

خانه بلند شدم و راه  دنيبه بهانه د. را نداشتم يبا مهد ييارويقدرت رو. زد يگوشم م يقلبم تو. ختير نييپا يهر دلم

 يكردم مهد يباور نم. شده بود ايمثل رو. بود يو صورت ديسف زياتاق خواب خودمان همه چ. دو اتاف خواب داشت. افتادم

تخت و كمد رنگ . بود دهيچ نايس يرا هم برا گرياتاق خواب د. غرق گل بود لنخواب و ساتمام اتاق . باشد قهيبا سل نقدريا

 ستادهيپشت سرم ا. برخورد كردم يبه مهد. برگشتم كه به سالن بروم. بود يباز ليو وسا نيچوب، پر از عروسك و ماش

 خوشت امد؟ چطور است؟: كرد يذوب شده نگاهم م. ميهم بود نهيبه س نهيس. بود

 .زياست، همه چ يعال زيهمه چ: زدم و با ناز و عشوه گفتم يندلبخ

قهوه درست  هي، من  يريدوش بگ هيتا تو : داده بود گفت هيتك شيبه پهلو گرشيدستش را به چهارچوب در و دست د كي

 .كنم يم

من  ياورياست را در بتا تو لب. نه نه: هول شدم، گفتم يخود يبا سروش خودم كاهرا را كرده بودم كه ب يدر زندگ انقدر

 .كنم يدرست م

 .و رفت. دييشما بفرما. نه خانوم: و گفت ديخند

 يبو. پنجره ها را باز كرد يمهد. داشت به تن كردم يپوريگ ياب يكه گل ها يبلند ديعروس را دراوردم و لباس سف لباس

اپن  يو از رو ديام را شن يروفرش ييپادم يصدا يمهد. عطر زدم و به سالن رفتم يحساب. نم باران  و خاك بلند شده بود

 هيچند ثان. بردم يكرد لذت م يم ريام او را تسخ ييباياز ز نكهياز ا. بود ننگاهش مات و مبهوت بر م. دياشپزخانه سرك كش

ه خورده بد ك مليبلندم انقدر ر يمژه ها. من نشست يمبل رو به رو يرو. قهوه را اورد يفنجان ها ينيطاقت س يو ب ستاديا

را به هم گره  شيانداخت و دست ها شچپ يپا يراستش را رو يپا. شد يم دهيكش مياوردم به ابروها يپلكم را باال م يوقت

 .كرد يحال مرا نگاه م دهيگردنش را كج كرده بود و شور. كرد

هم كنار لبش  ينيريلبخند ش. كرد يفقط نگاهم م. او مست و مخمور شده بود يول. سرد شد دييبفرما: زدم و گفتم يلبخند

 !ديكن يخوب قهوه درست م: شكستن سكوت گفتم يبرا. مثل مات زده ها شده بود. خنده ام گرفته بود. بود
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 .نوش جان  -

 .يواقعا خوشگل ؟يفتيمرداب ب ياز تو نبود تو فيح: زد و گفت يقهوه اش را برداشت و لب فنجان

 .نه بابا نظر لطف شماست: گفتم. داشتم يا روزمندانهياحساس پ. ام كشفته تر شد خنده

 ؟يصحبت كن يبا من رسم يخوا يم يهنوز من شما هستم؟ تا ك  -

 .كم كم عادت كنم ديبا  -

 يسرما نخور: به اندامم انداخت و گفت ينگاه. رعد و برق بلند شد يصدا. اورد يبلند تور را تا وسط اتاق م يپرده ها باد

 !خانوم

 .و احساس كنم كه تماما وجودش مال من است رديهر چه زودتر مرا در بربگخواست  يدلم م. طاقت نداشتم گريد

 !يخالص را زد ريبدجنس، ت يا: كرد ميموها يالبه ال ميمر يبه گل ها ينگاه

 ؟يمگه ذات زن ها رو نشناخت: دميخند

 !يكت. نه نشناختم  -

 .بله  -

 .دورت باشه شونيدوست دارم موهات پر. موهات رو باز كن  -

فنجان ها را برداشت و  ينيهم س يمهد. سنجاق ها را از سرم جدا كنم نهيا يبه اتاق خوابم رفتم كه جلو عانهيو مط شدم بلند

لبه تخت، پشت سر من نشسته بود و  يمهد. ختميشانه ر يرو. را باز كردم مينشستم و موها نهيا يجلو. اشپزخانه شد يراه

 !همه نعمت رو بكنم نيشكر ا يدونم چطور ينم. رو به من تمام كرد زيچهمه  خدا: گفت. كرد يمرا تماشا م نهيا ياز تو

 !شم ها ينكن، لوس م فياز من تعر ياديز  -

 .را به طرفم دراز كرد و من مسحور به اغوشش رفتم دستش

 .يباالخره مال خودم شد  -

ظهر  ؟يش ينم داريب يانومخ: صورتم گذاشته بود يرو ميشاخه گل مر كي. سرم بود يباال يساعت ده بود كه مهد صبح

 .نشد



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  276

 .بذار بخوابم. ادي يخوابم م: به بدنم دادم و گفتم يكشش

 .شه يم رمونيد  -

 شه؟ يم ريچرا د ؟يچ يبرا  -

 .زميعز ميبر ديبا  -

 كجا؟  -

 .نايمن و تو س. مشهد، امام رضا  -

 ؟يمهد يگ يراست م: و گفتم دميرا تا گردن باال كش مالفه

 .كنم ترياره خواستم، غافلگ  -

 م؟يبر ديبا يك: ام شكفت و گفتم خنده

 .ساعت سه بعدازظهر  -

 .شده ريد يليخ يوا: بلند شدم ميسرعت از جا به

 .را جمع كن لتيفقط وسا ميندار يكار. عجله كن  -

 .شد ريناهارم د! ناهار  -

 .عجله نكن يخود يب. ميخر يم رونيخانومم، ناهار از ب: كرد و گفت يخنده ا يمهد

 .صبحانه دييبفرما: امد يمهد. كرد يم جيگ شيبو ز،يم ينان تازه رو. شده بود دهيصبحانه چ زيم. ديجوش يقل م قل يكتر

 ؟يديتو چرا زحمت كش. دستت درد نكنه يوا  -

 يا راست: گفتم. امد ادمي يدفعه حضور مهد كي. چند لقمه خوردم. و نشستم دميرا عقب كش يصندل. بودم و با اشتها گرسنه

 نه؟ اي يخورد ؟يتو چ

 .گهيد ايپس ب. نه منتظر تو بودم  -

 .از امروز به بعد صبحانه درست كردن با منه: گفت يمهد. ميو مفصل خورد مينشست

 چطور؟  -
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 .ستيچكار كنم دست خودن ن. گهيخواستنه د. گهيخوب د  -

 .كنم ينه خودم درست م: كردم و گفتم يا خنده

 .گه چشم يمزنه زن  يمرد حرف م يوقت ستيالزم ن  -

و بعد از . را بستم مانيچمدان لباس ها. ظرف ها را شست يرا خودش جمع كرد و همه  زياز خوردن صبحانه باز هم م بعد

 ياز همه خداحافظ. كرد يم فيتعر مانيكه كرده بود برا ييها حياز تفر. سرحال بود نايس. ميناهار روانه خانه حاج صادق شد

 فيتعر شيبرا يكل يمهد. پا بند نبود ياز ذوق رو. شد يم مايسوار هواپ نايكه س دبار بو نيولا. ميو به فرودگاه رفت ميكرد

. شد و اصرار به برگتشن داشت يوحشت كرد سوار نم مايهواپ يبزرگ دنيبا د. كرد يم چميسوال پ زير كي. كرده بود

 .برد ارام گرفت و بعد هم خوابش پمايدر هوا. بغلش كرد و باالخره سوار شد يمهد

 يخودم، دلم م ياز سادگ. افتادم كه با سروش امده بودم يسفر اديبه . خلوت بود فصل مدارس بود و حرم شلوغ نبود مشهد

 .ديخانم، ما رو هم دعا كن: كنار گوشم زمزمه كرد يمهد. داد يسوخت و اشك امانم نم

 ياش نم نهيامد دست رد به س يم يمهد يجلودر راه هر چه مستحق . ميدار به صورتش زدم و روانه حرم شد يمعن لبخند

 .ييشن به گدا يم قيهمه تشو ينطوريا: گفتم. نفر كمك كرد ستيبه ب ديشا. تعجب كرده بودم. زد

 .نذاره يوقت خال چيخدا هم دستم رو ه. نزنم ييگدا چيه نهيمن نذر دارم دست رد به س. نهايگدا منم نه ا: و گفت ديخند

چون و چرا  يهم ب يمهد. يكيپالست نيان هم ماش. خواست يم يو اسباب باز ستاديا يها م يفروش حيتسب يداوما جلو نايس

 .نخر يزيچ گهيلطف كن د. شه يبدعادت م ينجوريا: گفتم. حرصم گرفت. ديخر يم

 .بذار الاقل با ما خوش بگذرونه. دهياز پدرش ند يريبچه كه خ نيا: گفت يشگيبا همان ارامش هم يمهد

محو  نايس. بود دهيچيعطر و گالب همه جا پ يبو. امام رضا دوختم ييرتم را برگرداندم و نگاهم به گنبد طالصو ظيغ با

احساس . ميهر دو در رواق مشترك خانم و اقاها نشست ارت،يو بعد از ز ميكرد ارتيز. ها شده بود يكار نهيلوسترها و ا

. بكشم گرانيام را به رخ د يخوشبخت نكهيبردم از ا يلذت م انگار. ستگاهم همراهم ا هيتك نكهياحساس ا. داشتم يخوب

چقدر سبك شده . ميمان دعا كرد يخوشبخت يو برا مينامه اورد و هر دو در كنار هم، شانه به شانه هم، خواند ارتيز يمهد

 يسرشب از حال م يخستگ ازكه  نايس. كرد ييراياز ما پذ يحساب يمهد. ميو شام خورد ميبه هتل رفت ارتيبعداز ز. بودم
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 نقدريشد ا يباورم نم. و ارامش بود يتسل ينگاهش، لبخندش، كالمش، همه برا. دشاتم يرا عاشقانه دوست م يمهد. رفت

 ايگذاشت  يمن م يخودش هم برا ياز غذا. كرد يسرغذا، كالفه ام م. رفت يدرم نايمن و س يجانش برا. باشد ياحساسات

تا . ميرفت ديخر. ميگردش رفت. ماندم يهمه را بخورم و با اصرار او در تنگنا م ميتوانست يكه نم ادد يچند نوع غذا سفارش م

كرد،  يلباس انتخاب م ميبرا يمهد يول. من وقت نداشت يبرا چگاهيسروش ه. بودم دهيبا شوهر را نچش ديبه حال طعم خر

 .ندتواند مرا خوشحال ك يدوست داشت تا م. باال يها متيان هم با ق

با  يگريپر دراورده بود و مثل هر مادر د ياتاقش از خوشحال دنيبا د نايس ،يخاطره و سوغات يبا كل م،ينه برگشتخا به

 .شد يپسرم در دلم قند اب م يخوشحال

كردم و هم  يبا عشق و عالقه كار م. خانه ازاردهنده نبود يكارها. ثبت نام كردم كيگراف يدر دوره عال ،يخواسته مهد به

اوقات  يزد، گاه يجارو م يگاه. كرد يدر همه كارها كمكم م. بود  به تمام معنا يادم نبود، فرشته ا يمهد. اندمخو يدرس م

شست و  ياورد و همه جا را م يهم كارگر م كباري يهفته ا. او با مرد خانه بود گفتهخانه به  ديخر. شست يظرف ها را او م

بچه  نيبه دل ا نقدريتو رو خدا ا يمهد: مدرسه ثبت نام شد نيبهتر. رفت يدبستان شيپ نايس. شد يدسته گل م كيخانه مثل 

 !ها يستين فيبه خدا فردا حر. راه نرو

 ؟يكن يم ينكنه حسود. راهش ببرم نايدوست دارم با دل س. دل خودمه ؟يكار به كار پدر و پسر دار يخانوم شما چ  -

 اماده است نه؟ لتيهمه وسا: زد و گفت نايبه س يچشمك

 .رم يمن نم يحاضره، ول: خا حاضر به رفتن نبود، گفت نايس

كمكم  يامد، با تمام خستگ يشب ها كه به خانه م. شد يراض نايداد تا س ديقربان صدقه اش رفت، انقدر وعده وع يرمهد انقد

 .نيكنم برو بش يجان، خواهش م يمهد: شد ياعصابم خرد م. كرد يم

 من فقط بخورم؟ ،يخسته بشتو  ،يتو كار كن. من كوفت بخورم  -

 .ورنيبرو ب يمهد: گفتم يم ظيغ با

 .دييشما بفرما يچشم هر چ  -

هنوز  يمهد يرا دم گذاشتم ول يچا.را روشن كرده بودم نهيشوم.ديباريبرف به شدت م.زمستان بود هوا سرد شده بود  -
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 ريباالخره با دو ساعت تاخ.كالفه بودم.زدميداد م يخوديب نايسر س.زديدلم شور م.امديساعت گذشت و ن كي.بود امدهين

 .هبل.دميدو فونيبه سرعت به طرف آ.زنگ بلند شد يصدا

 .زميعز يخودش بود مهد  -

 ؟يخانم يكنيباز م-  -

و به سرعت خودش را  ديماليرا از سرما بهم م شيدستها.و چترش غرق برف بود يباران.را زدم فونيبا حرص دكمه آ  -

 !ناي؟سييكجا ييبابا!نايس:بلند گفت يبا صدا.به او به اشپزخانه رفتم اعتنا يب.رساند نهيشوم يجلو

 .خوابه نايچه خبرته آروم س:آوردم رونيسرم را از اپن آشپزخانه ب  -

 .خانم يسالم كت:گفت هيبعد از چند ثان.بودم دهيشد براش شكالت خر فيح-  -

 .سالم كيعل-  -

 !د؟يچرا بنده رو مورد غضب قرار داد-  -

 .يشد ياالتيا خنه باب-  -

 .يچند با اخم هم خوشگل ؟هريچرا اخم كرد.رميدر مطبم رو گل بگ ديمن اگه تو رو نشناسم كه با-  -

 .زل زدم ونيزيوسط گذاشتم و به تلو زيم يرا آوردم رو يچا ينيس  -

 !يكت-  -

 .بله-  -

 ؟يكردم كه با من قهر يمن چه كار  -

 ره مردم و زنده شدم؟من از دلشو يگيتو نم!نگاه به ساعت بكن كي-  -

چون با .كردمينگاهش نم.سرد بود شيهنوز دستها.را گرفت مينشست و دستها نيزم يمن رو يپا يبه دو بلند شد و جلو  -

 .بودم يبه خدا دنبال كار يول.حق با شماست:ديدستانم را بوس.شدمينگاهش سحر م

 داشت؟ يتلفن زحمت كي-  -

 .دياز دستم پرسرم گرم كار شد ساعت  يول يگيراست م-  -
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 .كار كار شهيهم-  -

 ؟يحاال بگو چه كار:گفت.دستانم را محكم گرفته بود  -

 .كه بود يبه من چه؟هر كار:گفتم يبا سرد  -

 نگم؟ ايبگم !ها يشياگه بگم خوشحال م-  -

 .لوس نشو:دميكش رونيدستم را از دستش ب  -

جان قراره  يكت:بهم گره خورد مانيچرخاند و نگاهامرا به سمت خودش  يدست چانه  نه؟باياز ا ريغ يتو لوسم كرد-  -

 .ييخانه خدا اون هم سه تا ارتيز ميبر

 .دوستت دارم يليخ يمهد:ختميرا به گردنش آو ؟مكه؟دستانميگيراست م:چشمانم گشاد شد  -

 .ربوديگونش دل مرا م ديو مروا ديسپ يو دندانها ديخنديم  -

 اطيح يو راه دنديرا كوك كرد و هر دو لباس پوش نايهم س يمهد.شد ليو همه جا تعط ديبار ينيصبح فردا برف سنگ  -

بداخل .ديكشيم ريت ينداشتم گاه يحس چيه.حس شده بود يدستانم ب.ميكرد يبرف باز يحساب.مرا هم برد يمهد.شدند

و در آخر آتش گرفت  يدستانم را ماساژ داد و جلو.آمدبه كمكم  يمهد.به گز گز افتاد.نشستم نهيشوم يآمدم و جلو

 .يهم از فوت كوزه گر نيا:گفت.ديبوس

 ياز دست رفته جوان يدلم به حال روزها.كردميبود كه قبل از ازدواج فكر م يزيتر از آن چ يخواستن يليخ  -

 .ديخريهمه زحمتها را بجان خودش م.داديم حيترج يو هر كار زيخواسته مرا به هر چ.سوختيم

 ونيدكوراس.آنروز سرحال بودم.تلنبار شده بود اطيبرفها در ح.و سرد درنگيب يلو.هفته گذشت آفتاب در آمده بود كي  -

مورد عالقه اش خورش  يغذا.زودتر از معمول آمد يبعد از ظهر مهد.دميبخودم رس يحمام رفتم و حساب.خانه را عوض كردم

 .بادنجان گذاشته بودم

 .يسالم خانم-  -

 .يسالم خسته نباش-  -

 اشتباه آمدم؟ ايخودمونه خونه  نجايا!يچه كرد-  -
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 .نترس زندان همون زندانه-  -

 ؟يالبد تو هم زندانبان-  -

 .توام ينه من زندان-  -

حبس ابد برات  يمن يپس اگر تو زندان:كردينگاه م رهيخ رهيمرا خ.نكرده بودم شيمدتها بود ارا.چشمانش خمار شد  -

 .برميم

 چه خبر؟-  -

 فرانكفورت؟ اي ديلس آنجلس بود.شماست شيخبرها پ:دستش را بطرف من گرفت و گفت  -

 .المان بودم مينه مق:و گفتم دمياز ته دل خند  -

 .يشيجا افتاده تر م يدار يخوشگل شد يليخ يكت:و گفت ديرا سركش شيفنجان چا  -

 .قابل شما رو نداره:با خنده گفتم  -

 ...كه من قانعم يياز اونجا يول دادنياون كه مسلمه بهتر از تو دختر بهم م:با تمسخر گفت  -

 يرا مهار كند كه صدا ميداشت دستها يكمرم را گرفت و سع.با كوسن مبل زدم به سرش.حرفش را بزند هينگذاشتم بق  -

 .سر و وضعم را مرتب كردم و در را گشودم.بود نايس.زنگ در بلند شد

 يقاض يو مهد كردميم هشيمن تنب هشيهم.انگار نه انگار كه من مادرش هستم. داديم يهر روزش را اول به مهد حيتوض  -

 نايپدر و مادرت و حاج آقا ا يخوايخانم نم يكت:گفت نايس يحرفها دنيبعد از شن يمهد.برديم يمهد شيمرا پ تيشكا.بود

 ؟يرو دعوت كن

 چطور؟-  -

 .ننديبيوقت از چشم من م كي.چطور نداره پدر و مادرت هستند توقع دارند-  -

 .شود مانيپش ايكه بعد افسوسش را بخورد  كردينم يكار چوقتيه.دو نكته سنج بو دهيچقدر فهم  -

 دعوت كنم؟ يك يبرا:گفتم  -

 .پس فردا شب جمعه همه را هم بگو:آورد گفت يم رونيرا از تنش ب نايس يلباسها كهيدر حال  -
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 .باشه تلفن خاله خانمت را هم بده تا اونم دعوت كنم:گفتم شستميرا م يدر آشپزخانه بودم و سبز  -

 .دارن يستيبا خاله من رودربا.بذار پدر و مادرت راحت باشن گهيبار د هياون باشه  ينه خانوم:گفت يمهد  -

 ه؟يحرفها چ نينه بابا ا:گفتم ايخجالت و ح ياز رو  -

 .شما به حرف من گوش كن دونميمن م يدونيد خانم شما نم-  -

كار  فيظر يدستها نيبا ا نقدريا:لب گفت ريكرد و زعاشقانه به من  ياپن آشپزخانه آمد نگاه يجلو.ساكت شدم  -

 .كه بتونم جبران كنم ياله.من شرمنده تو هستم.قدر خودت رو خسته نكن نيا.نكن

 !نكردم يخجالت بكش كار:با خنده گفتم  -

 .من يمن فقط برا يمن باش كنار من برا شيفقط پ ؟تويآشپزخانه ا يپس چرا تو-  -

 .هستم مطمئن باش-  -

 .ميريگيم رونينزن غذا از ب ديو سف اهيها؟دست به س ينكن يچكاريپس فردا ه يبرا!يراست-  -

 !هيخودينه بابا چه خبره؟خرج ب-  -

زحمت و دردسر  يخوديب.تو هم قناعت رو كنار بذار اديمن از پس انداز خوشم نم.پول مال خرج كردنه زميخانومم عز-  -

رختخواب و از  يتو يفتيو شب هم خسته و كوفته ب يبح تا شب راه براز ص نكهيخوش بگذره نه ا ديبا يمهمون.درست نكن

 .يحال بر

 !ها يبرينگو توقع ها رو باال م نقدريا-  -

 .شناسميمن طرفم رو م.نداره من آدم شناسم بيع-  -

مك ك.همه خوشحال بودند.بود يخال زيعز يو شوهرش چقدر جا ميپدرم مادرم عمه مهناز حاج صادق قمر نس.همه آمدند  -

و  كرديم فيتعر يمادرم چپ و راست از مهد.ميا دهيما تازه طعم داماد رو چش:گفتيپدرم م.ميديو خند ميگفت.كردنديم

 .كرد بجاقمر تمام ظرفها را شست و جا.كرديم فياز من تعر يمهد

 .چشمت روشن:دو روز بعد مادرم تلفن زد  -

 چه خبره؟-  -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                   بنايي  نسرين –بامداد سرنوشت 

w W w . 9 8 i A . C o m  283

 .شكل خودش.دختر خوشگل كيفارغ شد  مينس-  -

 ؟يك!تو رو خدا:دميكش غيج  -

 .اومد ايصبح هم بچه به دن كيدردش گرفت نزد شبيد-  -

مدام  ينداشت و بچه از گرسنگ ريش مينس.رو بود ديسف.بود يخوشگل و تلپ مپل يواقعا بچه .را گرفتم مارستانيب ينشان  -

كم .ستيبچه خوب ن ين دكتر گفته برااال.بود ميبابا قنداق مال قد:كرديگله م ميعمه قنداقش كرده بود و نس.كرديم هيگر

 .شهيهوش م

 نايكم عقل و كم هوش شدن؟ا هيبق ؟مگهيمگه تو كم هوش شد.كردن خوديب:عمه هم اصرار بر صحت كارش داشت  -

 .دكونشونه

 يكه چه كشمكش يوا.شديم مينس فياما مگر حر.به خورد بچه بدهد خواستيمادر شوهرش عرق نعنا آورده بود و م  -

را  ريتا ام مينس.كردنديم يهمه اعتراض ها را سر او خال.يكه شده گوشت قربان ريام چارهيب.گفتنديم يزيدام چهر ك.بود

 نايس.زهرا گذاشتند نياسم دخترش را نازن.اش چارهيت از مادر بيبه گله و شكا كرديآورد شروع م يم ريخلوت گ يگوشه ا

 .ديكشيصورت بچه م يكوچكش رو يتهاو با انگش نشستيسرش م يباال كسرهي.عاشق بچه شان بود

 .چقدر نرمه مامان چقدر كوچولو هست!مامان-  -

 .يبود نقدريخوب تو ا-  -

 يمرتب به مهد.خانه ميآمده بود.ديايب رونيبابات دانه بخرد و مادرت بخورد تا از دلش بچه ب ديگفته بودند با نايبه س  -

 .خواديلم بچه كوچولو ممن د.تا مامانم بخوره يخريدونه نم هيتو چرا :گفتيم

 .وگرنه منم مثل تو آرزو به دلم.شميمامانت نم فيقربونت برم به خدا من حر ياله:ديخندياز ته دل م ديخنديم يمهد  -

 .زشته.خجالت بكش يمهد:گفتم ظيبا غ  -

 .به فكر بچه باش.يستيالاقل به فكر من ن-  -

 كيهم  نايبه س.ديطال خر زير نهيس كي ميبرا يمهد.ربوديم يدل از كف هر صاحب دل يگل و باران بهار يبو.ديبهار رس  -

را  گريد حتاجيخودش برنج و روغن  ما.كمك كرد ديع يبضاعت برا ياز همه مهمتر به صد خانواده ب.داد يديدوچرخه ع
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اده ام خودم و خانو يبرا يشاد.شادم كه دل همه شاد باشد يزمان:گفتيم.خانه ها رساند يو قسمت كرد و به همه  ديخر

 .كنديام نم يراض

نماز شبش  يو ناله  هيگر ياز صدا.شديم داريشبها ب مهيگرفته؟ن يجسم جا نيچطور در ا يبزرگ نيقلب به ا نيا ايخدا  -

دنبال  نيپاورچ نيآرام وپاورچ.كرد دارميچند بار ب شيصدا يول رفتيسالن هال م يهر چند كه گوشه .شدميم داريمن ب

را  يخوب نهمهيا اقتيمن ل يعني ايخدا گفتميبا خودم م.خوردميو حسرت م كردمينگاهش م.سرنماز بود.آمدم شيصدا

 .كم نكن نايرا از سر من و س يمهد ي هيسا ايدار؟خدايب ايخوابم  ايدارم؟خدا

-   

دلم .بود نيزم يبود انصافا بهشت رو ييچه جا.دميگنجيدر پوست خودم نم.ميخدا شد يعازم خانه .بود بهشتيارد  -

 يخانه  يچراغها.ختيريو اشك م كرديدعا م يمهد.كردميحضور خدا را د ركنارم احساس م.برگردم رانيبه ا واستخينم

محو  يگريخود شده بودند همه در وجود د يزوار از خود ب يهمه .بود يدنيد يليخ.بود يدنيد.كعبه را روشن كرده بودند

همه .رفتيم جيسرم گ.نداشتم يحال مناسب مياز مكه كه آمد.اشدخاطره عمرم بوده و ب نيو بهتر نيباتريز ديشا.شده بودند

 .يالبد گرما زده شده ا:گفتنديم

 .شنيم ضيهمه مر.نه مال اونجاست:گفتيم يكي  -

 .يشد فيضع.يديكش يخواب يو ب يكرد تياونجا فعال اديز.يراه رفت اديز:گفتيم يكي  -

بوها  يغذا همه  يعطر بو يگل بو يبو.آمد ياز بوها بدم م.رفتيمن نييپا ميغذا از گلو.علتها نبود نياز ا چكداميه يول  -

 .ميباالخره وادارم كرد و به دكتر رفت.كردمينم دايمن بهبود پ كرديم تميهر چه تقو.نگران بود يمهد.گند بود

 .حامله هستند.مبارك است-  -

ودم كم كم حالت تهوع به حاالتم اضافه خسته ب.رفتيقربان صدقه اش م.را صد تا ماچ كرد نايس.پا بند نبود يرو يمهد  -

خانه را از تنقالت و انواع شكالتها پر  يام مهد يياز بد غذا.بخوابم خواستياز صبح تا شب دلم م.راه رفتن نداشتم ينا.شد

 يروزها ادي.شديحالم روزبروز بهتر م رفتيم يهوا رو به گرم.داديبه خوردم م غو تخم مر ريو ش وهيبه زور آبم.كرده بود

 يگاه!بودم حاليجان و ب يچقدر ب.رفتميم ديچقدر با سروش دعوا داشتم و چقدر با وضع ناهنجارم خر.افتادم يم ميباردار
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مثل پروانه  يمهد.سوختيمبچه خودش ن يدلش برا يحت سوختيمن نم يسروش نه تنها دلش برا.گرفتيرا م ميبغض گلو

 ينيريش يچه احساس.كرديباور نم.به خدا حالم خوب شده:فتمگيهر چه م.زدمينم ديو سف اهيدست به س.ديچرخيدورم م

با تو نفس بكشد .وجودت زنده بماند ياز گرما.كند هياز خونت تغذ.عشقت در وجودت رشد كند يثمره  نكهياحساس ا.است

و با  تندگذاشيشكمم م يدست رو نايو س يمهد.خورديبچه تكان م.كرديم داديگرما ب.بود اناواسط تابست.تنت شود يو پاره 

حاجتمان روا  گفتنديم خوردياگر تكان م.گذاشتنديشكمم م يو دست رو كردنديم تيباز ن.شديبلند م غشانيهر تكان بچه ج

 .است يجواب منف گفتنديم خورديو اگر تكان نم شوديم

 .تلفن زنگ خورد.در خانه تنها بودم.به استخر رفته بودند نايبا س يآنروز مهد  -

 .دييبفرما  -

 نسب؟ يخانم تهران منزل-  -

 »دييبفرما«

 ».ميخانم كار داشت ونيبا كتا ديببخش«

 »!دييبفرما.هستم خودم«

 ميخواست يم يكار يبرا.ميبا چند واسطه تلفن شما رو به دست آورد.ميما از اداره بهداشت مزاحم شد.خوام خانم يم عذر«

 ».دييايدم خدمتتون ب يكه م ينوك پا به ادرس كي

 »؟يچه مورد يبرا«

 ».ديريگ يقرار م انيدر جر د،خودتونياريب فيتشر حاال«

 »ام؟يب ديبا كجا«

 يوا.حتما نخواستند كه من هول بشم.افتاده ياتفاق نايس يحتما برا.شده يطور يحتما مهد.دل در دلم نبود.را داد ينشان

چادرم .دميد يرا نم ميمانتو يدم،ولصد بار در كمد را باز كر.دميچرخ يدور خودم م.ديآ يم رونيب نهيدارد از س ا،قلبميخدا

خواستم به مادرم تلفن بزنم،باز گفتم .دلم هزار راه رفت.دهانم خشك شده بود.ردك ياصال هواسم كار نم.نبود شيهم سر جا

 يپس چرا نم.داد يتابستان آزارم م يگرما.ها شلوغ بود ابانيخ.آژانس گرفتم و روانه شدم!نه،چرا او را هم نگران كنم
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را  هيكرا.ميديراننده متوجهم كرد رس كهبا من دارند؟انقدر غرق در افكارم بودم  يچه كار يعنيافتاده؟ يچه اتفاق يعنيرسم؟

 »هستند؟ ياحمد يآقا«:داخل ساختمان شدم.شده بود نيسنگ ميپاها.ديلرز يتمام بدنم م.شدم ادهيدادم و پ

 ».دوم د،طبقهييبفرما«

 »د؟ينسب هست يشما خانم تهران«:و چهره سبزه يجوگندم ياشت،موهابه تن د يلباس مرتب.بود يانساليم مرد

 »افتاده؟ يچه اتفاق بله«

 »د؟يشناس يرو م يميشما سروش سل.ستين يزيچ«

 »بله،چطور مگه؟«:با من و من گفتم.ديرنگم پر.دست بردارم نبود.باز هم سروش.دلم پاره شد بند

 ».دييايمن ب با«

فوت كرده «:دميپرس.ميستاديا مارستانيب يسمت غرب تهران،جلو بايو تقر ميشد نيماش سوار.جلو افتاد و من پشت سرش او

 »اقا؟

 ».گرفته دزيا.بدتر از مردن.رديم يكاش م«:تاسف گفت با

كس و كار  يب نكهيا د؟مثليباهاش دار يشما چه نسبت«:ديپرس ياحمد يآقا.دهانم باز مانده بود.از حدقه در آمده بود چشمان

 »...نه پدر،نه مادر.نجاستيكه اماهه  كي.هست

 ».من قبال همسرش بودم:تعجب و تاسف گفتم با

 ».دينكن تشياذ اديز.آخرشه يروزها.ميما خواسته كه شما را خبر كن از«

با  ييارويطاقت رو.يعفون يمارهايبخش ب.ستاديطبقه ا نيباالتر.ميتكان دادم و سوار اسانسور شد ديرا به نشانه تائ سرم

تمام .تخت افتاده بود ياسكلت رو كيسروش مثل .نبود يباور كردن.مياتاق چهارم،سمت راست،داخل شد.شتمسروش را ندا

خشك و ترك  شيلب ها.سرم به دستش بود.شد يم دهيپوستش د يوزخم ر يتك دانه ها.بود ختهيسر و صورتش ر يموها

 .كنار تختش رفتم.شد يباز م يچشمانش به سخت.خورده بود

 ».سالم«

چطوره؟خوشبخت  يآقا مهد«:ادامه داد.را برگرداندم ميرو».تقاص پس دادم«:جانش را باز كرد و با ناله گفت مهين چشمان
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 .سوخت شيدانم چرا دلم برا ينم يول.را تباه كرده بود ميزندگ.زجرم داده بود او»؟يشد

 ».هنوز هم دوستت دارم.يشگلهنوز هم خو«:گرفته و از ته چاهش گفت يبا صدا.ختيو فرور ديصورتم غلت يرو ميها اشك

 ».وقت ندارم ادي؟من ز يكارم دار يچ«را پاك كردم و گفتم صورتم

 ».نيفقط هم.نمشيبب اريرو ب نايس!نايس«

 »بچه داره؟ هيتو روح يبد ريچه تاث يكن يفكر نم.وضع اصال نيا با«

 ».شناسه يمنو نم اون«

 گهيبار د هي يبزار دم اخر«:ادامه داد.مم كه سروش استتوانستم بفه يگفتند،نم يخود من هم اگر نم.گفت يم راست

 ».نمشيبب

 ».به خاطر خدا.يكنم كت يالتماس م«:را گرفت چادرم

به گذران .سروش يبه كرده ها.گناه يبه اه ب.به انتقامش به تقاصش.تا خانه به خدا فكر كردم.داشتم يچه حال. كردم قبول

 يمهد.آمده بودند يو مهد نايدم،سيبه خانه كه رس.بودم از خودم متنفر بودمهمسر و همدمش  يروز نكهياز ا.شيعمر و جوان

 »نه؟ اي ميآدم نجايما ا دييبفرما«:گفت شهيبلند تر از هم يبا صدا.نگران بود

 :دميباز پرس يخبر رفته ام،ول يدانستم مقصرم و ب يم نكهيا با

 »شده؟ يچ مگه«

 »احمق دلش شور بزنه؟ يمهد نيا ديشا يدرصد نگفت هيتو  يعني.يراحت يليخ«

 يبودم،همجنان كه در آشپزخانه م دهيحد كالفه ند نيتا به حال او را تا ا.زد يدر صورتش موج م ينگران.سوخت شيبرا دلم

 ».نيهم.منم دستپاچه رفتم.تلفن زدند ياتفاق«:گفتم دميپلك

 »كرد؟ بود كه انقدر هولت يتلفن ؟چهيتلفن زدند؟ك«:اپن آشپزخانه آمد و گفت يجلو

 ».رفتم يم ديبود،با مارستانيب از«

 ».در اومد ؟جونميزن يچرا حرف نم ي؟كتيچ يبرا«

از .گذرونه يآخر رو م يروزها.گرفته دزيزنگ زدند سروش ا مارستانياز ب«:اش گفتم نهيبه س نهيس.اپن آمدم يهم جلو من
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 ».ندشيروببرم،بب نايمن خواسته تا س

چهره اش .نزد ياو هم با من حرف.جوابش را ندادم گريد»؟يگ يم يسروش؟جد«:فتفقط گ.اوهم مثل من باز ماند دهان

 .گفت ينم يزيگذاشت و چ يدلش م يپا رو يول.داد ياش را نشان م يتينارضا

خواست ما تنها  يم.ديگو يدانستم دروغ م يم.امديبهانه كار را اورد و ن.امدين يمهد.شدم مارستانيروانه ب نايبا س صبح

 يكجا م«:كرد يمرتب سوال م نايس.اش زبان زد خاص و عام بود يگذشت و فداكار.است من معذب نباشمخو يم،ميبرو

 »مارستان؟يب ير يچرا م.يامروز منو آورد م؟چراير

 ».حرف نزن نقدريا.مادر سرم رفت ي؟وا

 شهيرا محكمتر از هم نايدست س.ميشد يناراهيبه باال زنگ زد و من و س ينگهبان.قبال هماهنگ كرده بودم مارستانيب در

مدام .حالتر از روز قبل بود يب.در اتاقش را باز كردم. زد يدلم شور م.خواستند بدزندند يداشتم كه م يانگار مال.گرفته بودم

 »مي،بريتاديچرا ا.گهيد ميبر.نجايا يچرا اومد«:گفت نايس.ستادميعقب تر از تختش ا.كرد يسرف م

 .كرد و دم نزد يسروش هم مردانگ»ون خوبه؟آقا،آقا حالت«:مودبانه گفتم يلحن با

 »ه؟يچ د؟اسمشيدار ييپسر خوشگل و آقا چه«

 ».آقا بگو يمامان اسمت رو برا«:گفتم نايس به

 ».نايس«:د،گفتيد يجان پدرش را م يب كريپ گرشيد مهيكرده بود و با ن ميصورتش رو پشت چادرم قا مهيكه ن نايس

 »بابات كجاست؟!ياسم قشنگچه «:گرفته گفت يبا ناله و صدا سروش

 ».سر كار رفته«:كرد و گفت يبه من نگاه نايس

 ».پسر اندازه تو دارم هيمن هم .دعا كن زودتر خوب بشم.من هم دعا كن يبرا.باش يخوب پسر«

 »ه؟ياسمش چ«:گفت نايس

 ».اسمش سروشه.سروش«

 »پسرت تنگ شده؟ يبرا ؟دلتيش يخوب م يك تو«

 ».اديز يلي،خيليخ«:،گفتداد يكه سرفه امانش نم سروش
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 يبرا.سوخت ياز دست رفته مان م يزندگ يدلم برا.كردم يم هيحاال من هم گر.ختياز گوشه چشمانش فرور شياشكها

 ».كن يمامان،از آقا خداحافظ«:صورتم را پاك كردم و گفتم.كه سروش به تاراج گذاشت يخوشبخت

دستش را دراز كرد و دست او را گرفت و .ستاديروش اچند قدم جلو رفت و كنار تخت س.چادرم را رها كرد نايس

 ».خداحافظ.يدعا كردم كه تو هم خوب بش.نكن هيگر.سروش رو خوب كن يا،بابايخدا«:گفت

 .ميفقط دست تكان داد و ما امد سروش

را خودش به و رفتنش،همه  ش،امديدرسها.بود يبا مهد شيتمام كارها.رفت ييبه كالس اول ابتدا نايو س دياز راه رس زييپا

 ميآنقدر محبت كرده بود كه مثل بچه ها،برا.عاشقانه دوستم داشت يمهد.شده بودم نيسنگ.زمستان شد.دوش گرفته بود

شب هم  كي يرا برا شيتحمل دور.زدم يسركنده پر و بال م مرغكرد،مثل  يم ريساعت د كياگر .حكم مادر را داشت

 يو دوباره قطع م ديچيپ يشب درد در كمرم م مهين.ديه روز موعود رسباالخر.جانم به جانش.نفسم به نفسش بود.نداشتم

متوجه  يمهدكه  دينكش يربع ساعت.ديبار يبرف و باران مخلوط م.دلهره و اضطراب به جانم افتاد. خواب از چشمم رفت.شد

 يچ«:و گفت ستاديته اآشف يبا چشمان پف كرده و موها. زدم يقدم م منيدر اتاق نش.به سراغم آمد.شد داريشد و او هم ب

 ».درد دارم.ترسم يم يمهد«:با صورت نگران گفتم»شده؟

 ».ريشك دار نگ يروزه .مارستانيب ميلباس بپوش بر.نكن معطل«

 ».زوده.بابا نه«

 ».راحتره المونياونجا خ.خانم هيچ زود«

 »...يول«

 ».ار،بپوشيو اما ن يول«

در .شده بود شتريدردم ب.عقب خواباند يحاضر كرد و در صندل يهم مهدرا  نايس.دميرا پوش ميلباس ها.مادرم تلفن زدم به

 يليخ يمهد.ديچيپ يدرد در تمام وجودم م.ديلرز يدستانم م.بود دهيپر ميرنگ و رو.ختمير يزمستان عرق م يسرما

 يبه اتكا. فته بود ورا رگ ميشانه ها يمهد.توانست راه برم ينم گريمارستان،ديدر ب.حالش بهتر از من نبود.دستپاچه شده بود

 .داشتم ياو قدم بر م
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 ».رميم يدارم م يمهد«

 »!ستيدفعه اولت كه ن.شجاع باش يخانوم نترس«

 »...اگه مردم.دستت سپرده نايس.بده حالم«

 »ه؟يحرفا چ نيا...استغفرا«

 .چشمان پرستار گشاد شد.آمد عيدكتر سر.دميتخت خواب يرو

 ».ادي يم ايداره به دن ؟بچهياومد ريد چقدر«

 ».مردم و زنده شدم نايمن سر س !چقدر زود! خدا يوا«

جان من  يكت«:دميشن يرا م شيصدا.صورتم خم شده بود يرو يمهد.ديد يرو نم يياز زور درد چشمم جا گريد

 ».كنه يصلوات بفرست،خدا كمكت م.نجاميا

 .سرم بود ياو هم باال.مادرم هم به سرعت آمد.را گرفته بودم»  يمهد« ذكر فقط

 ».بكش قيجان نفس عم مامان«

شوم؟چه درد  يپس چرا راحت نم.كردم يمرگ م يآرزو.بردند مانيكه مرا به تاق زا.بود يدستم در دست مهد .زدم غيج

اشك شوق  يمهد.كرده بود دايبه قول مادرم پشت پ.برادردار شده بود نايس پسر،باز هم پسر، كي.آمد ايبچه به دن.بود يبد

 دنميهمه به د.سرحال دويبچه درشت و خوشگل بود،سف.كرد ستمطال د يجفت النگو كي.ديبوس يم را ميسر ورو.ختيريم

 .به دل مانده ام شد يهمه آرزوها يتالف.ميبه پا كرد يچه جشن.آمدند

 هيشب ها با گر.كند يكمكم م يليخ يمهد.ساله است كيپسر دومم  سم،سپهرينو يشما م يام را برا يقصه زندگ امروزك

است كه  نياستوتنها غصه ام ا يام غرق شاد يزندگ.خواست تا بخوابم يبرد و از من م يشد و سپهر را راه م يم ارديبچه ب

لحظه .شود يم شتريعشقمان روز به روز ب.كه نسبت به او قدرنشناس باشم دنكن.راجبران كنم نميشوهر نازن يها يبتوانم خوب

همانطور كه . است ياو مرد زندگ.كند يم دلشادم ش،يكند و شاد ياب مغم چهره اش دلم را  .اش را ندارم يطاقت دور يا

 نيتر زيهنوز هم عز نايس. چون او مرد باشند زيكنم پسرانم ن يكنم و آرزو م يبه داشتن او افتخار م. بودم دهيدر وجودش د

 .از پسر خودش دوست دارد شتريب يرا حت ناياو س .است يمهد يفرد خانواده برا
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 .كنم يم سيزده ام و تدر ينقاش موسسه

 يهم نم بهشت را يو بدون تو حت ستميروز هم زنده ن كي يكنم كه بدون تو حت ياقرار م جمالتم نيجان،در آخر يمهد

 .خواهم

 .است ديه،سپيشب س انيپا

 پايان
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