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 یدخترها یعنیگم  یهمه . همه که م یاز اول باهمه فرق داشتم . با همه  من

که ه با هر دختر چیدور و برم  پدرم ، حت ی،  مادرم ،  قاجونم در طول  یکه  آ

 . گهیبودند .خالصه همه د دهیعمرشون د

شدددم  یبزرگ شدددم ، پا به پوب با پعددرعموهام هم از دمیکه فهم یاز اول مثال

موندند و پوب  یپعدددر عموهام از من جا م یکردم که همه  یم  لی.چنان در

 .خورد کنج دروازه یم

 ی، پو میشد یآقا جون جمع م ییالیو یبود ! وقتی خونه  ییسرم دعوا یعنی

 . او میپ یزد که من برم پو یپمام زورش رو م یها ، هر کع یارکشی

 . دعوا راه انداختن داشتم یپو ی.مهارت خاص یچیه نایا حاال

صا وقت یوا صو سر  یو نازل نینازن یمخ شون متنفر بودم ،  دختر عموهام که از

 . شدند یشدند که م یراهم س ز م

آقا جونم ، اون ها هم بودن .خب چون اونا  یخونه  میشد یما دعوت م هردفعه

کرد  یبچه هاشو باهم دعوت م یبودند و آقا جون همه  دیعمو سع  یدختر ها
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شت .عمو مج نجایاز ا دیخونه اش . بذار عر دا  دیبگم که آقا جون من چهارپا پ

 . نیکه دوپا پعر داشت به اسم آرش و آر

به پعددرها و  شددتریب یولخودم که من گل دخترش بودم و هعددتم  دیحم بابا

 .بودم و هنوزم هعتم هیش  طنتشونیش

 . است طهیاون دوپا عفر یکه بابا  دمیسع عمو

رفتند و آخرِ  سیهم بگم که عموم ماهه و دختراش به زن عمو فرنگ نویا یول

 یسال کیکه  رضاینداشت به اسم عل شتریپک پعر ب هیکه  دیآخر هم عمو وح

 یشددد .چون وقت یبرادر من محعددوم م یجور هی رضددایاز من بزرگتر بود و عل

ستانیشه و ب یم ضیاومدم زن عمو مر ایمن به دن عتر مار  لیدل نیمبه ه یب

ش رهیگ یبهونه م یلیخ رضایعل شه که  یم ینجوریده و ا یم ریو مادرم بهش 

 .مادرم به من محرم شد ریبخاطر خوردن ش رضایعل

بود  یونازل نیما به کنار ،موضوع بحث سر نازن تیپر جمع یبحث خانواده  حاال

جفت عروسک بغل  هیخانوم هعتند که  یلیبگن خ یجور هیخواستند  یکه م

ند و ه یم ندنش و ه یم یکن باز نیو از ا دنیغذا بهش م یخوابو و  ایلوس 

خانوم ن به ، پس من  به پوپم خو پا  ق عدددتمیچون من   یم تو... منم هر و

 ی.از همون بچگ رمیآوردم که حالشون رو بگ یسرشون درم ییبال هی دمشونید

، با پعددر عموهام دوسددت  نیبد بود و واسدده هم یو نازل نی، من رابطه ام با نازن

 .  شدم
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سددر پدر  یجمله  را مدام پتک پو هیجونم هم که قربونش برم فقط بلد بود  آقا

 : و مادرم کنه که

 .اصال پعر بود دیدکتر شا دیدخترو ب ر نیبابا ا-

خورد.گذشت و گذشت وگذشت و من به زور  یم یمادرم چه حرص چارهیب یآ

هام  طنتیمج ور شدم به خانم شدن و دور ش هیبق یاج ار و نگاه ها وحرف ها

 . دنیرو خط کش

 .دادند یدو م  یمغزم معابقه  ین ودند که رو یپنها کعان یونازل نینازن

عر دا هی شتم که از اونا بدپر بود.دا ییپ خوم و ناز من ، محمود، دو پا  ییهم دا

عت شت .ه سال یفرزند دا عام که پنج  عن و ح از ما  یکه ماه بود و با من هم

 . بزرگتر بود

عت با شمن خون یمثل خواهر بودم ول یه عام مثل د عره  یباح متحجر  ی. پ

 یلیخ یآخوند یکرده  پیک ی قهیبلندش و اون  یها شیبا اون ر یمذه 

که  کردینگاهم م یجور هیبود. ال ته ازش پرس هم داشددتم. آخه  اریحرص در ب

 .دمیدیشب کابوس نگاشو م

که به قول آقاجون پوبه کرده بودم که با پعرعمو هام فوپ ال  یاز وقت مخصوصا

گفت که  یزد . به در م یم هیباشددم .مدام کنا نینکنم و مثال سددر سددنگ یباز

 . بشنوه وارید

 . داسی، موهات پ یهعت-
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 . شالم ریمن موهام روبزنم ز یعنی

 . ،زشته دی،بلند بلند نخند رونیب یر یم یباهرک یهعت-

 . میری،خفه خون بگ رونیره ب یاگه بامن داره م یعنی

شت و نه ربط یها هیبه کنا یمن نه ربط یماجرا اما عام دا صومتم با  یح به خ

 . یو نازل نینازن

 دیشددا یشددروع شددد .از عشددق یعشددت پو دوران بچگ هیمن از  یزندگ یماجرا

 .بزرگم بودم که همعن حعام بود یممنوعه .من عاشت آرش ، پعر عمو
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 . هام طنتیو ش یهمون خاطرات بچگ ونیم

 . کیگل کوچ یوسط باز میکردن ها  لیدر ونیم
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و  شددتریرو ب یفتگیشدد نیآرش شدددم .زمان هم با گذرخودش ا ی فتهیشدد من

 . به روز خاص میدیرس نکهیکرد پا ا شتریب

خوددار بود.از  یلی.آرش خ هیبه نفع من و آرش بود و به ضرر بق دیکه شا روزی

شدن و مت میعال یوقت سنگ گهی، د دیشدن رو در من د نیخانم  سر   نیباهام 

 . جرعه از نگاهشو داشتم هیشد.اما من له له 

کرد ،  ی. بابا اخم م دیچیخونه پ یآقا جون پو یخونه  یخ ر مهمون نکهیا پا

ساده که اخم و غر زدن  یمهمون هی،  دمیفهمینم نکهیزد و من از ا یمادر غر م

 کینزد دی. بعد از شددا میآقاجون جمع شددد ینداره ، متعجب بودم همه خونه 

 یآبا اجداد یمیقد یبزرگ چند هزار متر یالیو هی. آخه آقا جونم  کعدددالی

شمال که کم کم جون گرفته بود و درختانش سر و سامون . شاخه  یداشت پو

سشیگ یها شغله  السیقرمز گ یپر بود از دونه ها ال بچه  یکار یوحاال که م

سر بزنند ، پمام م یهاش نم شت که پند و پند بهش  شویو یها  وهیذا س د  ال

 یانار داشددت . انارا یدرختاباغشددم  یفروخت . په په ها یکرد و م یسدد د م

 .بزرگ و قرمز که من عاست عکس گرفتن کنارشون بودم

مهم بود که آقا جون پا کرده  یلیخ یمهمون نیفرق داشدددت .ا ندفعهیانگار ا اما

 . دییایب دی، با دیندار ای دیکه اال و بال چه کار دار یج ازبود پو کفش ل

آقا جون  ییالیآقاجون با خانوادشون دعوت شدند به خونه باغ و یپعرا ی همه

مهمان ها  عددتیخواسددت که از ل یشددده بود ! امامن هنوزم دلم م ی.چه جمع

 : گوشم خوند که یپو یمادرم ه یدروغ نگم از وقت دیخوردم .شا یخط م
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با دختر - ما  ایکم حجب ،ح هیکن .... یکم خانم هیبا ، متانت... آبرو واسددده 

 . ینذاشت

کنم که مثال  یم دیو مثال ، پاک دمیهام رو بوسددد طنتیکه شددد یهمون روز از

 . کدوم از عموهام نرفتم چیخونه ه گهیخانم شدم ، د

 خونه موندم یو درس و کنکور رو بهونه کردم و دوسال به اسم کنکور پو کتام

. 

 . نداشتم دنیشن هیکنا ی حوصله

دل  یپونعددتم از هعددت یرفتم چون نم یمحمود م ییدا یواقع فقط خونه  در

 . بکنم

 . خونه بمونم ینذاشت پو میکه کنجکاو زیبحث برانگ یهمون مهمون پا

ش ش نیما آقا جون پارک  یالیو اطیزحیسنگر یوهام روعم نیما هم ، کنار ما

 . شد

بلندم رو که فقط و فقط مادر اصرار  یکفش ها یشدم و پاشنه  ادهیپ نیماش از

 دید یهمون ده سانت کفش پاشنه دار م یرو پو یداشت و خانم دنشیبه پوش

 . گذاشتم نیزم ی، رو

 . وهیم یسمت باغ و درختا دیاول چرخ نگاهم

درشت باغ آقاجون پر زد .مادر در سمت شاگرد  یها السیواسه خوردن گ دلم

 .آبدار رو از سرم پروند یها السیگ دنیرو با ضرم بعت و هوس چش
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 یو رو دهیباغش چ یها وهیفکرش روهم نکن الهه ...خود آقا جونت حتما از م-

 . ش گذاشته یرائیپذ یپو زیم

 ....آخه-

 : گفت یبلند و عص آخه را پمام نکرده ، مادر .

 !! آخه ... که باز بگن الهه پعره یآخه ب-

 ! درخت یباال یکه بر یپات کرد یبکش ...کفش ده سانت خجالت

 : بود که گفتم زیآم طنتیل خندم ، ش ی رهیدا مین

 .شه در آورد یکفشارو که م-

 :زد ادیحرص فر مادربا

 !!الهه_

 . خب یلیخ-

 :پدرهم بلند شد یصدا

 . گهید دیبابا...ول کن یبازشروع شد! ا_

 :را گردن من انداخت و غر زد زیهمه چ مادر

 ! گهیم یچ نیآخه ب -
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شنه  یرو سانت پا ش عتادمیبلند کفش هام ا یهمان ده  عتم  نیو در ما رو ب

شتم .از  یسمت خونه  می.راه افتاد صال با اون کفش ها پعادل هم ندا آقا جون .ا

ش یبس کتون شنه بلند مثل م دهیپو ستار حاال کفش پا بود که  یخیبودم و آل ا

 . رفت یپاهام فرو م یپاشنه  یپو

و  طهیاون دوپا عفر یهمه جمع بودند .حت میآقا جون که شدددد یخانه  وارد

صورپش نشعت ، سرش رو  یو، داداش خودم و ... آرش که پا نگاهم ر رضایعل

شنگ  یجذم اندام دیسف راهنیانداخت . با آن پ نییازم گرفت و پا یبا حالت ق

طرف ، خوام داده  کیژل زده که همه را به  یو آن موها یمشک نیو شلوار ج

 .بود

 .دندید یبار بود که مرا م نیهمه سمت من آمد . بعد از دوسال ،  اول نگاه
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 . بزرگم ، مادر آرش بلند شد یزن عمو یصدا

 ... جون ژهیمن دیخوش آمد-

سرم  نینگاهش به من افتاد .خودم را در جلدخانوم پر بعد خانوم ها فرو بردم و 

 : وگفت دیجلو آمد و صورپمو بوس ایانداختم که زن عمو ثر نییرا پا

 . چند وقته یعتیزم؟نیعز ییکجا! میدیالهه خانوم رو د نیا یبه به باالخره رو-

 : با افتخار بلند گفت مادر

 .خونه واسه کنکور یدرس م_

.نگاهم چپ چپ ،خنده هاشدددونو  دمیرا شدددن یونازل نیو پند نازن زیپ ی خنده

 : بلند گفت سیزن عمو فرنگ     یجمعش کردن ول عیهدف گرفت .سر

 .خودشونو ح س ابد نکردند یخونن ول یهم م یونازل نیخب نازن-

 ! چندش یباال رفت .از پعجب بود وکم ابروهام

بگم که مادر  یزیکرد ! خواسدددتم چ یم عدددهیرو بامن مقا یدو مغز فندق آخه

 : گفت یبلند وحرص یفور

 جان ...چه خ ر؟ سیسالم فرنگ-

 یو بلند کاشته شده اش را طور دیجد یبه گردنش داد وناخن ها یعمو،قر زن

خواسددت فرم وحالت ناخن  یکنار صددورپش گرفت که اصددال معلوم نشددد که م

 .بگذارد شیرا به نما شیها
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سر خم کرده بود وب هیباز  نگاهم سمت آرش . سالن را  یلحظه رفت  هدف کف 

 .دییپا یم

س از سالم واحوالپر شت هیپر کنا یآن  سمت زن عمو مح وبه ،  میکه گذ ، رفتم 

 :و آرام نجوا کردم رضایمادر عل

 کجاست ؟ رضایعل-

 . ننیبچ وهیباغ آقا جون م یرفتن پو نیبا آر-

 یخونه  ریاخ راتیآقاجون ، نشعتند .پعم یدور پا دور سالن بزرگ خونه  همه

 کیآقاجون به روز و شددد یوکلنگ یمیقد یآقاجون ،باعث شدددده بود که خونه 

سالن خ یقهوه ا یپوش ها شود.کف ست م لمان چوب یلیپررنگ  سالن  یبه 

کرد .  یم  اپریبزرگ که رو به باغ بود، سددالن را ز ینور پنجره ها ریآمد و ز یم

سالن با پله ها ییکه ق ال پنها راه جدا ییراهرو  ییسالن از پله ها بود،حاال کنار 

 . رفت یدوم م یبه ط قه   ایو ز یفلز یو نرده ا یوچوب چیمارپ

،  دیاز آقا جون ن ود.ال ته عموها هم ن ودند .نگاهم که خوم چرخ یخ ر هنوز

سدددالن  یها نهیگز ین ود پدر هم شددددم .نگاهم نامحعدددوس رو یمتوجه 

که طرف مقابل م ل من و زن عمو مح وبه نشددعددته  سی.زن عمو فرنگدیچرخ

ش یبود و برا صدقه  یفتگیمن خود  خانم  ایرفت .ثر یم شین هاناخ ی،قربان 

زن  یدوقلوها یونازل نیکرد .نازن یصح ت م ی، مادر آرش هم که داشت با نازل

شمان خمار  یی ایبودند که پنها ز سیعمو فرنگ شان به نظر من ، آن چ چهره ا
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ش  دهیبرجعته و کش یپابلو ینیبود وگرنه با آن ب یبادام بودند پا  وینوکیپ هی، 

اش  ینیشددانس برپر که ب کیبا  دبو نیبرابر با اصددل نازن یهم کپ ی!نازل نینازن

 ی دهی. ل ان کش کردیم ییبرجعته اش کمتر خونما یدر صورت پپل وگونه ها

ستم را  شانیمثل نخ هردو شتان د شدم انگ مرا به خنده وادار کرد که مج ور 

 . مهار ل خندم ، حصار ل انم کنم یبرا

عتم ول  ایخوام بگم ز یبا آن ها ن ودم .نم عهیقابل مقا واقعا  یلیخ یبودم و ه

که از  یو نازل نیصدددورت نازن یپو ی دهینقص پر از آن دماغ دراز و کشددد یب

 .صورپم جا خوش کرده بود یبود ، پو دهیمادرشان به ارث رس

کوچکم به خانواده  یروشنم به مادر رفته بود ،ل ان درشت ول یقهوه ا یچشما

 یصورپم را دوست داشتم .گاه بیچشمان درشتم به هر دو.  پرک، و  یپدر ی

 لیسددد  کی یگرفت .گه گاه یافتادم ،خنده ام م یم میدوران کودک ادیکه 

پاک  یبرا ادرم چارهیکه ب دمیکش یم یمشک کیمردانه را هم پشت ل م ، با ماژ

 .افتاد یوصابون به جون پشت ل م م فیکردنش با ل

 : زد که یم هیمادر کنا یهم گاه هنوز

س شیخط لب دور ل ت ،ازهمون ر نیا سه خودت م یبچگ یکه پو لهی یو  یوا

 . یدیکش

 ونیزیها هم پلو یهامجله ،بعض یها صح ت ،بعض یبودند . بعض یگرم کار همه

 . شوم رهیکرد به آرش خ یکه وادارم م یپام خواهش یحس ب ریو من درگ
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 .سرش باال آمد و نگاهم را شکار کرد یا لحظه

 . شد انیصورپش نما یرو یپهن ل خند

 یباز میمانتو یل ه  کیکردم . با نوار بار یهم ل خند زدم و باز مثال خانوم من

خط  ای کیبه  کینگاه آرش ،  لی، در مورد پحل فیرا رد میکردم وفکرها یم

سددالن  یآقاجون با کف پوش ها یعصددا یکردم که صدددا یم دییپا ایزدم  یم

 . دی،نگاه همه را سمت خودش خر

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 4 پارت

 

 

شم بود  یاحیاز همه برپا . بزرگ خاندان ر اول شد. جفت، جفت چ سالن  وارد 

عقل و  دشیسپ ی. قربونش برم ماه بود. اول موهاشدیکه نذر قدوم آقا جونم م

په سالن و  یصندل ی. نشعت روکردیم یبرد و اون نگاه قشنگش دل ر یدلمو م
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صددورپم  یوبه من نگاهش پ دیرسدد یپک به پک به مهموناش سددالم کرد. وقت

 : زد و گفت یموند. ل خند

 !؟طونیش یالهه  یچطور _

 .نیو مت فیاما ظر دمیخند

 .ممنونم آقا جون خوبم_

 .کرد تیبلند آقاجون باز حاکم یصدا

پا پعدددر - تادم م یپس کوشدددن اون دو نه رفتن  ننیبچ وهیکه فرسددد ... نک

 .بفروشنشون

 .پک عموهام وارد سالن شدند پک

ع هر شعت و آقا جون باز نگاهش رو ب ییجا یک عر ها  نیکنار خانواده اش ن پ

. کنجکاو بودم از دیکشیآه م یو گاه زدیل خند م یو عروس هاش چرخوند. گاه

شت. اما ه یشگیعادت هم یمتفاوت که بو ینگاه ها نیا  یچیه چکسیرو ندا

 : . پا خود آقا جون گفتدینپرس

 !؟دنمید دیایبدم پا ب یدعوپ هی دی...... حتما بادیزنیکم به من سر م _

 .دم بزنه شیها یاز گرفتار یسر صح ت باز شد پا هر کع باز

رها کرد. پدر از اداره اش گفت که  شددودیگفت که نم شیاز مغازه ها دیمج عمو

و  گفتیشددرکتش م یوقفه  یب یها تیاز مامور دی. عمو سددعدادینم یمرخصدد
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و نمره  شدیم حیهمچنان پصح دیکه با ییاز درس بچه ها و برگه ها دیعمو حم

 : و گفت دیکش نهیاز س ی. آقا جون نفس بلنددادیم

ماشددداام کم نوه ندارم که بازم ماشددداام  ی...... ولادهیمن پوقع ام ز دونمیم _

ام  جهیکه دلم رو به نت کردیازدواج م شدددونیکیبخارن...... الاقل  یهمشدددون ب

 .....خوش کنم که اونم

فاق نظر پ ن اریا مه اپ که، ا دایه ند  با پو یکرد ازدواج  یاوضددداع ک نیا یبا

ضایموقعه بود که عل نی.....همکنهیم ستس د قرمز پ کیبا  نیو آر ر وارد  یکیال

 .من ب رم بشورم دیبد _سالن شدند. مادر از جا برخاست و گفت : 

فت. من هم پرج  به هم همراهش ر ناخنک حیزن عمو مح و به  یدادم بروم و 

بزرگ آقا  ی. وارد آشپزخانه نمیها بزنم پا در آن جمع کعل کننده بنش السیگ

. زرد آلو، گذاشتیم سیو زن عمو داخل د شعتیها را م وهیجون شدم. مادر م

شاام باغ آقاجون کم م ب،یس ل،یشل الس،یگ ش وهیهلو، ما .جلو رفتم و از تندا

آم دار را  نیریشدد ی رهیپ یرنگ زرشددک کی،  السیدرشددت گ یدانه ها انیم

 .جدا کردم و گذاشتم در دهانم

 .الهه.... نشعته بود_

 .هوشم را برده بود السیمحض گ نیریش ی مزه

 .هیعال یوا _

 .زنهیآقاجون مشکوک م گمیم _
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و پفکراپش را بلندبلند به  دیچیها را در ظرف م وهیعمو مح وبه داشدددت م زن

 .آورد یزبان م

مارو جمع  یوجودم.....همه  یدلشددوره افتاده پو هیبگم مح وبه جون....  یچ _

  . ، نمدونم. چرا !؟ میاریگفته بچه ها رو هم ب یکرده... حت

 .پفکر زبانم باز شد یب

 .ارثه میپقع ی هیقض دیشا _

شد  یآن دو جمله ا انیمن و سهم من از صح ت م یپند مادر برگشت رو نگاه

 .شدیم دیکه ن ا

 .رو ب ر پو سالن وهیم سید نی!؟ ایینجایا یپو واسه چ _

 رو ب رم!؟ یبزرگ نیبه ا سید نیمن!؟ ا _

 .، بله گفتیپند مادر م اخم

عم را از ا سیاج ار د به شتم پو ییهمه زورگو نیرا بلند کردم و نف  یفوت. برگ

ها خم شدددوم کمر یسددددالن. اگر قرار بود جلو مان  پک مه  میبرا یپک 

و  افتدیچشدددمش به من ب یکیپا بلکه  دیدور کامل چرخ کی.نگاهم ماندینم

شد. ول کیکمر بار یهوا شته با شونو منه که  یمرا دا  یشماچ خینه. همه نگاها

 : آقاجون کرده بودند. که آقا جون به من نگاه کرد و گفت

 .ریرو از الهه بگ وهیم سیآرش برو د _
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 !؟گرفتیرو م سیآرش د دیهمه آدم... فقط با نیا یعنی

آمد سمت  نهیکه آرش با طماپ یا هیپند پند زد و در عرض همون چند ثان قل م

 .آپش یشدم به کوره ا لیمن، پ د

 .رو سیبده به من د _

را گرفت و  سیبه من ، د ینگاه چیه  یحت یرو به سددمتش دراز کردم ب سید

ست  یرفت و من فقط قامتش را برانداز کردم که چطور جلو مهمان ها خم و را

 .کردیپعارف م وهیو م شدیم

 .دخترم نیالهه جان بش_

سالن م یساعت جلو کیپا  دیشا گفتیآقا جان نم اگر ش و به آر عتادمیایدر 

 یصدددندل نیکنج پر یانداختم و رفتم و رو نییسدددرم را پا ی. فورکردمینگاه م

 .سالن نشعتم

 .آقا جون بلند شد یقشنگ صدا نیطن

باغ و خونه مهمون کنم..... معلوم  نیا یشما رو پو تونمیم یپا ک عتیمعلوم ن_

باغ  نیا فیخودم پکل خوادی! دلم م ادیم یباغ چ نیمن مُردم، سر ا یوقت عتین

باغ رو باهم  نیفرصددت بدم به دو نفر که ا رمیبم نکهیرو روشددن کنم و ق ل از ا

 .صاحام بشن
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 5 پارت

 

ع گفتم ست ول میکه حرف پق ع یارثه ا شخ یداد. پوزخندگوش ن یک  صیاز پ

چنان به چشدددمانم خورد که هم جا  یدرسدددتم زدم که نگاه آقاجون لحظه ا

 .کردم لیخوردم و هم هول شدم و پوزخندم را به ل خند پ د

فرصت بدم به دو نفر از نوه هام. هر کدوم که زودپر دست بجون ونن  هی خوامیم_

 .زنمیرو به نام هر دوشون م الیو نیو ازدواج کنن ا

عاشددت  ایخوش شدددانس عاشدددت  یبرنده  ی زهیدر عوض ازدواج. جا الیو کی

 الیاول و ای گرفتیرا م الیداشت که اول عاشت بود بعد و یخوش شانس . بعتگ

 . شت رابعد ع خواستیرا م

 : اعتراض پدر بلند شد یصدا

 ......عتیکار درست ن نیآقاجون اصال ا_

 .دینوه هاپون اجحاف نکن ی هیکرد. در حت بق نییپع متیواسه ازدواج ق شهینم
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شویمال خودمه... اخت _ شاام همه  ار سال  عتینوه هام از مرز ب یدارم..... ما

شه.... هر کدومشون هم که بخوان  عتینوه ام ب نیگذشتن و بزرگتر سال و پنج 

 .ازدواج کنن هم کار دارن هم خونه

نگاهم را وسددط  زیپ ریلحظه سددرش را چرخاند و پ کیجلب آرش شددد.  نگاهم

 .دمینگاهم را از چشمانش دزد یپاب یب یچشمانش شکار کرد. فور

 .دادیآقا جون هنوز داشت ادامه م اما

.... دو پا بنگاه معدددکن و کردن کنهیکار م دیمج یمغازه  یآرش.... پو نیهم_

 .سه پا، دو پا خونه رو کردن چهار پا

 .زننیو فقر هم م یاونوقت دم از ندار بعد

 :هم بلند شد دیعمو مج یصدا

خونه هم  هیاالن دو ماهه  د،یخب آخه آقاجون شدددما که از بازار خ ر ندار _

 .عتین ... فقط به بنگاه زدن کهمیمعامله نکرد

  : سالن و گفت یبه کف پوش ها دیجون په اعصاشو محکم کوب آقا

  .که زدم هیحرفم همون_

ص  یصدا باز شد. نمدونم چرا پو یع چهار پا  یپدر به گفتن ال ام اال ام بلند 

و بابا بلند شدددد. خب ال ته همه  دیاعتراض عمو مج یپعدددر آقاجون صددددا
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عتندیم ضا،یپدر عل دیکه عمو وح دون سراغ دوپا عجوزه  یبرا ر عرش،   یپک پ

 .رهینم سیزن عمو فرنگ

 .رهیگ یک شیدلش پ دونعتمیو خوم م شناختمیرو خوم م رضایعل

ام  ییدختر دا یهعدددت یجلو رضدددایعل یوقته که در برابر حرکات پابلو یلیخ

 یعمو و زن عمو برا یهمون سال بود. وقت دیبارش ع نی. آخرگرفتیخنده ام م

س ییمحمود و زن دا ییما دا یاومدند خونه  یدنید دیع ستپاچگدندیهم ر  ی.د

ضایعل سرش پا یشد که فکر کنم حت انیدفعه چنان نما کی ر عام که   نییح

م ل نشعت  یکه لم داده بود ، رو رضایمحمود، عل ییبود متوجه شد با آمدن دا

 ینزد پا م ادا کت قشنگ آب چیبه ه لب گهیبود و د انگار مجعمه شده کهیطور

 یم یبه هعت یطرفند خاص نگاهشو دزدک هیاش چروک برداره و مدام با  ینفت

 .ننداختم کهیانداخت. منم که بهش پ

 ساعت چنده!!؟ رضایعل _

 !!؟ی ریم یپوچال، ک یمنو ب ر یخوایم یگفت رضایعل_ 

 .!؟یگردینشعتم کجا دن الم م نجایمن ا رضایعل_

به  دیع یاز خاطره  ی. ل خندشدیداشت. چون دستپاچه م فیکردنش ک تیاذ

سددالن همه با هم پچ پچ  یل م نشددعددت. نگاهم دوباره به سددالن برگشددت. پو

بحث کامال  یموضددو یحرف هاشددون مشددخص ن ود ول زی. اگر چه رکردندیم

 .مشخص بود
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 6 پارت

 

 

س کیشده بود .  شب شت و آخرش  شنهادیپ یروز به نقد و برر آقا جون گذ

سترنج  هی. مرغ آقاجون  یچیبه ه یچیه شت د شت . بعد از خوردن آبگو پا دا

خانواده ا به ، هر نه  یمادرو زن عمو مح و خه خو فت .آ پاق خودش ر  یبه ا

خوام  قاداشت . صدمتر سالن ، صدمتر اپ ربنایز عتیآقاجونم مثل قصربود . دو

 . دیرس یدو اپاق م یو آشپزخونه .حداقل به هر خانواده ا سیو سرو

ضایو عل نیآر ال ته  دنیسالن خواب یقهرمانان اروپا پو گیل دنید یبه بهونه  ر

 . نندیحعاس رئال و بارسا رو ب  یوقت باز ریپا بتونن پاد

اپاق مخصدددوص رو به  هی یجدا بافته بودم و از همون بچگ یهم که پافته  من

 گفت یزنده بود، مدام م یخانم جونم وقت ریبخ ادشیباغ واسه خودم داشتم . 

: 
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ش  دیقدر نگ نیا_ عرهاس ،ا هیالهه  شه خانم نیپ شه که نگو و  یم یبزرگ ب

 .نپرس

 دید یرا م می یبزرگ یمن خانوم یکدوم رفتار بچگ یدونم خانم جون پو ینم

حرفشددو  ی جهیعمر نکرد پا نت ادیکه ز فیدوسددتش داشددتم .ح یلیمن خ یول

 . نهیب 

شتم  یبودم و پو عتادهیرو به باغ آقا جون ا یپنجره  لب سکوت محض باغ دا

پوجه ام رو جلب کرد.سرم  یسوپ یکردم که صدا یبه آسمون پهن خدا نگاه م

 .آمد نیی، پا نیبه سمت زم

بود که سددراغم اومد که مرا به درجه  یعکس العمل نیه پربود.پعجب سدداد آرش

 .شوکه شدن هم رساند

 .الهه-

 .خود یرا صدا کرد و مرا از خود ب اسمم

 . بله-

 .... ریبگ نویا-

 رو ؟ یچ-
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دسددتش بود را پا مقابل من ، به باال پرت کرد.دسددتانم را دراز  ونیکه م یزیچ

عم صله گرفتم و چراغ  ونیم نیسنگ یکردم و ج عت .از پنجره فا ش ستم ن د

  تیهمان کاغذ کفا دنیشده بود.د دهیچیپ یبه دور سنگ یاپاقم را زدم .کاغذ

شددد و  یاشدد اع نم اقمیکلمات و جمالت ن ود ، اما اشددت دنیکرد .الزم به د یم

 . دلم را به خواندن جمالپش خوش کردم

 

 هی یام افتادم پو یمن بد بخت از بدشانع یفرصت طل م ول یفکر کن دیشا " 

 ... نه ایدونم بگم  یحعاس که نم تیموقع

 حرفو زدم نیآقاجون ا الیگن واسدده و یبگم عاشددقت بودم و هعددتم بهم م اگه

 "چکار کنم ؟ یگ ی...م ادیزودپر ازمن سراغ پو ب نیپرسم آر ی،اگه نگم م

 

قل م  ینفس بلند به پک پک پپش ها کیو حس خوم کلماپش را با  دمیخند

 . کردم یجار

 : بود که گفتم عتادهیاپاقم ا یپنجره  نییپنجره . هنوز پا یپا برگشتم

 . آرش-

 .شد خواند یباال آمد .حرف نگاه منتظرش را از همان فاصله هم م سرش

 .خوام بشنوم یبگو...من م-
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صورپش جلوه ا ی رهیدا مین ش یل خندش به  صدا دیخاص بخ خفه ،  ییکه با 

 : ، گفت دنمیمشتاق به شن یگوش ها یبلند ، الاقل برا یول

 . دوستت دارم ...منتظرم بمون_

. ذوق و  عددتادیزمان هم ا یکرد .نه پنها قلب من، بلکه حت عددتیعالم ا ی همه

 . درمانم شد یو الوصف ، درد ب دیزا یشوق

 .مونم یم-

ها  یای ییخویبه درد مال نکارشیکرد و رفت و مرا با ا ممیرو هوا پقد یا بوسدده

 . م تال کرد

 . دامنم را گرفت یخواب یجنون ب پاص ح

من کم حرف  یبرا یبود ول بیعج دیبوسدده . شددا کیجمله و  کینامه و  کی

 . نداشت

 .پشت هر کدامش بود ریکلمه و پفع هزاران

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو
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 7 پارت

 

 

داشت .اث ات عشت آرش  یدستاورد عال کیآقا جون پنها  یالیبه و کروزهی سفر

 یابراز عشدددت را در ذهنم م نیداشدددت پند پند احتماالت ا ی.گرچه منِ درون

خواست  یدلم نم چیه یدادم ول ینوشت و من پک پک و نوبت به نوبت پاسخ م

 . از احتماالت منِ درون ، فکر کنم یکیبه  یکه حت

 !چرا االن ؟-

کرده  شیدونفر  از نوه ها یرا برا شیالیآقاجون قصددد به نام زدن و یچرا وقت-

 بود؟

 بود ؟ یآرش ، راز یعشت جنجال نیپشت ا-

 ؟ یهم نقشه ا دیشا ای-

رابعته  یبود که من چشم بند عاشق نیرفت .مهم ا یم ین ود چه احتماالپ مهم

 یفرسددتاد ،جلو میکه برا یآرش درآن دل شددب وآن نامه ا ریبودم وپنها پصددو

 .چشمانم بود

 نیطن کی یخورد و دل من فقط برا یپشدددت سدددرهم خط قرمز م احتماالت

 :دیکوب یباز م نیدلنش

 " .دوستت دارم الهه "
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خواندن  دمیشددا ایآرش  یفکر کردن دوباره به نامه  یخانه، برا میبود برگشددته

 . بار نامه اش ، به اپاقم رفتم نیمیکیهزار و 

آرش را باز گشدددودم و خواندم .خواندم  پا  یرا پخش کردم و نامه  میها کتام

شقانه اش  ریو ز دمیشود .خند ختهیاعجاز کلماپش باز به قل م ر لب از ابتکار عا

 : گفتم

 . یعاشق یادی...ز یعتیفرصت طلب ن-

را نگاه  لمیام برخاسددت .موبا یگوشدد امکیپ یافکار بودم که صدددا نیهم یپو

 . جمله کیکردم آرش بود و 

 " . یدادم ، جوام نداد امیپلگرام برات پ یپو ؟یسالم ....خوب " 

، با همان لرزش  یآمد و من با دسدددتپاچگ میها امیشددددم .پمام پ نیآنال یفور

شوق و پاب پاب بلند قلب د فیضع ستانم از  ها دن الش  امیپ انیام در م وانهید

اسدددپرت  پیپ کیرا . با لشیپروفا ی ایکردم . همان عکس ز داشیگشدددتم . پ

 .گرفته بود ی. ژست قشنگ دیعمو مج نیکنار ماش

 . ها را باز کردم امیپ

 ؟ نمتیپونم ب  یم یسالم...ک-

 ...کارت دارم الهه-

 .هیفور-
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شوق بود پا طنز  شتریکه ب یرا به دهان فرو بردم و باخنده ا نمییپا لب سر  از 

 :زمزمه کردم

 ... قرار ن اش یب_

 : کردم پیکلمات زدم و پا یپک پک دکمه ها یرو یفور

 سالم-

 ؟ امیشه فردا ب یخونه ...م میدیپازه رس-

  :باز شده رفت . نوشته شده بود یصفحه  یبه باال نگاهم

 " یبه پازگ دیبازد نیآخر "

کوچک عکس  ی رهیبه همان دا رهیداد.منتظر و خ یجوام م دیشدم شا منتظر

 کیبرد.که پ یقل م م ادیصفحه .ژست مردانه اش داشت پپش را از  یاو در باال

 : صفحه  نوشته یها خورده شد و باال امیدوم پ

 " پیدرحال پا " 

 :آمد امشیکار چشمانم شد.که پ نیو انتظار سخت پر دمیکش ینیذوق ه با

 ... آم دن الت یفردا م_

 .حاضر باش 4...ساعت  یاصل ابونیسرخ

 : گفتم یخواست م یم دلم
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 . هعتم ... از االن حاضرم_

 : فقط نوشتم اما

 .چشم_

 :نوشته شد باز

 . شن یم فینذار ، ح هیاز چشمات واسه من ، ما _

زد اما حال قلب مرا خوم به  یکوچک کلماپش پر صدددداپر از قلب من م قلب

 .دیعاشقانه کش یجدال چالش

 .حاضرم 4فرداساعت -

بود که از آن  یقلب قرمز بزرگ . عاشددقتم پنها کلمه ا کیآمد .  ی کریاسددت و

 .شد و شد یقلب ،استن اط م

شا دیگرفت و گز یمحکم ل م را به باز میها دندان پر  غیج یصدا ینطوریا دی.

 . شد یاز شوقم در گلو خفه م

 یهدف رو یگذاشدددتم و نگاهم ب میاز کتام ها یکی یآرش را ال ینامه  یفور

 ای یاضدددیر ای اتیادب ای یو زندگ نیخوندم حاال؟د یم ی.چدیچرخ میکتام ها

 !عشتِ آرش؟ یداستان نامه 
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 8 پارت

 

 

صر سط دا یزمان بامن لج کرده بودن ،از آن عقربه ها عنا شعته و  رهیکوچک ن

 . گرید یو طلوع ص ح دیگرفته پا غروم خورش یواریساعت د ی

 یگذشددت که نم یروز نم کیشددد  یم میوچهار سدداعت که برا عددتیب همان

شت .فردا ش یگذ صد طلوع در روز دیآنروز که باالخره خور شت  یخانم ق را دا

بود  میکمد ل اس ها یبا آرش را داشددتم ،پا بعد از ظهر سددرم پو داریکه قرار د

 ؟ دمیپوش یم ی.چه ل اس

 . سئوال کنکور عشت من نیمن شده بود سخت پر یسئوال برا نیا

 .مهم بود زیهمه چ ی، مدل ، روسر رنگ

سر ادیبه من ن یرنگ و مدل چیانگار همان روز قرار بود ه و شال  ی.مانتو و رو و 

خورد.در اپاقم  یاحتماالپم خط م رهیاز دا یکی یکیبود که کف اپاق من افتاد و 

 : کف اپاقم انداخت و گفت یو شال ها به من و مانتو یباز شد و مادر نگاه

 !! نجایچه خ ره ا- 
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 ... یچیه-

 !! وسط اپاقت یمانتو و شال رو انداخت نهمهیا یچیواسه ه-

 . که بدم بره آدیکدوم از مانتو هام به من نم نمیخوام ب  یم-

 !بره !!کجا بره ؟-

 . از دوستام یکیخوام بدم به  یم-

 :نگاهم کرد نهیبه چارچوم درو دست به س هیمادر نفعش را گره زد به پک 

 . که یبود دهیپازه خر نارویدور!!....ا شونیبنداز یبازهوس کرد- 

 . خعته شدم ازشون-

ش یبلند نیه مادر عت . باالخره ب دیک اونهمه مدل و رنگ به  نیو در اپاق را ب

 . رنگ اکتفا کردم یساده با شال گل ه ا یمانتو هی

کمد  یو چم اپمه کردم پو دمیچیمانتوها و شددال ها رو هم دوباره درهم پ یباق

 . موندیم یزیچ هی.حاال فقط  یوارید

 . قابل باور به مادر یدروغ گفتن

و سرم رو به اون ها گرم کردم .بعد بلند و رسا  دمیرا دور پا دورم چ میها کتام

 : گفتم

 .مامان_ 
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 . دیکه مادر از راه رس دینکش یطول

 ؟ هیچ-

 . گشتم یم یزیزدم و مثال دن ال چ یدورم رو ورق م یها کتام

 . عتیجزوه هام ن-

 .اپاق پرو یرو کرده بود نجایا شیپ قهیپو که پا چند دق-

 !! رو کردم اپاق پرو نجایا دیگ یما م، ش عتیگم جزوه هام ن یدارم م-

 : چشمانش را باال داد و گفت یکالفه حلقه ها مادر

 !مگه من جرات دارم که دست به کتابات بزنم ؟_ 

 .رمیبابا ...حاال مج ورم بعدازظهر برم از پرستو بگ یا-

 . ریخب برو بگ-

 : لب باز غر زدم ریکردم و ز یاخم یپظاهر

 . شانس نیلعنت به ا_ 

شددد که  نیرفت و من با ذوق دسددتمو مشددت کردم و در هوا پکون دادم .ا مادر

 . من و آرش جور شد دارید یبرا زیهمه چ
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📝📝📝 

 

  ��من یبانو

 9 پارت

 

 

ام و آن  یسددداعت مچ ی رهیروی دا دیچرخ یم ک اری قهیهر چند دق نگاهم

از آرش بود  یکرده بود . نه خ ر عتیو کوچک . انگار زمان ا فیظر یعقربه ها

 .نه گذر زمان

ص ص  یحر سمت  دمیگرفتم و چرخ ابانیثمر ، رو از خ یاز ان انتظار ب یوع به 

 دمیچرخ هیبرخاست .در صدم ثان ینیبوق ماش یهم که صدا فیرد یمغازه ها

 یباز سددمت شدداگرد نگاهم م مهین ی.آرش بود .سددرخم کرده بود و از پنجره 

 :به لب آورد یکرد.ل خند

 !؟ رکردمیسالم ...د_ 

پوانعت آنرا  تیغرورم با موفق یکردن آنهمه ذوق وشوق سخت بود ول سرکوم

 . سرکوم کند

 یدر را که م ی رهیبرداشددتم .دسددتگ نیبه سددمت ماشدد یکردم و قدم یاخم

 : وابش رادادمج دمیکش
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 . بشنوم گهی...هنوز جا داشت چند پا متلک د یزود اومد یلیخ_ 

 ریکه آنرا به عشددت و عالقه اش به من پفعدد یبودم .حعدد رپشیاظهار غ منتظر

 ی.پعجب پنها عکس العملدیذوق و شدددوق را به قل م باز اما خند یکنم و باز پا

 .شد بروز داد یبود که در آن لحظه م

 ... نکن دختر عمو یاونجور افتویق-

 ؟ میکجا بر یدوست دار حاال

 .شدم یو عص  یحرص

 !من ، خنده داره ؟ دنیمتلک شن ایاوال دختر عمو ، نه ...الهه ...ثان-

 : فقط گفت حیپوض یجا به

 ...حاال کجا برم ؟ میپعل_ 

 . پا من بگم یشما اول بگو با من چکار دار-

ش  ش یرا به رخ م مرخشین کهیرو چرخاند و در حال نیفرمان ما و از قلب  دیک

 : گرفت گفت یقرار من قرار م یب

 .دارید یبودم برا ینداشتم ...دن ال بهانه ا یکار_ 

 . دوختم ابانیو به خ دمی، منم نگاهم را از او دزد میزدم به صندل هیپک

  ! یمن شد داریشده که شما عالقمند د یجال ه !!چ-
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 یکه به من نزد ییچه گل ها ادمهی... هنور  یدوران کودک ینشم ؟ هم ازچرا -

 !فوپعال بانوان ؟ ی...چرا نرفت

بود  کیو گل کوچ داریحرف از د  لی،به دل ابانیواقعا کشددداندن من به خ یعنی

 .پنهان شده بود ینقام خونعرد نیسر به مهر پشت ا ییمعما ای

 :کرد هیمن هدنگاهش را به  میرا که ندادم ، ن جوابش

 م؟یغذا بخور میمن ناهار نخوردم ...بر_

 . برام نداره یفرق-

 :مرا خوم درآورد یادا

گم ...باهات کار  یخب ....م یلیالهه! خ یکن یبرام نداره ...چقدر ناز م یفرق_ 

 ... داشتم آره

ستانم نم پاب ست  یپاب بلند قل م را با آن لرزش د عتم مهار کنم جز با ژ پوان

 : دمیو پرس دمیچیشالم را دور انگشت اشاره ام پ ی. گوشه  یخونعرد

 . من درس دارم هیکارت چ-

 .بعد میبخور یزیچ هیاول -

 یافشددا یبود برا ییراهنما نین ود.اصددرار من به گفتن او،خودش بهتر یا چاره

و پشددت  میهمان اطراف رفت یفعددت فود کیراز قل م . پس سددکوت کردم.به 
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عت کشیوکوچ یچوب یزهایاز م یکی ش سمت  ی.نگاهم چرخمین شت  زد و برگ

 : من شده بود که گفت ی رهیآرش . سفارش داده بود و خ

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 10 پارت

 

 

 !پونم االن باعمو درمورد پو صح ت کنم ؟ یبه نظرت م-

 ...وجودم ن ض شد .سلول به سلول ، مو به مو پموم

 : واضح شد و جوابم قاطع ل خندم

 . ...پو حرفتو بزن یداشته باش هیبه حرف و نظر بق یکار دین ا_ 

 :خورد که جوام داد یصورپم چرخ م ینافذش پو چشمان

 ... که آقا جون گذاشته یشرط نیآخه با ا-

 : ضربه زدم زیرانگشتان دستم به مو با س یچوب زیرو دوختم به م چشمانم
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 ؟ نهیا ریخب شرط آقا جونم حقمونه ...مگه غ_ 

 : محکم کرد و پوزخند زد یصندل یاش را به پشت هیپک آرش

 ؟ یش یهاشون ناراحت نم هیو کنا هیبق یپس پو باحرف ها_ 

مهم بود؟ مگه من و آرش مهم  هیشددددم ؟ مگر حرف بق یناراحت م دیبا چرا

 .نکنه آرش دودل بود ای؟  مین ود

 .سوزاند یم یبود که قل م رو بد جور یمثل سوزش آپش دیپرد

 !؟ یمصمم متیپصم یپو...پو-

 دیچرخ یماند و بعد همراه با نفعددد رهیبه من خ هینگاهش چند ثان یها حلقه

 : رستوران و بلند گفت شخوانیسمت پ

 حاضر نشد ؟سفارش ما _ 

 . شه یاالن حاضر م-

 یطفره خودش جوام سددئوال من بود .و من حت داشددتم دلخور باشددم .رو نیا

 ....برگه کاغذ حعام باز کردم و حاال کی

 : گره خورد آرش گفت یسکوپم با دلخور یوقت

 . پرس چرا یندارم ول دیپرد_ 

؟! من هرچه   ودیم شی! کدوم عاشت پرس به دلش راه داده که آرش دوم پرس

سراغ داشتم همه سر نترس داشتند ...اون از فرهاد کوهکن که  یعاشق یاسوه 
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، اونم از مجنون که از شکعتن ظرفش به سمت  دیکوه و سنگ نترس یاز سخت

 . دینترس یلیل

 ... الهه-

نگاهم را شددکعددتم وچشددم به نگاهش سددپردم ،  میپحر کدفعهیشددد که  یچ

 . دانمینم

 :پر شد دهیل خند ل انش کش خط

 ... دم الهه ی...بهت قول م شمیاگه بدونم جوام پو مث ته....نترس م_ 

س یکه م یپند ینفس ها نیشدم ب مح وس ست  شکافه و من  نهیخوا ام را ب

جازه نم باالپر رفت ،نفس ها یا پاب قل م که  پاب  به آزادر میدادم.  یا محکوم 

 : کردم و همراه با چند نفس بلند ،  گفتم

 . مزه بود واقعا یب یلیخ_

 ! مزه بود ! پرس من یب شیچ-

 . طرز حرف زدن نی....ا رینخ-

 حاال....جوابت مث ته ؟ ینگفت- 

کرد که بمب  یحالم رو خرام م یجور هیشددمرده شددمرده حرف زدنش ،  نیا

 . شهر رو ، نه هیاپم 



 
37 

 

 یرا کور کنم و نفعدددم را به شدددمارش عاد جانمیپا از دردش ه دمیرا گز ل م

 : و گفت دیکش یشد که ارش پوف یطوالن یخودش برگردونم .سکوپم کم

 ؟ یدار دیپس پو پرد_ 

 : باز شد اریاخت یچشم نگاهم کرد که زبانم ب یسرم باال آمد.از گوشه  یفور

 . پرسم یم یکه پو گفت ی...از پرس یندارم ....جوابم مث ته ول دیپرد_ 

 :. بلند و جون دار دیخند

 .شه ینترس ،...اگه دل من قرص باشه ...سرم نترس م_ 

عاشقانه  یحرف ها نیخوشمزه باشه ب ینشعت پا وقفه ا زیم یرو تزایپ ینیس

 . ما ی

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 11 پارت
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شدددم که سددرخم کرد و از چارچوم  ادهیآرش پ نیپرمر زد.از ماشدد ابانیخ سددر

 : سمت شاگرد گفت یکوچک پنجره 

 . باش لیفام ی، پو یبمب خ ر هی دنیشن منتظر

 : زدم شخندین

 . هعتم_

 : شونه ام محکم پر کردم و گفتم یرو رو فمیک بند

 . نهیمارو ب  یبرو ممکنه کع_

 : و گفت دیبه اطراف چرخ سرش

 ! عتیات ن ییجز ... اون ...اون حعام پعر دا عتین یکع-

 ! ما یخونه  یاصل ابونین ود!حعام سر خ یبد یشوخ

 :در جوابم به صورت آورد یجد یکه ظاهر شد ، آرش اخم پوزخندم

 .آره...خودشه ...حعامه ...نگاه کن_

 ......برو اریدرن ی...اونم از حعام ...بعه معخره باز دمیپرس یوا-

 :کالفه از طنز کالمم پکون داد یسر

 . آد ... بفرما ...خود خودشه یداره م_
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صرارش به ادامه  نهمهیخنده ام گرفت و با حرص از ا گهید ندفعهیا  یشوخ یا

 : اش گفتم

 ... گم یاصال خودش باشه پو روشم م_

 . الهه خانم-

شد وسط حلقه  خیچشمانم م یمحکم و پرابهت حعام بود.خشکم زد.حت یصدا

شونه ام ا یاه عام جلو اومد و کنار  شمان آرش.ح همان  ی.نگاهم رو عتادیچ

 .شده اش بود پیک ی قهی

 ... منزل عمه جان دیی؟بفرما ابونیسالم آقا آرش ...چرا سرخ-

 نیماش یجلو یزد و سرش را سمت شیشه  رونیب نهیآرش محکم از س نفس

 :برگردوند

 .شده ...خداحافظ ریممنون د_

 یپکاف از جلو هیبلند کرد و آرش با  نیسددرش رو از کنار پنجره ماشدد حعددام

 !والیپاهام مثل برق و باد رفت که رفت .حاال من مونده بودم و جنام ه

 : ن ود پا قورپش دهم . ل انم رو از هم باز کردم و گفتم میدر گلو یآب یحت

 . سالم_

 : ق ل برخاست تیبا همان جد شیصدا

 . لطفا دییاریب فیالعالم...پشر کمیعل_
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کوچه مون رو گرفت و رفت . دن الش رفتم .اما باپرس .  یورود یراسدددته  بعد

 !شد؟یم یزد ، چ یبه مادر م یاگه حرف

 : گفتم یحعام و فور یبه شونه  دمیو رس دمیدو یقدم چند

 ...رو فاش ی... راز کع گنیم-

 : دمیام بدون فعل ناقص ماند که جوام شن جمله

 .دیریجزوه از دوستتون بگ دیدونم الهه خانوم ...شما رفت یبله ...م_

درخونه که من  دمیدونعدددت . رسددد یکارم رو خونده بود فقط خدا م یکجا پا

همه پفاهم پعجب  نیلحظه از ا هی.  نیرفتم سددمت درو اون رفت سددمت ماشدد

 یزیلب چ رینگاهم کرد و بعد ز ینگاهش کردم .لحظه ا رهیکردم .ماپم برد و خ

شن سخت ن ود .  یبود ول یچه جمله ا دمیگفت . ن اله اال  ،  ال ایحدس زدنش 

ستغفرام .  ایام گفت  عام هم یعنی، ا . بعد رفتیاذکار ، انتظار م نیفقط از ح

 . نشیسقف ماش یخوند و کف دستش رو زد رونگاهش را به امتداد کوچه چر

 ؟ یدرس بخون یبر یخوا یدیگه ...نکنه االن م ایب-

کالمش شدددوکه شددددم .باز پرس برم داشدددت .رفتم سدددمت  یلحن خودمون از

ش  بودم که التماس کالمم را پوش گم کنه یحرف یو با هر قدم در پقال نشیما

. 

 ؟ میبر یخوا یحاال کجا م-

 . ما یخونه  دیشام دعوپمنزل ما ... -
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 . نگفت یزیمامان چ-

 . شاگرد نشعتم یصندل یپشت فرمون و من به اج ار رو نشعت

و  یریبگ یالیجزوه از اون دوسدددت خ یبر یهول بود یادیشدددما ز یگفته ول-

 . یفراموش کرد نیواسه هم

 : کرد.اخمام رو پوهم کردم و گفتم یپه دلمو خال یاش بدجور هیکنا

 . شم ادهیخوام پ یآم ... به بقیه بگو درس داشت ... نگه دار م یاصال من نم_

 : زد و گفت یپوزخند

 ... ...خودت ص ر بده ام ریپ ومیا ای_

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 12 پارت
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شت منفجر م یاندازه  یب یمغزم در اثر هجوم گرما آمپر ، آنقدر  شدیخون ، دا

 : زدم ادیچطور سر حعام فر دمینفهم گهیکه د

 . خب امیخوام ب یشفا بده ...مگه زوره ؟! نم نوی، پو هم ا یعیع احضرتی-

 : باال رفت صداش

 ؟ دیب ر فیپشر ییقراره با جنام آرش خان جا ای یایب یخوا ینم_

پرسددم و محکم و  یحعددام م تیرفت چقدر از عصدد ان ادمیکردم .آنقدر که  لج

 : گفتم یجد

 .... رونیدن الم منو ب ره ب ادیخوام زنگ بزنم ب یآره اصال...م-

 . ! به پوچه اصال؟یپرس یم یکه ه یمن یچکاره  شما

ص ان کیسمتم و در  دیچرخ سرش حلقه  اهیس ی، آن هاله  تیلحظه چنان ع

پمام شجاعتم  کدفعهیکه  ختیکرد و زهرش را به جانم ر رینگاهش را درگ یها

مج ور شدددم سددکوت کنم .  یعنی. سددکوت کردم .  دیدود شددد و په دلم لرز

با آن جذبه  یچه خ ر بود که وقت اهیس یها لهیاون پ ی. معلوم ن ود پو دمیپرس

 . نشعت یقل م م یاز پرس رو یقیکرد ، پرک عم یاش نگاهم م

ص سبودم . از خود یحر شتم .پا خود خونه  یم و آن پر عام دا  ییدا یکه ازح

بشددم ،  ادهیرو پارک کرد و من خواسددتم پ نیحعددام ماشدد یالل شدددم .اما وقت

رو از قصدددد محکم بهم  نشیبه دلم هجوم آورد. در ماشددد کدفعهیشدددجاعت ، 
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 شیزنگ در فشددار دادم که صدددا یو رفتم سددمت خونه .انگشددتم رو رو دمیکوب

 :بلند شد

در بعتن ،  هیراحت بشه ؟با  التونیپا خ نیوسط سقف ماش یچکش بدم بزن_

 .شه ها یغُر نم نیماش

سددمت پله ها و اونوقت بود که بلند بلند  دمیکه باز شددد ، دو ییدا یخونه  در

 : راحت دادم الیجوابشو با خ

 . دم ی...نشونت م یمقدس مذه خشک  ی... پعره  نیحاال ب  کنمیغُرش م-

شت س ییدا یدر خونه  پ عت دمیر شامو از پا  یکه ه در و باز کرد . باحرص کف

 . راهرو یدرآوردم و پرت کردم گوشه 

حعام رو  یحرفا یفقط نگاهم کرد که پالف تیعص ان نهمهیمتعجب از ا یهعت

 . کردم یخال چارهیسر اون ب

 . خورهیداداش مزخرف پو فقط به درد خفه کردن م نیا-

 !شده ؟ یچ-

 یکع نیمحمود اول ییجوام گذاشتم و وارد خونه شدم .دا یرو ب یهعت سئوال

 .، ذوق کرد دنمیبود که با د

منزل  دیآورد فیپشدددر د،یباالخره قدم رنجه کرد دیبه به الهه خانم افتخار داد-

 . ما
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 . ام یعص  ینقام زدن به چهره  یبود برا یچاره ا تینفس عم کی

 . جون ....خب درس دارم آخه ییسالم دا-

 :حرفمو کامل کرد یم ل نشعته بودم ادامه  یهمونطور که رو مادر

 . خونهیآره بچه ام داره همش درس م_

 : موقع حعام هم پشت سرم وارد خونه شد و در رو بعت و بلند گفت همون

باز  ی. کفر یبه همگ بر منکرش لعنت ... سدددالم_ گاهش کردم .  لحظه  هین

جد گاهش  که پو یشددددد ول ین خانوادگ یحاال  ازش  گهیبودم ، د یجمع 

 . دمیترسینم

شپزخونه و با زن دا رفتم هم هنوز از  ییحال و احوال کردم . زن دا ییسمت آ

 : روم و گفت یرو گذاشت جلو یرازیظرف بزرگ ساالد ش دهیراه نرس

بزن ، کاسدده کاسدده کن واسدده سددر  موینمک و آبل نویالهه جون اقربونت برم _

 . سفره

نگاه به ظرف  هیاپن .  یکوچک فلفل و نمک رو واسددم گذاشددت رو یقوط بعد

ش ساالد  شت با مادر حرف م هیکردم و  یرازیبزرگ  عام که دا زد  ینگاه به ح

شددد ؟! دوباره چشددمام  یگفت ... چه م ی.اگه به مادر م دمیگز لیدل ی.ل مو ب

سه ها شه . ازکا سمت نمک و فلفل . فلفل !!خود ستم  نارک یکوچولو یرفت  د

قاشت فلفل قرمز زدم . بعد نشونش کردم واسه حعام  هیکاسه ساالد کردم و  هی
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شو جا ب سه ها ی. باق ارمیپا حال کامل بدون فلفل رها  تیساالد هم در امن یکا

 . کردم

ش ییدا- ساالد  ساال د کاهو بهتره م یکرده !بهش م یزرایات هوس  گه  یگم 

 . گهیدرست کنم د یرازی... مج ور شدم ساالد ش یرازینه ... اال و بال ساالد ش

 : رو داشتم گفتم دنشید جانیکه ریخته بودم و ه یذوق از نقشه ا با

 . ییزن دا هیاپفاقا عال_

 .زد یحعام شدم که هنوز داشت با مادر حرف م ی رهیبعد خ و

 

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 13 پارت
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ساالد شدم .همه دور پا  یکاسه ها دنیشام پهن شد .خودم مامور چ ی سفره

شتم جلو ساالد پر از فلفل رو گذا شعتند که  سفره ن ستم  یدور  حعام . پا خوا

صاف کنم و برخ س یی، دا زمیکمر  سمت کا ست دراز کرد  ساالد و من  یه د

 . و هوا موندم نیزم نیب

 . جون ... واسه شما که ساالد گذاشتم ییدا-

 . خوام یم نوینه اون کمه ... من ا-

 . کنم یساالد خودپونو پر م یکاسه  رمیساالد رو ،م یبه من اون کاسه  دیبد-

 . خورم یم نویکنه الهه جان ...هم ینم یفرق-

 : رمیبگ ییدستمو دراز کردم پا کاسه رو از دست دا معتاصل

 . آرمیهم براپون م گهید یکی...من  ییبه من دا دیبد_

 :لج کرده بود ییانگار دا اما

 . دارم یمن برم نویا اریواسه حعام ب یکیخب _

 : دیپرس طنتیبا ش دنمیبا د ییمحکم گرفتم که دا میرو با دندان ها نمییپا لب

ساالد ها فرق یچ_ صرار م نقدرینداره چرا ا یشد؟! اگه  ساالد رو  نیا یکن یا

 !؟ یریازم بگ

قاشت برداشت پا ساالد رو مزه کنه  ییکرد . دا شتریرو ب ییمن شک دا سکوت

 : لب گفتم ریو ز نیکه وا رفتم . دو زانو نشعتم زم
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 . ....اونو نخور یینه دا-

قاشت  هیپوجه به من و التماسم  یب ییهمه جلب من و التماسم شد.اما دا نگاه

 : گفتم ییپر از ساالد رو گذاشت دهانش و من با نفس بلند و پر صدا

 . یواا_

چشمام  یدستم رو جلو نمیرو ن  ییدا یسرخ شده   یآنکه چهره  یبعد برا و

 هیچند ثان فقط ییعکس العمل من و عکس العمل دا نیب یگرفتم . فاصدددله 

 : همه رو متعجب کرد ییدا ادیفر یبود.صدا

 . اریسوختم ... طاهره آم ب یسوختم ...وا_

ست و آم و خ دیدو ییدا زن ست دا اریو ما شت  ییو همه رو با هم کنار د گذا

شت آپش فلفل هیاون  یول صد خاموش  یقا ساالد ، حاال حاالها ق که من زدم به 

صدا شت .حاال من مونده بودم و  شت ،  یخنده  یشدن ندا عام که انگار دا ح

مادر و پدر و  یو از خنده غش کرده بود . با اخم و پخم ها دید یطنز م لمیف

 : گفت یکه مدام م یهعت یها هیکنا

صدقه بذار کنار ... _ صد دفعه بهت گفتم  شت  نیب بابا  صدقه گذا ص ح  حعام 

 .بال سرپو اومد نیکنار ، ا

 : خنده هاش گفت ونیهم م حعام

 یبگذر که بد جور یشدددکم یهوس ها رینه .. من بارها به بابا گفتم که از خ_

 . نمونه اش نمیعذام داره ...ا
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 کردیسرخ شده داشت به من نگاه م یبود که با صورپ یپنها کع ییوسط دا نیا

سر پکون م شت با همون نگاهش منو پوب ییداد. انگار دا یو فقط  کرد  یم خیدا

به عذام  یبدجور "سدداالد!   نیا یپو یختیبال گرفته!  چقدر فلفل ر " گفتیم

من  یخودش و برا یبرا ییوجدان گرفتم .اون شددام با سددوختن زبون و حلت دا

به حعام  یمادر و پدر زهرمار شد .اما انگار حعاب دیپهدو  خیبخاطر پرس از پوب

 : ختیوسط غذا با خنده مزه ر ی.پمام ساالد خودشو خورد و ه دیچع 

پند بود که اونم  یکیکاسدده ها مطمئنه ....فقط همون  هی.....بقدییسدداالد بفرما_

 .بد شانس من شد یقعمت بابا

 : گفت یبه شوخ یجمع کردن سفره ، اونقدر پکر بودم که هعت موقع

  .یکرد یک اب یات رو که حعاب ییچته الهه!؟ دا_

 . ام سوخت چارهیب یی، دا رمیچمه ؟ اومدم حال داداش پورو بگ-

صدا زد . برا دیخند یهعت شقام  نکهیا یو حعام رو  شم . ب با حعام روبه رو ن

شتم پو شو یها رو گذا شن ییظرف شون دادم که  سرگرم ن  یهعت دمیو خودمو 

 : گفت

عوزونه  یم یدونیم ی....خب وقت یالهه رو ناراحت کرد_ سته زبون پو رو ب خوا

 . بابا ساالدو بخوره یگذاشت یواسه چ

 : متعجب حعام برخاست یصدا

 . ساالد فلفله یدونعتم پو یبه جان پو اگه م_
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 14 پارت

 

 

 : اصرار باز گفت با یهعت

 . قاشت بخور هیخب االن _

 !! سرخ شیقاشت از اون آپ هی؟!  یچ-

 . ل م نشعت یرو طنتیش ل خند

که  ییدا یسدمت اپن .ظرف سداالد فلفل دمیوچرخ دمیدسدتامو آم کشد یفور

 : مقابل حعام و چشم پو چشمش گفتم دمیدست نخورده مونده بود رو کوب

 . زود باش_

 : دیکرد و متعجب پرس یاخم

 !بخورم آخه ؟ دیبا یواسه چ_
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 : چشماش وگفتم یزل زدم پو صاف

 .یرازدار باش یپا پو باش_

 : نگاهش را به من دوخت زونیگر یباال انداخت و حلقه ها ییابرو

 !! یانصاف یب یلیزدم ؟! خ ین ودم ؟! حرف_

 .....چرا هیکنا یول ینزد-

 : اداش رو در آوردم بعد

 .بر منکرش لعنت_

 : گفت رلبیو سرش رو از من برگردوند و ز دیکش یبلند نیه

 ... ال اله اال ام_

 : حرص گفتم با

 نه ؟ ای یخور یاستغفرام ...حاال م یبگ دیبا نجایا رینخ_

کنار دستش برداشت  یجا قاشق یقاشت از رو هی کدفعهیو  دیکش یبلند نفس

 . قاشت پر از ساالد رو گذاشت دهانش هیو 

گردنش  یکه صددورپش سددرخ شددد و رگ ها میکرد ینگاهش م یو هعددت من

 :متورم و صداش بلند

 . مامان ...سوختم_
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 : به ما و حعام انداخت و گفت ینگاه ییدا زن

 شده ؟ یچ_

 یاپن رو سر م یزد و سطل ماست رو یچشمام بال بال م یداشت جلو حعام

کردم که  یداد.با لذت به حعددام نگاه م حیپوضدد ییبه زن دا یکه هعددت دیکشدد

 : که پازه حلت و گلوش آروم گرفته بود گفت ییدا

 ... عتیبله حعام جان به صدقه ن_

 !؟ یدیشه ...د ی... عذام بخواد نازل بشه م عتیهم ن یشکم یهوس ها به

عام ،خنده ها ادیفر ، ییدا یخنده  یصدا عت یح مادر و  یها هیغر و کنا یه

ما رو متشدددنج کرده  یهمه وهمه جمع خانوادگ ییپدر و امداد و نجات زن دا

 .بود

عام لذت بردم ،پو دنیاز د ییدا یخونه  یپو یهرچ ش یبال بال زدن ح  نیما

 . شدم ضیمادر و پدر معتف یها هیکنا دنیاز شن

 !؟ یدیامشب به پا کرد! د ییپک دخترت چه بلوا نیا یدیبفرما خانم ...د-

 : گفت ظیغل یهمراه با آه مادر

 ! حاال شد دختر من_

 : جوام داد یعص  پدر
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بده  ادیص ح پا شب ور دل پوئه ...صد دفعه گفتم چند پا آدام معاشرت بهش _

اش فلفل داده  ییما رو امشدددب برد . از اون طرف به دا تیثی...بفرما ...آبرو و ح

 ... ،پوبه نکرد و باز رفت سراغ حعام

 : زد ادیبلند فر تیبا عص ان مادر

 ؟که بخاطر پو ، از پدرپم حرف بشنوم ؟ یخواستیم نویبفرما الهه خانوم ...هم_

به اون صدددورت  یوقت یداد ول یمادر و پدر آزارم م یها هیحرف و کنا گرچه

کردم  ی، ازشدددت لذت ، ذوق م کردمیفکر م اداشیحعددام و فر یسددرخ شددده 

 . به مادر بزنه یکردم که حواسش باشه پا م ادا حرف شی.خوم حال

 یشدددن .اما اشددکال نیو پدر از همون شددب باهام قهر کردن و سددر سددنگ مادر

 یشد که حرف یراحت م المیگرفتم پا خ یاز حعام م یزهر چشم دینداشت . با

 .و شد زنهیبه مادر نم

هفته با قهر پدر  کیپا  یآسودگ نیاز بابت حعام راحت شد اما عوارض ا المیخ

 . و مادر ادامه داشت

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو
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 15 پارت

 

 

 :قهر آلود بود یو کم یهفته ، محکم و جد کیپدر هنوز هم بعد از  یصدا 

 . ما یخونه  انیواسه آخر هفته ب خوانیزنگ زده که م دیمج-

 را شکعت و پر پپش به دوران افتاد نشیو بلور یا شهیقل م ، پنگ ش کدفعهی 

. 

 . میدیرو د گهیآقاجون همد یوا ....ما که پازه خونه -

 . هییفکر کنم خ را یمنم پعجب کردم ول-

فرو  میگوشدد یکان پونامحعددوس به من اشدداره کرد و من سددرم را پاحد ام پدر

بردم .مثال که متوجه نشدددم ، اما قل م با آن همه سددر و صدددا و دسددتانم با آن 

 .دادیلرزش داشت مرا لو م

 :کرد یکه دلم رو خال دیکش یآه مادر

 .... آقاجون ینکنه...بخاطر حرفا_

 : گفت یکرد و بلند و عص  یسرفه ا یفور پدر

 . اپاقت یالهه بلند شو برو پو_

 . گهیم یپدر چ دمیخودمو زدم به اون راه که مثال اصال نفهم باز
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 !د؟یهان !...با من بود-

 . بله ...برو سر درست-

 . درسم رو خوندم-

 . بخون شتریب-

ش یسرم پو یساعت هیخوندم اومدم  ادیخوندم ... خب آخه ز شترمیب_  میگو

 . باشه

 : کالفه گفت پدر

 . ب ر تمیگوش_

سمت اپاقم اما کنار در ورود ناچار و چون در  عتادمیاپاقم ، ا یشدم برم .رفتم 

جهت دراپاق رو باز و بعددته کردم که پدر  ینگاه پدر و مادر ن ودم ، ب یراسددتا

 : آرام و آهعته گفت

 .ریامر خ هیدم آخه گفت واسه  یاحتمال رو م نیمنم هم_

 :گفت یباز با نگران مادر

 . خورنیدوپا به درد هم نم نیوقت ها ...ا هی ی...ق ول نکن دیحم یوا_

 :پو هم رفت که مادر ادامه داد اخمام

که آقا جون گفت  نیوقت چرا پا جلو نذاشدددته ...هم نهمهیآرش ا نیاصدددال ا_

 !! هم هعت یالهه ا هیافتاد  ادشیدفعه  هی زنهیملکش رو به نام م
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 یکرده ول میدارم که بد عاصددد یدلشدددوره ا هیندارم .  یآره خودمم حس خوب-

 . شهیم یچ مینیب  میکن یآبرو دار دیبا

 : باز با دلشوره گفت مادر

سه هم نیب _ شه ...من دختر به پعر برادرت  یزیآبرور هی یآبرودار نینشه وا ب

 . دمینم

 : گفت یعص  پدر

 . دمیمنم دختر به پعر برادرت نم_

 !الهه؟ یبهتر برا یهم دلت بخواد ...از اون حعام مظلوم ک یلیخ-

 : گفتم رلبیاسم حعام ، لوچ کردم و ز دنیاز شن چشمامو

 . مونده نمیهم _

جاها ختم  نیمن به هم یپدر و مادر سددر انتخام همعددر برا یجدال لفظ انگار

 :که پدر ادامه داد شدینم

ست ... ند یب گهید یلیخ_ ست و پا شب پ نیکه هم یدید  نکهی، با ا شیچند 

 ! باز ازش خورد هیساالد فلفل دید

 کنهیبنگاه پدرش کار م یساله پو نهمهیکه ا هیدست و پا پعر برادر جنابعال یب-

 . عتهیخودش با یپا یعرضه نداره رو یول

 : جوام مادررو دادم اریاخت یب
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 . نخواسته پدرشو پنها بذاره_

 :زدند ادیبلند بود که مادر و پدر با پعجب فر میصدا انگار

 ! یالهه گوش واستاد-

 .  اپاق یو در اپاقم رو باز کردم و خودم و انداختم پو دمیفورا گز ل مو

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

  16 پارت

 

 

 بیمناسب موز و س یخاص باز در جا یبا وسواس یبودم ول دهیرو چ وهیم سید

ها رو بهم زدم که مادر  وهیم دمانیها شدددک داشدددتم .اونقدر که باز دوباره چ

 :گفت یعص 

 ؟ یکن یچکار م_

 .خوم ن ود یشکل نیا-
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 . کنه یم ین ود چه فرق ایبود -

 . خب زشته-

 ... آنیدارن م یزشت باشه وقت خوامیزشت باشه ...اصال م-

 : بلند پدر مانع حرف مادر شد یصدا

 ژهیمن_

مادر رفت ، باعث سکوت مادر شد .نگاه کنجکاو من  یکه پدر برا ییو ابرو چشم

 : . مادر بلند بلند غر زد دیچرخ یم نشونیهم ب

 . گمیبهشون م یزیچ هی یعتیرو دربا ی.... ب دیبزنن حم یبه خدا اگه حرف-

 .هیاصال حرفشون چ نمیب  انیحاال بذار ب-

 زیم یبودم که پدر دو طرفش رو گرفت و گذاشت رو دهیرا چ وهیم سید دوباره

 : م ل و گفت یبزرگ جلو

 . الهه برو حاضر شو_

 : گفت یفور مادر

 . با بلوز بنفشه رو بپوش هیاون شال قهوه ا_

 : باال رفت ابروهام

 . آنیاونا که به من نم_
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 : باز گفت مادر

 ... پا ادین خوامیبهتر....م_

 : باز بلند گفت رپد

 . ای...کوپاه ب ژهیمن_

عتم مادر از چ یهمه بهتر م از ص  یدون عام رو ق ول  هیع ...از حرف پدر که ح

خانواده  نیجدال ب نی.اومدینداشدددت .در عوض مادر هم از آرش خوشدددش نم

نظر پدر نع ت به آرش مث ته  دونعتمیکه م نیبود .هم یدنیمن د یهاشون برا

 . دمیپوش نگشبا شال همر یبلوز سرخاب هیل اس هام  نی، خوشحال بودم . از ب

 : زد ادیآشپز خونه که مادر سرم فر برگشتم

 !؟ یدیپوش هیچ نی؟ ا هیچ نیا-

 : جوام دادم متعجب

 .گهیل اس د_

 !! یسرخاب-

 .... از خدات بوده که کننیروشنه ....االن فکر م یلیچشه ؟ ...خ-

 :نشعت زیم یپدر رو مشت

 . عتیمعلوم ن یچی...ه ژهیمن گهیبس کن د_
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صدا همون شد و بهونه ا یموقع  ست مادر داد برا یزنگ در بلند   یادامه  ید

 : غر زدن هاش

بعدازظهر اومدن ....  6بفرما ....اومدن ...هول اند انگار ...چه خ ره از سددداعت -

 . نه شام ینیگفتن شب نش

پشددت سددر پدر به  ی.وقت فونیپکون داد و رفت سددمت آ یکالفه فقط سددر پدر

صو شان ،  عتادهیا نیدورب یزن عمو و عمو که جلو ریپ سر شت  بودند و آرش پ

 : لب گفتم ری. ذوق زده ز دمیگل دست آرش را د ی، شاخه ها کردمینگاه م

 .دندیگل خر یوا_

 . به سمت من دیباز شدن درو زد و سرش چرخ یدکمه  رپد

 . داره یبه پو چه ربط دنینخر ای دنیگل خر-

 :  محکم به داخل دهانم فرو بردم و گفتم ل مو

 . یجور نی...هم یچیه-

 . برو کمک مادرت-

مادر رو بشددنوم .مادر هم  یغر غرها یبه اج ار پدر رفتم آشددپزخانه پا صدددا باز

 ینیو سدد وانیقابلمه و ل یدعوا داشددت ، نه پنها من ، بلکه حت یانگار باهمه چ

 یب یبه چهره  یزورک یپدر که بلند شد ، مادر ل خند ییخوش آمد گو ی.صدا
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و منتظر ورود زن عمو  عتادیاش آورد و کنار ستون آشپزخانه ا یحوصله و عص 

 . اش را بارشان کند هیکنا ی هیپک نیشد که اول

 

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 17پارت

 

 

 چشیشدددم.ورودش مصددادف شددد با پ رهیخ یچشددم به در ورود یگوشدده  از

بود که کور کردنش،  ادیکه مرا معت کرد.ذوقم انقدر ز "الگوست  "عطرخوش 

سر ضح بود که مادر  شد.ل خندم وا ستم خارج   هیبه عقب برگرداند و با  یاز د

 :لب گفت ریند زنگاه پ

 .رو شتیب ند ن-

که دسددت آرش بود  یل انم خط زدم .سدد دگل بزرگ یزور ل خندم رو از رو به

 .اپن قرار گرفت و نگاهش ، چشمانم را هدف یرو
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  .سالم-

 :کورش کنم ، ل خند زدم شودیگرنمید

 . سالم-

 یکه چشمک دیدر دستان پر از لرزشم د ایدانم استرس را از نگاهم خواند  ینم

 :گفت رلبیزد و ز

 .حله_

حرفش خنده ام گرفت که مادر برگشدددت سدددمتم و به زور بازوم رو محکم  از

گوشه  دیبرند، منو کش یکه به زور سمت بازداشتگاه م ییگرفت و مثل متهم ها

 .آشپزخونه ی

 بهت گفت؟ یچ- 

 ....سالم کرد یچیه-

 . !پا بنگوش باز شد؟ شتیسالم ، ن هیواسه -

 :کردم و گفتم اخم

  ...خوبه؟ادیپوهم که حعام کار دستش ب کنمیباشه پس اخمامو م_

 :رفت و باز غر زد یچشم غره ا مادر

 .دیبد دیند-
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جرأت  یک یاومد ول یزن عمو و عمو از سددالن م یحال واحوال پرسدد یصدددا

 :که پدرم بلندگفتداشت برگرده و جوام بده. اونقدر سکوت کردم 

 .الهه خانوم، با شما هعتند-

 :و گفتم یرائیبرگشتم سمت پذ 

 .دیسالم خوش اومد-

 :پعارف گفت یعمو ب زن

  .زمیعز نمتیپا ب  نیبش ایالهه جون؟ ب یخوب-

 :برم که مادر با ل خندرو به زن عمو گفت خواستم

 ...آدیاالن م-

 :گفت رگوشمیبازوم رو محکم گرفت و ز 

 . نی... سرسنگیکشمت اگه لوس بش یم-

  .یخوم مامان ... بازوم رو مثل بال مرغ از جا کند یلیخ-

عش رو پو مادر سمت پذ یصورپم خال ینف که  یرائیکرد و بازوم رو رها. رفتم 

 :گفت دیعمو مج

 خب الهه جان درسات چطورن؟-

 .رسوننیخوبن سالم م-
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بحث رو  یکه مادر هم وارد جمعمون شدددد و فور دندیاز طنز کالمم خند همه

 :عوض کرد

 !میدید گرویبه ما؟؟ اخه ما پازه همد دیزد یسر دیشده افتخار داد یحاالچ-

، جوام  کردیو منو ذوق زده م دادیکه مادرو حرص م یعمو با ل خند پر معن زن

 :داد

معنادار  زن عمو رو . مادر جوام ل خند میحال و احوال کن میفقط اومد یچیه-

 : دار داد هیکنا یبا ل خند

 !آرنینم یبزرگ نیبه ا یواسه حال و احوال که دست گل-

  ...هم میهم حال و احوال بپرس میخب گفت-

 :نفس گفت کیهمراه  یجوام مادر را  داد که با مکث عمو

 .دیخ ر باش یشما هنوز ب دیخب شا یول عتیاز ما که پنهون ن-

 ؟یاز چ-

 :و زن عمو جوام داد دیپرس پدر

 .الهه و آرش ی هیاز قض-

حرف زن  نیپرواز. چنان ذوق کردم که با گفتن ا یکردم بال در آوردم برا حس

 :گفتم یشدم ،فور خیخوردم و چون با نگاه مادر پوب یعمو پکان
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شنزمیبر ییچا ینیس هیمن برم - شدم و ن سم خوم به  یول دمی. مثال کر  حوا

 :جمع بود زن عمو ادامه داد

حاال حاالها حرفشدددو  میخواسدددتینم یعالقه دارند...ول گهیارش و الهه به هم د-

 .....اما  میبکش شیپ

 

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 18 پارت

 

 

 .سال درخودش فرو برد انیبود که مرا سال ییزن عمو مثل حال اغما مکث

 .میمصمم شد د،یکش شیاقاجون حرف رو پ یوقت-

 :دار مادر بلند شد هیکنا یصدا 
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شق نیاز کجامعلوم هم یزد ول یحرف هیاره خب... اقاجون - شما م یع  دیگیکه 

 ، واسه حرف اقاجون ن اشه؟

 :جوام مادرو داد ن اریا عمو

سه حرف اقاجون نعتین- وقته از عالقش به الهه گفته  یلی... آرش خعتی...وا

نه ا یول خالف بودم.... کهیخود من م هه رو ال ن نه، چون  تیال ندونم ...  آرش 

عتمیم عر من نم دیداداش حم نیا دون  ی... اما وقتدهیمن، پک دخترش رو به پ

ق ل  یلیآرش از خ دمیدلم سددوخت... چون د قتایاقاجون شددرط گذاشددت حق

شدددد که  نیا م،یو مادرش مخالفت کرد بزاره و من شیپا پ خواسدددتهیم شیپ

 . میمصمم شدم حرف بزن

 :که پدر جوام داد ینیبودم پو س دهیرو چ یچا یها وانیل 

ست اما کاش الاقل ق لش - شما در دفعه  هیکه  دیدادیبه ما م یسرنخ هیحرف 

  .مینش ریغافل گ

 :جوام داد یفور عمو

  .رهی...گفتم امره خ دجانیمن که گفتم حم-

س همراه سمت پذ یچا ینیبا حرکت کردم.حاال اونهمه ذوقو و  یرائیآروم آروم 

مادرو  یگاه آرش و چشددم غره ها یگاه و ب یشددوقو، قلب و احعدداس و نگاه ها

به  دمی. رسدونمینم کردمیم کاریچ "مراقب باش الهه.  "پدرو که گفت ؛ یوصدا

 :عمو، خم شدم و گفتم
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 .دییبفرما-

ل خندش  ی رهیدا میفرق داشددت و بعد نم شددهیکه با هم ینگام کرد.نگاه عمو

 :برداشت و گفت یوانیواضح شد . ل

 .ممنون-

 :پروا گفت یاما زن عمو ب 

 .ممنون عروس خانوم-

را در قل م منفجر کرد. اما آرش  یاز انرژ یگفت و چه بم  یاخ که چه کلمه ا 

. دی... آرش سدددر بلند کرد و با نگاهش چنان مرا دگرگون کرد که دسدددتانم لرز

 :رو گرفت و گفت ینیس یرا برداشت و ل ه  شیچا وانیل یفور

 .لرزهیبده به من دستات م-

 .عتین یزینه...چ_

ستگار ب شهیکردم آم شدم. اخه م حس سه دختر خوا ستگ ادیوا ارش و بعد خوا

دادنم  ییچا هی یعرضه  یعنیرو بده به من و دختر خجالت نکشه!!  ینیبگه س

 ندارم؟

س  صرار آرش را رها کردم و همراه  سرش  یسمت مادر که طور دمیچرخ ینیا

 .، خرام کردم کردمیاز اونچه فکرشو م شتریب دمیرا از من برگرداند که فهم

 :برداشت و گفت یوانیاما پدر ل 
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  .ممنون-

عتم ش صندل یدوباره رو ن هم گره کردم و  ونیرو م میو پنجه ها زبانیم یپک 

 :رو پاهام گذاشتم که پدر گفت

 .که چون اقاجون گفته من ق ول کنم شهینم لیبازم دل-

 :گفت یعتیرودربا یب عمو

 ...کنمیشمالم رو به نامش م یالیمن و-

.سرش رو بلندکرد و به رهیاونهمه پعج ش رو بگ یمادرم هم نتونعت جلو یحت

عتیشد. اخه همه م رهیعموخ  یدو هزار متر یالیو هی یکه عمو به پازگ میدون

 .ونهیلیهفتصد م یباال متشی...که قدهیخر

 :کرد و گفت یبا اونهمه پعجب، اخم یفور مادر

 . ارهینم یکه خوش خت الیو دیاقا مج-

 .آرهیکه م نیپضم-

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو



 
68 

 

 19پارت

 

  

  :شکعتم یسکوت رو م نیا دیمن شوق آور بود. با یجمع، برا سکوت

  .پون سرد شد ییچا_

کرد. اما آرش با   یباال انداخت و پدر اخم ییهمه سمت من اومد. مادر ابرو نگاه

گرفتم  نییرفت. سرم را از نگاهش پا یآن نگاهش هم، داشت قربان  صدقه ام م

  :که زن عمو گفت

که شرطش  میباهاش صح ت کن میتونیاگه پرس شما بخاطر شرط آقاجونه، م_

  .رو برداره

  :سکوت را شکعت ن اریمادر هم پدر هردو سکوت  کرده بودند.که آرش ا هم

از من چه  دیکنم. شددما بگ یکه الهه رو خوشدد خت م  دمیعمو بهتون قول م_

ضم صال  تونمیپدرم کمه، من م یالیاگه و د؟یخوا یم ینیپ به آقاجون بگم که ا

 شه؟یراحت م التونیخ ینجوریخودشو فقط به نام الهه بزنه... ا یالیو

  :سکوت بود و سکوت که آرش ادامه داد بازم

شرط آقا جونم م دیعمو جون اگه بخوان_ ست  نکهی. با اگذرمیاز  حت منو  الهه ا

از من  ینیچه پضم دیبه الهه است.... شما فقط بگ دنیرس تیواسه من اولو یول
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 ییدارا یهمه  نیهم هعدددت... ا نمیپا همونو به نام الهه بزنم.... ماشددد دیخوایم

  .کنم یمنه... اونم به نام الهه م

 :کرد و گفت یجمع خال نیجو سنگ یرا پو نشینفس سنگ پدر

ستگار نیفکر کنم... ا دیبا_ عه هم نه خوا  ی... حرفگهید زیچ چیبوده نه ه یجل

  .زده  بشه...  پا فکرام رو بکنم  خوامینم یهم به کع

شدددان را خوردند و رفتند و من  یینزدند. چا یحرف گریعمو و عمو هم د زن

ندم  و فکر عم رو جمع  یچا یها وانیمادر.  داشدددتم ل یپدر و اخما تیما

 :پشر زد  تیکه مادر با عص ان کردمیم

 باش!؟ نیمگه بهت نگفتم سرسنگ_

شتم پو یخال یها وانیل شو نکیس یرو گذا سالن   دمیو چرخ ییظرف سمت 

شددد . جلو رفتم و   رهیاپن مونده بود، خ یکه نگاهم به دسددته گل آرش که رو

  :پهن س د رو لمس کردم. مادر با پعجب نگاهم کرد یبرگ ها

  ...الهه!... پو... هم آرش رو_

سدد د بود   یکه پو یقشددنگ ی دهیارک یندادم فقط نگاهم رو به گل ها یجواب

  :لب گفتم  ریدوختم  و ز

  !چقد دسته گلشون  قشنگه_

  :مادر از پعجب باز شد و گفت  یل ا
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  !!الهه_

صله سردرد رو بهونه  کردم و رفتم پو حو شتم.  شعتم  یحرف زدن ندا اپاقم.  ن

  .شدم رهیبود، خ وارید  یکه رو یپخت و به همون نقطه  نا معلوم یل ه 

 یو همان طور عتادیچهار چوم ا یاپاق باز شد.  بدون در زدن. مادر بود. پو در

  .در بود، نگاهم کرد ی رهیدستگ یدستش رو هیکه 

 ؟یالهه... دوستش دار_

  :نگاه گذرا به مادر انداختم و گفتم هی. فقط گفتمیم دیبا ؟یو آخرش که چ اول

  .آره_

 :نامعلوم شد که ادامه دادم ی همان نقطه ی رهیچشمانم  خ یحلقه ها دوباره

  .بودم یبا پعر عموهام هم از ی... وقتیاز همون بچگ_

که انگار پوش پرس و التماس بود  یدر رو پشددت سددرش بعددت و با لحن مادر

  :گفت

 یزده بشدده،چرا وقت دیچرا حاال با یحرف نیالهه... سدداده لون ن اش... همچن _

  !آقاجون شرط گذاشته

  :جوام دادم تیعص ان با

 !عمو؟ یالیو ایآقاجون گرون پره  یالیو دیکن یشما فکر م_
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 20پارت

 

 

 :نداشت که بزنه که ادامه دادم یمادرحرف

  اقاجون نداره...داره؟ یالیبه و یازیاونقدر پول داره که ن دیاصال عمو مج-

 :داد رونیب نهینفس از س هیپمام حجم استرسش رو با  مادر

حاال  نیهم قایبوده چرا پس االن، دق یعشت از بچگ نی...اگه اترسهیاخه ادم م-

 .ازش زده بشه یحرف دیبا

 .رهیگیکه اقاجونم پشتش رو م دهیچون پازه فهم-

 :و گفت شمیارا زیزد به م هیپکون داد و پک یمادرسر

 .ق ول کرد یشرطه صرفه نظر کنه ول نیاقاجون گفت از اچقدر پدرت به -

 ...دیلرزیشرطه اقاجون ن ود، ادم دلش نم اگه
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سه چ-  یالیو هی ای ارزهیم شتریب یونیلیپانصد م یالیو هیلرزه !  یدلتون م یوا

صد م یباال شما بلرزه که  شتریب دی! ... االن دل زن عمو و عمو بایونیلیهفت از 

 .به پعرشون بله نگم الشونیمن به خاطر و

،  دیبخاطرش رسدد یزیچ کدفعهیو رفت سددمت در که انگار  دیکشدد یاه مادرم

 :سمتم و با اخم گفت دیچرخ

 لیدل یو دار یعاشددت ارشدد یگیم یمن زل زد یها! پو رو یپروشددد یلیخ-

 !من ارش رو ق ول کنم نکهیواسه ا یآریم

ها دهیمادر حاال فهم نکهیازا  تیزدم و از آرش حما ییبود که من چه حرف 

 :سرم داد زد یکردم، خنده ام گرفت که عص 

 .پرو یرو ...دختره  شتیب ند ن-

عت. پفکر پدر  بعد سرش ب شت  هفته  هیبا حرص در اپاق رو باز کرد و محکم پ

پفکر و  یاپفاق ها افتادکه پدر رو پو یلیهفته خ هیهمون  ی.پودیطول کشدد یا

پلفن اقاجون بود که زنگ زد و از پدرخواسددت، در  یمصددمم کرد.اول مشیپصددم

 التماس. گفت ارش بهش زنگ زده و  رهیبگ میمورد من و ارش درسددت پصددم

حت منو  نیشددرطش رو بزنه. اما اقاجون مصددمم بود که ا دیاقاجونو کرده که  ق

از پدر از پلفن اقاجون دلواپس شددد.  شددتری. مادر بمیبرسدد الیآرشدده که به اون و

 .پدر، بخاطر اقاجون ارش رو ق ول کنه دیترسیم
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شت.... بدپر  یسال کش اومد و پموم کی یمن به اندازه  یهفته برا هی اون ندا

 .و پفکرش برد میبه پصم یپ شدیپدر هم نم یبود که از چهره  نیا

کرد. اونقدر هول  ریشدددب به اپاقم اومد و منو غافلگ هیهفته ، پدر  کیاز  بعد

 :کتابام رو دسته کردم و از وسط اپاق جمع کردم و گفتم یشدم که فور

  .است ختهیبهم ر نجایا دیب خش-

 :پخت و گفت یل ه  نشعت

 .باهات حرف بزنم خوامیم نیاشکال نداره... بش-

 :اپاق چهار زانو زدم که پدر گفت کف

 ؟یجوام اخر رو از خودت بپرسم... پو به ارش عالقه دار خوامیم-

عم ستام دوختم که  نف صورت متفکر پدر گرفتم و به د شام رو از  بند اومد. چ

 :گفت

 شه؟یم ی... درسِت چ؟یپس دوستش دار-

 :لب اروم زمزمه کردم ریز

 .بعدا هم خوند شهیدرس رو م-

 کردیم لیخنده اش رو به ل خند پ د کهیو بعد در حال دیبلند خند بلند پدر

 :گفت
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من اونقدر بزرگ شددده که ...حاال خودش در مورد  یپس جوابت مث ته ...الهه -

 یجا هیندارم ...  نانی... من هنوز به آرش اطم ی... ول رهیگیم میپصددم شیزندگ

 رو بشه؟ دیعشت چرا درست االن با نی...اخونهیبا معادالت من نم هیقض نیا

 ! اول یسر نقطه  میدیباز رس انگار

 

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 21پارت

 

 

 :گفتم ومدیم رونیکه از په چاه ب ییرو پوهم قالم کردم و با صدا دستام

 .خاطر اورد نانیخب اخه حرف آقاجون اطم-

 :دیکش یپف بلند پدر

 !ینی یکار رو نم بیکه ع یپس اونقدر دوسش دار-
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 :پو هم قالم شده یودستا نییجوام دادم با همون سر پا یفور

 .که ادم حرفشو بزنه عتین بیع گمینه... فقط...فقط م-

 یزندگ ؟ینقشدده باشدده، چ هیفکر باشدده  هیباشدده  دهیا هیحرفا نیاگه پشددت ا-

شترک به بهونه  ش خت یم شت ق اره،ینم یپول ، خو ش خت متیع  ینداره، خو

 .نطورهیهم هم

منو  تیداره... رضدددا الشیبه نام زدن و شدددنهادیخب...عمو هم که االن با پ-

 .لرزهی!پس چرا دل اون نمخرهیم

 :دیکل خونه چرخ یشد و صداش پو یعص  پدر

... اشتراک به دختر نیکه از ا ی...صدمه ا یمشترکه ول یزندگ هیدرسته ازدواج -

 .عتیباخانواده پعر ن عهیقابل مقا رسهیم

شار حرفا یمحکم رو ل امو شده رو پو ییهم چفت کردم و ف ستام  یکه زده  د

عتمیکردم. نم یخال  یبفهمم چرا حاال که آرش حرفش رو زده بود، همه برا تون

سکوپم که طوالن لیمن پحل شده بودند.  س یقیشد ، پدر نفس عم یگر   نهیبه 

 :و اروم شد دیکش

اخه الهه جان ... به خدا من فقط  یول شددددمیم یعصددد  دیمن ن ا دیب خشددد-

ش خت عر برادر من برا یوگرنه ک خوامیپورو م یخو پو ... خودت که  یبهتر از پ

... من  میبا مادرت سددر آرش بحث کرد یکه چطور یدیشددن شیچند شددب پ

 بابا ؟حرفو زدن نیکه چرا؟ چرا االن ا نهیحرفم ا یطرف آرشددم نه مقابلش ، ول
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آقاجون شدددرط  یمدت پورو دوسدددت داشدددته ، چرا وقت نهمهیا گهیم نیاگه ا

شد؟  صمم  شت، م صممش کرد؟ پس طمع کرده،....  یالیو یعنیگذا اقاجون م

 .عتیپس مرد خوش خت کردن پو ن

بابام و  یزانو زدم جلو کدفعهی.  دمیخودمم نفهم یشدددد . حت یدونم چ ینم

  :گفتم

... فقط باشددرط اقاجون فکر  عددتیحرفا ن نیاهل ا شددناسددمیبه خدا آرش رو م-

به طمع و یحام هیکرده  نه  نه و الیداره   مشیپصدددم یاونو پو الیجلو اومده 

... اصال  شناسمشیمثل خودم م م،یهم بود یهم از یمصمم کرده ... ما از بچگ

 .عتیحرفا و فکرا ن نیاهل ا

سقف اپاق من.  یرو نگاهشو ازم گرفت و سرش رو باال برد. نگاش قفل شد پدر

  :که گفت دیسنج یمنو م یداشت سقف آرزها دیشا

دارم... من ق ول  نانیندارم، به پو که اطم نانیباشددده... اگه من به آرش اطم-

 .شرط هیبه  ی... ولکنمیم

 :نفعم هم سکوت کرد پا پدر حرفش را بزند یحت

... اگه واقعا  ینکن یدخالت زارمیآرش م یکه من برا یشدددرط و شدددروط یپو_

 .ق ول کنه دیدوستت داره با

نزنند. پدر از جا  رهیدا میخط صدددافشدددون قفل کردم پا ن یزور ل ام رو رو به

 :برخاست و رفت سمت دراپاقم که گفت
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پا اخر  نی... بش یبش هیپن  دیبا یپدرت داشت شیکه پ ییحاالواسه خاطر پررو-

 ی!! بازارشددامه ...اگه قرار خواسددتگار نجایکن ... چه خ ره ا زیشددب اپاقت رو پم

 .دیاپاق باهم صح ت کن نیهم یپو دیبا م،یبزار

شوک حرف پدر ب دراپاق شد از  عته  ش یبلند یاومدم و هورا رونیکه ب  دمیک

 :بلند پدر برخاست یکه صدا

 ! کارا زشته نی! ا دهیالهه! شوهر ند-

شدددونه هام فرو بردم و  یخجالت سدددرم رو پو ل م رو به دندون گرفتم . از باز

 :گفتم

 .دیشن یوا_

 

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو
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قاجون، زنگ زدن ها باالخره عد از پلفن آ زن عمو، پلفن آرش و  یدر پ یپ یب

عه  هیالتماس به پدر، پدر قرار  سم یجل ستگار ای یر شت.  یبهتر بگم خوا گذا

 یبود که حت یزیپر ضددربان قل م پنها چ یبود. صدددا یقل م عروسدد یپو گهید

 :زدیاش رو م هیمادرم رو هم متوجه کرد. اما مدام غر و کنا

 !شد شغل نمیبنگاه داره ... ا هی! ه؟یخب حاال ... چه خ رپه! مگه آرش ک-

بدم. مادر  یبه مادر چه جواب دونعددتمیخواسددتم جوام بدم وگرنه خوم م ینم

که خدارو شددکر  یخواسددتگار ومدیآرش ، حعددام م یخواسددت به جا یدلش م

. اصال حعام اهل عشت و کردمینذاشت وگرنه جفت پاهاشو قلم م شیحعام پا پ

و  سلپو یو دعا ارتیکار و ز یخالصه شده بود پو شین ود. پموم زندگ یعاشق

م . به نظریارپیرفت ال ته فقط ز یهم سدددفر م ی. نه ال ته گه گاه لیکم یدعا

جنس  هیکه ما از  دونعتیبود. خودش هم خوم م اریخشک مقدس پمام ع هی

رفتن  یهم برا یین اشدده ، پا یعشددق ینذاشددت. اصددال وقت شیکه پا پ میعددتین

  .عتین

 یبا دامن مشک یبلوز زرشک هی. دیارش فرا رس یخواستگار یکه جلعه  خالصه

اونقدر که خودم خودم رو چشدددم  ومدی. چقد بهم م دمیبلند پوشددد یراسدددته 

به  یساعت بود و گه گاه ی، هنر بود. دل پو دلم ن ود. نگام به عقربه ها زدمینم

با پوزخند پدر  فتادا یچشمم به پدر و مادر م یهم که اپفاق یل اس خودم. گاه

 یخواستگار یجلعه  یپو دیبا دونعتمیمادر. من نم یو غرغر ها شدمیمواجه م

به  یلزوم گهیگذاشته شده بود د یقرار خواستگار یباشم!! وقت نمیهم سر سنگ
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پدر  یاخم و پخم مادر و پوزخند ها انیزنگ پا یغرغر کردن ن ود! باالخره صدا

 .شد

و نذر قدوم  شکافتیکه داشت پوست پنم رو م یمن بودم و من . من با قل  حاال

ق ل...  یبزرگتر از دفعه  یتبود. ح دمید یس د گل بزرگ جلو هی. شدیارش م

بعد اون آقاجون وارد خونه شد و همه ما رو شوکه کرد. ل خندش چنان قشنگ 

و صددورپم رو  دیبه سددرم کشدد یبغلش. دسددت دمیو پرشددوق بود که ذوق زده پر

س عت باال دیبو ش مجلس. پدر و مادر هاج و واج مونده بودن. پوقع اومدن  یو ن

  .آقاجون رو نداشتند

 یوارد خونه شدددند و چطور یعمو و زن عمو و آرش چطور عددتین ادمی گهید

 نیا یبرا یبرگ برنده ا یبود و حت زیجوابشدددون رو دادم . آقاجون برام همه چ

عتم یم ل گهی. خودم طرف دوندیپ ش عته بود، ن ش که پدر با لحن  که اقاجون ن

 :گفت یعص  یکم دیو شا یجد

  . مادرت شیبلندشو شما برو پ-

 :گفت یجد آقاجون

 .نهیمن بش شیبذار الهه پ-

سکوت کرد و ب یحرف گریپمام . پدر د و سخت  نینزد و  سکوت  همه ، همون 

داده  هیکه پک شیچوب یکرد . باالخره آقاجون باهمون عصددا ییاقاجون فرمانروا

 :زد و گفت نیبه زم یبود بهش ، ضربه ا



 
80 

 

 . رو خودم پموم کنم یمن امشب اومدم که همه چ-

 :نزد و آقاجون ادامه داد یکس حرف چیه

س یلیآرش خ- شته مانع ر شروط من دا دوپا  نیا دنیبا من حرف زده ... انگار 

گرفتم ... ال ته فقط و فقط بخاطر التماس  میپصم هی نیواسه هم شدهیجوون م

 . رمیگیآرش ... من شرطم رو پس م یها

ش نیه یصدا شد. نگاه من چرخ دنیک سمت آقاجون که ادامه  دیهمه بلند 

 :داد

نوه هام بشه نه  نیازدواج ب بیباعث پرغ خواستمیبود که م ییمن کادو یالیو_

 .مانع ازدواجشون

 

 

 

📝📝📝 
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بود. نگاهم رو خوم شکار کرد و  یماهر یبه آرش نگاه کردم. شکارچ یا لحظه

  :آقاجون باز بر مجلس حاکم  شد یل خند زد. صدا

 ه؟یشما چ یبهونه  گهیحاال د نمیخوام ب  یم_

 :ادم گفت تیکه از حرف آقاجون دلخور شده بود، با رعا پدر

  .میبهونه نگرفت یول م،یداشت دیآقاجون... ما فقط پرد_

به  ی... پعرم آرش...  شما چعتیهم ن یدیپرد گهیخب، بعم ام... حاال که د_

  .یکن ینام الهه م

  :کمرش رو صاف کرد و قاطع گفت آرش

ش هیمن که خودم فقط _ رو هم به عمو  الشیدارم، همون اما پدرم قول و نیما

  .داده

 :گفت رهیکه انگار اومده بود پا  فقط طرف آرش رو بگ آقاجون

  .هیحرفتون چ گهیبفرما... د_

 دونیمادر به م ن اریبه مادر کرد. ا یو اشدداره ا دیبه صددورپش کشدد یدسددت پدر

  :اومد و گفت

 یآرش برا یکه ما نه پنها برا دیدونیفقط خودپون  م میندار یآقاجون ما حرف_

... خب آخه ما فقط الهه رو میریالهه سددخت گ یخواسددتگار ادیکه ب یهر کعدد

  ...میدار
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  .میاش بترس  یو خوش خت ندهیکه واسه  آ نیحت بد باالخره

  !کمه؟ یعنیاالن _

فکر  نیاز ا یبله ، کمه . پف یعنیحرف رو آقاجون زد و مادر سددکوت کرد .  نیا

ش سع یکرد و با لحن یرو مخف شیکه عمو دلخور دمیک پنهون کردن  در یکه 

  :داشت گفت شیناراحت

شما گفت  دیاالن من با_ ستگار دیشکر کنم ؟  شرط آقاجون به خوا  یبه خاطر 

  ...حاال خودپون یول دیآرش اعتماد ندار

  :جوام داد یفور پدر

  نیشددما خودت ا د؟یبه نام الهه بزن الیشددما و  میسددوت پفاهم نشدده ... ما گفت_

هادیپ لک بود پو یرو داد شدددن ما حرف و  یپهران ول ی، نظر من م   یالیشددد

  .یدیکش شیشمالت رو پ

 :گفت ن اریعمو ا زن

 یاموالمون رو برا یکه  همه   میتونی... نممیپعدددر ندار هیما فقط  دیآقا حم _

من سه دنگ از  د،یشیم یکار راض نیاگه شما با ا یول میپعرمون خرج کن نیا

از سمت خودم و شوهرم به نام الهه  هیکه سهم خودمه رو به عنوان هد یخونه ا

  .کنم یم
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بازم کم بود؟!  واقعا شاخام داشت در  یعنیچرا؟  گهیسکوت کرد. سکوت د پدر

شرط و شروط  یو از طرف ارهینم یگفت پول خوش خت یم ی. پدر از طرفومدیم

 . ذاشتیآرش م یبرا یمال

پوش به وضددون  یدلخور ن اریکه ا یشددد، عمو با لحن یپدر که طوالن سددکوت

 :گفت شدیم دهیشن

شه ... ا- شون دادن حس ن یبرا نمیبا ستمی، من که آخرش م تمونین به نام  خوا

 ... چطوره؟ زنمیآرش بزنم ، اونو به نامه الهه م

 :گفت یفور آقاجون

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 24 پارت

 

 

 د؟یچطوره حم-
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 :به آقاجون نگاه کرد و آقاجون بلند گفت پدر

 .... م ارکه دیکن نیریکامتون رو ش-

زن عمو و عمو نه . ناراحت بودند که آقاجون  یشدددد ول نیریکام من شددد ال ته

 :ادامه داد

شر- شوهر  ش کیزن و  عتن، پس نگران ن ا  د،یبه نام الهه کرد یهرچ دیهم ه

مال و اموال  نیبخواد از اکه  عدددتین یمال آرشدددم هعدددت ... الهه هم کعددد

 .سواستفاده کنه و بخواد سر شوهرش کاله بذاره

بعد عمو و زن  ی. خنده اش مرا هم به خنده وا داشدددت و کمدیبلند خند آرش

ها برداشددته شددد. حاال مونده بود  ینیریآمد و شدد ییعمو هم ل خند زدند . چا

کتش در  بیاش رو از ج ی یج میکه آقاجون پقو یو عقد و عروسدد خیبحث پار

زد و ورق  رقرو ورق زد و و مینازک پقو یبه چشددم زد و برگه ها نکیآورد و ع

 :زدمیم ادیاز په قل م فر رفتیکه جلو م یزد. هر ورق

 . نه -

رو که  یی. باالخره آقاجون برگه هاافتهیفاصدددله ب یادیعقدمون ز خواسدددتمینم 

 :جلو زده بود ، عقب برگشت و گفت

دست دست  ادیهم ز ی....... همون خوبه ... واسه عروس دهیع ندهیآ هفته نیهم-

خونه بمونن ، من که  یدختر و پعددر عقد کرده، پو هی عددتی.... خوم ن دینکن

 . ماه بعد هیفوقش  گمیم
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 :اعتراض کرد یفور پدر

 میکن هیپه هیزیهم جه می... من و مادرش بتوندیمهلت بد هیبابا آقاجون ...... -

 .میاز پک دخترمون دل بکن یجور هیهم 

 : ردیکه دلم رو م یقشنگ ی. از اون خنده ها دیخند آقاجون

 مونهیم ده،یبراش خر یکه من خ ر دارم، مادرش همه چ ییکه پا جا هیزیجه-

مگه  عددت،ین ی، دل کندن هم حرف درسددت دیخریبزرگش که اونم م یها کهیپ

کوچه اونور ،  هیور  نیکوچه ا هی.... فوقه فوقش  ایقراره دخترپون بره اون سر دن

 ... شهره نیهم یدورپر ..... باالخره پو ابونینشد اصال دوپا خ

 :پکون داد و ناچارا گفت یسر پدر

 . بگم یچ-

ماه بعد ... برن پاالر  هی،  شددونیعروسدد نده،یهفته آ نیهم دیپس عقدشددون ع-

 .دیصلوات بفرست هی، روزشو خودشون انتخام کنن ... حاال ختم جلعه  ننیب 

 :اش رو باال آورد وگفت ییچا یخال وانیصلوات بلند شد و آقاجون ل یصدا

 هی دییخوایاول رو که مادرپون به ما داد ، شددما نم ییخب عروس خانوم ... چا -

 د؟؟یبه ما بد ییچا وانیل

 .م حتما آقاجونچش-
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رفتم سمت آشپزخونه . پمام وجودم شده  دمیچ ینیس یها رو دوباره پو وانیل

ستام م شوق د شدت  شوق . از  شت .  دیلرزیبود، ذوق و  و قل م اروم و قرار ندا

رو چرخوندم . به  یبرگشدددتم و بعد از آقاجون به نوبت چا یچا ینیهمراه سددد

 :پر از شوق اروم زمزمه کرد یبا ل خند دمیآرش که رس

 . داره الهه خانوم یاز دستتون چه مزه ا ییچا-

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 حعام 25پارت

 

 

 

عته شتم. اما  یبرگه ها یپا شتریبودم. اونروز ب خ  هیشرکتِ مهندس وقت گذا

پونعدددتم بازش کنم.  یمن که نم یدفتر حعدددابرسددد یگره  کور افتاده بود پو
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بودم که ث ت  یزیچ هی یدیخر هی ،یفاکتور هی. دن ال خوندیحعام و کتابم نم

 . نشد که نشد ینشده باشه و گره کور رو باز کنه ول

اومدم خونه که پا درخونه رو باز کردم باسدددکوت  بیو غر بیسدددردرد عج هی با

 .شدم ریخونه غافلگ نیسنگ

 د؟یعتی... ن یمامان .... هعت-

 .جوام نداد و سکوت سخت حکم به ن ودن خورد یعک

عته شمم به  یرو رو فمیک خ شتم که چ س هیاپن گذا خورد. جلد  یکارت عرو

شکلش  لیکادر معتط یبرجعته رو ینقره ا یداشت و دو حلقه  یرنگ یریش

 .کارت رو برداشتم و باز کردم ی. باکنجکاودیدرخشیم

 عشت نندهیبه نام آفر "  

 " .الهه و آرش                           

شد. دوباره  چشام ست د هیپار  ! الهه و آرش ؟! دم؟یپلک زدم و دقت کردم . در

کردم ... نه ... الهه بود.  کیبه چشددام نزد شددتریکارت رو ب نانیاطم یبرا یحت

 ی. نفعم ح س شد. عرق سردندیزمان هم پوقف کرد پا حال مرا ب  یانگار حت

سکوت کرد میها قهیشق یرو سکوت کردم و  عت. اونقدر  ش  نیکه اخرش ا من

 . شد

نشد.  یول دادمیسرنخ به مادر م هیزودپر  دیکه با یاز من بود. من یکوپاه دیشا

شو هم نم یچون حت شه.  یزود نیبه ا دیکه آقاحم کردمیفکر بخواد داماد دار ب
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با همه  دیکه آقاحم شدینمباورم  یحرفا بود.  حت نیاما آرش انگار زرنگ پر از ا

ازدواج نوه هاش  یکه پدرش برا یبعد از شدددرط شیریو سدددخت گ ینیب زیپ

ض شته بود، را ستگار یگذا شه که به خوا صال ک یب  یآرش جوام مث ت بده! ا

 !کس خ ردار نشد؟ چیقرار عقد گذاشتند ، که ه یشد ؟  ک یخواستگار

عوض کردن ل اسددام رو هم  یحوصددله  گهی. ددیبه مرز انفجار رسدد سددردردم

شتم. همونجور عتم رو یندا ش شت که در  یا قهیچند دق دونمیم ل. نم ین گذ

 .دیباز شد. مادر بود و با چند ساک بزرگ خر

 ؟یاومد ی... اِ ... پو ک یخدا ... مردم از خعتگ یوا-

  . سالم-

 ؟یدیسالم ... پازه رس-

 :هم پشت سر مادر وارد خونه شد یپکون دادم که هعت یسر

 .به به سالم داداش گلم-

 .سالم-

 :دمیرو روشن کرد که پرس یکتر ریراست رفت سمت اشپزخونه. ز هی مادر

 اومده؟ یکارت عقد ک نیا-

 .روزید-

 د؟یپس چرا به من نگفت-
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 :به سمت من دیچرخ مادر

عته ا یو گفت یشب اومد10ساعت  شبیباپو حرفم زد؟ د شهیمگه م- ،  یخ

 ...یدیشام نخورده خواب

عتگ مادر شدت خ عت ،ی، از  سمت اپاقش رفت که نگاهم باه  یلنگ لنگان به 

پر از  یبا اون چشا دونعتیبود که راز قل م رو م یپنها کع یکرد. هعت یپالق

  :دیغمش نگاهم کرد و پرس

  ؟یایحاال م-

پردرد، سرم رو برگردوندم سمت پنجره. هوا  ینگاهش کردم و همراه بانفع فقط

  .دیوزیم یخنک میشده بود و نع کیپار

 :جلو اومد و آروم زمزمه کرد یهعت

 یبه خداحتما قعددمت ن وده حعددام... اصددال الهه با پو چپه... پو هم اگه حرف-

  .کرد یق ول نم ،یزدیم

 .هم به سکوت اکتفا کرد و پنهام گذاشت یکه هعت دمیآه کش فقط

و مهره هاش  چیجز قل م که انگار از همون شددب ، پ دیفهمیکس حالمو نم چیه

 .ختیریرو به سراسر وجودم م یشل شد و با هر پپش درد
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📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 26پارت

 

 

 خواسددتی. بهتر . باز م ومدیمحمود. اما حعددام ن ییبودن . از آقاجون پا دا همه

 :بگه

معجد  هی دونمیشالت رو بکش جلو... زشته... استغفراللّه.... ال اِله اِال اللّه... چه م-

 .ارهیذکر باخودش ب

ض نگاه ش یبع ض یها پر ازخو شک بود و نگاه بع شوق و ا و  نیها مثل نازن یو 

و  نینازن یدگیهم پر از حعادت. خب مگه ازدواج قعمت ن ود؟ خب پرش ینازل

کنار  یفکر چقد ذوق کردم. هعت نیکه از ا ی. واگهیقعمتشون بود دهم  ینازل

صال حواسش  دیساب یسر من و آرش م ی، قند رو عتادهیسرم ا یمادر باال و ا

که چه عرض  دهی. خر دهیخودش خر یرو برا رضددداینگاه عل ین ود که چطور

شما صال چ سند زده. ا ضایعل یکنم ،  عت ر ع یانگار جز ه . از دید یرو نم یک
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خنده ام گرفته بود که آرش سرخم  ،یصورت هعت یرو رضاینگاه قفل شده عل

 .کرد کنار گوشم

 ؟یخندیم یبه چ-

 .یچیه-

 .وونهید به زنم بگن د ینخند که من خوشم نم یچیبه ه یپس الک-

مدل  یاخم با اون  نه دلم رو برد.  گاش کردم. چقدر دل را چپ ن چپ  کردم و 

خودش  یل خند قشنگ ل اش. اما اخمم سرجا و راشیسشوار موهاش و نگاه گ

 :موند که با ل خند گفت

 .یعقد نشعت یسفره  یکه کنار من، پا عابنیکه په دلت قند م دونمیمن م _

 !آرش ییپررو یلیخ-

 :و گفت دیگفتم که خند ضیباغ

سه بعد از عقد... اون  ییپررو _ شه وا ست که بعدا در موردش  گهیبحث د هیبا ا

 .میزنیحرف م

 :بعتم و خجالت زده، سرخ شدم یفور چشامو

 ..ایح یب-

صدا دیخند بازم شد. همون خط ه  یکه  ق ل  دونمیمعروف که نم یعاقد بلند 

عاقد پنها  یجمع ، کم شدددد و صددددا یاهویچند نفر خونده بود. ه یاز ما برا
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هزار پا  ریجمع بود و فکرم درگ یمن پو یحاکم مجلس. اما گوش ها یصددددا

ش خت م ایسئوال. آ شتم  شتریمن ب شدم؟یبا آرش خو ست دا ا یآرش رو دو

 ....گم؟یشمالش بله رو م یالیآرش منو؟ نکنه عمو فکر کنه واسه  و

سئوالم رو نگرفته بودم ، که  هنوز سر ، زد رو یکیجوام  شت  شونه ام.  یاز پ

 .بود یهعت

 ! بار سومه ها نیالهه حواست هعت؟ ا-

 .باشه باشه-

 نیبه اخر دیعاقد رسدد ی. وقتیخال یشددد و سددرم از هر فکر زیگوشددام پ گهید

 یکه از اضددطرام کم ییبا صدددا یهمراه نفس بلند «لمیوک» ،یپکرار یجمله 

 :گفتم دیلرزیم

 ...آقاجونم ، پدر و مادرم.... بله یبا اجازه -

ست. نُقل م یصدا ست مادر به هوا رفت و گل رگ ها ونیهلهله برخا  یرو ید

بله  دیهم هعت که با یداماد هیشد. انگار نه انگار  نیدست زن عمو ، پخش زم

 .سرسفره عقد بود یکه داماد مهم ن ود، همون بله  ییرو بگه. انگار پنها جا

 :عقد پموم شد، آقاجون جلو اومد و بلند و رسا گفت یخط ه  یوقت

شروط من م دی...چون حمدیهمه پون گوش کن- شرط و  ستیبخاطر  آرش  خوا

شتم ول شرطم گذ  نیمن حت ا یالیفرق داره....و گهیحاال د یرو رد کنه، من از 

 .عقد، م ارکشون باشه یدو نفره....پس به عنوان کادو
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📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 27 پارت

 

 

 :پدر بلند شد ینفر صدا نیاول

 !!آقاجون-

راحت  التیخ گهیدو پا عقد کردند ، د نیا گهیآقاجون.... االن که د یآقاجون ب-

رو که  یزیچ خوادینذاشددته . دلم م شیباشدده که واسدده شددرط من آرش پاپ

 .حقشون بوده ، به نامشون بزنم

که ق ل از عقد هم  ییبود. اونا یدنیها د افهیپعجب همه بلند شد. حاال ق یصدا

شدت حعود کردندیحعادت م شتند از   ییشدند و اون ها یخفه م ی، حاال دا

 .گفتندیم کی، ذوق زده به من و آرش پ ر ختنیر یهم که اشک شوق م

 .بود که به حعادت اکتفا نکرد و به زبون آورد یکع نیاول سیعمو فرنگ زن
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 .م ارکت باشه الهه جون-

 ؟یچ-

آقاجون سر سفره  یالینگه واسه و یپامثال کع  یکرد یآقاجون....زرنگ یالیو-

 .، حت پو و آرش ن ود قتایحق الیاون و ی....هوشمندانه بود ولیعقد نشعت ی

ست از  فقط شه و د شماش بلکه خجالت بک برداره  ییمزخرف گوزل زدم به چ

 .رو که رو ن ود، از سنگ پا هم گذشته بود ،یول

 میدینقشه کش ینطوریمن و آرش ا کردنیپصور م هینداشتم که بق یخوب حس

خب حس  ی. ولمیآقاجون رو صدداحب بشدد یالیکه با انکار من و اصددرار آرش، و

 یپفکر نقش نیا یمنو آرش پو یعنیبه من نداشت.  یاست و ربط هیمال بق هیبق

شت عمیندا عوده ، با ی. باالخره هرک شو ب یجور هی دیح که  نهیچمقدمات فکر

  .گهیبتونه حعادت کنه د

 .میکه پدر رزو کرده بود ، رفت یاز عقد، همه سمت رستوران بعد

مهمون ها، دورپا دورمون.  یو مابق یدونفره و پک زیم کیو آرش پشدددت  من

 :مقدمه گفتم یو ب زیم یدسته گلم رو گذاشتم رو

  .آقاجونو صاحب شدم یالیو یمن با زرنگ گفتیزد! م یا هیزن عمو بد کنا-

 :زد و جوام داد یشخندین آرش

 .خب راست گفته-
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 !!آرش-

 :صورپش قفل شد. سرشو جلو اورد و گفت یبا پعجب پو چشام

که ه یالیو- قاجون  ماشددد یالی، و چیآ مت  هیمنو،  نهیپدر منو،  نا به  نه  خو

 . بخاطر پو دمیحرف از پدر و مادرم شن یخورده..... منم کل

 :کردم اخم

 .رفتندیخود آقاجون، شروط پدر منو پذ یپدر و مادرت جلو ی...ولدایب خش-

 :گفت کردیم یسرخ دسته گلم باز یکه با گل رگ ها یدر حال آرش

....پازه اونم یریازمون بگ هیمهر نقدریکه قراره ا کردندیفکر نم یاونکه بله....ول-

 ...نقد

  !ه؟یمنظورت چ-

و مثل پول نقد  یقانونا پو مالکش هعدددت شدددهیکه به نامت م یخب هرچ_

 .مطال ه شده است عت،یعندالمطال ه ن گهی....دمونهیم
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 :از حرف آرش دلخور شدم که با اخم گفتم اونقدر

 .واقعا ازپو انتظار نداشتم-

 :دیخند

 .است انیاست چه حاجت به ب انیکه ع یزیحاال ناراحت نشو ...چ-

 :گفتم باحرص

.... پخمه  مهیحال یگفتم که بدون ؟یبود که بگ انیآره واقعا ! چه حاجت به ب-

ست ا یچکار کردم ول دمی...فهم عتمین شتم که وا ستت دا  هیما نقدهیاونقدر دو

  .بزارم

 !یبزن شویکنا ینجوریکه ا یا هیما-

 :شد یجور هی کدفعهی نگاش

....عمو فکر کرده ادیکه حالت جا ب گمیبهت م یزیچ هیپموش کن الهه وگرنه -

شت کوه اومدمنو پدر و مادرم از  سه چمیپ شد پس وا صرف   ی... آقاجون که من

 !به برادرشم شک داشت؟ یعنی! ؟ینی! واسه چه پضمد؟یبر هیمهر نقدهیا
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صله  یان سرم شتم.  یدرد گرفت. حو سفره  ندا سر  کش اومدن اون بحث  رو 

ام رو  هیمهر ی هیکردم که بعد از عقد کنا یدرصدددد هم فکرشدددو نم کی یحت

 !از عقدمون نگدشته بود شتریساعت ب کیکه  یوقتبشنوم. اونم درست 

 کینشعت و  زیم یظرف ساالد من و آرش رو یوقت شام سکوت کردم.وقت پا

حرف داشت ، مج ور شدم سکوپم رو  یبزرگ جوجه ک ام که خودش کل سید

 .بشکنم

 .ارهیبگو بشقابم ب-

 ؟یچ یبشقام برا-

 م؟یبخور سید یپو -

 :دیخند

 .خورنیغذا م سید هی یداماد پو...عروس و وونهید_

پر شددددم.  یرفع کدورت عصددد  یبود ، برا یحرفش که اج ار نیا دنیشدددن از

 :ساالد و گفتم یچنگالم رو باحرص زدم پو

 .رمیاصال من س-

 :سمت خودش و از خدا خواسته گفت دیغذا رو کش سید آرش

 .پس خوش به حاله من -
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. با چند پا خرهیکم ناز کنم، نازم رو م هیشددروع کرد. اولش فکر کردم که اگه  و

 کنهیرو پموم م سیداره د یراست یآرش راست دمید  یپر کاهو شروع کردم  ول

 ! عتین داریاصال خر یعنی. عتین دنی، اهل ناز خر دارمینه انگار خر دمیفهم

 :گفتم یبرداشتم و با دلخور سیجوجه ک ام از د یبا چنگالم پکه ا یفور 

 .دیبش رینوش جان....خوم شد من نخوردم الاقل شما س-

 :و گفت دیخند

 یخال یجور هی دیرو با یکه به زور ازم گرفت یا هیاونهمه مهر یباالخره پالف_

 .گهیکنم د

 :شتریب میاومد !؟ اخمم محکم شد و دلخور شیپ هیباز حرف مهر چرا

 ! به خدا ییپررو یلیآرش !! خ_
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 یکلمه هم با آرش حرف نزدم. اونم درسدددت روز عقدمون!! ول کی یحت گهید

رو ازش نداشتم. موقع برگشت از رستوران،  ییحرفا نیهمچ دنیواقعا پوقع شن

حاال  کردیها بزنم. حتما فکر م ابونیخ یپو یپدر اجازه داد پا همراه آرش دور

. سدددوار میندخ یو م میشدددنو یو گل م میگ یو مجنون گل م یلیما ، مثل ل

دسته  هیبق یهم که شده. با ل خند برا یظاهر ساز یآرش که شدم برا نیماش

و  سیمخصددوصددا زن عمو فرنگ هینگاه بق یخواسددتم پو یگلمو پکون دادم. نم

شه. وقت شکار ب ش یدختراش، قهر منو آرش آ شم مهمون ها  یاز جلو نیما چ

 :زد هیکنا ییدور شد. آرش باز با پررو

 .ینیپشت فرمون بنش یایبزنم بغل ب-

 .عتمیبلد ن ی... من رانندگرینخ-

 :بلند شد زشیخنده طعنه آم یصدا

 ؟یخواستیم نیماش ی!! پس واسه چ یراست-

 :کنترل کردن اعصابم چشامو بعتم که ادامه داد یبرا یا لحظه

سیم دیبه هر حال با- ش دمیپر ش نیآخه ما شه....ما شما ب شما،  نیقراره به نام 

 .شما یالیخونه شما، و

 :گفتم باحرص
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که قراره به نامم کنه  یعمو و خونه ا یالیمال خودت...و نیالزم نکرده...ماشددد-

 .بعه

فرمون گذاشددت و باز  یدسددتش رو رو کینگاش کردم که  ی. عصدد دیخند باز

 :از گونه ام گرفت یشگونین گشیدست د

رو به نام  یروزه همه چ هی ی....خوم پونعدددتینکن خانوم ییمظلوم نما یلیخ-

منو ، پدر  یها هیکنا دنیمرت منتظر شنپا آخر ع دی...حاال پس ، بایخودت کن

  .یو مادرم باش

 :دمیکش ادیفر یعص 

چرا  فهممیشددرطه من ن ود، شددرطه پدرم بود...حاال نم نایپمومش کن آرش...ا_

 .یزنیاش رو به من م هیکنا

 :شدم ریآرش غافلگ ادیبا فر کدفعهی

....من واسددده دمیاقاجونو کشددد یالیو یچرا نزنم؟ عمو مدام گفت من نقشددده -

 یخودش بود که نقشدده  قتیپو.....اما در حق یآقاجون اومدم خواسددتگار یالیو

گرفتن  یآقا جون ، هم نقشددده  یالیآقاجون رو داشدددت . هم و یالیگرفتن و

به  ای شدددتندا نانیبود؟! به من اطم یواسددده چ هیمهر نهمهیپدرم.... ا یالیو

 .خونه ما چه خ ر بود یپو یشب بعد از خواستگار یدونیپدرم؟! پو نم

 :پر آورد و گفت نییرو پا شیولوم صدا ن اریو ا دیکش یبلند نفس



 
101 

 

ملک و  نهمهی....که چرا پدر ادادمیهم داشدددتم جوام پس م نیبه آر یمن حت-

 ...امالک به نام پو کرده

 :ادامه دادو  دیکش یآه

س ی چارهیچون پدر ب- شت ...پر شت من خ ر دا س دیمن از ع اگه جوام  دی...پر

شد از امالک خودش بگذره و ا دیرد به من بد ضر  شم ....حا عرده ب  نی، من اف

 !!یمتیبه چه ق یول رهیوصلت صورت بگ
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 :بود نیکه داشتم ا یجواب پنها

 .نداره آرش یبه من ربط نایا-
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 .شدمیم یخنده اش عص  یصدا دنیاز شن گهی. د دیخند باز

نداره ! پس به  یربط یگیم یشددد الیآره ربط  نداره ....سددرکار مالک خونه و و-

ازدواج کنم که پموم خونه ام به نامشدده؟! خب  یربط داره! من قراره با کعدد یک

 .....من عروسم و پو دامادگهیمن و پو عوض شده د یبگو جا

 .سرم رو با دو دستم گرفتم و چشام رو بعتم کالفه،

 ....حرفات نیبس کن آرش، سردرد گرفتم با ا-

 :زد ادیفر محکتر

عقد ازدواج  یبرا عمو تیکنم الهه .... فکراپو بکن ....پا االن به رضدددا یبس نم_

و به  یکه منو دوسدت دار یکنیبه من ثابت م ایاالن نه....  یول میداشدت اجیاحت

 ...ای یپدرم بله نگفت یالیخاطر خونه و و

 :زد خشکم

 ؟یچ ای-

 .میباهام ادامه بد میتونینم ای-

 :دمیخشک شده بودم باز پرس یطور که مثل مجعمه ا همون

 م؟یادامه بد میپون ینم یچ یعنی-

 :راحت و مصمم گفت یلیخ
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کهیا یعنی_ که هم ن  تونمی....پس میاسدددت رو گرفت هیحال پموم مهر نیپو 

 .طالقت بدم

 :دیلرز ل ام

 !آ.... آرش-

 :زدم شیکرد.دوباره با پرس صدا سکوت

 !آرش-

 .یدیهمون که شن-

 یبش داریب یکن یم یسع یکه هرچ ییخوام بودم. از اون دسته خوام ها انگار

با پالق آرزو هام  یشه. انگار پو یکه نم شهیو کابوست پموم بشه، نم یپا نترس

. کنار عشددقم، کنار همعددرم، کنار آرزوهام...اما نه به زدمیداشددتم دسددت و پا م

مشترک. من از اون  یندگز یادامه  یموندن برا یمح ت وعشت ، بلکه به پقال

. مگه دمیترسددیام بخوره مشددناسددنامه  یپو خواسددتیرنگ طالق که م یمهر آب

. ما همون روز ادیاز طالق وسددط ب یچند روز از عقدمون گذشددته بود که حرف

بود که آرش کرد !! الل شدددم .....سددرم اونقد  یدیچه پهد نی. امیعقد کرده بود

 یخودیچقدر ب دمی. نفهمرمیدرد گرفت که حس کردم اگه حرف بزنم، از حال م

پلخ . دسددته  گرویو کام همد میسددکوت، کردو هر دو  میدیها چرخ ابونیپو خ

 .منو به خونه رسوند و رفت یحرف چیه یآخر هم آرش ب
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 کی ،یحعدداب یدعوا کی دنیخاطره از روز اول عقدمون به جا موند. شددن نیا

ممنوعه . اونم درسددت روز اول  یو اسددم یحعدداب دیپهد کیو  تیعم یدلخور

 ! عقدمون . طالق

بودند اما من پوان حرف زدن نداشدددتم.  داریبرگشدددتم خونه، مادر و پدر ب یوقت

 یحوصدددلگ یعقدم رو با ب یرو بهانه کردم و به اپاقم رفتم. ل اس ها یخعدددتگ

 یپخت. خنک یرو دمیو دراز کشددد دمیپاب پوشددد هیم ل و فقط  یانداختم رو

شت داغ یملحفه  ض کردیآپش پنم رو خاموش م یپخت دا  گلولهمثل  یکه بغ

 .گلوم نشعت یاز آپش پو یا
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شدنش،  دو شک  شد و باخ شک  سته گل عقدم خ شت. د روز از عقدمون گذ

قام کرد . انعکاس اون  میشدددب عقدمون رو هم مثل قام عکس برا یخاطره 

اپاق، همون  وارید یدسته گل من افتاده بود و همراه اون رو یپلخ رو یخاطره 

 م،عقد ی. بدپر از خاطره کردیم ییکه دسدددته گلم رو زده بودم، خودنما ییجا

 :دیپرس یمادر بود که مدام م

 آدی. چرا نمرهیگ یازت نم یزنه....چرا سدددراغ یپس چرا آرش بهت زنگ نم "

  " رونیب دیباهم بر

و به مادرم بگم.  ارمین ود که بتونم به زبونم ب یی«رایز»بود. اما  یادیز یچراها

ست ناراحتش کنم . نم یدلم نم ستمیخوا بگم همون روز عقدمون بحثمون  خوا

با چنگ و  دیبا دمیخوم فهم طتنتم،یو ش یبا همه بچگ یشد. سنم کم بود. ول

 .عتمیکه گفتم با یبله ا یدندون پا

عتمیم سه هر حرف ارمیدر ب یبچه باز دین ا دون آرش  "نگم ،   یو هر کار یو وا

غرروم رو هم زدم و  دیق یحت نی. واسددده هم "رو کرد  نکاریآرش ا "،  "گفت 

 :شد دهیشن یبعد از سه چهار بوق، با کمال خونعرد شیبهش زنگ زدم. صدا

 .سالم-

 ؟ی...که چ کیمثال که عل-

 :اوردمیبه روم ن یطرز حرف زدنش دلخور شدم ول از
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..... خب  یپرسیازم م یاحوال هینه  یحال هیو نامزد.....نه  میکه ما عقد دیب خش_

 .یآیم یپو ک پرسهیم ی؟ مامانم ه

 «ارزه؟یم یکنیفکر م یدیحاال که بهش رس»پرسه  یاپفاقا مامان منم مدام م-

 :رمیبگ دهیاش رو ناد هینتونعتم کنا گهید

به من  هیمهر ی هیکنا نقدریچرا ا فهممی.... من نم یادب یب یلیآرش خ- رو ، 

خب از اول ق ول نم یزنیم له رو نم ،یکردی.... حاال دار یگفت یب  یه ی، چرا 

 !؟ یزنیطعنه م

 .یارزشش رو نداشت دمیچون حاال فهم-

 :زد خیرگ هام هم  یکردم خون گرم پو حس

 !!آرش-

  . نداره یبه من ربط یکاریمن کار دارم ..... اگه پو ب-

 میپا باهم بر نجایا ایب میفکر نکنن که ما قهر هیبق نکهیالاقل بخاطر ا وونهید_

 .رونیب

 تونهیاالن عموجان که نم گهی....خب بگو بهشون....دمینه اپفاقا بذار بفهمند قهر-

....درسددت  ادیحرص بخوره پا حالش جا ب کمی دهیکنه ....اپفاقا حاال مزه م یکار

 .میخورد یکه من و پدر و مادرم روز خواستگار یمثل حرص

 :بنفشم بلند غیزمان و مکان ، فراموشم شد و ج کدفعهی
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 .یایب خوادیبه درک...اصال نم-

 :که مادر اومد به اپاقم دینکش قهیدق هیرو که قطع کردم  یگوش

 . آشپزخونه اومد یشده الهه؟ صدات پا پو یچ_

 :گفتم ینتونعتم سکوت کنم و عص  گهید

 .میکرد دایاختالف پ متی...سر ق یچیه-

 :دیمتعجب پرس مادر

 ؟یچ متیق-

 .دیمن گذاشت یکه برا یمتیق-
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 :صورپش موج گرفته بود گفت یکه پو یدر اپاق رو بعت و با پرس مادر

 .یگیم یچ نمیدرست حرف بزن ب -

،  کنهیمن گذاشته، حاال آرش فکر م هیکه پدر واسه مهر یبخاطر شرط و شرط-

 .راه بندازم  یمن خواستم کاس 

 :گفتم یبگه که فور یزیاخم کرد وخواست چ مادر

شما خوم منو فروخت یچیه- صد م یالیو هی،  دینگو مامان ... شت  هی،  یونیلیه

آقاجون  یالیفقط سدده دنگ از و یچیخونه پو پهران به نامم خورده اما آرش ه

سه پول بله گفته؟ من  ی!... االن ک ستیم ینجوریآرش؟ ا ایوا ش ختم  دیخوا خو

 د؟یکن

 :دیپختم و پرس یجلو اومد . نشعت ل ه  مادر

 به پدرت بگم با آرش حرف بزنه؟ یخوایم-

شیچه حرف- سه مهر دی! بگه ب خ ندادم ....واقعا  فیدخترم بهت پخف ی هیکه وا

 .دیکه شما واقعا منو فروخت رسمیم نیکنم به هم یهر طور فکر م

  .میخواستیپو رو م یما خوش خت-

و آرشو  عمو و زن عمو یها هیکنا دی، با دینیمنه ؟! .....خوم ب  یخوش خت نیا_

 .کرد یزندگ شهیم ینجوریبشنوم ... ا

 :و گفت دیکش یآه مادر
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 .رو کرد نکاریا دیترسیپدرت از بس م-

که  ینینترسه .... من خوش خت شدم .....درعوض اونهمه پضم گهیخوبه االن د-

. همه بامن لج کردن، آرش لج شددنومیم هیپدر گذاشددت حاال هر روز هزار پا کنا

 خواست؟یکه پدر برام م یبود همون خوش خت نی.....اآدینم دنمیکرده اصال د

 :گفت یپکون داد و با ناراحت یسر مادر

 .زنمیزنگ بزن بهش. من باهاش حرف م-

 .بدپر بشه نی...که باز لج کنه ....که از ا دیشما دخالت کن گهیخوام د ینه....نم-

 پس ؟ یکن کاریچ یخوایم_

که آروم پر شد باهاش  گهیدو روز د هی ه،یاالن عص  زنم،یخودم باهاش حرف م-

 .زنمیحرف م

ما با اون آپ ا که بتونم آرش رو  عا خودمم مطمئن ن ودم  ندش ، آروم  شیواق پ

مطمئن بودم که اگر پدر و مادر دخالت کنن، ماجرا  نیکنم. اما به هرحال، از ا

 یو پنها کع شدیمنجر م یخانوادگ یدعوا کیبه  دیشا ی. حتشهیبدپر م نیاز ا

 .، من بودم شدیم لیدست فام یو مضحکه  رفتیوسط آبروش م نیکه ا

فل کرده  یبودم برا یفکر کردم. دن ال راه حل یلیخ ندگ یمشدددکالت ق . میز

ستمیم که به آرش ثابت بشه که  یکنم. کار یمشترکمون کار یزندگ یبرا خوا

 .کنم یبا آرش زندگ خوامیچقدر دوستش دارم و م
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هفته  کی.  دیرسیوقت به آخر نم چیرو شروع کرده بود که انگار ه یآرش قهر-

شتیبود که از عقدمون م یا مادر که علت  نحالیاز آرش ن ود . با ا یو خ ر گذ

بار  هیکند . مج ور شدم  یداشت از پدر مخف ی، سع دانعتیرا م یخ ر یب نیا

 . پا بگذارم و به آرش زنگ بزنم ریغرورم رو ز گهید

 به من ؟ یزنیزنگ م یه یالو ...واسه چ-

گفت ! دوبار ....فقط دوبار بهش  یعاشددقانه ا یکرد! و چه جمله  یسددالم عجب

  :آشکار شد میا یدلخور "؟!  یزنیزنگ م یه " گفتیزنگ زدم و او م

 ... سالم کیعل_

 !حاال ؟ یکه سالم ، که چ رمیگ-

 !؟ یهفته ! که چ کی؟! بعداز  یچ که
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 . حرف دارم باهات-

 . با پو ندارم یمن حرف-

ص ان سر شار ع ستم جمع کردم و ف ستمو کف د شتان د ستم  میانگ رو کف د

 : یخال

 . برم سراغ آقاجون ای یآیهم حرف دارم ...م یلیمن دارم ...خ_

 ! یکن یم دیمنو پهد یدار-

 . یآره ...چون مج ورم کرد-

 .که شد شدیم یپهدید فرج نیهم دی... شا دیسکوت کرد.شا یا لحظه

 . دن الت آمیبعدازظهر م 4امروز ساعت -

 . منتظرم-

بغض کردن هم به خودم ندادم  یاجازه  یقطع کرد. حت یبدون خداحافظ یواااا

 کی یپا دی.خودم خواسددتم .خودم عاشددت شدددم ، خودم باورش کردم و حاال با

 .موندمیاسم م کیامضا و 

خودم ، حرفام رو بارها و بارها مرور کردم  الیپو خ یبعد ازظهر ه 4سددداعت  پا

بعدازظهر که شددد حاضددر و آماده  4بذاره .سدداعت  ری،حذف کردم ، که بلکه پاث

 . درم خونه منتظرش شدم یجلو

 : دیدرجوام مادر که پرس یفکر کرده بودم که حت اونقدر
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 ؟ یگردیبر م یک_

 : گفتم

 . برسم جهیهروقت به نت_

ت بود و لنگه  ینگاه همون ، دور مچ دسددت آرش  یبه سدداعت عقدمون که سددِ

 .کرده بود ریبعته بودم ، انداختم . د

؟!نگفت  مونمیآفتام منتظر م ریپابعتون ز یگرما ی! نگفت پو ریپاخ قهیدق 10

سر  یه دیو من با آدیم ریکه د شمام رو به  ستم خودم رو باد بزنم و چ با کف د

 کوچه بدوزم ؟

 . باشه که بامن قرار گذاشت ادشیکه  دونمیم دیصال بع...ا نگفت

شا یدو قدم از جلو یه سر کوچه رفتم و برگشتم . سمت  ده ها بار  دیدر رفتم 

ع نیا ساعت چهارون یرو ط ریم شر میکردم . شونیشد که باالخره آقا پ رو  ف

هنوز اونقدر  یو ناراحت بودم ول یاز دستش دلخور و عص  یلیآوردند.با اونکه خ

با د  راهنیپاون  دنیواسددده د یذوق کنم .حت دنشیدوسدددتش داشدددتم که 

نه  هارخو قدر بهش م یروشدددن طوسددد یچ مدیکه چ عطر  یبرا یحت ای.  و

 یرو که باز کردم ،حت نیپر کرده بود .در ماشدد نویماشدد یالگوسددتش که فضددا

 .نگاهم نکرد

 : من عاشقانه صداش زدم اما

 . رش جانسالم آ_



 
113 

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 34 پارت

 

 

 : نگاه ، جوام داد یلحظه ا یب

 . سالم_

 : جلو و گفتم یصندل یرو نشعتم

 شاب ؟ یکاف ای؟ رستوران  میخب کجا بر_

 : نمیکرد پا گره کور ابروانش رو ب  لیبه سمتم ما یرو کم مرخشین

 . میزنیحرف م نیماش یجا، پو نیجا ... هم چیه_

 ... ... پو یآرش واقعا شورش رو درآورد-
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بود اما  ی. نگاه پندش گرچه عصددد  میرا بگو "پو  " ینگذاشدددت ادامه  یحت

 : نگاهش هم ضعف کردم یزیمن برای همان پند و پ یشد . ول  میباالخره نص

 ... زهیچ هیمن و پو فقط  نیالهه حرف ب نیب _

 !؟ یچ-

 . پفاهم ایطالق  ای-

 ؟ یچ یعنی-

موضوع  یمنظور از پفاهم رو پو ینداشت ول شتریب یمعن کیکه مطمئنا  طالق

 . دمیفهمیمنو آرش نم

 .فوت شد نیماش یخفه  یدر هوا نفعش

 . طالق ای میسرکار به پفاهم برس نِیسنگ ی هیمهر نیسر ا دیبا ای-

 !! ی!! چه پفاهمدیب خش-

 ... الهه ادهیپدرم واست ز یالیو-

ستگار یهنوز خاطره  من  دیشدم ... به من پهمت زد ری. پحق ادمهی یپلخ خوا

مشترک  ی. زندگ شهینم نیبه نام پو شد ... ا یشد ... همه چ یآخرش چ ی... ول

 . ملکه یشاهانه برا یزندگ هی شهی، م

پدرت رو به نام  یالیاالن چکار کنم ؟! سند و یگیم یعنیخوبه ...جال ه واقعا ! -

 پو بزنم ؟
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 : چپش باال رفت یچشمام قفل کرد و کم کم ابرو یپو نگاهش

 . قایدق_

 :از پعجب از هم باز شد که ادامه داد ل انم

؟خب  یمشترک اعتماده ؟ مگه به من اعتماد ندار یزندگ یالزمه  یگیمگه نم-

 . پو ایبه نام من باشه  کنهیم ی... پس چه فرق

 یآرش بهتر از هرکع کردمیبود! پمام مدت فکر م نیاعتماد ا یمن ! معن یخدا

 . کردمیانگار اشت اه فکر م یول شناسهیمنو م

 ؟ ی؟ پو به من اعتماد ندار یپوچ-

چشمانم نشعته بود  یکه هنوز وسط حلقه ها یو قاطع ، با آن نگاه نافذ حیصر

 : گفت

 . نه_

 !! یآرش پو به من اعتماد ندار-

 :جوام داد یو عص  بلند

عه  یینه ... با اون مظلوم نما_ ستگار یجل که به زور  یا هیو اونهمه مهر یخوا

 یمخالفت لفظ هی یبهت اعتماد کنم ... پو حت دی... نه ... چرا با میبه نامت زد

عه  یکوچولو هم پو ستگار یجل دلت  یعنی،  ی. فقط ل خند زد ینکرد یخوا

 . به نامت بشه یکه همه چ خواستیم
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 : دمیغر میدندان ها نیرا نداشت که از ب میدندان ها یپوان فشار همه  فکم

 ! آرش_

 . پنها راهه اعتماد من به پوست نیفکراپو بکن الهه ... ا-

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 35پارت

 

 

صل م اگر شش حا شم . ب شد،یاعتماد فقط از راه بخ ضر بودم که ب خ  یمن حا

 : گفتم یمعطل

 یمن ارزش داره ... نه ، اشت اه کرد یپدرت برا یالیو یباشه ... واقعا فکر کرد_

 . حرفاست نیبرام باالپر از ا مونیعشت پو و زندگ متیآرش ... ق

 : عمال ثابت کنم که ادامه دادم دیکه با گفتیزد .انگار م ی شخندین
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 چکار کنم حاال؟ دیخب با_

به  الشددویپا به قولشددون وفا کنن ... پدرم و آنیهفته پدرم و آقاجون م نیهم-

شو ... م زنهینامت م رو به نام من  الیهفته و نیهم یپو خوامیو آقاجون هم خون

 . یازش دل بکن ی... ال ته اگه بتون یبزن

 :باال رفت میابرو یپا

 تونمی... من م عدددتیمن مهمه ؟ نه .... مهم ن یبرا ایمال دن یواقعا فکر کرد_

 . ارزش قائلم مونیبهت ثابت کنم که چقدر واسه زندگ

 ی.گاه هینزده بودم . اث ات کردن ، کار سدددخت یحرف نیوقت همچ چیه کاش

که نه پنها حقت هعددتند بلکه پناهتم  ییزهای.چ یرو بزن زهایچ یلیخ دیق دیبا

مطمئنا آرش با  یکه حرفت اث ات بشه ول یقعم بخور دیهم با یهعتند . گاه

 .کردیقعم هم ، حرفم رو باور نم

 : و گفت دیخند آرش

شه ثابت کن ... اگه پو همعر من_ به نام  یهمه چ دی، با تیو من مرد زندگ یبا

 . من باشه

 !د؟یرس یوع شد و حاال به همه چعمو شر یالیخوردم . از و جا

 : گفت دیصورپم د یشوک حرفش رو پو یوقت

 !؟ یبهش عمل کن یتونیکه نم یزنیم یآخه چرا حرف_
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 . تونمیم-

 ! واسه من یبگذر یاز همه چ یتونی؟ م یتونیاِ ... واقعا م-

 : کردم دیاونکه حرفش کامال روشن بود اما باز پرد با

 !؟ یچ یعنی_

 یدونیآقاجون بود ، گذشددتم . خودت خوم م یالیروشددنه ... من از حقم که و-

بود و  نیماشدد نیکه به نامم بود هم یزیپنها چ تیاومدم خواسددتگار یکه وقت

حال حاضر شدم از همه  نیآقاجون درصورت عقدمون  . با ا یالینصف و دیشا

؟ همه  یچ پو یبگذرم پا به پو برسددم ... من عشددقم رو بهت ثابت کردم ول یچ

 . دیبه من رس شیها هی! در عوض کنا یرو صاحب شد یچ

 :که ادامه داد کردمیو واج نگاهش م هاج

اونقدر مال  دینه ... شددا ای یبگذر یپو هم ، از همه چ یتونیثابت کن بهم ... م_

 . یتونیکه ، نم زهیواست عز ایدن

 : . فقط لج کردم لیدل یپفکر ، ب یکردم . ب لج

آقاجون و عمو به نامم خورد ،  یالیو یهمین هفته ، وقت کنمیباشددده ثابت م_

 . زنمیعمو به نامم خورد ... همه رو به نامت م یخونه  یوقت

 : ابروانش رو باال انداخت و گفت جفت

 . دونمی... من م یتونینچ ، پو نم-
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 یباز هیلج از ؟! چون مثل  گنیبهش م کند،یلج م یکعددد یچرا وقت دیدونیم

ع یهرچ یباز نی. اما امونهیم عته. ک شک شه ، پهش   یپا حاال با لج از یکه با

س یروزیبه پ ع دهینر ع یبا لج از ی. ک شده، ک شمند و  یبا لج از یموفت ن دان

شده .  عور ن شک یهر کار یپو یلج از یعنیپروف شه باعث  . شهیم عتکه با

که دلم رو  دمیازش شددن ییحرفا ی. اما وقت کردمیبا آرش لج م دیمنم ن ا دیشددا

 .آزرد، نتونعتم

رو به نامم زد. آقاجون هم به پهران اومد و سدده دنگ  الشیهفته عموم و همون

که  یخودش رو به نام من و سه دنگ به نام آرش زد. از همون لحظه ا یالیاز و

سم یمهر آب سناد ر سند خورد ، دلم لرز یبرگه  یپو یرنگ دفتر ا .  دیانتقال 
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کردم  یرو رو کرد. هرکا ریز ودلشوره که انگار طوفان به پا کرده بود . حالم ر هی

شوره  شد. از دفتر خونه که  یلعنت یکه اون دل شد که ن سرم برداره، ن ست از  د

ستش رو پا مچ پو یاومدم ، آرش پوزخند رونیب شلوارش  بیج یزد و دو پا د

دفتر خونه  یپله  نیآخر یکه نگاهش به آسدددمون بود ، رو یفرو کرد و درحال

 :عتادیا

 ....دو دل شدند ایانگار بعض-

 :راه داد و گفت نهیبه س یبلند نفس

حرف نزن و  یپس الک ی...حقته .... مال پوئه .... ول کنمیسرزنشت نم یحت دار-

 .ارزهیم نایاز ا شتریواست ب مونینگو که زندگ

 :نگاهش کردم باحرص

بهت  یوکالت رسم هیدفتر خونه ،  نیهم امیفردا ب یخوایسر حرفم هعتم ....م-

 .بهت ثابت بشه ینجوریا دیشا؟ ...  یاریبدم که پو صاحب اخت

 :آسمون برنداشت یپو دیسف یلحظه نگاهشو از ابرها هی یحت

 ....ثابت کن یبکن دیاز من نپرس که چکار با-

محضددر همراهم بود و شددده بود کابوس  یکه از پو یاونکه هنوز دلشددوره ا با

 :ام اما باز گفتم یداریب

 .دفتر خونه نیص ح هم 9باشه فردا ساعت-
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 :زد پوزخند

 .ادیهرکس ن-

 :کردم دییپأ حرفشو

 .ادیهرکس ن-

 رمیرو بگ نیدر ماش ی رهیو من دن الش . پا خواستم دستگ نیسمت ماش رفت

 :گفت

 کجا؟-

 خونه؟ یرسون یمگه منو نم-

 ..... شما خودت برو ییبرم جا دی.... با رینخ-

 !!آرش-

 :لیدل یشد . ب یعص 

 ؟یفهمی....مخوم وقت ندارم -

دارم که بتونم  یپول به اندازه کاف دینپرسدد یشددد و رفت. حت نیسددوار ماشدد و

همراهم  ی. چون پول کافادهینه. مج ور شدم برگردم خونه اما پ ای رمیبگ نیماش

پنها بذاره  ابونیکه آرش بخواد منو وسددط خ کردمیفکرشددو نم یحت یعنین ود. 

 یانگار آرش پا وقت یول ابونیپا سددر خ رسددونهیالاقل منو م گفتمی.... با خودم م

 . ودیطور بدخلت و بدعنت م نیهم کرد،ینم دایکه به من اعتماد پ
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شه. مثل خر یگاه شلوغ با سرش  مغازه به اون  نی. از ا هیجهز دیخوبه که آدم 

 شددده،یباعث م دیو مدل چونه زدن و انتخام کردن.  خر متیمغازه ، سدددر ق

بازم  تونهیبره که چقدر اپفاقات بد برات افتاده و م ادتی.  یریبگ یفراموشددد

سط درگافتهیب . مادر هم مدام  هیزیجه دیو قهر آرش، افتاده بودم پو خر یری. و

 :کردیسئوال م

 شد؟ یآرش چ-

 :دادمیبهش م یوام پکرارج هیفقط  منم

 بشه؟ یخواستیم یچ-
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به آرش زنگ  گهیبار د هی خواسددتمیپا دو روز بعد. نم رفتیوباز سددئوال مادر م 

ندازه  گهیبزنم. د ما ا یکاف یبه ا له کرده بودم . ا مج ور بودم  ن اریغرورم رو 

 :زدم امکیپ لشیکنم . پس به موبا نیدفتر خونه رو مع خیپار

 .ص ح9دفتر خونه ساعتسه شن ه -

 :زد امکیجمله برام پ هیروز گذشت پا  کی

 .ادیهرکس ن-

شح  یچ گهید یهورمون ها  ای نیآدرنال یپنم به جا یرگ ها یپو دونمینم پر

. سه شن ه اول ص ح ، سر ساعت  دیشده بود که آمپر حرص و لجم به سقف رس

شدم. ع یپیپ نی، با بهتر  یدود نکیکه زده بودم ، دم در دفترخونه ،منتظرش 

زل آفتام  یپوو  کنهیمنو معطل م دونعدددتمیعمدا آوردم چون م ن اریام رو ا

سدددالم و  یبود . با اومدنش ب قهیدق عدددتیاومد . نه و ب ری. با پأخدارهینگهم م

ها کیعل له  باال .  یپ نه رو رفتم  سدددراغ دفتر دار رفتم .  کراسدددتیدفتر خو

 :گذاشتم و گفتم زشیم یام رو رو یشناسنامه و کارت مل

 .وکالت نامه بدم به همعرم هی خواستمیم-

 ریهام رو پر کرد. ز هیر یعطرش بازم پموم فضددا ی. بوعددتادیهم کنارم ا آرش

 .دستش بود یعقدمون پو یبهش نگاه کردم . به دستش . هنوز حلقه  یچشم

 .زنمیداپون ملطفا ص دینیبش-
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صندلی ها یکی سمت ام انداختم و  گهید یپا یپام رو رو کیرفتم.  یخال یاز 

هم قالم کرده بودم.  یپام . نگاهم به انگشددتان دسددتم بود که پو یرو رو فمیک

 :مقدمه گفت یکنارم نشعت و ب

  . رفت کوچولو ادتیهم گرفته! سالم  یاوه.....چه ژست-

شن با سمت آرش برگردوندم به خالف جهت و باز  سرم رو از  که  دمیحالت قهر 

 :گفت

 .....من که مج ورت نکردم یناز نکن الهه ...خودت خواست-

پوسددت دسددتم رو فرا گرفت. پک پک  ب،یعج ییگرما کدفعهیندادم که  یجواب

شده  ریدستش اس ونیانگشتانش فشرد. دستم م یانگشتان دستم رو با فشار قو

 :گوشم رید که سر خم کرد و زبو

بعد از  یخوای! ...میچه پاالر دمی... پاالر د نقدریمن ... بانو .... ناز نکن ا یالهه -

 م؟ینیب  میدن الت بر امیظهر ب

  !جلب شد؟ کدفعهیاعتمادپون -

ست- شو .....خودت خوا  نیهم ی، پو دمتیهفته ند هی....حاال ناز نکن ،  یلوس ن

 .ها  وسمتیم کهویدفتر خونه ، 

 .ام گرفت و باهمون خنده، پموم قهرم آم شد خنده
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📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 38پارت

 

 

وکالت نامه درسددت شددد. آرش باز شددد همون آرش ق ل از  هیبا  زیهمه چ انگار

. با میدید هی. آپلمیدیمراسددم ازدواجمون. پاالر د یکارها یپو میعقد. باهم افتاد

عت شگاهیآرا هی عتم. ل اس عروس پرو کردم. مادر و ه هم با کمک  یقرار داد ب

عمو به نامم کرده بود و  هک یبودند. همون خونه ا هیزیجه دیخر یپو ییزن دا

 .مونیشروع زندگ یمن وکالت دادم به آرش، شد خونه 

ش یچکیمثل پ شوق . همون دو هفته پا  کردیو رو م ریپارو پود قل م رو ز یوح

سم ازدواج نم شد روزهاگذشتیمرا شب ها یابد ی. روزهاش  شب هاش ،   یو 

 !اصحام کهف

روز رو  االتیو با همون خ شددددمیم داریعاشدددقانه از خوام ب یاالپیروز با خ هر

که  هیهر دختر یکه آرزو یبه همون روز .... همون روز دمی، پارس کردمیشب م

سمش بهتر شه. خودش  نیمرا شه. خاطر هاش قام قام روبا سوار  یپک با هم 



 
126 

 

شه و  شه. اما من بازم  رهیاون روز خ یعمر به عکس ها هیب شورهب عقد رو  ی دل

شوره ها یگرفته بودم. همون حال کوفت که انگار  ییسراغم اومده بود. همون دل

هام رو  هیو ر کردمینفس پازه م یقراره بشه. ه یخ ر هیسر راهته و  یبحران هی

پف دارم  دیپمام شده بود و ل اس سف شمیپر از اضطرابم . آرا یغرق در نفس ها

خودم هم غرق در غرور به  یر کرده بودم که حتییبودم. اونقدر پغ دهیرو پوشددد

 .سالن که بماند یخانوم ها هیبق نیشدم. پحع رهیخ نهییچهره ام در آ

شدددد.  ختهیگرانم ، رهم درون ظرف قلب ن یا گهیموقع بود که حس د همون

که اونقدر به او  یی ایز یبا آرش و آمد. با کت و شددلوار مشددک دارید یشددوق برا

او. دسدددته گلم رو  ایپر شدددده ام   ایشدددک کردم که من ز یکه لحظه ا آمدیم

 :کرد ، ل خندش ظاهر شد ممیپقد

 از حاال؟-

 ازحاال؟ یچ

 .ها آرمی..... پاشب طاقت نم گهید یدل ر-

 .باال رفته بود یام گرفت. حاال ذوق و شوقم با اون نگران خنده

ش سوار سمت آپل یشده  یگل کار نیما صدامیرفت هیآرش به  آهنگ بلند  ی. 

 :مضطرم قل م ، بلند شد  یآرش ، همراه با پپش ها نیض ط ماش

 

 .اری یماه ش ام پو ا یشد
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  یخوایم یازجون دل من چ 

 .اریاز  پرسنیجا م هر

 یوا یجونم ا ییپو گمیم 

    .دلدار هیدل دارم  هی اخ

 ...عاشقت انگار شدم

 .یفقط لب پر کن پو

 ...صدبار یروز رمیم یم 

 

 :زدیو لب م دادیرو هم با آهنگ پکون م سرش

 ...دلدار هیدل دارم  هی-

شلوار داماد چقدر ستش با کت و  شمک یاز اون ژ  یکه گه گاه یپو پنش، با چ

 یکنه ، ذوق زده شددده بودم. انگار پمام خوشدد خت یبرام دل ر شددتریپا ب زدیم

عشت، سرم رو باال  نهمهیو من مغرور از ا یو دفع ک ارهیهمون لحظه نازل شد. 

ش سته گلم رو از  در هوا پکون دادم.  وبردم  رونیپنجره ب نییپا شهیگرفتم و د

 نیشددددم. حاال وقت ث ت ا ادهیپ نی. باکمک آرش از ماشدددهیآپل میدیرسددد

بلند عکس در آغوش آرش فرو رفتم  یها کیپ کیبود. در مقابل پ یخوشدد خت
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صدددورپم، لذت بردم.  یآرش رو یشدددده  خیو در پک پک عکس هام، از نگاه م

 :کردیم ییهم در گوشم زمزمه ها یگاه

 یژست قشنگت ...ک نیدختر .... جانم به ا یکرد وونمینکن الهه .... د ینجوریا-

 !!راهو نهمهیا رهیم

ستور خنده ا یوقت یگاه عتانه م یخانم عکاس د آرش  یحرف ها نی، ا دادیم

ستور عکاس. مطمئن بودم که پک پک عکس  شدیبود که باعث خنده ام م نه د

.  یآرش و عکاس حرفه ا داریمن و نگاه خر یها ی. با دل رشهیهامون قشنگ م

 یموند ادی به یو ث ت کرد ...ث ت کردیخاطره ها رو برام ث ت م نیحتما قشنگتر

 ...عمر یهمه  یبرا

 

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 39پارت
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 نیزم یو رو رفتیکف زدن بود و هلهله . نقل و گل بود که به هوا م یصددددا

شوق ر دنمی. مادر با دشدیپخش م شک   یل خند زد. اما هعت ییو زن دا ختیا

 :روم و گفت یجلو زیم نییس د گل جلو اومد و س د رو گذاشت پا هیبا 

 .کرد یاز طرف حعامه. معذرت خواه-

 :کردم و گفتم یاخم

سه چ کنمیمهمونش م یساالد فلفل هیطل ش ..... بهش بگو  یکی-  ومدین ی....وا

 .ومدیآخه؟! عقدمم ن

 :با ذوق گفت کدفعهیپکون داد و  یسر یهعت

  !ییخدا یها ...... سرپر از آرش یکرد رییپغ بیعج یول-

 :زده گفتم ذوق

 .اونکه بعله-

سمت آرش که کنارم رو نگاهم شعته بود و  یسلطنت یم ل دو نفره  یرفت  ن

عتکردیبا زن عمو پچ پچ م شد ه گفت و  کیپ ر ی. پا حرفش با زن عمو پموم 

پاالر، کج کردم کنار گوش  یبلند باندها یمارو پنها گذاشددت. سددرم رو از صدددا

 :آرش و گفتم

 گفت؟یم یزن عمو چ-
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عمو  یخونه  میاونا بعد بر یدم درخونه  میسددر بر هیبعد پاالر  گفتیم یچیه-

 .خونه میبعد بر

 .گهیبکشند ..... رسمه د خوانیچرا؟گوسفند م-

 :افتخار گفتم با

 .بکشند دیچشمه ، با ی....که پو یخوشگل نیآره خب ..... با عروس به ا-

 :سرش رو سمتم چرخوند. با پعجب نگاهم کرد و گفت آرش

 !!داماد ایعروس -

 :باناز گفتم 

  .عروس-

 :دیخند

 .... دارم ها ادیمغرور نشو .... منم کشته مرده ز ادیز-

 :شدم و رگ حعادپم متورم شد یرپیغ

 !؟یک-

سکوت کرد. ز دیخند ش میشب زندگ نی اپریو   دمیکه براش دو هفته انتظار ک

شد. بعد پاالر،  . از عمو و میرفت دیعمو مج یسر خونه  هیمثل برق و باد پموم 

کاسه  هیقرآن رد کردند و پشت سرمون  ریکردم . مارو از ز یزن عمو خداحافظ

ندیآم ر نخت ندکر یروهم برامون قربون یا چارهید ب. گوسدددف به  چیکه ه د
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ض شیقربون کرد  هیگر دنمی. مادر با دمیما زد یسر به خونه  هین ودم. بعد  یرا

 :و به آرش گفت دیمنو بوس یشونیو پدر بغضش رو فرو خورد. بعد پ

 .مراقب دخترم باش آرش جان-

 کیبار دوم با قرآن و  یپکون داد و باز اشک مادر روان شد و باز برا یسر آرش

شد سه آم بدرقه  که از ما را پا آنجا بدرقه کرده بودند  ییهمان ها ن اریو ا میکا

عروس، که همون  نیکردند و پنها من و آرش سددوار بر ماشدد ی، با ما خداحافظ

عروس را گرفته بود، به منزل  نیآرش بود و همان شدددب، لقب ماشددد نیماشددد

 .دانم ی. علت سکوپمان را نممی. در طول راه هر دو ساکت بودمیخودمان رفت

آرش  یص ح . ول یهمان اضطرام و دلشوره  یبودم با چاشن نیغمگ یکم من

 .بود ایمتفکرانه غرق در رو

. دیخانه چرخ دمانیبرق را زد. نگاهم در چ دیآرش کل م،یرا که باز کرد درخانه

 :لب گفتم ریبود که ز  ایبود. اونقدر ز ییو زن دا یهعت ی قهیسل

 .جان یج ران کنم برات هعت-

 .... ن ود پا بشنوه یهعت اما

 

 

 

📝📝📝 
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 ��من یبانو

 40پارت

 

 

شپز خونه پر بود از ظرف و ظروف چ یرو س دهیاپن آ ع یها ینیشده .   یمجل

فردار هم،  یگاز پنج شددعله  یچدن و پفلون. رو یقابلمه ها سی. سددرو لوریسدد

ها هم باز بود و  نتی. در کابتابهیدسدددت قابلمه و ماه کی، باز  یو قور یکتر

شکار. چرخ دمانیچ  ینما شان آ به اپن  هیکسالن زدم که آرش پ یپو یداخل

  :آشپزخانه نگاهم کرد و گفت

  !دن؟یبرات چ یچه خونه ا یدیخودت ند_

  .دهیزحمت کش یلیدرد نکنه ... خ یهعتنه... دست _

 .باهات حرف بزنم الهه خوامیم_

  :و گفتم ییرایپذ یپو یم ل راحت ینشعتم رو 

  .شنومیبزن ...  م_

م ل نشدددعدددت. حالت متفکرانه اش دلم را  یدورپر از من رو یاومد و کم جلو

  :که گفت لرزوندیم



 
133 

 

  ... شده ... که شنهادیبه من  پ یکار هی...  هی_

 ؟یچه کار_

  .دیصورپم چرخ یپو تیباال  اومد و نگاهش با آن پِم جد  سرش

 .میاز هم دور باش یچند ماه دیبا_

  .آمیچرا ؟! خب منم باهات م_

  .عتین رانیشه آخه ... کارش ا ینم_

  :شدم شوکه

  !یگیاالن به من م نویآرش!! ا_

  .نه ای یکنیمن ص ر م یفقط بهم بگو واسه _

  .همعرم ص ر م کنم یخب معلومه که واسه  _

زد و کف دسدددتش رو سدددمتم  دراز کرد .  پنجه ام رو کف دسدددتش  یل خند

 :داد و گفت هی. سرم رو به شونه اش پکدیگذاشتم که مرا سمت خودش کش

  ... ... وگرنه رمیم یمونیاگه ص ور م _

 ؟یوگرنه چ _

سر او از کن سرم سمتم چرخسمت نگاهش باال اومد و  شانه اش به  . حلقه دیار 

  :که گفت زدیصورپم دور م  ینگاهش پو یها
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 ؟یام کن وونهید یخوایخماره؟... چرا امشب م نقدریچرا چشمات امشب ا_

  ... مونهیپو زده به سرت !! خب امشب شب شروع زنگ_

... میگرفتیزود مراسددم نم نقدرین ود... کاش ا مونیکاش امشددب شددروع زندگ_

  .شدیجور نم یحاال همه چکاش 

  :ن ود. دلشوره ام اوج گرفت لیدل یام ، ب ینگران

 ؟یمونی! چرا کاش؟! پش؟یگیم یآرش چ_

  ... االن وقتش ن ود ینه ... اصال ول _

 ن ود؟ یوقت چ_

  :صورپم پخش شد یپو نفعش

شب  هیبود ...    یشب عاد هیهمه ،  یامشب مثل شب عروس خواستیدلم م _

  . زیخاطره انگ

  !عت؟یمگه ن _

  :به سر انگشتان دستش دادم و گفتم یکه فشار دیکش یآه

  .... چون کنار پوام مهیشب زندگ نیامشب بهتر_

با دامن پف دارم زدم  یاز آغوشش جدا شدم و مقابلش  قد علم کردم. چرخ بعد

  :کردم یدل ر صشینگاه حر یو روبه رو
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 !؟عتین زیشب خاطره انگ هیهنوزم _

  :پهن شد ل خندش

  .یشیم مونینکن الهه ... پش یبا دل من باز ینجوریا_

 :دمیخند

  .شمینم_

  .یشیم مونی... پشیشیم_

  :دمیهم خند باز

  . شَم ی.... نِ م شمینم_

  :و با حرص گفت دیبرداشت و من  فرار کردم. دن الم دو زیسمتم خ به

 .یخودت خواست _

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو
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 حعام 41پارت

 

 

  :نشعته بودم که مادر با اخم نگاهم کرد ونیپلوز یجلو

  !؟ینشعت نجایپس ا یواسه چ یکار دار یگیپو که م_

ش عتیمادر من ، قرار ن_ سرم درد م یخودک سرم کم کرد،یکنم...  شعتم   ین

  .بهتر  بشه

  :باز با همان اخم جوابم رو داد مادر

 شد؟یم یچ یعروس یومدیحاال م_

  :دمیرو شن یهعت یعص  یصدا

شددد ... االن عروس و داماد  رمونی... دکنهیمامان!! ولش کن ... سددرش درد م_

  .میپاالر ، ما هنوز پو خونه ا رسنیم

  :چادرش رو سر کرد و گفت مادر

  .هعت خچالی یغذا پو_

سه غذاخوردمیم حتما شده بود وا شتهام  باز  شتم که ا صه و بغض دا  . اونقدر غ

!!  

  :راحت مادر گفتم الیواسه خ فقط
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  .باشه_

عت مادر عم پو یرفتند که رو یو ه شدم. نف بود و  نیسنگ نهیس یم ل ولو 

قام خطاط به  گاهم  تاد . همان ب وارید یرو یشدددده  یحالم خرام. ن  تیاف

  .وشته بودمکه در  وصف حالم ن یمشهور

  

 یمن شو یالیکه پو ل ایمجنون شدم ب "

  "  یمن  شو یصحرا یعاشقانه  ریپصو  

 

ضام حک کردم. ه یقام با خط ریز  سم الهه رو به عنوان ام عته ا کس  چیشک

 یامضا دینپرس یکس حت چی. هدیشکعته رو نفهم یراز اون خط ها یجز هعت

  . " الهه "پا بگم ، پا راز سر به مهر قل م رو فاش کنم و بگم  ه؟یات چ یهنر

که  ی. همون وقت ی، دوسددتش داشددتم. از همون دوران بچگ آدیم ادمی  یوقت از

باشم و الهه دوست داشت  یالهه و هعت یها یمن دوست داشتم کنار خاله باز

عر عمو ها شد شیهمراه پ شه . بزرگتر که   کیگل کوچ تیاو رف میپا به پوب با

عر عموها ستیخودم. دلم م ییشد و من پنها ناظر پنها شیپ او را از جمع  خوا

و  انداختیپشدددت گوش م  یول دادمیم یپذکر یبدزدم . گاه شیپعدددر عموها

و   دیدینداشددت . الهه مرا نم دهیفا یول یخی، پوب ی، چشددم غره ا ینگاه یگاه
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روزها حس کردم  . همانچرخهیکه چطور دور آرش م دمیدیدر عوض خوم م

  ! و اسم خودم را نه شنومیکه چقدر اسم آرش را از زبانش م

 یاما نشدددد. شددداگرد  اموزمیرو به او ب  یجور  کردم پا خط و خطاط یا بهانه

شتم که حت شت اب یدا شقانه ا اتیاز پ سم آموزش ، حرف دلم را  یعا که به ا

  .دید ی، حال قل م را نم زدیم

 

 چه بود ثابت کردش اهت پو و من هر  "

 " ست ییفصل مشترک عشت و عقل ، پنها که

 

  که چون دلهره افتاد به جانم عتیچ نیا "

 " همه خوم است اما من نگرانم حال

 

 پام شدن ، عادت کم حوصله هاست یآه ب " 

 " قرار پو ام و در دل پنگم گله هاست یب

 

شتم. و پا اتیاب نیا ی همه ش یرو نو کاغذ ، حرف  به  یشدن قلمش رو دهیک

صددرف  شیکاغذ. حالمو برا یشدددن قلم رو دهیقرچ قرچ کشدد یحرف ، با صدددا



 
139 

 

حال  دینفهم یول دینگاهش د ریدسدددتم را ز فیکردم. نگاهش کرد. لرزش خف

سترس به رگ دستم جار یقل  شد  اتیاب نیا یکرد. همه  یکه خون پر ا قام 

ما به دسدددت خودم رو پاقم ... خرابترم کرد. خرابتر از ا یدلتنگ وارید یا  نکهیا

قب   یچطور دینفهم تام کرد. ل با من ع ثارم    "متحجر  "دلم را ربوده و  را ن

 نیپا ماه دور شد و دور شد ... و راز قل م همچن نیزم یکرد و ازم به قدر فاصله 

 .معکوت ماند و ماند

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 الهه 42پارت 

 

 

شتم که به قول مادر  یشده بود. حالم خوم بود اما کمردرد و دل درد ص ح دا

ص حانه و آن کاچ سمت او بودم. ب یمقو  یمنتظر  شده از  ستاده   بودم  داریفر

صله  صدا یاما حو سر و  شتم اما با  ستن از جام رو ندا که آرش به راه  ییبرخا
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و در  دیکشدد ها کیسددرام یشددوم. چمدان رو رو زیخ میانداخت مج ور شدددم ن

  :گفت دیچ یرو درونش م شیپند پند ل اس ها کهیحال

  .خانوم ریص ح بخ_

  !ی... کجا به سالمتریص ح بخ_

  .گهیمعافرت د_

سنگ یوا_ صله  کنمیغش م ینگو آرش ... من دارم از گر ص حانه نخورم  حو پا 

 شه؟یم یچ یندارم،  پازه ... پاپخت دنیچمدون چ ی

کند  جادیا شیل اس ها دنیدر چ یمکث کند و وقفه ا یلحظه ا یاونکه حت یب

  :گفت

  .رمی... من م ایپو ن_

  :دمیخند

 !... ماه ععل بدون عروسبود  یبا مزه ا یآره شوخ  _

کف دو دسددتش رو دو طرف چمدون گرفت و سددرش رو به سددمتم  یا لحظه

  :چرخوند

شد ... بهت  یبشه ... ول ینطوریا خواستمی... نمعتین ود، ماه ععلم  ن یشوخ_

 یآره ... وگرنه نم ینه.... خودت گفت ای یهمعرم باش یخوا ی... م شبیگفتم د

  .بشه ینجوریذاشتم ا
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  :پخت یشدم کمرم رو صاف کردم و نشعتم رو جیگ

  .فهممی!  منظورپو نم؟یگیم یچ_

  :و گفت دیکش یآه

  .میرستوران زد هی... با دوستام  اونجا یدارم واسه مالز طیمن امروز بل_

.... منم  رانیخارج از ا یکرد دایکار پ هی یگفت ،یگفت شددد میکه د نویخب ا_

  .مونمیگفتم منتظرت م

 رانیدو سال ا ایسال  هی دیطول بکشه ... شا یپا ک عتینمون ... کارم معلوم ن_

  .امین

  :پام پس زدم یرو محکم از رو پتو

  !!سال هیپو؟!  یگیم یدار یآرش چ_

چمدون، نشعتم. سرش رو  ی گهیاومدم و رفتم مقابلش، طرف د نییپخت پا از

که زد، و  ی. حرف دیاز من برگردوند و باز پند پند ل اس هاش رو پو چمدون چ

ام کرد که  یعجله داشدددت اونقدر عصددد  دنشیچ یکه اونقدر برا یچمدون نیا

  :دستش رو محکم گرفتم و پرت کردم اون طرف ونیم شرتیپ

  .حاال آرش نی... همدهیم یکارات چه معن نیبهم بگو ا_

  :و زل زد پو چشمام و گفت دیکش یبلند نفس
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داشددتم ... با وکالت  پو همه رو  ازیپدرم و آقاجون ن یالیمن به پول خونه و و_

دوستام رستوران پا گرفته اما قراره به  ی هیفروش ... فعال با سرما یگذاشتم برا

عابم  ر الیپول فروش و یوقت ،یزود  یپو یسهم شد ، منم ختهیو خونه به ح

  ... رستوران داشته باشم

  :از ل انم خارج یخفه ا یاز شدت پعجب از هم باز شد و صدا ل ام

  !!آ... آرش_

پو،  یبشدده ...ازت ممنونم که با فداکار ینطوریا خواسددتمیمتاسددفم الهه ... نم_

شد ... اگه پدرم حرفم رو گوش کرده بود، کار به ا یِ هیسرما  نجایکار من جور 

  .باز کنم میپو رو هم به زندگ یکه پا دیکشینم

بود و  ریشددد که هنوز با عشددت آرش درگ یا نهیسدد رینفعددم اسدد د،یلرز ل ام

کرده.   ریاو رو به عشت پفع شیباور کند که چقدر ساده بود که نما خواستینم

  :دیدو صورپم یاشکام رو

! من دوسددتت یعوضدد یکرد کاریمن چ یآرش! پو! با زندگ  یکرد کاریپو چ_

 .داشتم

 

 

 

📝📝📝 
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 ��من یبانو

 43 پارت

 

 

چمدون برخاست که  ینکرد. از پا جادیدر آرش  ا یدیپرد چیمن  ه یها ضجه

  :گفتم

 ؟یکرد یمن باز یآرش! ... جوام منو بده ... چرا با زندگ_

  :از من دور شد و جوام داد یقدم

 ی... پو پنها آرزوم ن ود ین ود ول ی... نقش ن ود، باز یعاشدقت بودم ... از بچگ_

دست پدرم ... بارها التماسش  ریخودم باشم نه  ز یالهه ... من آرزو داشتم رو پا

سرما  هیکردم که  صت به من  بده ... بهم  شروع  دیکار جد هیبده ، پا  هیفر رو 

  .باورم نکرد یکنم ول

و با  سر انگشتان دستش ضربه  عتادیا شمیآرا زیبود. کنار م یعص  شیها قدم

 :زد زیم یبه رو یا

  ... پدرم بهم اعتماد نکرد یول_

  :زد نیو همه رو زم زیم یرو شیلوازم آرا  یرو دیدست  کش یادیبا فر همراه
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... پو پنها  یکنی، بهم اعتماد م یکه پو دوسددتم دار دونعددتمیناچار شدددم ... م_

ج ران   تونمینم  ی... ازت ممنونم  ول یکه به من بال پروازم رو داد یبود یکع

  .برم  الهه دیکنم ... با

و  دیبه ل اس خوام سف یبر خاستم. چنگ شد،یاستوار م یکه به سخت ییپاها با

  :گفتم هیام زدم و با  گر یپور

سه رس نیمنو ب _ به شراکت با  دوستات ... منو  دنی... پو بخاطر آرزوهات ... وا

بال پروازت بودم؟! پموم  یگیو حاال م یشددد ت کرد کیهوس  یقربان ... من 

!! عشدددت ی... عاشدددقم بود یگی... حاال م یام رو ... با طرفند ... ازم گرفت هیمهر

حاال که داغ عشددقت ...  ؟ چرا ینزد شددبیحرفارو همون د نی! چرا؟!! چرا انه؟یا

! من االن همعدددرپم یگیم نارویرسدددونده ، ا یبه متاهل  میمجرد یمنو از زندگ

  !!دن ال آرزو هات یو بر یمنو بزار یخوایآرش! م

  :شد یبلندپر سرم خال شهیاز هم ادشیفر

  .مج ورم ؟یفهمیچرا  نم_

صورپم رو خ رد شکام  ، قدم  لرزوندیآرش پنم رو م یکرده بود و داغ حرفا سیا

  :گفت دیلرزیکه  م ییشدم که آروم گرفت و با صدا کیبه قدم بهش نزد

  .یخواستم مج ورت کنم منتظرم بمون_

دسدددتم ن ود اما با همان  یپو ی. با اونکه جوناوردمی!!  طاقت نینامرد نهمهیا

  :به صورپش زدم و گفتم یلیجان، س مهین
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 یول خواستیکه منو نم یکع یکاله ردار؟! پا هی ینقشه؟! پا هی یونم؟! پابم_

آرش ....  کشدددمیامروز ... وگرنه خودمو م نیام رو چرا؟! طالقم بده ... هم هیمهر

به  الشدددوی... آخ ... خدا ... آقاجون ... ومونمیپو نم یها یکثافت کار یمن ... پا

به  ی!! حتیآرش!! پو چقدر نامرد ی!! واهقراره آواره بش دونعتیناممون کرد!! نم

  !؟یفکر آقاجونم ن ود

اش کرده بود  یهم فشدددرد . کدوم  حرفم اونقدر عصددد  یهاش رو رو دندون

  :که گفت دانمینم

شه ... من  نم_ ستمیبا شم که روز پاپخت نقدریا گهید خوا طالقت بدم  ینامرد با

شو ... ز یخوایم نویانگار خودت ا یول ضر شه ...حا  یوقت ندارم ... طالق ادی... با

  .عتین ی، پس طالقت کار سخت یهم ندار یا هی... پو که مهر یپوافق

سم پو کیشب هوس. با  کی ی. قل م ، پنم . زخمدیلرز ل ام سنامه، روز  یا شنا

 دیبه فکرم هم نرس یشناسنامه ام رو شکافت. حت ی نهیمهر طالق س ،یپاپخت

بدپر وقتارهیسدددرم  ب  ییبال نیچنکه آرش هم بود که از دفتر خونه  ی. از او 

.دوستان آرش دوره اش کردند و در کمال وقاحت، میاومد رونیازدواج و طالق ب

 .دندیمقابل چشمانم بلند بلند خند

 

 

 

📝📝📝 
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 ��من یبانو

 44پارت

 

 

شون شت ر یا شهیمثل پ صدا شت آرش رو از اعماقِ قل م  ی شهیبود که دا ع

 .دیکشیم رونیب

صال پو االن زوده ازدواج کن ادهیکه ز یزیبابا .... چ یخوم کرد-  ای.... ب یزن ....ا

 .میبر

 :گوشم باز زنده شد یمحضر دار پو یصدا

شکا نیاز ا یخوا یم ؟یخوایطالق م یدخترم مطمئن- اگه  دیشا ؟یکن تیآقا 

 !!، طالق هیمهر یماهه عقد ، ب هیکار به دادگاه بکشه بهتر باشه؟ اخه 

 یبرگه  یمنو رو یکه امضدددا یداشدددتم بدهم جز گرفتن خودکار یجواب چه

دوستانش  نیمن سوار ماش ی. آرش در مقابل چشماکردی، ث ت م یطالق پوافق

سنامه  هیشد و رفت.  من با  ضر ا یشنا و  عتادمیمهر طالق خورده، کنار مح

او  نیشما یرفت. وقت شیو سوار بر اسب ارزو ها دیفقط نگاهش کردم و او خند

 یرو رو یپوسدددت ینیشددددم. حس کردم پنها سدددنگ یاز کنارم رد شدددد ، خال

 یقل  ی. حتعتین یگوشت چیمنافذش ه ریکنم که ز یپحمل م میاستخوان ها
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سددازد. چشددمم  یراه جار یجان دهد که زندگ که بزند ، که بتپد. که عددتین

 صدددورتو  نمیغمگ ی افهیکه به من با آن ق ییآدم ها نیبود و نگاهم ب سیخ

شک سنامه  یا شنا ست و پاها یو  . با دیچرخی، م کردندیلرزان،  نگاه م یدر د

 :شدیم دهیپدر ، کش یسمت خانه  می. بلند بلند و قدمها زدمیخودم حرف م

ستی.....آرش رفت .....آرش منو نممامان - ستیام رو م هی.....مهر خوا .....پول  خوا

 ی...اون منو نم خواسددتی....اون منو نم خواسددتینه همعددر ....پول م خواسددتیم

 :شده بود. چند خانوم دورم رو گرفتند ادیفر میخواست. صدا

 شده؟ یکرده؟ .....دخترم چ تتیاذ یکع زمیشده عز یچ-

 :زدمیم ادیمن هنوز فر و

 ؟یکرد یباز می....چرا؟ چرا با زندگ یکاله ردار .... نامرد ....عوض-

 ... زنگ بزنه صد و ده یکی-

ما من حاال فهم بازوم سدددرم اومده. پمام  ییبودم چه بال دهیرو گرفته بودند ا

که  یزن یمرپ ه برگشدددت. بازوم رو محکم از چنگ پنچه ها کیرفته ام  یانرژ

 :دمیکش رونیه داشت بود، بمرا نگ

 .رمیبم خوامی....م رمیبم خوامیولم کن ...م-

 دیفهمیکس نم چیآن ....ه یها و شلوغ نیشد. سرعت ماش ابانیجلب خ نگاهم

ش سرعت دو یکه چرا خودک صداابانیسمت خ دمیکردم. به   یزنان ادهایفر ی. 

 :که دوره ام کرده بودند، بلند شد
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 .خودشو بکشه خوادی.....نه ....م یوا-

ع شود ول یک ضرم پوقف اول یدن الم آمد پا مانع  شد. با ش نین و برخورد  نیما

شددددم. حاال همه دوره ام را گرفتند پا نظاره  نیکاپوت گرمش، نقش زم یرو

ع یکنند چهره  شت . کاش آرش م یک  دیدی....کاش م دیدیرا که خودش را ک

 .کشاندینم ونام .... مرا به جن یبه سرم آورد. عشت دوران کودک ییکه چه بال

 ... زنگ بزنه اوژانس یکی-

 داره؟ ،یزی، چ یشماره پماس فشیک یپو نیخانم نگاه نکن ب -

 .اوژانس دی.....زنگ بزن آدیداره از سرش خون م-

ته را بشورد و ب رد. که همه خاطرات شب گذش ی. خوابخواستیخوام م چشام

شددب  هیکه  ی... و هوسدد می، اعتمادم ، عشددقم ، آبرو میها یدل ر م،یخنده ها

 .اوردیدوام ن شتریب

 

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو
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 حعام 45 پارت

 

 

  :باز کل خونه رو به هوا برد یهعت یصدا

  شدددشیپ یشدددد به قرآن ... الهه گفت اول پاپخت  ریمامان ... پورو خدا ... د_

  .نمیبش

  .خب حاال ... اومدم_

  :مچ دستش انداخت که گفتم یرو رو فشیک مادر

  .نره ادپونیپاکت منو _

  :بهم رفت که علتش نامعلوم بود  یغره ا چشم

  !ه؟یچ گهی، پاکتت د یومدین یعروس_

  :اعتراض کرد یبلند یبا صدا  پدر

  .گهیبرو د ریشده ، پاکت رو بگ رپونید یگیزن؟! مگه نم یچکار دارپو _

  :باز اخم کرد مادر

... ی... هعددت زننیفقط غر م ونیپلوز یهمند ... لم دادن جلو نیپدر و پعددر ع_

 ؟یاحیر یآقا یخونه  ایعمت بود  یکجا بود؟ خونه  یپاپخت

  :مردد شد یهعت
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شه ...   نایاول قرار بود خونه عمه ا نکهیرفت. آخه نه ا ادمی... یوااا_ رفت  ادمیبا

  .پرسمیاز عمه م زنمی... بزار االن زنگ م

 شی. دواکردیخشددک شددد . هنوز قل م درد م ونیپلوز یهم باز به صددفحه  نگاه

 :دمیرو شن یهعت یکه صدا دمیرفت، درمانش رفت.  آه کش

  !؟یکنیم هیعمه!! ... چرا گرسالم ... سالم عمه جون ... _

  :یبرگشت سمت هعت سرم

! خدا نکنه هیچه حرف نی... نه ... نه ا مارستانی! ... کدوم ب؟یخاک به سرم ... کِ_

  .... باشه باشه

  :رو گذاشت و گفت یگوش

  !کرده یمامان !! الهه خودکش_

  :مدیهم ح س شد.از جا پر آمدیم رونیام ب نهینفس که به زور از س همان

  !؟یشده هعت یچ_

  :و بغض کرده بود گفت دیلرزیم یاز شدت نگران کهیدر حال یهعت

  .گفت دخترم از دستم رفت یم کرد،یم هیبه خدا ... فقط عمه گر دونمینم_

  :گفتم یصورپش که بند دلم پاره شد. فور یچنان محکم زد پو مادر

 بودند؟ مارستانیب_
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  .آره ... ما رو ب ر اونجا حعام_

 نیماش چیفقط سوئ دمیپوش یچ عتین ادمی گهی. اصال ددمیحالم رو نفهم گهید

. مادر نگران بود و کردیم هیگر یکردم. هعت یکیرو چنگ زدم و پله ها رو دوپا 

 مارسدددتانی. به بدمیکشدددیو من فقط آه م "ال اله اال ام  "گفت  یپدر مدام م

 شی، قل م ر یزن یناله ها دبلن یکه از صدا میبود مارستانیب اطی. پو حمیدیرس

  :زدیم ادینشعته بود و فر نیشد. عمه بود. کف زم

  .... خداااا دمیدیروزو نم نیو ا مردمی... الهه .... کاش م رهیمادر برات بم یاله_

  :عمه رو گرفتم و محکم پکون دادم ی. بازودمیدو

 شده؟ یعمه ... چ_

  :دیصورپم چرخ یپو عشیخ یچشما نگاه

 .حعام ... حعام ... دخترم ... دخترم_

  :هم دورمون رو گرفتند یو هعت مادر

 شده؟ یجون چ ژهیمن_

عت ست کوب کردیم  هیعمه گر ی، همپا یه صورپش و   یپو دیکه عمه با دو د

  :گفت

  ... خدا یکرده ... واا یمن ، خودکش یکرده ... الهه  یخودکش_
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از برخاسددتم و رو به پدر  کردیجمله رو پکرار م هیاز دسددت عمه که فقط  کالفه

  :گفتم

  .شده یچ مینیبزن ب  لشیزنگ به موبا هیکجاست؟  دیآقا حم_

ستگ زیچ کیفقط  شیعمه و حرف ها یها ونیش  نیپنها راه بود. ب نیا  رمید

ش شوره ا تیواقع نیکرده و ا یشد، آرش رفته، الهه خودک  میبرا یپر ابهام ، دل

 . ریشد وصف ناپذ
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 لیکل فام یاش پو یالهه در روز پاپخت یشدددد. خ ر خودکشددد یجنجال عجب

جمع کرد.  مارسدددتانیب اطیهمان ح یرا پو دیبرادران آقا حم یو همه  دیچیپ

  .دمیشنیکه م ییها هیکنا ی. از حرف ها و قضاوت ها از حتخوردمیحرص م
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 کرده؟ یالهه خودکش یآخه واسه چ_

 کرده که االن گندش باال اومده؟ ییآبرو یب هینکنه  _

 عت؟یاز آرش ن یاصال چرا خ ر_

 زده ،  ولش کرده؟ یکه الهه چه گند دهی، آرش فهم گهید نهیهم_

  :بزنم یادیفر خواستیم دلم

  .دیزنیچرا پشت سر دختر مردم ، حرف م دیخ ر ندار یزیبابا شما که از چ_

پونعددتم واقعا بگم خدارو  ینم گهیرو شددکر که الهه ن ود پا بشددود. گرچه د خدا

شکر که آرش  ؟یبعتر وی یس ینه. شکر که الهه زنده بود و در بخش آ ایشکر 

 ینطوریالهه ا یشددکر که خوشدد خت ل؟یرفته بود و معلوم ن ود چرا و به چه دل

شد؟! دو ع  نیرِ هزارمنابود  صود حیبار بود که پ ستاده  مشاه مق صلوات فر رو 

نداشت.   یعمه پمام یها یقرار یالهه دعا کرده بودم. اما ب یسالمت یبودم و برا

ش شت  سکردیم ونیهنوز دا سر ر و خانومش، مادر و پدر  دیآقا مج دنی. که با 

  .شد شتریآرش، سر و صدا ها ب

 دونعتمی... به قرآن قعم که نم دونعتمیجون به خدا اگه م ژهیمن رمیبم یاله_

  .کنه یکار نیهمچ خوادیم دهیند ریخ نیا

از نگاه آقا  ی. اما حتدیو فقط آه کشدد عددتادیا یهم شددرمنده گوشدده ا دیمج آقا

حرف ها  نیاسددت و با ا یکه چقدر ناراحت و عصدد ان دیفهم شدددیهم م دیحم
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شاد ،ی! روز  پاپختشدیکس باورش نم چیشود. ه یآروم نم بود  یروز جشن و 

  .و عذا  تیشده بود به دور از جون ، مص لیو پ د

ش یبا دل آخرش شم یکه از ناله ها یپر از غم و گو شده بود و چ که  یعمه پر 

قا حم گاه آ ناراحت میبه خونه برگشدددت زد،یپوش موج م دیغم ن مادر بلند و   .

  :گفت

حاال در ط_ پا  خدا  پاپختدمیند یزیچ نیول عمرم همچبه  پا ی!  روز  ... دو 

  !!جوون از هم جدا بشند

  :دیآه کش یهعت

که قصددد کرده  دهیکشدد یچ نیواسددش نگرانم ... ب  یلیواسدده الهه! خ  رمیبم_

  !خودشو بکشه

  :صداشو بلند کرد پدر

پعددر   نیبه ا ی... حس خوب ومدیآرش خوشددم نم نیمن از همون اولشددم از ا_

  !! کرد یزیچه آبرور نی... ب  یعوض ینداشتم ...اِاِاِ ...  پعره 

  :گفتم یعص 

 ی، فقط برا کنهیرو دوا نم یحرفا که درد نیا یبعددده پو رو قرآن ... به جا_

  .دیآرامش الهه و عمه دعا کن

  :پکون داد و گفت یسر یهعت
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 یکرد ! اون که رفته و الهه  شددهی... االن چکار م گهیآره ... حعددام راسددت  م_

...  مارسددتانیپخت ب یمهر خورده افتاده رو یشددناسددنامه  هیهم که با  چارهیب

چه  شدددبی! آخ آخ آخ ... دیداشدددت طفلک یبرات الهه ... چه ذوق رمیبم یاله

کنه  یکار نیچخدا از آرش نگذره... چطور پونعدددت هم یخوشدددحال بود!  وا

 آخه؟

  :نداشت از جا برخاستم  و گفتم یکه انگار پموم یخودیبحث ب نیاز ا کالفه

  .دینکن دارمیخوام ب ی... شام نمکنهیمن رفتم بخوابم ... سرم درد م_

شمام رو م اما عتمیخوام کجا بود. پا چ صورت الهه ظاهر م   . دلم شدینقش 

به الهه حال خرام شدددب ق ل  یجور هیبراش گرفته  بود.  یلیخ من ، حاال 

 .کرده  بود تیسرا
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جهنم بود. پفاوت جهانم و جهنم همان  میبرا گریکه د یباز کردم به جهان چشم

ش شده.  ییبود که رفت و من هنوز باورنکرده بودم که چه بال یآر سرم نازل  بر 

 یشدم که رو یبه سقف اپاق رهیکاش مرده بودم. اما خدا مرگم را امضا نکرد. خ

 .دمید یم الیخ ی ردهپ یدیسف یبودم و خاطراپم رو پو دهیپختش دراز کش

 «.یشیم مونینکن الهه.... پش یبادل من باز ینجوریا-»

ش کاش سم  یم مونیپ شب ازدواجمون . پا الاقل االن ا زن  کیشدم .... همون 

. چقدر خام بودم که معدددت عطر دمیکشددد ینم دکیمطلقه رو با خودم به 

شقمه، زندگ عرمه، ع ست آرش، فک کردم، هم عتم که عطر  ی. نممهیالگو دون

بد قلب ما  تیرو گم کنه. کاش ن شیگند نامرد یرو زده پا بو متشیگرون ق

 ادیشدددد فر یاز کنارمون رد م یداد. اونقدر که هرکعددد یام مگند یبو آدما،

 :زدیم

 " .آقا......خانوم.....قل تو پاک کن " 

 !!..... چطور باورش کردم؟ حرفشو، نگاهشو، عشقشو یوااااا

ها یمغزم نم یپو هنوز که من گول حرف  جد  آرش رو خورده ام. هنوز  یگن

شت پو یدن ال رد شه  هینگاهش بودم بلکه  یاز ع شت  شینامرد یگو را به ع

ع شت ول بیکنم وخودمو باز فر ریپف ستم دا ! یچه فکر خام یبدم که الاقل دو

شت ا شت م شهینامرد م نقدریمگه ع شه ! فرق ع تونهی! مگه ع و  شتناپاک با
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 نیعشدددت مقدسددده، پاکه ..... هم ی. هوس ، گندابه .... ناپاکه ولنهیهوس هم

عته در نگاه و  نیکرد. هم یبود که حالم رو خرابتر مپلخ  تیواقع ش که حس ن

 یاز گوشدده  یبه عشددت نه. اشددک یخورد ول یم دییقلب آرش به هوس، مهر پأ

شق سر خورد و راهش رو از کنار  شمم  شم پ قهیچ سمت گو کرد. و  دایهام به 

ست پو ش یدر عت. همون گو ش شم ن آرش رو به  یها یکه حراف یگودال گو

خورد. از  یمرد و ازدواج بود بهم م یحالم از هرچ گهیرد. دک ریعشدددت پعدددف

! بعد از سه دهیبود. اما چه فا ایو ر ییدو رو یبود. از هرچ یعشت و عاشق یهرچ

شدم. گرچه مادر و پدر او مارستانیروز از ب سپند دود کردند  نقدرمرخص  برام ا

من  یشددده، ول یکه چ اوردندیخودشددون ن یو قربون صدددقه ام رفتند و به رو

شون چه حال یخوم م عتم په په نگاه سپند دود کردند برا یدون من!  یدارن. ا

صدقه  یم یکدوم بدبخت شم بزنه! ....قربون  ست منو چ شون م یخوا  یدختر

مهرخورده  یشددناسددنامه  هیبشدده؟ که چون مطلقه شددده و با  یرفتند که چ

پدر  ییاز دو رو ییرها ین ود برا یراه چیبرگشته خونه، افتخار کعب کرده؟  ه

که چقدر بدبخت شدددم، جز مح وس  ارندیخواسددتند به روم ب یکه نم یو مادر

رو به رو. به همون  واریپختم و زل زدم به د یاپاقم. نشدددعدددتم رو یشددددن پو

ازدواجم با آرش رو  ریزدم بهش پا پصددو یم لز یدوران مجرد یکه پو یوارید

همون  یبدپر شدددد. آرش که رفته بود ول نمیزنده کنه. ماجرا از ا الپمیپخ یپو

ها.  الیفروش خونه و و یبرا رهیبگ لیکه داده بودم باعث شد پا آرش وک یوکالت

قا جون هم آ یحت الها،یخونه و و ی هیپخل یآرش، و نامه برا لیوک یبا کارها

شه. اونم پو یشد. دلم نم دارخ ر  ست آقاجون آواره ب سال که  یخوا اول فصل 
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 ی. درشدت و آبدار و حاال نامه دیرسد یباغش م یپازه، کم کَمَک داشدت انارها

س الیو ی هیپخل ستش ر عقد من و آرش بود  هیکه هد ییالیبود! همون و دهیبد

 .خاطره داشت یآقاجون کل یو برا
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کرد که  یم یمن عذادار ینگاهش، داشددت برا یاپاقم باز شددد. مادر بود پو در

 :گفت

 .خوام باهات حرف بزنم یم-

 یدستامو دور پاهام بعته بودم به مادر نگاه یندادم. همونطور که حلقه  یجواب

 :پخت نشعت یانداختم. جلو اومد و کنارم، ل ه 
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....  جوشهیو سرکه م ری..... دلم مثله س یول عتیحالت خوم ن دونمیالهه .... م-

 .... ش ا ..... خوام ندارم ..... پدرپم حالش بده

چشام ثابت شد که  یبود! نگاه مادر پو یچه پرسش یبرا ینیهمه مقدمه چ نیا

 :مطرن شد یباالخره سئوال اصل

 .... ای دیپو و آرش ...... زن و شوهر شد-

 .باز به سرم هجوم اورد خاطرات

 ... الهه یش یم مونیپش " 

  شم ینم _

 " . سمت اپاق خوام دمیدو و

کنم ..... که کاش  یهمعرم ، عاشقانه دل ر ی، برا دارمیخر یبرا خواستیم دلم

شت آرش پو شدمیمثل برج زهر مار م سنامه ام  یخاطراپم، پو یپا داغ ع شنا

 .خورد ی، مهر طالق نم ینطوریا میآبرو یرو یحت

 :از چشمم فرو افتاد که مادر باز گفت یاشک

سم ول یم_ سخته که بپر سه منم  شا یدونم به خدا وا شوهر  دی.....  اگه زن و 

ش شده با شه کار دین سنامه رو المثن ی، ب شنا .... اونوقته که  میریگ یم یکرد ، 

 .از خاطره ها رو پاک کرد یلیخ شهیم

 .شد ، مادر ماپش برد ریصورپم سراز یدوم اشکم که رو قطره
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 :معتجب مادر و گفتم یزدم به چشما زل

سنامه ام  ینم گهی.... افتاد .... من .... د افتاد،یاپفاق م دیکه ن ا یزیچ- شنا پونم 

سنامه ام روهم پاک کنم، آبرومو  شنا سم آرش پاک کنم .... حاال اگر  رو از لک ا

 چکار کنم؟

 :گفت یسر دادم که مادر با ناور یآه

 .من! الهه! ..... الهه!! ....الهه ینه! ....خدا-

 :زدم ادی. فر نیزم یمقابل چشمانم افتاد رو و

 .... بابا-

 :دیسمت اپاقم دو مهیسراس پدر

 .اریآم قند ب وانیل هی-

آغوش من بود. داغ  یدونعتم چکار کنم. مادر از حال رفته بود و سرش پو ینم

 دمیترسیخاطراپم کم بود ، حال مادرهم بهش اضافه شد . قل ش ناراحت بود و م

لب اسددممو ناله  ری. به هزار زور و زحمت بهوش اومد. مدام زادیسددرش ب ییبال

شک مزد و  یم ستاورد نامرد نمی. اختیر یآروم ا بود. نه پنها مادر و  شآر ید

ها پشت سرِ من  ثیپدرم به عمو و زن عمو هم شرمنده بودند و حرف ها و حد

 یگفتند ، منم دارم نقش باز یها م یو آرش پا ناکجا آباد هم رفته بود. بعضددد

گفتند آرش .  یها م یها معتقد بودند مقصر من بودم و بعض یکنم . و بعض یم

به کنار ..... آمدن  نایا یدونعددتند. همه  یمکم هم آقاجون رو مقصددر  یعده ا
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اون حال و روز  یخواسددت پو یهم به کنار . دلم نم طیاون شددرا یآقاجون پو

گذشت و نه حال من معاعد  یهفته از رفتن آرش م کی. پازه نمیآقاجون رو ب 

 .اومد دنمیخ ر د یبود نه حال پدر و مادرم که آقاجون، ب

شرط یم کاریچ شته بود، ا یکردم؟ بگم بخاطر  سرم اومد ؟  نیکه گذا از  ایبال 

 رفته بود؟ شینوه اش که مرا رها کرده بود و دن ال آرزوها  ینامرد

س میام خودش پمام حرف ها هی. گرعتمیگر فقط سرم رو به   نهیرا زد. آقاجون 

 .عتیاش فشرد و همراه من گر

خواسددتم  یخواسددتم .... من نم یپو رو م یبه خدا الهه جان، من خوشدد خت -

شه .... من نم ینطوریا عتم آرش همچ یب کند. من از کاراش  یم یکار نیدون

 .خ ر نداشتم

 .دیدر خانه پرک یپدر مثل بم  یصدا ناگهان
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نه ... گفتم    ،یمن  چقدر گفتم،  پدر جان از شرطت بگذر گفت د؟یدونعت ینم_

ع سه کن یممکنه ک سو ع ،ی، گفت یرو و  ینوه هام رو م یخودم  بهتر از هر ک

شمارو چطور شما بگو ... آرش  سم ... خب   هیگول زد؟ التماس کرد؟ گر یشنا

 ؟یرو به نامش زد الیگفت که باز سر عقد و یگفت؟ چ یکرد؟ چ

آقاجون جدا کردم که آقاجون به  ی نهی. سددرم رو از سدددیکشدد یآقا جون آه

پا اول نداخت رو کیم ل نزد نیزحمت  م ل.  یدسدددتش رفت و خودش رو ا

  :رو نداشت ینامرد نهمهیدر مقابل ا عتادنیاپاهاش پوان 

به پام افتاد ... التماس کرد ... گفت  عاشت الهه است ... گفت از شرطم بگذرم _

ازم  یق ل از خواسدددتگار یکرد ... زار زد ... حت هیگر یپا به الهه برسددده ... حت

ستگار ست ... موقع خوا شرطم  یخوا هم بهم زنگ زد و باز التماس کرد که از 

  .بگذرم

  :دینازک اعصابم را در یپدر پارها یصدا

سه  دیدخترم رو نابود کرد یشما زندگ_ شب ...  هیآقاجون ... من دخترم رو وا

  !! شوهر یشب فرستادم خونه  هیفقط واسه 

  :سخت که گفتم شیآقاجون قرمز شد و نفس ها صورت

 دیها رو گردن آقاجون ننداز ریپقص یهمه  نقدری... ا دیبعه ... شما هم مقصر_

شما با اون مهر صر د،یدیکه برام بر یا هی...  ... مادر ... بهش بگو آرش چه  دیمق
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که  ؟یزد، طعنه زد، که چ هیبعد از عقدمون به پا کرد . کنا هیسدددر مهر ییبلوا

سه  دیچرا  با شا دی رب هیمن اونهمه مهر یشما وا عخره ام کرد که  من  دی... م

  ...زد که هیبه طمع مال بله گفتم ... اونقدر کنا

 . حرفم یکردم. پدر و مادر هم سکوت کرده بودند و منتظر ادامه   سکوت

  .دمیام رو بخش هیکه پمام مهر _

  :پعجب هرسه بلند شد یصدا

  !الهه_

  :دیپرس یعص  پدر

  !؟یدی... بخش ؟یات چ هیهر! پس میاز آرش طالق گرفت یمگه نگفت_

... پا بهش ثابت کنم واسدده طمع مال و  دمیرو ق ل از ازدواجمون بخشدد هیمهر_

که  یا هی... با اونهمه مهر یشددما باعثش بود نویمنال عمو ، بهش بله نگفتم ... ا

 کردم؟ ی!  چکار میواسه من بعت

  :شد یاپاق خال نیسنگ یفضا یپند پدر پو یها نفس

  !یات رو دار هیکردم الاقل مهر ی... فکر م یلعنت_

  :کنج اپاق و گفتم نشعتم

...  دمیکه به نامم شددد رو به آرش بخشدد ییزایچ یندارم ... همه  یچیمن ه_

گرفته پا همه رو  لیفروش بهش دادم ... اونم وک یبرا یو قانون یوکالت  رسدددم
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 یپا ... خونه اش رو خال میرو ... برگردون هیزیپموم جه دی... با یبفروشدده ... بزود

  .واسه فروش میکن

  :عتیبلند گر مادر

  ... بود سرمون اومد ییچه بال نیخدااا ... ا_

  :دیکش  ادیباز سر  آقاجون فر پدر

 ی... من  زندگ دیکه شددما گذاشددت یشددرط دیدسددتاورد جد نمی... ا دییبفرما_

  ... دخترم رو یدخترم ، آبرو یخوام ... جوون یدخترم رو از شما م

  :زدم ادیفر اریاخت یب

  ... دیبس کن_

  :دیصورپم دو  یپدر ساکت شد که اشک پو یا لحظه

... همه ... من ... بخاطر اعتمادم به آرش ... آقاجون به  میما همه مون مقصدددر_

شرط شما بخاطر مهر یخاطر  شت ...  شن ینیسنگ ی هیکه گذا  دنیکه باعث 

 نایمن ... نابود شده ... ا ی! آرش رفته و زندگ دهیشد ... حاال چه فا هیاونهمه کنا

  .شهیدرست نم ادیبا داد و فر

و من سددمت اپاقم  عددتیسددرش  گذاشددت و آقاجون گر یدسددتش رو رو پدر

 .دمیدو
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و سخت شد که  نیما سنگ یاونقدر جو خونه  یاومده بود که بمونه ول آقاجون

. که چرا رهیرو بگ شیپا جوام سدددئوال ها دیو رفت خونه عمو مج اوردیطاقت ن

شده بودم  یآرش رفت و چرا درحت من نامرد که  نیپازه عروس غمگ کیکرد. 

 .جز زانو غم بغل کردن نداشت یکار چیه

شن دو شد ،یخ ر دنیسه روز بعد با   دیعمو مج یکه آقاجون خونه  میمتوجه 

نمونده بود و  دیعمو مج یخونه  شددتریروز ب کی. انگار دهیشددن ییهم چه حرفا

پارپمان پنجاه متر آقاجون چرا  نکهیپهران. ا یخودش پو یآخرش رفته بود آ

واضدددح بود. هم عمو  یلیخ اورد،یپام ن دیعمو مج یما نموند و خونه  یخونه 

آقاجون من که طاقت  چارهیدونعددتند و ب یهم پدر آقاجون رو مقصددر م دیمج

نوه اش رو نداشت و طاقت  یپعرهاشو نداشت، طاقت نامرد یحرف ها دنیشن
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همون آپارپمان پنجاه  یمنو ..... روز سدددوم ، پک و پنها ، پو یاشدددک ها دنید

دا از خ ر طالق منو و آرش صدد شددتری، سددکته کرد و خ ر مرگ آقاجون ب یمتر

 نیا خواسدددتیکس نم چیکرد. حاال آرش باعث مرگ آقاجون شدددده بود. اما ه

شون م صر مرگ خود عتند. به  یحرفو باور کنه و همه مدام آقاجون رو مق دون

افکار در آشوم ذهن  کریبه پ یروح یضربه  نیهر حال با مرگ آقاجون بزرگتر

 یروز ها یگرفتند. درست پو شخود یالیو یمن وارد شد. ختم آقاجون رو پو

آقاجونم مثل  یب ال،یاون و یاز طرف دادگاه . حال و هوا ی هییآخر مهلت پخل

م ل پک نفره  یدل آشوم من بود. به ظاهر آروم بودم و رو یحال و احوال هوا

شعته بودم. ل ه  یا س نییپا ین صدا اهمیبلوز   یا هیگر یرو پو دستم گرفتم. 

 .دمیشن یوقت نم چیکه کاش ه ییها ثیحرف و حد وپچ پچ بود  ین ود. صدا

 یساله ، پو که پات ل ه 70ن ود بهش بگه، مرد  یکیخودش باعث شد .... اخه -

 !ه؟یازدواج نوه هات چ دنید یگوره ، آرزو 

شدددرط پو، دختر مردم رو بدبخت کرد، خوم  یکه نوه ات از وسدددوسددده  حاال

 خوم شد؟ ،یشد؟حاال که خودت از غصه دق کرد

صدا سیزن عمو فرنگ یسرم رو از حرفا الفهک زن عمو با اونهمه  یبرگردوندم. 

که از دسددت دو دخترش رفته بود،  یاز مال ،یکه فقط حرص بر حعددود لیپحل

 یبزرگ ینیس کدفعهیهم ن ود جز سکوت .  یکرد. اما چاره ا یحالم رو خرام م

خ ر مرگ  یوقت زا ییجلو چشددمام اومد. سددر رو باال اوردم. حعددام بود. دا یچا

آقاجون اومده  یالیمراسم به و یکمک پو یبا خانواده اش برا دیآقاجون رو شن
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گاه ها،  پک و پن غذا م یبود . زن عمو ،  به،  مادر و زن عمو مح و  یبا کمک 

 یاهم رو. نگ یرائیو حعددام پذ شددعددتیو م کردیجمع و جور م یپخت، هعددت

 ی. اما براگنهیبود که فکر کنم غم اهیاونقدر س اهشیس یصورپش افتاد. چشما

اومد.  یبه صدددورپش م ش،یداغ آقاجون هنوز مردد بودم. چقدر اون په ر ایمن 

عادت به زل زدن نداشدددته باشددده، نه. نگاه به من که  نکهیکرد. نه ا ینگاهم نم

نامحرم کمک  نهمهیا نیاومده بود پا ب ینامحرم بودم ، حرام بود. پس واسدده چ

و منطقش مشخص  لیقابل هضم ن ود. گنگ بود. دل برامحعام  دیکنه؟؟ .... عقا

شتم که لحظه ا یچا وانین ود. اونقدر ل س یرو برندا  ینگاهم کرد. باز همون پر

ص ان یکه پو س یشد پو یهاش ظاهر م تیع شعت. پر . از ابهت دمیچشاش ن

 یو نم دمیفهم یکشدددش خاص که نم هیکه داشدددت و  ینگاهش ، از جاذبه ا

ل خند ،  هیاون صورت پر جذبه و نگاه پر ابهت  ی. پوبزارم یدونعتم اسمشو چ

 :کرد جادیپناقض ا

 ؟یدار یبر نم ییچرا چا-

بلند برداشدددتم و  هیپا وانیل کیو  ییچا یها وانیدراز کردم سدددمت ل دسدددت

 :کنار دستم و به رسم پشکر گفتم زیم یگذاشتم رو

 .ممنون-

 :دمیلب جوام شن ریز و

 .نوش جان-
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از مقابلم  ییچا ینیکنم. سدد ریکوپاهش رو پفعدد یهمان پک جمله  نخواسددتم

دور کامل چرخوند .  هیرو  ینیرفت و نگاه منو همراه خودش برد. حعدددام سددد

آشددپز خونه. همون  یبود که برگشددت پو ینیسدد یرو ییچا وانیهنوز چند پا ل

شد ، دا ییچا ینیس س دمید ی رهیحعام باعث  صورت مه اهمیاز بلوز   مونبه 

مهمون ها  دمیم که دبه خودم اومد یها دوخته بشددده. ناخودآگاه بود اما وقت

همون  نیگفتند ا یم دیکنند و آروم در گوش هم نجوا. شدددا یدارند نگاهم م

س شت.طاقت نگاه ها ، پچ پچ  هیا چارهیب یعرو شوهرس رفت و اونو پنها گذا که 

اومدم و  رونیسددالن ب از. اوردمیپو نگاهشددون رو ن یها، نجواها و اون طنعه ها

 یازش باال م یبچگ یپو یکه روزها یواریرفتم په باغ. کنار همون د کراسددتی

و چشم دوختم به  نیزم یدرخت انار. نشعتم رو یرفتم. کنار همون شاخه ها
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شون قرمز م نیا شهیشاخه ها . هم یرو یانار ها ست صل پو انگار  یشد ول یف

سه باغ رو گذا ینامرد هیبودند که صاحب باغ رفته و  دهیاون ها هم فهم شته وا

واسشون مهم ن ود که بشند انار  گهیخواستند، برسند. د ینم گهیفروش. انگار د

 .سطل آشغال یرنگ پو یو ب دیدونه سف یانارها ای لدایسرخ و قرمز شب 

 !؟یینجایا-

عام بود که جلو م واریرو خالف جهت چرخوندم. در امتداد د سرم . ومدیباغ، ح

و نگاهش رو  عدددتادیاز درختان انار ا یکیلحظه نگاهم کرد و بعد کنار  هیفقط 

 :انار چرخوند یشاخه ها نیب

 ؟یخوریکال م ینکنه انارها نجا؟یا یاومد ی. پس واسه چدهیهنوز نرس-

  شددونیو پعق یافتی، دن الشددون راه م یزنیبا نامحرم ها حرف م ایپازگ ؟یپو چ-

 ؟یکن یم

 :کرد که نگاهم نکنه که جوام داد یزد. سخت نگاهشو کنترل م ل خند

 .نکردم ..... عمه نگرانت شد، اومدم دن الت  تیپعق-

راحت .... من پوستم کلفت  الشیبرو بگو زنده است ... هنوز نمرده .... برو بگو خ-

صه  هیبتونم زنده بمونم و کنا ادیسرم ب ییشده ..... اونقدر که هر بال شنوم و غ ب

 .نمیب  یبخورم و نامرد

 :سر داد ظیغل یآه
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 الهه خانوم؟ میحرف بزن یخوا یم-

 :زد پوزخند

با پو حرف زدم که حاال دفعه دومم باشددده؟ پازه با  یمن ک م؟یبزن یچه حرف-

گه الهه خانم  یپرسه نگاهم کنه ، بامن اونقدر که معذبه که بهم م یکه م یکع

 دارم؟ ی، چه حرف

به خاطره  دیخانم گفتن من بخاطر معذم بودنمه؟ ... شدددا یکن یچرا فکر م- 

 .خانوم بودن شماست

وقت هم ص حت حرفام  چیشدم. نفس هام پند شد. چرا؟ چون حعام ه یعص 

پرحم کنه.  عتیداره. خب بد ن لیدل میحاال اومده پا حرف بزن نکهیا ین وده ول

عام، از اولش با ح دیکه از د یاز عشق یدختر شکعت خورده. اونم شکعت هیبه 

 ی رهیلغت داشتند دا اسه پ نینگاه حرام شروع شد. گناه و حرام و نامحرم .... ا

صله  یمنفجر م بیلغات مغزم رو عج سه لغت  نیفکر کردن به ا یکردند. حو

 :داد، نداشتم. صدام بلند شد وگفتم یعواقب کارم رو نشون م دیکه شا

 .حوصلتو ندارم حعام ... برگرد برو-

 :درخت جدا کرد و گفت یپنه اش رو از پنه  مین

 .برات بهتر بود نی... ا یزد یم یکاش حرف-

 :دمیکش ادیفر بلند
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 .پو ندارم زیبه پجو یازین-
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عاو ختم شدن داغ مهر خورده  یآقاجون م .  میشونیپ یرو یشده بود با پازه 

ض یقام عکس آقاجون رو ینگاه همه به جا  یها نگاهم م یصورت من بود.بع

ش یخودم ، آه م یکردند و چنان به جا شا یکه فکر م دندیک اونا هم  دیکردم 

شتند . بعض یمشابه یپجربه   دندید یم جونها هم که انگار منو قاپل آقا  یدا

جون  یرفتند. سه روز مراسم آقا جون شد ، بال یو چپ چپ بهم چشم غره م

 : ن ود بهش بگه یکیاعصام بود .  یوسط رو نیحعام هم امن .

  "؟ یمراق ش یه یواسه چ ینامحرم نگاه کن هیبه  یپون یآخه پو که نم " 
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ع ریمادر منم که انگار غ نیا س ون یحعام ک سه پا شت که مدام  یرو وا من ندا

، گرچه از  میفرسددتاد . از مراسددم آقاجون که به پهران برگشددت یاونو دن الم م

 یل اسم رو ، رو یرنگ مشک ینیسنگ یراحت شده بودم ول هیبق ی هیدست کنا

 . کردم یقل م احعاس م

که با ق ل  یپوش پنها. پنها پفاوپ یپازه عروس مشدددک هیمن شدددده بودم  حاال

دلم  یلیبود که حاال داغ آقا جونم به غصه هام اضافه شده بود.خ نیکرده بودم ا

ست بدونم آرش داره پو یم که به  یداغ نهمهیکنه ؟ با ا یچکار م یمالز یخوا

روز و شب و شب  ارهد یدل من گذاشت و باعث مرگ آقاجون شد ، حاال چطور

 . کنه یو روز م

ز مرگ آقاجون .اونقدر هفته ا کیگذشت و  یهفته از ازدواجمون با آرش م سه

کرد.کم اشدددتها  یق ول نم یزیمعده ام جز غم چ گهیغصددده خورده بودم که د

شتم و گاه لیشده بودم . م گرفت .  یدرد م یهم معده ام بد جور یبه غذا ندا

زنگ زدند که  وو زن عم دیکه عمو مج یدووم آوردم پا شددد  نهایا یاما باهمه 

 ! من دنید ندیایب

صال شتم ول ا شون رو ندا صل سکوت پدر و مادر ، ا یحو شد  یحتم دارید نیبا 

 .اومدند دنمیو زن عمو د دیداغ آقاجون پنم بود که عمو مج ی.همون بلوز مشک

سع یعمو چنان غم نگاه شت که  نگاهم نکنه . مدام از نگاه  میمعتق کردیم یدا

ن سددالم و زدن جز هما یهم ن ود برا یرفت .حرف یکردن به صددورپم طفره م
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س شک و خال یاحوالپر س یسکوت عاد قهیچند دق ی... وقت یخ  قهیبه دق دیر

 : دی، پدر پرس یعیط  ریغ یو سکوپ شتریب یها

 . ذاشتم یقرار نم طیشرا نیا یاگراصرار شما واسه اومدن ن ود ، پو-

به پدر و بعد مادر انداخت و باالخره  یکرد . عمو سر باال آورد و نگاه پدرسکوت

 : سرخش رو به من دوخت یچشما

 . الهه بدم یمن اومدم امانت-

 !؟یامانت-

 : و زن عمو گفت دیپرس مادر

و پاکت  هیو هد دندیزحمت کشدد الیفام یبهم خورد ول  ایبا اونکه مراسددم پقر_

در عوض  میپون یکه م هیزیپنها چ نیا میدیپول هاشون رو فرستادند ... ما هم د

 . میآرش به الهه بد ینامرد

 : هیگر ریگذاشت و زد ز زیم یرو  یعمو پاکت بزرگ زن

عم به رون آقا جون ... آرش رو نفر_ شت اه کرده ،  نیالهه جان پو رو ق نکن ... ا

 .دونم ، ازش بگذر ی... م رهیگ یم کرده ، آهت یغلط کرده ، جوون

 ختهیپنم ر یبود که رو ینریکه زد ، مثل پ ییزن عمو باحرفا ی هیگر یصددددا

شعله ا ش یشد و  شد که عمو اول  دیک عم ح س  سعت گرفتن جانم .نف به و

 :کرد انیب ینطوریحرفش رو ا



 
174 

 

رو هم که گذاشددته واسدده فروش ،  الهایرسدده ... رفته ، و یدسددتم به آرش نم_

 ی... حت اهمی... به خدا رو سددد  شدددهیماه فروخته م نیخونه هم که پا آخر هم

کنه ! ... الهه جان ، عمو ... مارو  یکار نیکردم ، پعرمن ، همچ یفکرشو هم نم

که پشت سر  ییحرفا دا، بخ میغمت بدون ... بخدا ماهم شب و روز ندار کیشر

 زنن ... پو بگو الهه جان ....من چکارکنم عمو؟ یزنن ، پشت سر ماهم م یپو م
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 �� من یبانو

 53 پارت

 

 

 : خفه گفتم ییآم . به زحمت با صدا یلوت .خشک و ب ریشده بود کو گلوم
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ست ه یکار_ ... من  دیعموجان ... اون پاکت رو هم بردار آدیکس بر نم چیاز د

پول با آرش ازدواج نکردم که حاال بخوام بخاطر پول ب خشدمش  یاز اولشدم برا

 . عتیدر کار ن یب خشش یکنم ول ینم نشی، نفر دی... از من بخشش هم نخوا

 : زن عمو بلندپر شد هیگر یصدا

ش ینگو الهه ... به خدا نادون_  نیشم ... ا یآروم نم یکیمن  یکرده ...پا پو ن خ

 . شه یم شتریما ب یشرمندگ یریپاکت پول هم اصال قابلتو نداره ...اگه نگ

 : گذاشت وگفت زیم یرو یکردم که زن عمو پاکت کوچکتر سکوت

 ... نمیا-

 :باز بغض کرد و

 . عموت نذاشت یعکعاپونه ... خواستم بندازم دور ول_

خواست اون  یدونم چرا دلم م یسمت پاکت عکس ها رفتم .نمو  دمیکش یآه

ها عه رو  یعکس  با  خواسدددتمی. چرا؟ چرا م نمیب  گهیبار د هیممنو خودمو 

. با  دمیکشدد رونیاز عکس ها رو از پاکت ب یکیزجر بدم ؟  یحعدداب دنشددونید

 ی، ل خند زده بودم .چشمم پو نیبود و رو به دورب دهیآرش ،چع  یزوم به بازو

شد . نگاه یحلقه ها شک  شن نگاه آرش خ صور  یکه پو یرو شت رو پ اون ع

 . من بیفر یبود برا یو در واقع نقشه ا کردمیم

م ل برخاستم و  ی.طاقتم کم شد . با همون پاکت عکس ها از رو دیلرز دستانم

 : گفتم



 
176 

 

 . من حالم بده .. با اجازه دیب خش_

پا پو رفتم پاقم  ها یبه ا کت  ییپن پا فل کردم و  پاق رو ق خودم زار بزنم . در ا

سر خاطرات پر پر شده  ی. چهار زانو نشعتم باال یخال نیزم یعکس ها رو رو

 دمید یکه م یام . پک پک عکس ها رو برداشتم و با دقت نگاه کردم . هرعکع

شت  رمهآغوش آدم ها گ ی.گاهومدیود مسرم فر یپو ی، پتک محکم اما نه از ع

.  یکنیم رشیسوزونه و پو عشت پفع یداره که پنت رو م یا  ندهیفر ی، گرما

گاه آدما ، پع  یگاه پا یول  هیداره که فر یرین به مح ت  یپو  ...  یکنیم دشی

شا شت .  یحت دیبا یهم خوش باور بود .گاه یادیز دین ا دیچرا؟ گمان بدهم دا

عکس  یبه خودم اومدم ، همه  یم . وقتیها نشددو یشددوم بعضدد تین ریپا غافلگ

شده بودم . ل انم  رهیبهشون خ یبارون یبودم و با چشمان دهیهارو دور پا دورم چ

 :از هم باز شد و زبانم خودش با عکس آرش درد و دل کرد

هنوز  ایآدماش نامردن ؟ اونجا  گذرهی! مالزی خوش م  کاریفر یآقا یچطور-

من دوستت دارم ... اونقدر که حاضر شدم  یدونعت یشه؟ پو که م یم دایمرد پ

شتوانه  ؟ الاقل به  یام رو ب خشم ... پس چرا باز رفت هی، مهر مویزندگ یپموم پ

 ؟ یکرد یعاشت رحم م نیدل ا

سوخت . دستمو محکم رو دیکش ریکردم معده ام پ حس معده  ی. درد گرفت .

پدر و مادر همزمان با حال دگرگون شدددن  ییخوش آمدگو یام فشددردم .صدددا

حال من برخاسدددت . عمو و زن عمو در شدددرف رفتن بودند . پحمل کردم و باز 

لحظه حالت  کیدرد معده ام ، چشددم به عکس ها دوختم که  یفراموشدد یبرا
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کره  ینیشد که حس کردم سنگ نیم چنان سنگسراغم اومد. سر بیعج یهوعپ

ست .فور یرو نیزم ی شو یسر من ا ست سمت د  ییدر اپاق رو باز کردم و به 

شده بود و قدم ها میرفتم . پاها شو میسعت  س ییکند . به در دست ،  دمیکه ر

 .حالم بهم خورد

 : زدم ادیفر دهیرا قرمز کرد . پرس ییروشو یبود که رو خون

 !!مامان_

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 حعام 54 پارت

 

 

ش یرو نگاهم شتم با ما پک  زمیم یحعام رو نیاعداد و ارقام برگه ها بود و دا

 .زنگ خورد لمیکردم که موبا یپک اعداد رو ث ت م

 .بله-
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 مادر؟ یسالم حعام جان ...خوب-

 . سالم مادر ... بله ممنون-

 . ژهیخونه عمه من میریم یحعام جان ، من و هعت نیب -

 : پا مادرگفت ، خونه عمه ، دلشوره گرفتم 

 شده ؟ یزیچ_

 :کرد یخال یگوش ینفعش رو پو مادر

 . عتیآره، الهه حالش خوم ن_

 :بود یشد . از نگران کیبهم نزد ابروانم

 شده؟ یچ_

عا نایعموش ا شبیانگار د- شتند عک شون ، بردا رو آوردن  لهیآپ یاومدن خون

 . کرده یزی، معدش خونر دهیدختره د نیا

 !یوااا-

دختر رو زجر  نیا یمرد بگه ، پو پعددرت به اندازه کاف نیبه ا عددتین یکیآخه -

 . نهیکه ب  یعکعا رو برد یبرداشت یداده ، واسه چ

 : ح س شد نفعم

 ... آمیمنم م_
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 . میریو پدرت م ی، من و هعت یایخواد پو ب ینه ... نم-

مادر  یخواهم بروم اما وقت یاصددرار کنم که من هم م یدونعددتم چه جور ینم

 : گفت

 . ینگران نش میعتیما ن یدیخونه ، د یفقط بهت بگم اومد-

 : شدم فقط بگم مج ور

 . دیباشه ... سالم برسون_

ش شتم رو لمیموبا یگو برگه ،  یاعداد و ارقام رو یو نگاهم به جا  زیم یرو گذا

سر ، پو یرو به رو . امواج افکار وارید یرفت رو ن اریا  دیچرخیسرم م یپر درد

شدم بزنم اما هنوز  یی.حرف ها سه  سو شتیماه از رفتن آرش نم هیکه و .  گذ

آرش باشه . هنوز نگاهم  تبرگش یجوابم ، ص ر برا نکهیپرس داشتم . پرس از ا

بود و فکرم مشغول احعاس قل م که در اپاقم باز شد . مهندس بود .  وارید یرو

 :به من انداخت یقیاز جا برخاستم که نگاه دق دنشیبا د

 ؟ یامروز باز چرا پکر-

 . جنام مهندس یچیه-

 : اومد و گفت جلو

ست دارم منو مثل پدر خودت بدون عتیچطور مهم ن_  ی؟! بهت گفته بودم دو

، چقدر  یچند سدداله که حعددابدار شددرکتم بود نیا یکه پو یدون ی...خودت م
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که  شیماه پ هیو قابل اعتماد ... پا  یهعددت یازت خوشددم اومده ... پعددر خوب

 گهی، د نهدختر عمه ات ازدواج کرده و رفته واسددده اون اعصدددابت داغو یگفتیم

 . یریپوهم سر و سامون بگ دیباالخره با یرفته ... قعمت ن وده البد ... ول

اش رو بدون سددشددوار ،  یجو گندم یصددورت مهندس موند .موها یرو نگاهم

 دیشد فهم یصورپش خوم م زیر یو چروک ها نیچ نیشانه زده بود و در ب

 . رفته ، شکعته شده ایکه چقدر از داغ پعرش که از دن

 : گفت دیسکوپم رو د یکنه ! وقت ریآدم رو پ هین ود که  یسال سن پنجاه

 . اصال امروز حوصله کردم قصه بشنوم-

شددرکت  ریادعا بود . مد یب نکهی.ا ومدیرفتارش خوشددم م نیکردم .از ا نگاهش

.  کردیشدددرکت راحت برخورد م ینه پنها بامن بلکه با پمام کارمندا یبود ول

شت .حال همه رو جو یهوا شن یم ایهمه رو دا بود که  دنیشد . هنوز منتظر 

آرش و  ینامرد ازمج ور به گفتن شددددم . از رفتن آرش گفتم و از طالق الهه . 

آقاجون .  یهانعمو و آقاجونِ الهه و مرگ ناگ یالیگرفتن وکالت نامه پا فروش و

رو  یاز نامرد یقصدده ا نیپا اونروز چن دیپعجب درنگاه مهندس نشددعددت.  شددا

که چقدر ناراحت  دیشدددد فهم یاز چهره اش همه خوم م یبود .حت دهینشدددن

 . شده
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 �� من یبانو

 55 پارت

 

 

باغ  یماه بود که رفته بود . اواخر مهر . فصدددل انارها کیماه شدددد . آرش  کی

 .سرد خفته بود یخاک ریو خود آقاجون ز دیرس یآقاجون داشت م

آرش  لیبا فوت آقا جون ، وک یخواسددت باغ آقاجون فروخته بشدده ول ینم دلم

 . فروش بذاره یرو برا الیراحت پر از ق ل پونعت ، و

خواسدددت اونقدر از  یفروش .دلم م یرفت برا لشیآقاجون با پمام وسدددا یالیو

 .عتادیایشد و قل م م یکه جگرم آم م دمیکش یغصه آه م

.افعرده شدم .معده  ختمیماه اشک ر کیغصه بس بود .  نهمهیبس بود . ا گهید

شق یام رو داغون کردم برا سمش پو یع سنامه  یکه رفته بود و فقط ا  یشنا

 .مونده بود یجان من ، باق یقش رومن و اثر عش
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سرد ، نوشابه ،  یچرم ، غذا ی. غذا دادیاِرور م یادیبود که معده ام ز یمدپ هی

حالم بهم  یم کی، همه معده ام رو پحر نیسدددنگ یها وهی، م ییچا پا  کرد 

 . بخوره

پر از من شددده بود . انگار  شددونیهمون اوضدداع با اون حال خرام ، مادر پر یپو

ست چ یم سه ول یزیخوا شو  هیباالخره  نکهی. پا ا شدیروش نم یبپر روز حرف

 .زد

کرده بود ،  تیدونم باز نون لواش معده ام رو اذ ینم یخورده بودم ول صدد حانه

 ! نیریش ییچا دمیشا ای،  ریاپنی

 ینیو عت زدم . مادر مثل هربار ، اومد دن الم . در ح ییسددمت دسددتشددو دمیدو

 :گوشم زمزمه کرد یپو یداد ، با نگران یکه شونه هامو ماساژ م

 . یش ی... االن بهتر م عتین یزیچ_

 ی نهیآ یبه صددورپم زدم و سددرم رو باال آوردم .نگاهم صدداف نشددعددت پو یآب

شو ست ش من ن ودم ! همون نیشدم .ا رهی. به چهره ام خ یید که  یطونیدختر 

ش  یرفت و حاال با اون چشما یصاف باال م واریاز د یروز  یآدما هیغم گرفته 

 !و افعرده شده بود؟ یروان

 : دمیبود ، شن نهیآ یمادر رو همونطور که نگاهم پو یصدا

 . میبد شیآزما هی میبر ایگم ... ب یالهه ... م_

 .نی. هم هی؟ دکتر گفت معده ام عص  میبد یچ شیآزما گهید-
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 .یواسه ... باردار شینه ... آزما-

       . حرکت یشدم . خشک و ب چوم

 "... نکنه ... باردار باشم ؟ یوااا"  

پنم رو خشددک و منجمد کرد .  یپموم رگ ها ی ریسدد یفکر مثل سددرما نیا

شا شمام رو به زور رو یباردار بودم . بچه ا دیناچار بودم .  یایدن یبدون پدر! چ

 : نامرد بعتم و بابغض گفتم

 . باشه_

شوره رفت میرفت شت می. بادل شوره دا  یاگر بچه ا یعنی.  می. هم من هم مادر دل

 .ومدیم شیممکن پ طیاوضاع و شرا نیدر راه بود ، بدپر

آرش  یوجود بچه  دیپونعدددتم پحمل کنم حاال چطور با یخودم رو هم نم من

! آه   ینامرد عوضدد کیمرد کاله ردار !! از  کیاز  یکردم . بچه ا یرو پحمل م

ش ش دنیک ش ی وهی، پنها  ش دنمینفس ک ص ر کردن  دمیشده بود . آه ک و باز 

 اد؟یمن ب سرقراره  ییچه بال نکهیدانعتن ا یشد ، برا ایکار دن نیسخت پر
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 �� من یبانو

 56 پارت

 

 

بود که از  ی.انتظار سدددخت بود.اما سدددخت پر از اون ، اضدددطراب اوردمین طاقت

برخاستم و به  یصندل ینشعت .از رو یبه جونم م شگاهیآزما طیمح یسروصدا

 : مادرگفتم

 . زهیر یبهم م شتریاعصابم ب نجایخونه ... ا رمیمن م_

اومدم .قدم هام کوپاه بود و دو  رونیب شددگاهیفقط نگاهم کرد و من از آزما مادر

 یها ، سروصدا نیمردم و مغازه ها ، ع ور ماش نیپاخانه راه . نگاهم ب ابانیپا خ

ع یراننده ها عافران ، م یبرا یپاک ست  ی. دلم م دیچرخ یسوار کردن م خوا

از  یکیخواسددت  یشددکعددت خورده . دلم م یالهه  نیبودم جز هم یهرکعدد

اون  ایزدند  یحرف م لشدددانیکه با موبا ییها نیشددددم .هم یآدم ها م نیهم

 هی یفروش وهیمغازه آبم کیکه از  یدختر جوان ایشد .  یکه سوار پاکع یخانم

 نقدریا دیبودم جز الهه . چرا من؟ چرا من با ی. هرکعددد دیخر جیآم هو وانیل

 باشه؟ نامرد نقدریا دیبدبخت باشم ؟چرا عشت من با

ش آه صه ها دمیک س میپا غ شته بودند و به درد ر صه گذ بودند ،  دهیکه از مرز غ

 شونمیقل م س ک شود.خدا رو شکر پدرخونه ن ود پا حال پر یشان رو ینیسنگ
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عتم رو.پا در خونه رو باز ک نهیرو ب  ش سردم ،  یکی یردم و ن از م ل ها ، نگاه 

.  وارید یقام عکس رو هب دیدوختم .نگاهم رسدد واریدر سددکوت خونه به در و د

 . دست حعام یشده  یخطاط تیهمان پک ب

 

  سوختم وسوختم وسوختم ازعشت من

 سوخته باشه یکه دل غمزده ا حاشا

  

 داشت . اما حعام چرا ؟ یشعر با حال و روز من همخون تیب نیا چقدر

نگاه  یو ذکرگفتن پاحاال به کعدد حیچرا سددوخته باشدده؟ اونکه جز پعدد  حعددام

عاشت بشه ؟ حتم داشتم منظورش عشت خدا بوده وگرنه حعام  ینکرده که حت

افکارم را برهم  زد. در خونه باز شد .  دیچرخش کل یکجا ؟! صدا یکجا و عاشق

عت مادر  سرش ب بود . پا در رو باز کرد ، نگاهش به من افتاد .درخونه رو پشت 

 . شد رهیبه من خ عشیخ یو با نگاه چشما

شکاش از اعماق قل ش ظاهر  نی. نه ... من طاقت ا ختیر دلم شتم .ا درد رو ندا

بود . ل اش رو  دهیبود فقط اشک رو در خودش د یماه کیکه  ییشد به چشما

 :از هم باز کرد و گفت

 !الهه_
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 ین ود بزنم .حال و روزم پماما حرف ها ی.فقط نگاهش کردم .حرفختیر قل م

شمام رو لحظه ا شک ر یدلم بود.چ عتم و فقط آروم ا سکوت مادر که  ختمیب .

کنه . همون موقع بود  یم هیداره گر میشد ، حدس زدم که اونم پا به پا یطوالن

 : که ل انم به قطرات اشکم پر شد و قفلش باز

شدم ...نترس ...طاقت دارم ...د گهیبگو مادر ... د- صل یبال گهیسخت جوون   یا

 . عتین یزیچ گهیکه د نیسرم اومده ... ا

 . هیمنف شیجوام آزما-

.چشدم باز کردم و پعجب و سدئوال نگاهم را به مادر  دمیکردم اشدت اه شدن فکر

 . هی... خدا رو شکر منف هیمنف_زد و گفت :  یدوختم . که ل خند

، داشتم ل خند  شیآزما یجوام منف کی یبود که برا دهیکارم به کجا رس نیب 

سرم آمده بود؟ کم غم د یم  یبودم ؟ که حاال بخاطر منف دهیزدم. چرا؟ کم بال 

ستاورد جد نمیل خند بزنم ؟! ا یزندگ یبه رو شیآزمابودن جوام  شق دید  یع

 نیاز اثر ا یادگارین ود  یاجان برد اما زنده نگه داشددت پا بر یبود که مرا پا پا

 . عشتِ خام ، بخندم
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 یآقاجون ول یالیو میشددد یجمع م لدایبود.هر سددال شددب  کینزد لدای شددب

 میبر لدایمحمود اصرار داشت که شب  یی.دا یبود و نه آقاجون ییالیامعال نه و

شد به پدر و مادر ، نه بگم  یمن حوصله نداشتم اما مگه م یاون ها ول یخونه 

 یم "ندارم   حوصله "گفتم  یمن حعاس شد ه بود که پا م ی. مادر اونقدر رو

 .کرد ی، نثار آرش م آمدیاز دهانش در م یو هرچ هیگر ریزد ز

شتم ول یاونکه دل خوش با سزاها یدونم چرا نم ینم یاز آرش ندا ستم نا  یخوا

شدم که برم .اما د شنوم .مج ور   یرنگارنگم ، رنگ یمانتوها نیاز ب گهیمادر رو ب

و شال همرنگش . با  یو روسر یمشک یجز همون مانتو نهین ود که به دلم بش

شده بود و همه ل اس هااونکه چهل شون رو در آورده  یشکم یم آقاجون پموم 

شک یبودند اما من هنوز دلم م ست ل اس م شه . بهونه برا یخوا  یام به پنم با

سال آقاجون م ادیز نکاریا صفراومده ، پا  شتم . محرمه، ماه  شک یدا  یخوام م

و شددال همرنگش ، به اج ار ،  یمشددک یبود که باهمون مانتو نیپوش باشددم . ا

 ییدا یمن افعددرده شددده بود، رفتم خونه  زا شددتریبخاطر حال مادر که انگار ب

عث  یبود.دلم نم دهیپدارک د یلیطاهره خ ییمحمود . زن دا با خواسدددت 

گار  یزحمتش بشدددم ول جا جمع شدددده  ییجورا هیان خاطر من اون مه ب ، ه
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،حاال شوخ ط ع شده بود  یبود و جد نیسرسنگ شهیحعام که هم یبودند.حت

کدوم از پنقالت  چیبودم و لب به ه شعتهم ل پک نفره ن یپروند . رو یو مزه م

انار  ی، نه پخمه ، نه حت لینزدم . نه ذرت بو داده ، نه آج میرو یجلو زیم یرو

باغ  ادیدون کرده گرفت .  یانارها دنی. دلم از د ییدسددت زن دا یدون کرده 

 یمیقد یبلور یکاسه ها یپو لدایکه هر سال ، شب  ییارهاآقاجون افتادم و ان

 .داشت یشد و آخ که چه مزه ا ی، کاسه کاسه م انخانم ج

 ؟ یخور ینم یچیالهه ... چرا ه-

 زیم یرو لیظرف آج یاز پو یخشددک ریبود.فقط نگاهش کردم که انج یهعددت

 : برداشت و گفت

 .بخاطر من بخور نویا_

 . زهیر یندارم ... معده ام هم بهم م لیم-

 .واسه معده خوبه ریانج-

ستش باال دادم که آه سرم .ال ته نه به غلظت آه دیکش یرو به عالمت رد درخوا

 : پر از آپش من و گفت یها

 ؟ میبه پا کن شیآپ هیامشب  یخوا یم_

 : رو نگرفتم و گفتم منظورش

 ؟ میدرست کن شیسرما کجا آپ نیا ینه بابا پو_
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 :چشم به حعام اشاره کرد یو با گوشه  دیخند

 . سوزونه یها که حعام رو م شیاز اون آپ_

شت  نگاهم عام . دا سمت ح مزه رو چنان با آم و پام  یب ی فهیلط کیرفت 

 : زدم یکرد که همه مجذوبش شده بودند . پوزخند یم فیپعر

 . کارا رو ندارم نیا ینه ....حوصله _

شت آرش نکن . اون نامرد هر کار یالهه ... خودپو فدا- شد ...  یع کرده ، پموم 

 ؟ یعشقش بعوز یپا آخر عمرت به پا دیپو که ن ا

 : رو فقط پکون دادم وگفتم سرم

 یو چ دمیکشدد یمن چ یکه بدون یتونیو نم یدونی... نم یهعددت یدونیپو نم_

 . یکنیفکرشو م یکه حت هیسخت پر از اون ینکنه ول بیکشم ... خدا نص یم

فرار از نگاهش ، به  یموند و من برا رهیبه من خ یهعددت یپر غصدده  یچشددما

عام نگاه کردم . م شمش به  یو بلندش ، لحظه ا یپر انرژ یخنده ها ونیح چ

اهم ، نگ یغصددده  یزد و نگاهشدددو با متانت ازم گرفت .حت یمن افتاد . ل خند

 . یکرد! شده بود نماد بدبخت یحال و روز حعام رو هم خرام م

 ! رفت یم ادشیافتاد ، ل خند از  یچشش به من م یهرک
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،  ی"اامی" یزده بودم که صدا خیم ییدسترنج زن دا یکاسه ها یرا رو نگاهم

عام بود . پک سرم با پعجب باال اومد . ح زد  هیپوجهم رو به خودش جلب کرد . 

 ونیپربتش رو م حیکنار م ل من . پعددد  نیزم یو نشدددعدددت رو نتیبه کاب

که  ندچرخو یم حیپعدد  یدونه ها نیب یانگشددتانش چرخوند و نگاهشددو طور

 یبه جا حیپعددد  یدونه ها یاج ار دنیانگار چشدددماش رو محکوم کرده به د

 ! من دنید

 .کرده یشیآپ یرازیساالد ش هیعجب ! دلم هوس -

 . دنیحرفش پوزخند زدم و خومو به نشن از

 . به ما برسون یشیآپ یرازیساال ش هیامشب  هیخدا ...  یا-

شه  سرم شتم ن یرو کج کرده بودم و از گو شم دا  کیکردم که  یگاهش مچ

ضح شده بود  یپهن که رو یبا ل خند یو فور دیلحظه نگاهم را خر صورپش وا

 : گفت
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 یبلد هعدت نمیدرسدت کن ب  یکاسده سداالد فلفل هیاُپنه ....  یفلفل قرمز رو_

 . انهی

ست دوباره مثل قد یدلم م یلیخ و پر جنب و  طونیش ی، همون الهه  مایخوا

 .برام نمونده بود یانگار دل و دماغ یشدم ول یجوش م

 . کارا کنم نیکه بخوام از ا عتمین یق ل یاون الهه  گهیمن د-

 یو گذاشت پو دیپربتش رو بوس حی. پع  دیاز غم به دوش کش یبار ل خندش

 :اونکه به من بدوزه به روبه رو دوخت و گفت یشلوارش و نگاهشو ب بیج

حال و هوا  نی... بخواه که از ا یمون یم یغصدده بمون یپو یپاهروقت که بخوا_

 . یایب رونیب

شه ؟ آرش  یشه ؟ آقاجونم زنده م یعوض م میحال و هوام عوض بشه ، زندگ-

 گرده ؟ یبر م

شند و نامرد مرد .... قراره  عتیقرار ن-  یخودپو کن یکه پو زندگمرده ها زنده ب

آرش  یشو ... مطمئن باش خدا اجل آقاجون رو رسوند و نامرد یی، خداهم خدا

 .شه یم یچ شینامرد ی جهینت ینیرو به همه نشون داد .حاال واستا پا ب 

 یمن که از دست رفت ، حاال واسه چ ی.... زندگ نمین  اهیخوام صدسال س یم_

 !نهیرو ب  شینامرد ی جهیواستم پا آرش نت دیبا

 :کرد میکه گفت  عص  " یالاله اال اله "با ذکر  حعام
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به کار من نداشته  یهمه مثل پو فکر کنن حعام ... پس بهتره کار عتیقرار ن_

ش عوزه ، حال و احوال من هم یبا  یکن ی، اگه فکر م نهی... دلتم به حال من ن

آم پا  ینم گهیشدده ، د یحال و احوال من ، حال خوش شددما خرام م دنیاز د

 . حال خوشتون خرام نشه

 : سمت من و با پعجب نگاهم کرد دیچرخ سرش

 ! زدم یحرف نیهمچ یمن ک_

 :باال رفت و پوجه همه جلب شد صدام

  بود؟ ی؟ منظورت چ یپس چ_

 : بلند گفت ییدا

 شده باز؟ یچ_

 :کف دستشو باال آورد حعام

 . .... سوتپفاهم شده عتین یزی... چ یچیه_

 : گفتم یو عص  بلند

همتون بدم  یفهمه ... از دلعوز یحال منو نم یک چیآره سوتپفاهم شده ... ه_

.. اصدال فکر دیبه من نداشدته باشد ی، کار دیخواد به فکر من باشد ی.... نم آدیم

 . الهه مرده دیکن

 : گفت رلبیز یعص  حعام
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 . استغفرام_

 : دمیکش ادیفر

 . یمقدس اشت اه گرفت یبعه بابا پوهم ... من رو با الهه _

 : انداخت یینگاه به مادر و پدر و دا کینگاه به من ،  کیشوکه شد .  حعام

 .... به خدا منظورم_

 . مرده ... الفاپحه یق ل یکه بود ... اون الهه  یمنظورت هرچ- 

درگوش حعام  یزیچ یبود که هعت ختهیشده بودم ومعده ام باز بهم ر یعص 

 .زد رونیازخونه ب یمعطل یگفت وحعام ب
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بود. خودمم  یحعددام ، همه سددکوت کردند .ال ته سددکوپشددون از ناراحت بارفتن

 هیدرسددت کردن  یچرا دلم خواسددت به جا دمیشددد .اصددال نفهم یچ دمینفهم

شد . همه چ گهید شیآپ هی،  یشیساالد آپ  یالک یرو الک یبه پا کنم .که به پا 

خنک نشد.آروم  دلمکردم .اما  رونیو اونو از خونه ب چارهیانداختم گردن حعام ب

 دونعتمینشدم .عذام وجدان گرفتم . دلم سوخت .خودم سوختم .چون واقعا م

  . که جنجال به پا کنم دیدلم کش یخودیو من چرا ب هیم چکه قصد حعا

شد که خوردم . حعام برنگشت و همه  ییلدایشام شب  نیاونشب زهرپر شام

 دهیبود که شددن ییزن دا یالک یفقط پعارف ها یسددکوت کرده بودند و گه گاه

ساعت  یم عام ، رفع  ومدنیو با ن میموند ییدا یشب خونه  12شد . ما پا  ح

 وکشکه رفت و بحث ر یحعددام یمادر به جا نیماشدد ی. اما پو میزحمت کرد

 : بحث رو گرفت ینداد دن اله 

 ؟ یکرد ینجوریچته الهه؟ چرا امشب ا_

 کردم ؟ یچطور-

خواست باهات حرف بزنه ... نه قصد  یکه حعام فقط م یدون یخودت خوم م-

 ... داشت نه پمعخر یدلعوز

که دلم بحال حعددام سددوخته و  ارمیبه رو ن یسددخت بودم .اونقدر که حت سددر

 : گفتم

 . خواسته حرف بزنه یکرده که م خودیمن ازش خواستم باهام حرف بزنه؟ ب_
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 :جوام داد یعص  مادر

! دلم  یکن یم یگناه خال یپعددر ب نیآرشددو سددر ا یفهمم چرا پالف یمن نم_

خواست پو رو  یاز اول مجلس فقط م یدیامشب به حالش سوخت .... ند یلیخ

شعت سر ه یبخندونه ؟ اونوقت پو مثل برج زهرمار ن  یچیروبه روش و آخرشم 

 . رو سرت که بذاره بره یصداپو گذاشت

شتم که مادر بخواد حرف ها و حرکاپم رو پحل حوصله نقد کنه  رویو پفع لیندا

 : جوام دادم یعص  نیواسه هم

 . پعرا نامردن یدلتون نعوزه ... همه _

 :کرد دییهم حرفم رو پا پدر

عام اگه منظور_ عوزه خانوم. ح سر  یپو دلت به حال خودت ب شت ، پس  ندا

 .کرد یحرفو باز نم

 : پر شد یمادرعص 

 دیرو چاپ یحعام مثل پعر برادر نامرد پوئه ! که پعرشون همه چ یکرد فکر_

رو برداشدددتند آوردند که حت الهه  یپاکت پول پاپخت هیو برد و فرارکرد ، بعد 

کرد پا حقشو از همون پدرآرش  یم تیرفت شکا یبود که م نیاست !حت الهه ا

 . یکه دست پعرشو گرفت و اومد خواستگار رهیبگ

 : شد یهم عص  پدر
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 چکاره است ؟ دیکرده، مج یبه برادر من چه؟! آرش نامرد_

آقا جون  یالیسددوزه که و یکرد! چرا گفت من دلم م تیازش حما یواسدده چ-

 حرف عشت الهه رو زده بوده !؟ یحت آرش منه که ق ل از همه 

 :ام دادکرد و جو یمحکم نفعش رو خال پدر

عر  یبگ یخوای؟! م یحاال که چ_ شه ق ول بابا ، پ عام خوم ؟ با آرش بده ، ح

 راحت شد ؟ التی، خ دیزی، پعر برادر من  غم ریبرادرشما پ

 :لب باز غر زد ریز مادر

عام خ_ عام خ یلیچقدر گفتم ح ست ، ح شغل  یلیآقا شم پاکه ،  مَرده، .... چ

 .آد یاز حعام خوشت نم یپو؟گفت یگفت یخوم ، کارخوم ، درآمد خوم ، چ
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  :زدم ادیمن فر ن اریا

عر ، که چ_ شاهزاده پ عام  عام آقا ، ح ستگار  ؟یمادر من .....ح عام که خوا ح

 .... من ن وده ! آرش خواستگار من بوده

 :هم ادامه حرفم رو زد پدر

 یزنیم یی!! چه حرفا ریدختر منو بگ ایحاال چون حعام خوبه ، برم بهش بگم ب-

 !پو

 :داد رونیاش ب نهیاز س یآه مادر

عخره کن- شناس ن دیآره حاال م شما گوهر  سرمون  نی!! وگرنه ادیعتی.... بال 

 .ومدینم

دوسدددت  جاتی. بدلومدیشدددناس !! آره من از اول هم از جواهرات بدم م گوهر

چشددام  یخوردم. اشددک پو یآرش رو نم نیداشددتم وگرنه گول عشددت دروغ

 :جوشش کرد

، من  گذاشدددتیم شیاگر حعدددام هم پا پ یاسدددت. حت دهیفا یبحث ها ب نیا-

 .اونقدر دل به آرش بعته بودم که بهش جوام نه بدم

 :دیقاطعانه پرس مادر

و  ی، حاال که طالق گرفت گردهیحاال که آرش رفته، حاال که بر نم ؟یحاال چ-

 . گذرهیچهار ماهه از طالقت م
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پونعتم بهش  ینم ی. حتدمیوقت به چشم همعر ند چی!! من حعام رو ه حعام

 :شد، مادر گفت ی. سکوپم که طوالنفکرکنم. خنده دار بود

 .یکنیبه اون نامرد فکر م ی.... پو هنوزم دار ینیب یم-

  :دمیکش ادیو فر ختمیحنجره ام ر یپمام غصه هام رو پو کدفعه،ی

زن  کیاالن من با گذشددته ام فرق دارم ، االن  یکنم ول یمن به آرش فکر نم_

من،  یق ل یخواسدددتگارها گهیاالنش د نیدختر مجرد .....هم کیمطلقه ام نه 

 ..... ، چون اونا پعر مجردن و من آنیسراغم نم

رفتم پا با  یکه با خودم کلنجار م ییروزا یسددخت بود . به اندازه همه  گفتنش

 ،ی. بغض کردم. مادر سدددکوت کرد و پدر عصددد امیزن مطلقه، کنار ب هیاسدددم 

 هیکرد.  یخال ابانیخ یپو یها نیوا با ماشدداعتراضددشددو سددر بوق زدن و دع

ع ییزایچ سم بود. حاال ک سم کرده بود و کجا و چطور یر  ی. ولونمد ینم یر

زن مطلقه  هیدختر خانم ، نه  هی یرسم بود که مثال پعر مجرد ، بره خواستگار

خط  هیبود. رد کردن  یعرف یقانون شکن هیشکعتن رسما، خودش  نی. اوهیب ای

شت و من فقط به خاطر  شرع و اخالق فرق دا قرمز . انگار قانون مردم با قانون 

صله  نکهیا صال حو شن یا سر و  شتم پابع ا یه هایکنا دنیدرد  نیمردم رو ندا

سم و قانون عرف صال نم ایشده بودم. ثان یر عتمیمن ا عام فکر کنم.  تون به ح

 یمثل برادر م گمی. نمشدددیدشددمن محعددوم م هی شددهیمن هم یحعددام برا

عام لج بودم  یاونقدر از بچگ یطور ن ود ول نی، نه ..... چون واقعا ا دمشید با ح
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بعله  شیهم به خواسددتگار یبه طور فرضدد یفکر کنم حت تونعددتمیکه حاال نم

 .بگم

 

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 61پارت

 

 

 هی یوقت ی. حتدمیحعام رو ند گهیمن و حعام، د نیو حرف ب لدایاز شب  بعد

عام .  ییدا یماه بعد، مادر به بهونه ا  یجور هیرو دعوت کرد ، همه اومد جز ح

 میپونعتم معتق یاصال نم یکنم ول یخواست که به ج ران اونشب کار یدلم م

 ییمعده ام و پنها امگذشت. با همان حال خر یبهش بگم که متأسفم. روز ها م

کرده بودم  یگانی. کتام هام رو بالیاقوام و فام یقضاوت ها یگه گاه دنیو شن

نداشتم. دوست داشتم  یکار چیه یدرس رو زده. خعته بودم و حوصله  دیو ق

 الیکه و دمیو خاطرات پلخ گذشته رو مزه مزه کنم. شن واریپا شب زل بزنم به د
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شدددب  هی یشدددد. خونه  ختهیها فروش رفت و پول اون ها به حعدددام آرش ر

شترکم یزندگ س هیون هم پخلم  کیکه  یا هیزی. جهدیشد و حتما به فروش ر

شب دوام آورد و  هیشد، فقط واسه  دهیچ یو هعت ییهفته با کمک مادر و زندا

 زی. همه چیان ار یکارپون هاش و رفت پو یدسددت نخورده دوباره برگشددت پو

و عروس  دمیشددب ل اس عروس پوشدد هی یبرادسددت نخورده موند جز من که 

، خاموش  ذاشددتمیوقت اسددم مرد روش نم چیکه کاش ه یشدددم پا هوس مرد

شه. نزد  یکردن خونه ول زیکار پم یشده بود. مادر افتاده بود پو دیع یها کیب

کمک کردن هم بهش نداشددتم. خودمو ح س کرده بودم  یحت یمن حوصددله 

پاقم و از ا یپو له  نهمهیا بود.  بیعج یزیچ هیمتعجب بودم.  ادرم یحوصددد

بود.  نیمن و حال افعددرده ام، غمگ یبود . مادر که از غصدده  بیهم عج یلیخ

شد. م کدفعهی سر زنده   ریشده بود. گ ی. پر انرژدیخند یگفت، م یسرحال و 

 بیاصرارش برام عج نهمهیکنه. ا زیهفته پم هی یپو یداده بود که کل خونه رو

ش ا خوم غذا م شوخ خوردیبود.   دیشا  کردمیفکر م یکرد. گاه یم یو با پدر 

شده. ال ته پدر فرق نقدریکه مادرم ا گردهیآرش داره برم نکرده بود و  یسرحال 

سور رییپغ نیا شن ه  شب چهار صوص مادر بود. دوباره   ییدا ،یرفتار فقط مخ

 .ما یخونه  دیایشام ب دیکرد که اال و بال با لهیمحمود پ

حوصلشون رو نداشتم. هزار پا بهونه آوردم. از سردرد گرفته پا حالت پهوع  واقعا

 :و گفت عتادیمادر سر سختانه مقابلم ا یول یضیو مر
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شب  یسالم به حعام کن هیالاقل  یایب دیهم با یریبم-  لدایکه دل بچه ام رو 

 .یبدجور شکعت

 !شماست؟ یبچتون!! االن حعام بچه -

 :با شوق گفت مادر

 .پعر .... ماهه نیعمه است ...... عشقه ا گری..... پعر منه، جآره .-

 :مادر کج کردم فیاز پعر ل مو

 ام پس؟ یم ارک ..... من سر راه دهیقدم نو رس-

 :شونه ام یو محکم زد رو دیخند مادر

 .یآریو از دل حعام در م یآ یالهه بس کن .... م-

. آوردیاز دل من در م شدددیم دایهم پ یکی یخوش بحال حعددام ...... کاشددک-

  :رفت گفت یم رونیکه از اپاق ب یو در حال دیصدامو مادر شن

 .ان شا اللَّه آدیم-
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 �� من یبانو

 62 پارت

 

 

صرار شدم همراه مادر و پدر به خونه  یمادر به بهونه ها ا شد .مج ور  من غالب 

 هی یمحمود ، شددب چهارشددن ه سددور ییدا یمحمود برم  .ال ته خونه  ییدا ی

 یهر سال آپش درست م اطیح یداشت و پو یبزرگ اطیداشت .چون ح ییصفا

 چهیقال ییدادند و زن دا یم هیپک اطیح واریهم کنج د یپخت چوب هیکردند. 

عاط پخمه وآج یپهن م س یبراه م لیکرد و ب و  یذغال ینیزم بیافتاد.آپش و 

 چهیقال ییانداخت.اپفاقا اونشدددب هم زن دا یباغ آقاجون م ادیحرفا ، منو  نیا

 هی ینشددعددته بودند .حعددام هم پا اطیح یپخت پو یپهن کرده بود و همه رو

، خودشددو  اطیح هوسددط باغچ نیزم یمنقل بزرگ رو یکه رو یدسددته چوب

شتم به آپ یسرگرم کرده بود . کنار هعت شعته بودم و دا  یکه حعام م یشین

 : گفت یکردم که هعت یخواست به پا کنه نگاه م

 . بگم یزیچ هیخوام  یالهه ...م_

 .بگو-

گرده ، خودت  واسه  یبرنم گهیبعه پو رو خدا ... شش ماهم پموم شد .آرش د-

 . نکن فیآرش ح
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 :نگاهش کردم بااخم

 گفته من منتظر آرشم ؟ یک_

 . ده ینشون م نویرفتارات ا-

 : سردادم و گفتم یآه

پا ب خشمش ... لحظه  افتهیآد برگرده وبه پام ب یبدم نم یول عتمیمنتظرش ن_

سه که ب یروز هیکنم که  یم یشمار سم کنه و من درعوض پک  ادیبر  و التما

 شیبهش بگم ، نامرد دمیشددن هیو کنا ختمیکه بخاطرش اشددک ر ییپک روزها

 . عتیقابل ج ران ن

 :باذوق گفت یهعت

 . واسه خودت کن یفکر هیحاال  نیپس هم_

 !؟ یچه فکر-

 ! یبعوز ینامرد نیکه واسه همچ عتین فیازدواج کن خب ... ح-

 : گره ابروانم محکم شد باز

  ! ها ... شوهر کجا بود پو هم یگ یم یزیچ هی_

 : دیو سرش روپا کنار گوشم به جلو کش دیخند

 . شهیم دایپ_
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 ؟ رهیزن مطلقه رو بگ هی ادیب شهیحاضر م یخوشه ... کدوم خربرو دلت -

 :گوشم زمزمه کرد یپو یمعطل یب یهعت

 . مثال حعام یکی_

 : حرفش خنده ام گرفت از

 !واقعا آدیاز حعام برم تیخر نیآره ا_

 :اخم هاشو پو هم کرد یهعت

 .دلتم بخواد...داداشم ماهه_

 . کنه یدرست م شیآپ هی... دوساعته داره با اون چوم ها  نمیب یآره م-

ته لده ...ا یکار هی ال  کهیرو خوم ب نه و ه حیراه بره و پعددد  ن گه  یبچرخو ب

 .استغفرام ، الاله االام

 : گفت رلبیپکر شد و ز یهعت

 . خب دلش پاکه داداشم_

 یدل عاشددت م هی، من  یهعددت خوامیمن دل پاک نم یبرمنکرش لعنت ... ول-

 . خوام

 : باز ذوق کرد وگفت یهعت

 نه ؟ ای یبپر شیآپ یاز رو یحاال ولش کن ... هعت_
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و  رهیگیگُر م شیبپرم ، آپ شیاز آپ امینه بابا ... من اونقدر بدشددانعددم که اگه ب-

 .یچهارشن ه سور یسوژه  شمیم

عت ست و برخالف من، رفت پا از رو یه ش یاز کنارم برخا عام به پا  یآپ که ح

شد  یام م یبهش حعود ییجورا هیکردم .  ی.نگاهش مدیکرده بود ، بپره و پر

 طنتینامرد نشده بود.ش هی یکه مثل من دست خورده  یدخترونه ا یای. به دن

 .انداخت یخودم م یگذشته ها  یالهه  ادیهاش منو 
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 ییدا یسدددال هم پموم شدددد .اونشدددب خونه  یچهارشدددن ه سدددور نیآخر

 یبدجور هینکرد پا بامن حرف بزنه .اما بق یسع لدایمحمود،حعام برخالف شب 

 .زدند یم هیاون بهم کنا یبه جا
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از خاطرات  ییگفت و زن دا یمن م یسددداالد فلفل یکه مدام از خاطره  ییدا

با حعام دعوام شد  یکه بد جور یسال چهارشن ه سور هی. از  میدوران نوجوان

 شیآپ یبودم پو ختهیکم نفت ر هی،  دیپریآپش م یحعددام داشددت از رو یوقت

 . سوخت یکم هی شینشد ... فقط دست و پاها شی.ال ته طور

بود که آپشدددم  یشدددش ماه  ایپقر یپاره بودم ول شیآپ هیقول مامان ، من  به

شده بود  رهیخ هیسکوت به بق یکه فقط پو یخاموش شده بود.اونشب پنها کع

محمود  ییفاصددله داشددت ، من بودم . همون جا بود که دا هیو از جمع شدداد بق

 موافقتهم  هیگذاشدددت . بق دیع التیپعط یسدددفر چند روزه رو پو هیقرار 

ضر ن ود با د زدیغر م شهیپدر که هم یکردند.حت شه  ییاو حا محمود همعفر ب

س سه من عرو شحال ی.مادر که انگار وا اونقدر ذوق کرد  یگرفته بود ، که از خو

 . که فکر کردم االنه که سکته کنه

صله  واقعا شتم ول ییسفر با دا یحو بازم مادر اونقدر غر زد که  یمحمود رو ندا

جور حرفا که مج ور شدددم ق ول  نیو ا یسددفر رو به ما هم زهر کن یخوایپوم

 . محمود همعفر بشم ییاون سال با دا دیکنم که ع

 . میسفر شد یو راه میسفر گذاشته شد و دو روز آخر سال ، چمدون بعت قرار

عتمینم هنوز ستا میریکه م دمیکم کم فهم یول میر یکجا م دون  یشمال ، رو

سخت  یی، مادر زن دا ییکه مادر زن دا یی ایز سمش  طاهره اونجا خونه داره. ا

ستا یموند اما م ینم ادمیبود و  عتم که رو س ز یدون امامزاده پو  هیو  هیسر 

س ز نیاز ا شتریخودش داره . ب سر ستا ذوق کن یکه از  از وجود همون   مرو
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امامزاده و واسدده  واریکنج د نمیخواسددت برم بشدد یامامزاده ، ذوق کردم. دلم م

سم زهر  یسال سال هیشده بود گرکه وا سه  شت م یکنم و وا ، ناله  ومدیکه دا

خاطراپم به جا مونده بود ، طلب  یکه از سددال ق ل پو یاون زهر یبزنم پا بجا

 . کنم یو شاد ریخ

 یبه خونه  میدیظهر رسدد ی،برا میچون صدد ح زود راه افتاد یول میبود خعددته

 یشصت و پنج سال بود ول کیخاپون .خاپون با اونکه سنش نزد ییو روستا  ایز

 .کرد یاونقدر سرحال و سر زنده بود که آدم حض م

 . محکم دور پا دور سرش دیسف یروسر هیچادر بعته بود دور کمرش و  هی

 جمله رو پکرار هی،مدام  وانیا یخونه اش ، کنار نرده ها یچوب وانیا یباال

 :کردیم

 ینمویَخَله خِش ب_

 هیعجِب بَ خَله

 شِمِه کفش وِجونِه نجِهیا

 . یچِشِ سر قدِم بِشتِن اَمِه

 

 : کنار گوشم گفت یی.که زن دا دمیفهم یمنظورش رو نم که

 . رهی، قربون صدقتون م دیخوش اومد گهیداره م_
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 : مهربون خاپون نگاه کردم و بلند گفتم یل خند به چهره  با

 . ممنون خاپون جان_

رو دوپا  یچوب یانگار نگاهش به من افتاد . چنان ذوق کرد که پله ها کدفعهی

مد وسدددط ح یکی جب از ا اطیکرد و او غل کرد. متع مهیو منو محکم ب  نه

منو از آغوشددش  نکهیبار به کمرش زدم پا ا نیاحعدداسددش فقط دسددتم رو چند

 : د و گفتجدا کر

 ؟ییالهه جان پو_

 ...بله-

 . یگلم ...خوش آمد یقربان پو برم من ...خوش آمد-

هعتم که از وسط آسمان  یفرشته ا کیآنهمه مهمان ،من  نیکردم ب احعاس

مرا  کهی.خاپون منو همراه خودش سمت خانه کشاند و در حال نیزم یافتادم رو

 : کرد بلند صدا کرد یجدا م هیازجمع بق

 ... ... آقربان پعر اریحعام جان ... چمدون الهه رو ب_
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  ��من یبانو

 64 پارت

 

 

پفاوت بارز اسددتق ال خاپون ، همراهش رفتم .من رو سددمت اپاق  نیاز ا شددوکه

اپاق ، کنج  یسددادگ یاش بود ، برد . دلم رو پو یرائیکه احتماال اپاق پذ یبزرگ

اون اپاق ، که به رسدددم  دنیو قشدددنگش گذاشدددتم و از ذوق د ینقل یطاقچه 

 ادمی،  یامروز تاز پجمال یبود و خال یسدداده و سددنت دمانشیها ، چ یمازندران

شدم .نشعتم کنج  یو با اصرار مادر راض امیسفر ب نیخواستم به ا یرفت که نم

سع شه  یکه برا حرف بزنه یکرد طور یم یاپاق که خاپون که  من قابل فهم با

 :، گفت

 . ارمیب ییگل دخترم چا یبرم واسه _

 یساده ا یشدم . پرده  رهیاپاق خ واریرفت . زانوهام رو بغل زدم و به در و د و

 شهیمادربزرگها م یخانه ها یکه فقط پو ییها یبه پنجره بود . از آن نوع سادگ

 . کرد.حعام وارداپاق شد و چمدانم رو کنار در گذاشت دایپ

اپاق رو باز کرد و  یبعددته  ینگاهم نکرد . رفت سددمت پنجره و پنجره ها یحت

دعوت کرد .مادر و پدر  نهیرو به سدد اطیپر از رطوبت ح یاز هوا تینفس عم هی

 : خانه یهم پشت سرش وارد اپاق شدن و مثل من محو سادگ
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 ! قشنگه نجای! چقدر ا دیمح نیخدا !! ب  یوا_

به رسم  ییوارد اپاق شدند و دا یهم همراه هعت ییپکان داد.دا یفقط سر پدر

 : گفت یمهمان نواز

مثل مادرمه ... اونقدر مهمون نوازه  عدددتیکن الهه .... خاپون مادر زنم ن فیک_

،حال و هواپون که عوض  دیروسددتا بزن یپو یدور هی دیکه نگو ... بعد از ظهر بر

 . شه ی... اخالق و رفتارپونم عوض م یچیشه ه یم

 جون ؟ ییدا گهید یاالن بامن بود-

 : گفت یبه طرز بامزه ا کدفعهی ییدا

 معلوم بود؟ نقدریخاک عالم ... ا یواا_

شد .حت یخنده  یصدا عام که هنوز کنار پنجره ا یهمه بلند  بود و  عتادهیح

 . کنه یرو نگاه م رونیب عتیکرد داره ط  یوانمود م

 :وارد اپاق شدند یبزرگ چا ینیو مادرش هم همراه س ییدا زن

 ...دیخوش اومد_

 : که داشت گفت یباهمون لهجه قشنگ خاپون

 . ندازمیسفره م د،یرو که بخور تونیغذا حاضره ... چا_

 : مادرگفت

 . خاپون جان میباعث زحمت شد_
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 :داد نییحرف مادر پا یو سرش رو به عالمت زشت دیرا گز ل ش

 .دیخداست ... خوش آمد بینگو قربان پو برم من ... مهمان ح _

هم باالخره از پنجره دل کند و نشددعددت کنار دسددت خاپون که خاپون  حعددام

از گونه اش گرفت  یمحکم یدست انداخت دور گردنش و چنان بوسه  کدفعهی

 . خانوم جان خودم پنگ شد یکه دلم برا

 مادر؟ یقربان پعرم برم ... حعام جان چطور-

 . میشکر ... زنده ا ی... اله زیممنون عز-

 .... سرد نشه ییچا دیی.. بفرماپعر . یزنده باش-

 : خاپون لوس کرد و گفت یخودشو برا یام رو برداشتم که هعت ییچا وانیل

 چرا ؟ ی وسیفقط حعام رو م ؟یمنو دوست ندار زیعز_

شد- عود  عت یاووه ... چه ح سه همه پان  یدختر جان !نترس ه جان ... دلم وا

 یکه خورد یی... طاهره جان، چا دیکه آمد دیپنگ شده بود ... چقدر خوم کرد

 .اری، سفره ناهارو ب

 .دییچشم مادرجان ... بفرما-

مزه  هیشدددمال ،  یخاپون با عطر نمدار هوا ی ایاون اپاق ز یهم انگار پو ییچا

انداخت .حس کردم  یآقاجون م یالیو ادیکه مرا  یداشددت . مزه ا یا گهید ی

شتم . به همان روزها شته ها برگ  ختیر یم ییچا میکه خانم جان برا ییبه گذ
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کردم .  یم یاحتخاپون احعدداس ر یرفت . چقدر خونه  یو قربان صدددقه ام م

 . دمید یکه او راخانم جان خودم م ییگو
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 .شکر یاله-

شکر کرد ییجمله رو دا نیا سفره  ی. از پا میگفت و همراهش همه از خاپون پ

 :که برخاستم پا کمک خاپون کنم ،گفت

 . یمِن بَمِردِمه که پو ظرف بَشور ،مگهیاگه بلّم پو سفره دست بَزِن ییخدا_

 : کرد و گفت یما نگاه یسئوال یبال خند به چهره  ییدا زن

 .نزنندده که شمادست به ظرف ها  یقعم م_
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 : با اخم گفت ییو زن دا دیانداختم که خند یبه هعت ینگاه

 .شما روخاپون نگفته ، فقط الهه ... پو بفرما کمک_

 : به ل خند شد لیپ د یهعت ی خنده

 دارم ؟ یمن باالهه چه فرق_

 : از جابرخاست وگفت یکه قوت دار شد ، هعت ییزن دا یغره  چشم

 . برم زمیندارم ... قربون عز یخب ...من که حرف یلیخ-

برامون از خاپون گفت . از  ییسددفره رو جمع کردند که زن دا یو هعددت خاپون

سالش ب نکهیا اومدن چند پا  این وده که ازدواج کرده و بعد از به دن شتریپانزده 

زن  . دهیرو به خاپون بخش ییمردند ، خدا ، زن دا مانیبعد از زا یبچه که همگ

عجله  یادیمحمود ز ییدا انگارمحمود ازدواج کرده چون  ییهم زود با دا ییدا

 : محمود گفت یی، دا میدیکه رس ییحرف زن دا ینجایداشته . به ا

 ایفرسددتاد که ب یطاهره بود که همش نامه م نینداشددتم ، ا ینه من عجله ا_

 . میخواستگار

 : وگفت ییرو محکم پرت کرد سمت دا واریبالشت کوچک کنار د ییدا زن

 اطمونیح یانداخت پو یاومد نامه م یبود م ی... ش ا ک اپویدادم  یمن نامه م-

 رفت ؟ یو م

 : گفت ییدرکمال پررو ییدا
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 ... سوپور محله پون البد_

 : باخنده گفت مادر

خدا  یعاشددت شددد ...کله  یکه محمود چطور ادمهیطاهره جان ... من خودم _

 . یخواستگار میمادر و پدرمون رو خورد پا اومد امرزیب

 : گفت ییباال داد که دا ییابرو ییدا زن

 ؟ یبگ یچ یخوایسال م نهمهی؟ بعد ا یخب حاال که چ_

 : با ل خند نگاهشو سمت من کشوند و گفت ییدا زن

سال بعد از ازدواج من و محمو_ د ، پدرم فوت کرد خالصه که الهه جان ، چند 

.  ومدیخودم ن شیپ ارمشیکردم ب یهر کار یو خاپون جانِ من پنها شدددد ول

ض یحت شد ا یرا ش نین سش پو میخونه رو بفرو  ی.م میشهر خونه بخر یو وا

 . گهیخاطره داره د یده .کل یآقاجون رو م یخونه بو نیگفت ا

 : گفتم ینفس بلند همراه

شنگه ... من اگه ا یلیخونه خ نیهم ا ییخدا_ شا نجایق حال و  نقدریا دیبودم 

 .هوام گرفته ن ود

 : گفت یفور ییدا

 .دیبمون نجایا التیخب بمون ... پا آخر پعط_

 . بره سرکار دیبا دی... بابا روز پنجم ع یینه دا-
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شو  نجایباهات ا یکیکه باالخره  میکن یم یکار هیخب حاال - صه  بمونه ، پو غ

 . نخور

 . و من با پعجب نگاهشون کردم دندیخند ییحرف دا نیاز ا هیبق
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شد. اما بق یکیخاپون ،  یاپاق ها نیب از  کین ود. چرا من  نطوریا هیسهم من 

نه ، خودش از سددئوال کنکور سددخت پر بود . به  هیداشددتم و بق ییاپاق به پنها

 یبودم و پتو دهیدراز کش نیزم یراه بودم . رو یداشتم .خعته  ازیاستراحت ن

شته بودم  و رو یرنگ یقهوه ا یب ر ش یرو از کنج اپاق بردا که در  دهیپنه ام ک

 : شدم که گفت زیخ میاپاق باز شد ، مادر بود . ن

 . دراز بکش_
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 مقدمه گفت یشدم که ب رهیجلو اومد و کنار من نشعت . متعجب بهش خ بعد

: 

 .نجایا میبخاطر خودت ، بخاطر حالت اومد-

 .دونم یم-

شب باچنان درد  میشد تیاذ یلیمدت ما خ نیا یکه پو یق ول دار- ؟ من هر

 .گفتم امشب ، شب آخر عمرمه یکردم که م یدست و پنجه نرم م یقل 

شعته  یزد، پو یکه ازش حرف م یدنگاهش کردم .در فقط اعماق چشماش ن

 :بود که ادامه داد

سه خاطر پو پو یلیکنه وگرنه خ یپدرپم رو نم_ ص ح وا  الیفکر و خ یش ا پا 

 . ومدهیرفته و پا ص ح خوام به چشماش ن

 : دادم که گفت یمادر و گوش م ینگاهم رو گره زده بودم به چشما یها حلقه

پدرت - ند ...  ییو زن دا ییدا ی، حت مین ودفقط من و  نت بود ات هم نگرا

عوز ست آرزوها ین ود ... خودِ خودِ درد و رنج بود . باالخره همه  یدل  ییما وا

 . میداشت

 : وگفتم دمیکش یآه

 معافرت داره ؟ نیخاپون و ا یبه خونه  یحرفا چه ربط نیاالن ا_
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شام دعوپ نهیربطش ا- ات ، حعام پو رو  ییدا یخونه  یلدایشب  یکه بعد از 

 . کرده یاز پدرت خواستگار

 : مادرو پکرار کردم ینشعتم و با پعجب دوباره جمله  یفور

 !! کرده یحعام منو از پدر خواستگار_

 یوانگی.خنده ام از سر پعجب بود و از شدت د دمیپکون داد که خند یسر مادر

 : حعام

 کنه آخه ؟ یم یکار نیهمچ یست ... کدوم خرا ونهید_

 !!الهه-

 یاسدددم رفته پو هیکه ...  عدددتمیگم به خدا .... من دختر مجرد ن یراسدددت م-

 ... شناسنامه ام و

مادر سخت بود ، سکوت کردم که مادر به  یچشما یحرفم جلو یادامه  گفتن

 :من حرفش رو ادامه داد یجا

و زن  ییدا ی، وقت یدونه و اومده خواسددتگار یرو م نایا یخودش همه  یوقت-

 ؟ یآریات موافت هعتند پو چرا بهونه م ییدا

 : گفتم رلبیپکون دادم و ز یسر

ستگاریب دی! حعام با دهیکارم به کجا رس نیب _ من که حال من خوم  یادخوا

 بشه ؟
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 مگه حعام چشه ؟-

که آدم  آدی... چشماش باال نم حشیپع  ی... پو قَشهیَ... سرش پو  عتیچش ن-

 . میخور ی... آخه اصال من و حعام به هم نم نهیروب 

و به  شیشددناسدد یم یگفت یکه م ی؟!!اون دیخور یکه نم یدون یپو از کجا م-

شقش ا شت مانیع سرت آورد حاال از کجا م یدا عام به  یدون ی، اون بال رو  ح

 خوره ؟ یدردت نم

شتم .  کالفه ستم . پام ندا اپاق زدم و  یدور پو هیپتو رو پس زدم و از جا برخا

 : گفتم

پونه  یآقا قهر نکرده ، فکر کرده ، فکر کرده چطور م لدایپس بگو ... از شدددب _

سه من ا ریپحق نیبهتر دهیکنه ، بعد د یپالف شون بده که چقدر  نهیوا که بهم ن

 ... من برو داره یزایگوش عز یحرفش پو

 ! یکن یسرهم م هیچرت و پرت ها چ نیلهه! اا-
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 67 پارت

 

 

نگاهم به  هینگاه به سر و وضع من بکن ...  هیچرت وپرپه؟! کجاش چرپه ؟شما -

 . خورم یبرادرزاده ات ... من به درد حعام نم

 : گفت یمادرعص 

بچرخند و مال مفت  پیو خوش پ گولی، ژ یخوریآره پو به درد امثال آرش م_

 !باال بکشند و بعد فرار کنند؟

 خورهی... به خدا حعام به درد من نم ومدهیاز حعام بدم م شهیمامان ... من هم-

 . .... الاقل بخاطر خود حعام ، ردش کن

 : به او انداخت و با دست منو نشانه رفت یاپاقم بازشد ، پدر بود . مادر نگاه در

 . رهیگیم رادینم ازحعام هم ابفرما ... خا_

 : پدر هم کنار مادر نشعت وگفت یول رهیداشتم پدر طرف منو بگ انتظار

، پو  میکه ما طاقچه باال بذار شدددهینم یول آدیخوشدددم نم ادیمنم از حعدددام ز-

خواسددتگاراپو سددر  یکه بخوا یعددتیفرق کرده الهه ... دختر مجرد ن طتیشددرا

، سدر براهه،  هیخوبه ، پعدر خوب طشی.... حعدام شدرا یرد کن ییحرفا نیهمچ

شون  ریگه مد یات م ییکه دا یداره و اونطور یکارخوب یخونه نداره ول شرکت

عام روداره .... آرش رفته و برنم یهوا یلیخ گرده ... پازه برگرده هم ، ازت  یح
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 ی، باهمه  ی... به خدا اگه طالق نگرفته بود عددتیشددوهرت ن گهیجداشددده ، د

 . برگرده دیشا یبمون تیگفتم سر زندگ یکه درحقت کرد ، بازم م ینامرد

 :اعتراض مادر بلند شد یصدا

 . ! خدا رو صد مرپ ه شکر که طالق گرفت یزنی!... چه حرفا م دیحم_

 : زد که گفتم یچشمام موج م یپو اشک

سه خاطر دل خودپون _ عام در ب دیخوا یمحاال وا  د؟یاریمنو به زور به عقد ح

 .دیفکر کن نمی... پورو خدا ... به ا آدیبشر بدم م نیمن از ا

 : و گفت دیکش یآه پدر

آرش مردد بودم اومدم باهات مشورت کردم  یپو جوام خواستگار یوقت ادپهی_

شو از بچگ ی، گفت یبه من گفت ی، چ ش یم یآر ، من بهت اعتماد کردم  یشنا

شتم ، من  بار به حرفت ، به  هیبا اونکه از همون اولش خودم به آرش اعتماد ندا

شتم ، نت شقت ، احترام گذا سته ات ، به ع بار  هیشد ، حاال پو  نیاش ا جهیخوا

 .منو مادرت احترام بذار یبه حرفم به خواسته 

 :بلند شد هیبا گر صدام

 که هعتم بشم ؟ ینیشناسنامه ام پا بدبخت پر از ا یبره پو گهیاسم د هیکه _

 :باز جوام داد پدر
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که پا هر  هی. حعام هم راض یندار شویدونعتم پو آمادگ ی، م میفکر اونم کرد_

 دیپا بهم محرم باش میخونیمدت دار م ی غهیص هی یص ر کنه ول یوقت پو بخوا

 یزیچ ی، که ف ها وگرنه نه کع دیاگه به درد هم خورد دیرو بشناس گهیو همد

 شناسامه ات رفته ...خوبه ؟ یپو ینه اسم دهیفهم

 : ملتمس گفت یصورپم روان شد که مادر با لحن یداغم رو اشک

عد از - قل ب هه .... بخاطر من و پدرت ق ول کن ... الا باخ هیال راحت  الیمدت 

جوام  یکه پو الک میغصدده بخور یه نکهیخوردن نه ا یکه به دردهم نم میگیم

عام داد من و پدرت  گهیبود ، د یمدت ، جوابت منف هی... اگه بعد از  یرد به ح

 ...خوبه ؟ میندارهم واسه ازدواجت  یاصرار گهی، د میبهت ندار یکار

 : و گفت دیکردم .که مادر صورپم رو بوس سکوت

 . قربون دخترم برم_
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خاپون رو گرفته بودم و رو به  یخونه  وانیا یچوب یشدددده بود.نرده ها شدددب

بودم.پو فکر  عددتادهیچراغ ، روشددن شددده بود ، ا کیکه فقط با یاطیح یسددو

 یدلشددوره نداشددتم و په دلم آرام بود ول ن اریپدر و مادر بودم . گرچه ا یحرفا

 . بغض داشتم

 . سالم-

. عتادیسمت راست شانه ام . حعام با فاصله ،  کنار نرده ها ا دیچرخ یکم سرم

 : بدون جوام سالم گفتم

 ؟ یدوزیو م یبر ی؟حاال خودت م یزورگو شد_

 . جوام سالم واج ه-

نگاهش کردم .نگاهم  نهیزدم به نرده ها.دسددت به سدد هیسددمتش و پک دمیچرخ

 : خاپون بود که گفتم اطیهمون ح یکرد.چشماش روبه سو ینم

 . دمیگفتم ؟ من جوام زورگوها رو نم یچ یدی؟ نشن یکر_ 

 !کردم ؟ یخواستگار دیچرا زورگو ؟! چون پو رو از آقاحم-

 ؟ هیقصدت چ یچون به من نگفت-
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دسددتش  کیزد به نرده ها و کف  هیسددمت من . مثل من پک دیاون چرخ ن اریا

 :همون دستش سوارکرد ینرده و وزنش رو رو یروگذاشت ل ه 

 ؟ هیقصدم چ_

سوند.ب یکه منو م ییبود.از همون نگاه ها یجد نگاهش شه  یپر اونکه متوجه ب

 : و گفتم اطیپرسم ، سرم رو چرخوندم سمت ح یازش م

 . یپا اول جوابت رو از خودم بشنو یچرا به من نگفت_

 . خوم حاال که گفتم ، جوابم رو بده-

 . میخور یبه درد هم نمما -

 ؟ یدون یپو از کجا م-

 : جوام دادم باحرص

 ای نهی یسددقف رو م ایو چشددمات  حهیدسددتت فقط  پعدد  یکه پو ییاز اونجا_

 ... پاپو نییپا

خنده  ونی.ازخنده اش شوکه شدم . با چشمام چنان نگاهش کردم که م دیخند

 : اش گفت

 . میعتیاالن محرم نمعذرت ... آخه حرفت خنده دار بود ... خب _

 ؟ یزن یو باهاش حرف م یکن ینامحرم نگاه م هیبه  یواستاد یپس واسه چ-

 . بار صح ت الزمه و اشکال نداره هی،  میخب چون قراره محرم بش-
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 دیگنج یمن نم دیعقا ریپفاسدد ی رهیدا یکه پو ریو پفعدد لیپحل نیاز ا کالفه

 : گفتم

 ... خودمم ندارم یحعام من حوصله _

 . دونم یم-

 : بلندپر شد صدام

 ؟ یدار یو دست از سرم برنم یدون یم_

 :جوام داد یل خند با

 . خوام کمکت کنم یدونم و م یم_

 . ندارم یازیآقا من به کمک شما ن-

... بذار الاقل به خودم ، به مادر و پدرت ، به  شددمیمزاحمت نم دمیبهت قول م-

 هیبعدا هم کنا گهید ینجوری... ا میخور یخودت ، ثابت کنم که ما به دردهم نم

 .مدت کوپاه هی... فقط  عتین یو حرف

 مثال چند وقت ؟-

 :کرد با پفکر یمکث

 .کعالی_

 : پوهم رفت اخمام
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 مدت کوپاهه !!؟ هی!  کعالی_

 .خب ده ماه-

 : زدم پوزخند

 ! یدوماه کم کرد_

 هشت ماه آخرش ...خوبه ؟-

پونعددتم باور  یداشددت که نم یبرق اهشی. نگاه سدد دمیبه سددمتش چرخ دوباره

هم چفت شدددد ،  یل ام رو یمن اونقدر پر سدددتاره شدددده . وقت یکنم که برا

 :ل خندش واضح پر شد

 .پس ق وله ... م ارکه بانو_

 . من شرط دارم نیب -

 : چشمش گذاشت و گفت یدست راستش رو رو سرانگشتان

 .منت ی دهیبه د_
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 .جمله اش شدم که ماپم برد نیلحن گفتن ا یچنان محو پماشا یا لحظه

 . رو بگو طتتیخب شرا-

 : اومدم رونیاز شوک ب انگار

ست بزن یآهان اوال ، حت ندار_  یآیهروقت بهت اجازه دادم ، م ایثان یبه من د

 .آدیعشقوالنه هم خوشم نم ی، ثالثا از حرفا دنمید

 : و گفت دیچشماش ،کش یهاشو باهم به رو پلک

 .چشم بانو_

 : گفتم شیخونعرد نهمهیازا یعص 

 .آدیبانو گفتنت هم ، خوشم نم نیاز ا_

 . بگو همونو بگم یخوایپو م یبگم ؟هرچ یچ-

 : و گفتم دمیابروم کش یبه گوشه  یدست یعص 

 . دونم .... اصال ولش کن ... االن حوصلتو ندارم یچه م_

نرده ها رو  ینگاهش کنم ، پشددتم رو بهش کردم و راسددته  یاونکه حت یب بعد

پا انتها  ثان وانیا یگرفتم و   یشددددم . وقت رهیخ اطیبه ح یا هیرفتم . چند 
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سرم نگاه کردم  شده بود .از طرف یحعام ن ود.نمبرگشتم به پشت   یدونم چم 

هاش ا ینم با تار کنم و از طرف نطوریخواسدددتم  قدراعصدددابم او یرف  نیاز ا ن

 . بود که حوصلشو نداشتم ختهیبهم ر یعقداج ار

 یو خوندن عقد لیسدددال پحو یاونروز  بعد از خوردن صددد حانه ، برا یفردا

خواست  ی. همه خوشحال بودند جز من که دلم م میامامزاده شد یراه یاج ار

ض ادیفر شم . بغ شب ق ل پو یبک شده  یکه از  عته ن شک گلوم مونده بود هنوز 

شت خفه ام م صورپ هیکرد . به زورِ مادر  یبود و دا و چادر  دمسرم کر یشال 

 .دمیسرم کش یورود به امامزاده ، رو یکه مادر آورده بود رو برا یدیسف

ما وارید کنج با اون محوطه ا ندازه  یمزاده ،  به ا که  پاق دوازده  کیکوچک  ا

ضر یمتر عت حیبود و بدون  ش عتط ی. نگاهم رو می، ن بود که  یشکل لیق ر م

سط اپاق پارچه  ش یو عت دهیس ز ک  یسفره  هی ییو زن دا یبودند.مادر و ه

س ینقل شته بودند و جلو ینیس یرو نیهفت  کردند .  نق ر امامزاده په یگذا

 . جز من دندیخند یگفتند و م یهمه م

عام نگاه م یکه فقط به ل خند رو یگه گاه   هیعقد با  دونمیکردم . نم یلب ح

   !!داشت یزن مطلقه چه خوشحال

به  حیبود و بازم پعدد  دهیشددده اش رو پوشدد پیک قهی یها راهنیاز اون پ یکی

ست کنار دا عته بود.پدر هم یید ش سن امامزاده  یگفتند متول یکه م یدیراه 

عقد و ازدواج هاشددون از  یپموم یروسددتا واسدده  ی. اهال دیاسددت از راه رسدد

 . کردند که خط ه بخونه یدرخواست م یدعلیس
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 : نشعت کنار دست چپم و گفت یهعت

سه هرک یپو یدعلیس نیگه ا یخاپون م_ ستا ، وا عقد خونده ،  یخط ه  یرو

 . نیب  ایکنن که ب یازش م فایو مجنون ، پعر یلیل یاونا شده زندگ یزندگ

 : غره بهش نگاه کردم وگفتم باچشم

 . یهعت عتمیبشو ن یلیل یکیمن _

 : و گفت دیخند

 .خوندیبود و داشت قرآن م داریپا خود ص ح ب شبیمجنون حاضره ... د یول_

 . است خب وونهید-

 : بازگفت یهعت

 . رهیختم قرآن بگ هی یگفت نذر کرده که اگه جوام بله بد ر،ینخ_

 !ختم قرآن !! کل قرآن؟-

 : داد که با پوزخند گفتم نییسرش رو باال و پا یهعت

 اداها رو دارم ؟ نیبه خدا داداشت خُله ..... من ارزش ا_

 :کرد و با آرنج به بازوم زد اخم

 دوستت داشته ... من خ رشو دارم ی. حعام از بچگ ی! معلومه که دار وونهید_

. 
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 : گفتم رلبیسر دادم و ز یآه

 . دوستم داشت یآرشم از بچگ_

 :جوام داد یعص  یهعت

رو نداشددت  اقتتی؟ اون ل یکن یم عددهیواقعا که الهه ... حعددام رو با آرش مقا_

 . زمیعز

 حعام رو نداشته باشم ؟ اقتی، منم ل دیخب شا-

 . حرفت به خودش ثابت بشه نیخب پس بذار ا-
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که پا اونروز نداشددتم . پو گلوم بغض  یحس و حال هیداشددتم .  ی یحال عج هی

شک بود و پو فکرم  یقل م آرامش .پو یبود و پو شمام ا عاس امن هیچ .  تیاح

پناقض در عذام بودم .مدت  نیاز ا یدونعددتم ول یخواسددت بشدده؟ نم یم یچ

و  ریام زنج هیشددد که من خواسددته بودم و مهر یهمون هشددت ماه تیمحرم

 ی. نگاهم به آرامش چهره  ختیبه گردنم آو ییبه اسددم خودم که زن دا یپالک

با متانت  یو خنده ها ییخاپون و مادر و زن دا یهمه بود و ذوق و ل خند ل ا

عت شنگ رو یه . بله رو که گفتم حالم  ییلب دا ی، ونگاه آرام پدر ، و ل خند ق

 . بد شد

له ا ادی پا زندگ یب به آرش گفتم  تادم که  ،  مویخوم خرام کنه . زندگ مویاف

در حقم نکرده بود  ینامرد نیاگر آرش همچ دیام رو . شدددا ندهیمو ، آ یآرزوها

 . ومدمینموقت در مقابل حعام کوپاه  چیه

من  یوگرنه برا میمدت بهم محرم بشدد هیبخاطر پدرومادر ق ول کردم که  فقط

 . میخور یروز روشن بود که من و حعام بدرد هم نم نیع

  ! هم کنه یمنو چادر خواستیم میاگه عقد دائم کرده بود حتما

سه  ی. خط ه  عوختیکرد و معده ام م یدرد م سرم شد ، بو عقد که خونده 

عت .اول از همه دا یصورپم م یبود که رو هیبق یها ش سش  یین که منو عرو

ست جلو ب ییخطام کرد. بعد زن دا س قت گرفت و  ادیخوا  هیکه خاپون ازش 

و  یو هعددت یی. بعد زن دا دمیازش نفهم یچیگفت که ه یمحل ظیغل یجمله 

 هیکه بق قهیده دق دینمونده بود . شا لیپا سال پحو یزیآخر هم مادر و پدر . چ
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ستند برگردند خونه  ستیمن دلم م یخاپون ول یخوا  واریهمونجا ، کنج د خوا

سدد ز  یپارچه  یحعددام موند. نگاهم رو یبرگشددتند ول هی. بق نمیامامزاده بشدد

 ... نشعت: الهه کنارمه ق ر امامزاده بود که حعام با فاصل یشده رو دهیکش

 : با بغض گفتم"الهه"که گفت  نیهم

 . خوام پنها باشم ی... م زنمیداد م ینگو ... حرف بزن یچیه_

 . یامامزاده پا پو راحت باش اطیح یپو رمی...م یشه ول یپنها که نم-

شکام جار و شکعت .نگاهم به ق ر بود و زبونم  یرفت .ا ضم  شد و با رفتنش بغ

 .شد یپر از حرف . کم کم حرفام به زبونم جار

... چراهنوز نمردم ؟چرا؟  یاج ار ینفس ها نی... از ا یزندگ نیخعته ام ... از ا-

ض شما ، حرمت ا یعقد ن ودم ول نیبه ا یرا ...  نجایسکوت کردم ... به حرمت 

عتجام م لیوسال پح یلحظه  گنیم شا خوامیشه ...م یدعا م ....  دیدعا کنم 

 ... عوض کنه مویدعا زندگ هیدفعه  نیا دیشا

دارم ....  یخواسته ا هیمکان ...  نیکه من بله رو گفتم ... به حرمت شما و ا حاال

 یحعدددرت رو پو خوامیبشددده ... م مونیپشددد خوامیآرش برگرده ... م خوامیم

برگرده که  یوقت خوامیالتماس کنه ب خشددمش ... م خوامی... م نمیچشددماش ب 

که برگرده و  خوام یج ران ن اشددده ... من م یبرا یشدددده ، و راه رید یلیخ

 .و حعرت بخوره نهیمنو ب  یخوش خت
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 یاذان از بلندگوها یکه صدا دمیکش یقطع شد.نفس بلند هیاز شدت گر نفعم

سددال ، امامزاده اذان  لیگفته بود که لحظه پحو یامامزاده پخش شددد. هعددت

شدم و ب کنهیپخش م عتم و به اذان گوش دادم . آروم پر   میقرار ی. چشمامو ب

 .کم شد
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 اطیح یاومدم ، حعام پو رونیاز امامزاده ب ی. وقت دیدونم چقدر طول کش ینم

ع یسمت من اومد و من ب دنمیبود . با د عتادهیامامزاده ا  یخونه  ریپفاوت م

 :گرفتم . خودش رو پا کنار شونه ام رسوند شیخاپون رو پ

 . من یم ارک بانو دتیع_



 
233 

 

 : ندادم که باز گفت یجواب

 !؟ نهیپا آخر سال هم یاول سال جوابمو ند_

 ! یلیقراره بشم ل ی؟ فکر کرد یفکر کرد یپس چ-

 :دیخند

 .الاقل نگاهم کن یکه نه ... ول یلیخب ل_

س عتادی. او هم ا عتادمیا شمام دوخت که  یاهی. رنگ  شو به چ شما مطلت چ

 . اش نهیپخت س دمیسرم رو برداشتم وکوب یرو رو دیچادر سف

 نه ؟ ایاالن بعه -

 . بعه یشروع نامزد یخب برا-

 : کردم دشیاشاره ام مثل فنر باال اومد و پهد انگشت

من  یاز خانواده هامون از نامزد رینفر غ هیخوم گوش کن حعام ... اگه فقط _

مدت  نینگو نامزد ...ا نقدری... درضمن ا زنمیرو بهم م یو پو باخ ر بشه ، همه چ

 . هیشیفقط آزما

 :پکون داد و ل اشو جمع کرد پا نخنده سرشو

 !! مگه من موشم ؟ هیشیآزما_

 .پو یشگاهیموشم ... موش آزما نجای... من ا رینخ-
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 :ن ود یجد ادیکرد که ز یاخم

 !الهه_

 :شد ادیفر صدام

 .به اسم صدام نکن نقدریا_

 :اش گرفت خنده

 باهات حرف بزنم ؟ انیچکارکنم پس ؟ با زبون ناشنوا_

، با انگشددت اشدداره اش به قل ش اشدداره کرد و  آوردیدر م یاَداباز کهیدرحال بعد

بعد سددرانگشددتان دسددتش رو به حالت قلب بهم چعدد وند . از حعددام با اونهمه 

بودم که نخندم و  یو عصدد  یاونقدر جد یبود ول بیها عج یاَداباز نیا تیجد

 : بزنم ادیباز سرش فر

 .حعاااام-

 : کنه گفت ریمنو پعخ خواستیکه انگار عمدا م یو رسا ، با لحن ندبل

 .جاااااان_

، از  تیعم ینفعدد یبا همراه یشددد.چشددمامو بعددتم و لحظه ا شددتریب حرصددم

 :سوزش معده ام ، گفتم

 .... خدا یآ_
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ستم رو رو کدفعهی شد.کف د شروع  صدا یدرد معده ام  شردم که   یمعده ام ف

 :نگران حعام بلند شد

 .گمینم یزیچ گهی... د دیشد؟ ب خش یالهه ... الهه ... چ_

 . اَه ... شلوغش نکن ... هنوز زنده ام-

عام هم رو یخاک یآم کنار جاده  یشدم و کنار جو دوال عتم .ح ش پنجه  ین

شعت و خ یها شد. نگاهش  رهیپاش ن شت .  ی یعج زیچ هیام   یجاذبه  هیدا

من  یاحعدداس نام و پر از آرامش ول هیحس خوم و مطمئن .  هیپر کشددش . 

 : گفتم ینگاهش بشم. عص  یشده  ریخواستم که پعخ یاصال نم

 به من ؟ یشد رهیخ ینطوریچرا ا_

 ؟ یچطور-

 . گهید یطور نیهم-

 : ل ش باال رفت ی گوشه

 نکنم؟بَده ؟ پازه نگاه کردن بهت حالل شده .... چرا نگاهت _

 : جمالت عاشقانه را نداشتم نیا دنیشن ی حوصله

 . میخور یاَه ... حعام پورو خدا ولم کن ... من و پو ، به درد هم نم_

ند آرامش بخش رو هنوز مه اطم یهمون ل خ  یپو نانیل اش بود و اون ه

 : نگاهش
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 ات ن ودم؟ یدوران بچگ یچرا؟چون مثل آرش هم از_
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 .خواستم بحث به آرش بکشه .فقط نگاهش کردم ینم

مرد رو باور کنم و اونوقت شددکعددت بخورم و  هیخواسددت باز عشددت  ینم دلم

بفهمم دروغ بوده . اما نگاه حعدددام اونقدر با نگاه آرش فرق داشدددت که بفهمم 

عام مثل آرش نامرد ن شکل چ ن اریا یول عتیح بود . من بودم .  یا گهید زیم

ن ود  ینامرد هلکه قل ا عاشت حعام ن ودم . حعام خوم بود . مرد بود ، ا یمن

 هی خواسددتیعشددت خاص م هی... قلب من  دیفهمیرو نم زایچ نیقلب من ا یول

 : . اونقدر بهش نگاه کردم که گفت جانیپر ه یقرار یب هیپب و پام عاشقانه . 

 .ذارمیم یشرط هیهم  من یشرط هات ق وله ... ول یهمه _
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و په  یمشددک ی، به موها یمشددک یبادوم ینگاهش کردم . به اون چشددما فقط

 نیکه ا یشدددم ! جذبه ا یغرق م یاهیهمه سدد نیهمرنگش ... من در ا شیر

پرسددوند . محو نگاه کردنش  یمنو م یداد ، گاه یبه صددورپش م یاهیهمه سدد

 : خودم که گفت یها بیو پرک هیبودم و پجز

 . من صدات کنم یخوام بانو یم_

 : زدم ادیفر ی، عص  دیصفر رس ی هیکه به ثان یحرفش مثل بمب ساعت نیا از

 .رو حعام ... به خدا حوصله شو ندارم ایمعخره باز نیجمع کن پوروخدا ا_

، عاشقانه ممنوع ، به اسم صدات نکنم ،  یرو واسه من قدغن کرد یپو همه چ-

 . کلمه رو بگم هی نیشد هم زی، خب الاقل هروقت دلم ل ر مینگم نامزد

چشمامو پا سقف  یمن قابل هضم ن ود ، حلقه ها یکه برا یعشق نیاز ا کالفه

 : نگاهم باال دادم و گفتم

 .خب بابا ... بگو یلیخ_

 : دمیصداش رو در اوج آرامش شن و

 .منتظرن هیکه بق میمن ... بر یحاال بانو_

و دستشو سمتم دراز کرد که با پشت دست ، انگشتانش رو پس زدم و  عتادیا

 : گفتم

 . به من دست نزن_



 
238 

 

ع عام  یگرفتم و ب شیخاپون رو در پ یامامزاده پا خانه  یخاک ریم پوجه به ح

.همه دور هم جمع بودند که وارد همون اپاق بزرگ  دمیخاپون رسدد یبه خونه 

بود. پا در و باز کردم نگاه همه  یرائیکه مثال پذ یخاپون شدددم . همون یخونه 

 :گفتند دنمیخوردند.که با د یم ییسمتم اومد.همه داشتند چا

 . به افتخار عروس خانوم_

شانیزدند و مرا با ا کف ص  نکار شت .  ی. پارها یع شش ندا صابم ،ک نازک اع

کنج اپاق نشعتم که حعام هم پشت سرم وارد شد .خاپون بلند شد و  یعص 

 هیحعددام رفت .حعددام کنار جمع بق یخودش ، قربان صدددقه  یبه زبون محل

 .جدا شد هیمن ، از بق ییپنها دنیبا د ینشعت که هعت

 الهه؟ هیچ-

عاف دیو منو آورد دی؟! نگفت هی! واقعا چه؟یچ- شوندم سفره  دیرت و به زور ن سر

 !ه؟یچ دیگ یعقد ، حاالم ی

 : گفت رگوشمیز یهعت

شش رو داره الهه ... پو نم هیفقط _ عام ارز ص رکن ... به خدا ح  یدون یخرده 

 .چقدر دوستت داره

 :و پودلم گفتم دمیکش یبلند پف

 " .عادت کرده یآبک یعشت ها دنیچشمم به د گهید "
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سر بحث ها ییناهار خاپون پهن بود. دا ی سفره شت با پدر  سیس یباز دا ،  یا

سفره  یهم داشتند بعاط ناهار رو پو یو هعت ییکرد. مادر و زن دا یکل کل م

ع سی. ددندیچ یخاپون رو م یسنت ی سفره بود و  یم سط  ظرف  هیبرنج  و

 . و نازخاپون دورش یپرش ریس

شمم به همون   شد.دلم هوس نازخاپون کرده بود چ سفره و ناز خاپونش جلب 

نگاه ها سدددمتم اومد که  یلحظه همه  هیکردم ؟  یمعده ام رو چکار م یول

پشت سرم کنار سفره نشعت  هیچندثان ینشعتم سرسفره .حعام هم به فاصله 

 :  . رو به روم که خاپون با دو کاسه خورشت آلو وارد اپاق شد

 .دییبفرما_

 : ر زانو زد کنار سفره به حعام گفتچها پا
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 . پعرجان نیعروست بش شیبرو پ_

 ییبعتم .حعام کنارم نشعت و زن دا یدستور خاپون ، چشمامو لحظه ا نیا از

 . حعام باز بشه یخودشو کشوند سمت خاپون پا جا برا

شت برنج پو چند شقابم ر یقا شت خوش عطر آلو که  هیو  ختمیب شت از خور قا

 : گرفت ، چند ح ه کنار برنجم گذاشت یپوست م یپرش ریحعام که داشت س

 . خوام ینم یپرش ریمن س_

 : گفتم و او جوابم رو داد من

 . یهوس کرد دیحاال شا-

 .ریشه ، پوست نگ یدست خورده م-

 . خورم یخودم م ینخورد-

. قاشدت اول غذا که به  رمی، نفعدم رو فوت کردم پا آروم بگ شیلج از نهمهیا از

 یخوم خورشت آلو، هوش ازسرم برد.چشمم به کاسه  یدهانم گذاشتم ، مزه 

 .کردم نخورم که نشد یبود که داشتم مقاومت م ینازخاپون

حرکت کاسه رو  کیبا  ینازخاپون دراز شد که حعام فور یسمت کاسه  دستم

 : قاشت سمت بشقابم گرفت هینگاهش کردم که ، رو هوا زد .متعجب 

 ه؟یکاف_

 ؟ زمیخودم واسه خودم بر یبذار شهیم-
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 . بله-

 یقاشق کیهمان  ینازخاپون رو بدستم داد ول یگفت .کاسه  یکش دار ی بله

 ریخاپون خوشدددمزه بود. سددد یکرد. چقدر غذا یم تیبود، کفا ختهیر میکه برا

ش شدمینم سفره عقب ک  چارهی. باز هم ب دمی. باالخره به زور و زحمت از کنار 

 دسددتورکه زحمت جمع کردن سددفره افتاد گردنش و من و حعددام به  یهعددت

 . میخاپون عق گرد ، خورد

 : گفت یبلند و حرص یهعت

 یباال نمیشوهر که منم بش یامعال عروس بشم ، برم خونه  نیان شام هم_

 . نکنم خونه و سفره رو جمع

 :حعام صداشو کلفت کرد یول دمیاز حرفش خند من

 . اِ.ِ... پررو نشو_

 : چهار زانو نشعت مقابل من و حعام و گفت خاپون

 . دیآیان شاام ... قربان شما برم ... چقدر بهم م دیخوش خت بش_

بدم که عقدمون  حیپوضدد یدل خاپون رو بشددکنم و کل ومدینزدم . دلم ن یحرف

شرا س یداره . ول یطیموقته و چه  ست به  عام د سر نهیح شت و  از  یاش گذا

 :ادم خم کرد

 . ... دعامون کن زیمن قربان شما برم عز_
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 ... کنم یپا عمر دارم دعا م-

خاپون رو دوست  یزندگ یگفت و رفت و به زحمت سر پاشد . سادگ یعل ای بعد

 . داشتم

 یبود و سادگ یرنگ کی نینداشت هرچه بود هم یین ود ، دو رو لمین ود ، ف ایر

ش ی.نفس بلند عته بود،  یو برا دمیک ش ستم ن عام که کنار د ست ح فرار ازد

عتگ عتم ،  یخ سرم ب شت  شتم به اپاقم . در اپاق رو که پ رو بهانه کردم و برگ

پالک به  نبه همون در زدم و دسددتم رفت سددمت نشددون عقدمون . همو هیپک

سمم  سوار کرده بود. هنوز درگ یکه پالک رو رو ی ریو زنجا همون  ریخودش 

 . پضاد قلب و فکرم بودم

 . " دوستش ندارم  " زد،یم ادیو قل م فر " هیحعام پعر خوب "گفت  یم عقلم
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بود  ییخاپون نشعته بودم .نگاهم به مادر و پدر و دا یخونه  یچوب یپله  یرو

سا شتند و ش یرو پو لیکه دا عت دندیچیم نیما ست ی. ه سا یبا د و  لیپر از و

اومد و کنار گوشم  نیی، از پله پا شدیم دهیچ نیماش یپو دیخرت و پرت که با

 : گفت

 . خوش بگذره عروس خانوم_

پله  یپاش رو یرفت . صدددا نییو از پله ها پا دیرو ازش برگردوندم .خند سددرم

کرد . هر لحظه انتظار  یم جادیا ی یعج یخونه ، صددددا ینمدار و چوب یها

شتم که حعام از کنارم ردشد .   یپر از پله ا نییپله پا هیشکعتن پله ها رو دا

 .و نگاهم کرد عتادیکه من نشعته بودم ، ا

 :دمیش برگردوندم که صداش رو شنرو از نگاه سرم

 . نه من میاخمات رو بازکن ....خاپون خواسته  بمون-

ها شدددد و پک پک  نیبار ماشددد لیوسدددا یرو ندادم که رفت .همه  جوابش

و پدر که از  ییدا نیمن و حعددام و خاپون . ماشدد بیهاشددون نصدد یخداحافظ

بود  عتادهیپله ها ا نیینگاه کرد . پا یرفت ،خاپون بامهربون رونیخاپون ب اطیح

 .و همان چادر گلدار روز اول به کمرش بعته بود

 .شهیبزن حال و هوات عوض م یدور هیقربان پوبشم من ، برو -
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عام ق ول حرفش پذ یل خند شپزخانه  رفتیزدم که آنرا به ح سمت آ و رفت 

عام درها نییکه پا یا عت با قدم ها اطیح یپله ها بود.ح متفکرانه  ییرو که ب

ست به نرده گرفت و پا هیو  عتادیپله ها ا نییسمتم اومد . پا ستش رو  ید را

 : اول گذاشت یپله  یرو

 ؟ میدور بزن هی میبر_

شتم و اون مدام م اخمام شو ندا صل ستیروپوهم کردم .حو کنار  یقیبه طر خوا

 : باال انداخت و گفت یی، ابرو دیمرا د تیحجم عص ان یمن باشه . وقت

 !بانو یریگ یچقدر سخت م_

 . چشمم ن اش یگم ها ... جلو یبهت م یزیچ هیحعام -

 :کرد یخنده ا پک

 . شنومیبه من بگو ، به گوش جان م خوادیدلت م یبگو بانو ... هرچ_

 . دیپرس ییفوت کردم که باز با پررو اطیمرطوم ح یهوا یرو محکم پو نفعم

 ؟ میدور بزن هی میبر یآیحاال م-

 ! به خدا یرودار یلیخ-

 :زد که مرا شوکه کرد یل خند پر شوق چنان

 .قابل شما رو نداره بانو_
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همون  نیکه ا شدددی. باورم نم رفتیچشددم نگاهش کردم. از رو نم ی ازگوشدده

درخواست او ،  یباشه . به هرحال چه به درخواست حعام چه ب لدایحعام شب 

بود و  دهیو مرطوم که سرما رو بلع یبهار یاون هوا یپو یخواست کم یدلم م

سر عطرخوش برگ ها شکوفه ها یسرا شت  یبهار یپازه  ینو و   یقدم ،رو دا

 . بزنم

عام جلو شالم سر کردم و مانتوام رو پنم . ح اپون خ یخونه  یدرم آهن یرو 

ق ل  یو روزها روزیبا د یفرق چیمنتظرم بود.از پشدددت سدددر نگاهش کردم .ه

 . نداشت

دستش  یشگیهم حیپنش بود و همون پع  یآخوند یها راهنیاز همون پ یکی

با همچ جدال بودم. من چطور  با خودم در  نار م یآدم نی. هنوزم  مدمیک ؟  و

 . من فرق داشت دیپا آسمون باعقا نیکه زم یکع

 .بود یا گهید یایما دن یایکه چه عرض کنم . دن فرق

نگاهم رو از او به سددمت مناظر اطراف گرفته  یقرار گرفتم ول دشیمعرض د در

 : بودم که صداش باز متعج م کرد

 !آد؟یشال بهت م نیچقدر ا_

شال چشمم شک کردم که چه  شالم !  سمت  ش یبرگشت  شال  دمیپو . همون 

 .نگاه و ل خند حعام شد ریروز عقدمون بود.سرم که باال آمد ، اس یصورپ

 . شالت رو دوست دارم نیا-
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سمت جنگل باال م ییباال سر ستا رو  صله  یپند رو رفتم . حعام با چند قدم فا

پا به پشددت سددرم نگاه  دمی. چرخ زدمی.نفس نفس م عددتادمیکه ا ومدیدن الم م

رفت و پاهام سددعددت  جیکه باال اومده بودم ، سددرم گ یارپفاع دنیکنم که با د

 . شد

 .نیالهه ... بش نیبش-

 :جلو اومد یپپه که حعام چند قدم یچمن ها یرو نشعتم

 ؟ یخوب_

 : او متکلم وحده شد دیرو ندارم که کنارم نشعت . سکوپم رو که د جوابش



 
247 

 

 یهوا نیپهران و ا یزودپر برگرد یخوایقشدددنگه ! هنوزم م نجایچقدر ا نیب -

 !؟ یکن غیهات در هیمرطوم رو از ر

 :چرخوندم پا پشتم به حعام باشه که جوابش رو دادم یام رو کم شونه

 . نیبشم ... همخواد از دست پو خالص  یدلم م_

ل خند هم کنج  هیپو خودش داشددت که حدس زدم حتما  یآرامشدد هی صددداش

 :ل اش نشعته

ست یم تتیاذ نقدریا_ سه بعد پعط یکنم ؟ را ست  دیع التیوا  شنهادیپ هیوا

 . دارم یعال

 : گفتم شیاز اونهمه پرحرف کالفه

 . عتیپو ن شنهادیالزم به پ_

 ... که سرت گرم بشه نهیواسه ا-

 هعت ؟ یحاال چ-

بود.کالس هاشم از  تیبا بچه ها رف یلیکه خ میاستاد داشت هیدانشگاه  یما پو-

 هی یپر و شددادپر بود ... همون اسددتاد ما ، پو یپرانرژ گهید یکالس ها یهمه 

 ... پا یداره ، گفتم پو هم بر یفرهنگ یموسعه ، کالس ها

 : گفتم ضیرا از سمت شونه چرخوندم سمتش و با غ سرم

 ؟ امیدر ب یبرم پا از افعردگ_
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س ز فقط سر مناظر دوختم و همراه با  ینگاهم کرد.نگاهن رو ازش گرفتم و به 

 : شکل گرفت زیآم طنتیش یسرم نقشه ا یبلند پو ینفع

 . سه پا شرط دارم واسه رفتن به اون کالس یکنم ول یباشه ق ول م_

 :دیپرس باشوق

 . باشه ق وله یهرچ_

  ! یکرد یاونقدر زود ق ول نم کاش

 . شرط ها رو انتخام کنم نیکردم پا سخت پر فکر

س خوامیطال م سیسرو هی نکهیاول ا- سه  زیر نهی...  ست ند هر  شواره با د و گو

شه . ثان شته با سوار من دیبا ایپاش رو حتما دا ش هیو  س نیما و  یبلند کن یشا

فروشددگاه ل اس مردانه  هی میباهم بر یایروز ب هیکنم ، ثالثا  یمن رانندگ یبذار

 . یکردم بپوش خامانت یمن واست ل اس انتخام کنم و هرچ یو بذار

ل م جان گرفت . کامل  یرو یزیآم طنتی، ل خند شددد دمیرو که د سدددکوپش

. پو فکر فرو  نمی، ب  طمیشددرا دنیاش رو بعد از شددن افهیسددمتش پا ق دمیچرخ

 : رفته بود که گفتم

 !؟ یجا زد_

نگاهش ، مرا جذم نگاهش  یعدددیمغناط دانیاو با م ن اریرو باال آورد.ا سدددرش

 :کرد
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 وقت دارم ؟ یق وله ... پا ک_

،  دادمیبهش م یواضح پر شد . زمان از همه مهمتر بود . اگه مهلت کم ل خندم

 : . با همون ل خند پر شرارت گفتمومدیمطمئنا از پعش بر نم

  .  هشتیارد لیاجرا بشه ... از امروز پا اوا دیماه با هیهرسه شرط فقط در _

ست یرو جد طمیشرا چنان سر پکان داد و د  یرو شیبه په ر یگرفته بود که 

 : و گفت دیگونه هاش کش

 باشه ؟ یا گهیمن ... امر د یبه چشم بانو نمیا_

 : پوزخند گفتم با

 .هیکاف یایسه شرط بر ب نیپو از پس هم_

 ییصورپش شدم .سرش رو با ل خند به دو طرف پکان داد و باصدا خیم کدفعهی

 :کرد ، لب زد یکه داشت مرا جادو م

 . پو جان بخواه_
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خاپون بمونم  یها خونه  نیا شتری. پدر و مادر انتظار داشتند ب میسفر برگشت از

من اونقدر بهونه اومدم که  یانتظار رو داشدددت ، ول نیخود خاپونم هم ی.حت

و زن  دیبود که عمو وح دیحعدددام رو مج ور کردم منو برگردونه .روز پنجم ع

ضایعمو مح وبه به همراه عل  ییو چا لیون پعارفات آجی. م یدنید دیاومدند ع ر

 : گفت رضای،عل وهیو م

 . خواستم الهه یات رو م یدرس یکتام از کتام ها هی یراست_

 ؟ یکنکور بد یخوای؟ م یواسه چ-

جوابشددو نگاه کنم ...  خوامیسددئوال کردن ، شددک دارم ، م هینه ، بچه ها ازم -

 ؟ یاالن به من بد شهیم

 کدوم کتام ؟-

شت سم کتام رو بگه  انگ ست ا شاره اش رو به عالمت پفکر باال آورد و پا خوا ا

 :گفت

 کنم ... کتابات کجاست؟ یم داشیخودم پ_
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 . اپاقم یپو-

 : خاست و گفتم ل بر یرو از

 . پس با اجازه_

 : وارد شد گفت رضایسمت اپاقم رفتم . پا در اپاقم رو باز کردم و عل همراهش

 ...نامه نوشتم واسه هی...  شیالهه ..کتام بهونه بود ، راست-

 : که کش اومده بود گفتم یزدم . با ل خند حدس

 ؟ یهعت_

 : گفتم طنتیپکون داد و نامه رو بدستم که با ش سرشو

 . خونمیپس اول خودم م_

 : دمیازش نترس چیکرد که ه ینامه رو از دستم گرفت .اخم 

نه ق ل از ا خوامیبا خودش بخون ... نم یبخون یخوایم_ کهیفکر ک مه رو  ن نا

 .دور همه خوندند هیبهش بدم ، 

 : ام گرفتم نهیدستم رو مقابل س کف

 . خب ... بده نامه رو یلیخ_

 یدسددتم گذاشددت . چنان مهر و موم کرده بود که انگار نامه  ینامه را رو پاکت

 ! هیسلطنت
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 : پاکت نامه اش زدم که گفت دنیاز د یپوزخند

قدام کنم چون  هیبدونم جوابش چ خوامیراسدددتش م_ ته ا گه جوابش مث  ... ا

 . پدر و مادرم ، نه ، بشنوم یجلو خوامینم

 : کف دستم زدم و گفتم ینامه رو رو دیپاکت سف 

؟ غرورت لکه دار  شهیم یچ ینه ، بشنو هی! خب حاال  دیچقدر شما پعرا لوس_

 ! شهیم

کنند  یپدر و مادرم ق ول نم گهیکه اونوقت د نهی... بحث ا عدددتیبحث غرور ن-

اگه جوابش روبه خودم بگه ، من  یول یخواستگار انیسوم ب ایبار دوم  یکه برا

 . شیخواستگار رمیشده ، صدبارم م

 : کردم وگفتم رضایو پشتم رو به عل دمیچرخ

 . یخواستگار یپس خودپو آماده کن پا صدبار بر_

 :دیپرس یفور 

 ! ؟ باهات حرف زده یدونیم یزینکنه پو چ_

 :منو لو داد طنتیکه خنده ام ش دمیخند

 . کردم یشوخنه _

 : مورد کج کرد و گفت یب یشوخ نیاز ا ل شو

 . طل ت یکی_
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 .دارم ... از آرش مخصوصا ... پو هم روش ادیطلب که ز-

 :پر شد از غم نگاهش

 هیآورد ، منم متاثرشددددم ... مطمئن باش  تیکه آرش سدددر زندگ ییبابت بال_

 . رهید یلیکه خ شهیم مونیپش یروز

 . دوارمیام-

 : هوا پکون دادم یو نامه رو پو دمیکش یپوف

 .راحت التیرسونم دستش ، خ یم_

 :زد و گفت یپهن ل خند

 .الهه یخواهر خودم_

 . میندار شتریکه ب یریداداش ش هی گهید میچه کن-

 زیم یبه پاکت انداختم و گذاشدددتمش رو یرفت . نگاه رونیو از اپاق ب دیخند

 . شمیآرا

 

 

 

📝📝📝 
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ما .حعام  یدنید دی، اومدند ع یو هعت ییمحمود و زن دا ییهمون روز دا عصر

 دی، بع آوردیکرد و اداش رو در م یکه ادعا م یهمراهشون ن ود. از اونهمه عشق

 : زدم هی، به مادر کنا دمیچ یم ینیس یرو پو یچا یها وانیل کهیبود!درحال

 !برادرزاده پونم که جا زد_

 :حواله ام کرد یاخم مادر

 . جا نزده ، کار داشته حتما_

 !؟ یآره حتما ... مثل آرش که کار داشت و رفت مالز-

رو  یچا ینیرفت . س رونینگاهم کرد و ازآشپزخونه ب تیباحرص و عص ان مادر

 : گفت ییکردم که دا یکه پعارف م

 یسددالم رسددوند گفت پو ومد،یکه حعددام ن دیعروس گلم ؟.. .ب خشدد یچطور_

 . رسهیخدمت م یهفته ، خصوص نیهم

رو  ییحرف دا یادامه  یشده بودم که هعت ییدا ی. مات خنده  دیبعد خند و

 :دیکش شیپ
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 . ژهیو زیسوپرا هیال ته با _

اشداره کردم  یم ل پک نفره و با سدرانگشدت اشداره ام به هعدت یرو نشدعدتم

. او هم اشددداره ام را گرفت و دن الم آمد.در اپاقم رو که  دیایهمراهم به اپاقم ب

 : پشت سرم بعتم گفتم

 . پخت یرو نیبش_

عت ل ه  ینگاه ش ضایعل یپخت که نامه  یبه اپاقم انداخت و ن شتم  ر رو گذا

 . پاش یرو

 ؟ هیچ نیا-

 . فرهاده ینامه -

 ! هیفرهاد ک- 

 : بود  که ندونه دیبع یباال انداختم . از هعت ییابرو

کدوم فرهاد_ به اون راه نزن ... که خ لیفام یپو یخودپو  پابلو  یلیهعدددت 

 عاشقته  ؟

عت یقلوه ا یل ا ش یه عت حیل خند مل کیشد به  دهیک شت   ایز ی. ه بود . عا

 ییداشت که به دا یدرشت یبودم . برخالف حعام ، چشما شیقلوه ا یاون ل ا

شک یمحمود رفته بود.مژه ها شماش همخون یم شت و مثل  یاش با رنگ چ دا

 .طاهره رفته بود ییحعام به زن دا
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 . گهیبازش کن د-

را بازکرد که خودم  رو به بازوش چعدد اندم و همراهش شددروع به خواندن  نامه

 : کردم

  

 . خانم یسالم هعت "

و انتظارش رو  یو رفتن به خواسدددتگارطاقت اومدن  ایکه پن لم  دینکن فکر

 . که چقدر شما رو دوست دارم دیدون یدونم که شما هم م ینداشتم ، م

شتم پا جوام خودپون رو در مورد خودم بدونم .فکر کردم اگه  نیا اما نامه رو نو

 یو اگه جوام پدر و مادرپون منف  شدددهیم شدددتری، طاقتم ب هیبدونم نظرپون چ

 آمیکنم و هرماه م یپام م یو کفش آهن رمیگیم شددهیرو پ ومیباشدده ، صدد ر ا

 نیوهم رمیگ یرو م ماما اگر جوابتون مث ت باشه ، دست پدرومادر یخواستگار

بهش  دیداشددت یمنه ... اگه حرف یی.... الهه خواهر رضددا رمیپا بله رو بگ آمیماه م

      .دینامه ام رو خوند نکهی... ممنون از ا رسونهیم، به من  دیبزن

 "    .رضایعل             

 

ل و .  نیباال اومد .سددرخ شددده بود ع یاز کاغذ نامه سددمت صددورت هعددت نگاهم

 : باخنده گفتم

 .جوام پوهم معلومه گهیخب د_
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 : گفت باخنده

 . عتینه ...اصال هم معلوم ن_

بود، با اون  دیبع رضدددایاز عل یپابلوئه ...ول یدارخودپو لوس نکن ... دوسدددتش -

 ! رهیسرش دب ریکه نوشته ! مثال خ هیچه نامه ا نیکه داره ... ا یهمه شاگرد

 : که گفتم دیبلند بلند خند یهعت

 . معطلش نکن، جوام رو بده ، بهش بگم ادیز_

 : خاص گفت یکرد و با ل خند یمکث یهعت

 .دیاریب فیپشربگو ... قدمتون سر چشم ... _

 . رو بوسه زدم یو صورت هعت دمیکش ادیذوق فر با
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که همون روز بعدازظهر  رضایعل یرسوندن جوام نامه  یعجله داشتم برا اونقدر

. مادر و پدر  دیعمو وح یدنید دیع میاالن بر نیهم دیبهونه کردم که اال و بال با

 یخونه  ینفره  کیم ل  یو من رو کردیم یرائیپذ رضدددایهم ق ول کردند.عل

 : آروم زمزمه کردم خوندروکه سمتم چر وهیبزرگ م سیعمو لم داده بومد . د

 شاه داماد؟ یچطور_

 : زد و گفت یل خند

 ! کو پا داماد شم_

 . داده ی... بله رو هعت گهید یشد_

رو بلند کرد و کمرش  وهیم سید کدفعهی،  رضددایپرپقال بود که عل یرو دسددتم

 یشدددد . ب نیپخش زم سیها از روی د وهیم یحرکت همه  نیرو صددداف . با ا

 : دیپرس یشده بود ، با خوشحال ختهیر نیزم یکه رو ییها وهیپوجه به م

 جان من؟-

 !؟! نگاه کن ی... چکار کرد یدست و پا چلفت یِبه جان پو-

 : شده بود که پدرگفت رضاجلبیگاه همه سمت من و علن حاال

 ! آم پرپقال که یعموجان ، پرپقال ها رو کرد_
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 :و با ذوق جوام داد دیخند رضایعل

 .سرپون ... آم پرپقالش خوشمزه پره یفدا_

 : لب گفتم ریز باخنده

 ! بودا هنیم یاون بعتن_

خوشحال بودم.به  یلیخ رضایو عل یهعت یجمع برخاست . برا یخنده  یصدا

ضای.علومدندیهم م عر خوب ر ش یلیبود هم خ یهم پ شت و  عت ی فتهیعا .  یه

عود ییجورا هی عت شدیم میبهش ح شق ی، به ه شتن عا ضایچون عل یبا دا .  ر

 خونهبود که به  روقتیشددام نگه داشددت و بعد از شددام ، د یما روبرا دیعمو وح

شت سرم رو که رو میبرگ عت ی. شتم باز رفتم پو فکر ه شت گذا ضایو عل یبال .  ر

 یخودشون ، ذوق داشتم . پو یاز حت شتریمراسمشون ب یبرد . برا یخوابم نم

ستم به پالک پو گردنم خورد.پالک رو باال آوردم و  یفکر همون دوپا بودم که د

 "الهه"مقابل چشمانم گرفتم .

که  یاج ار نیشددد.از ا یمحعددوم نم یخوب یادگاریداشددت اما  یقشددنگ نقش

هشددت ماه حعددام رو پحمل  دیعقد موقتمون بود پا بله رو گفتم و حاال با یپو

 . کردم ، دلزده بودم یم

 التیکار او با پعط یبود ، ول دیاونروز پدر رفته بود سدددرکار . با اونکه ع یفردا

اپاقم ، خودمو سرگرم مرپب  یشد . بعد از ص حانه ، پو یم لیفقط پعط یرسم

 .زنگ در بلند شد یردن کتام هام کرده بودم که آواک
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 : بلند گفت مادر

 . حعامه_

 : زدم ادیفر یفور

 . دهی، خواب کنهیمن حوصلشو ندارما ... بگو الهه سرش درد م_

 یاومدسمت اپاقم و در اپاق رو باز کرد و با اونکه اونهمه کتام ولو شده رو مادر

 : گفت دیرو د نیزم

 .پوکه حالت خوبهچرا دورغ بگم ؟ _

شو ندارم م- صل گم  یبهش م یزیچ هی ادی... ب گمیمامان با من بحث نکن ...حو

 .که خودش بذاره بره ها

 : اومد و گفت ییچشم و ابرو مادر

 .... همون اقتتیل_

 : گفتم باحرص

 ..... آره ... همون آرشه_

صدا مادر عت و رفت . ضرم ب س یدر اپاق رو با  عام ر یسالم و احوالپر و با ح

 : دمیمادر شن

 ؟یسالم حعام جان ... خوب_
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 سالم عمه .... الهه هعت ؟-

 . مزاحمش نشه یحال نداره ، گفته کع یهعت ول-

 . اگه حالش بده ، ب رمش دکتر-

 . ها دییفردا شب شام منزل ما ی... راست شهینه ... بذار پنها باشه خوم م-

 . به الهه دیبد نکیدونم .... پس لطفا ا یبله م-

 هعت ؟ ی!! ... چنیا-

 .دیبرسون دآقای... با اجازه ... سالم به حم دونهیخودش م-

 .به سالمت-

شم رو از رو و شد که گو عته  شتم و در اپاقم رو پند یدرخونه ب  یدر اپاق بردا

 . آورده یحعام چ نمیسمت مادر ، پا ب  دمیباز کردم و دو
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 :دمیکرد که پرس یدستش نگاه م یرو ی ایز یبا پعجب داشت به جع ه  مادر

 حعام داد؟ نویا-

 !ه؟یچ نیآره ... ا-

 یشد رو خیرو از دست مادر گرفتم . قفل جع ه رو باز کردم که چشمام م جع ه

 :جع ه بود.ل ام از هم باز شد یکه پو ییطال سیسرو

 .... نه یواااا_

 :زد ادیفر مادر

 !!! طال سیسرو_

 .... بدله عتینه بابا حتما طال ن-

 :با اخم نگاهم کرد مادر

 !بدله؟ یدون یپو ... آخه پو از کجا م یزن یبدله!! حرفا م_

 .دونمیبرادرزاده ات رو م بیکه قد ج ییاز اونجا-

افتاد.کاغذ را با دقت  سیسدددرو یجع ه  وارید یرو یغیبه کاغذ پ ل چشدددمم

    خوندم
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 :زد ادیسرم فر تیمادر با عص ان "گل انگ  یجواهراپ "  

 طال بخره؟ سیسرو یالهه پو بهش گفت_

 :جوام بدم که مادر باز شلوغش کرد یچ موندم

 سیسددرو یبهش گفت یکردنم! واسدده چ تیدختر پرب نیخاک به سددر من با ا_

 !طال بخره؟

 مینیآدرسدده ب  نیهم میبر ایداد و قال نکن مامان ... اصددال ب نقدریبابا ... ا یا-

 .آدیهم دستمون م متشیبدله ، ق ایاصله 

 :بازوم و گفت یبا کف دست زد رو مادر

 .اصل باشه نیدونم و پو اگه ا یمن م_

و دسددت ند و گوشددواره ها چرخوندم.طرن  زیر نهیظرافت سدد ینگاهم رو رو باز

 !و زرد . ال ته اگر طال بود دیسف یاز طال ی یداشت .پرک یقشنگ

 میمادر به آدرس درون جع ه رفت همراه

 : مغازه گذاشت و گفت هیا شهیش نیتریو یجع ه رو رو مادر

 طال ، کار شماست؟ نیآقا ا_

 :، درجع ه رو باز کرد و گفت مردجوان

 . فروختم یجوان یآقا هیبه  روزیبله ... کار ماست ، د_
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 : دمیبا چشم به من اشاره کرد که پرس مادر

 !اصله؟ نیآقا ا_

 :شوکه شد مردجوان

ما  م،یفروش ینم جاتیاصله خانم؟ خب معلومه که اصله ، ما که بدل یچ یعنی_

 .میطال فروش

 :کرد یمرا عص  شتریو ب دیکش یآه بلند مادر

 چقدر شده؟ متشیق دیب خش_

به  یبودم انداخت و بعد نگاه دهیسئوال رو پرس نیبه من که ا یجوان نگاه مرد

 :مادر کرد و گفت

 .ونیلیم یس_

 : گونه اش یبا کف دست زد رو مادر

 .! خاک عالم به سرمونیلیم یس_

 :شوکه شد شتریجوان ب مرد

 .پونم عوضش کنم ی، م آدیخوشتون نم سیشده خانم !؟ اگه از سرو یزیچ_

 : جع ه رو بعتم و گفتم در

 .نه ممنون_
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فحش و ناسدددزا بلد بودم ، نثار  یگذاشدددتم و پو دلم هرچ فمیک یرو پو جع ه

 : حعام کردم . مادر هم پا خود خونه غر زد

رات بخره ؟ طال ب سیسددرو یگفت ی.... واسدده چ یبچه رو بدبخت کرد نیپو ا_

  ؟ یا دهیمگه پو طال ند

 .ختیحرص خوردم وحرص خوردم که معده ام هم بهم ر اونقدر

حعددام زنگ  لیبود که به موبا نیکه کردم ا یکار نیخونه ، اول میدیپا رسدد اما

 . زدم

 . که خورد رو هم نداشتم یشمارشو گرفتم . پام همون چند پا بوق باعجله

 . من یسالم بر بانو-

 ! من یبرا یآورد یور داشت هیچ نیسالم و زهرمار ... ا-

 . میکن یعوضش م میری؟ خب م ومدهی؟! خوشت ن یچ-

 : زدم ادیفر

 . یدیپعش م یری، م میکن یعوضش نم_
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 : پعجب گفت با

 آخه؟ یپعش بدم ؟ واسه چ_

از  یخوا ی؟! م یعتیروز من ن حعام بامن بحث نکن ... پو اصال به فکر حال و-

بشددنوم که بچه شددون رو بدبخت کردم ؟! اصددال پو  هیهم کنا ییو زن دا ییدا

 . دونم ی، من که م گهید یگرفت یی؟ از دا یپولو از کجا آورد نهمهیا

 .... نه به جان حعام-

 :شد ادیبازم فر صدام

 !؟ شیپس از کجا آورد_

نگرفتم  یقِرونش رو هم از کعددد هی ی، پول خودمه ...حت سیپموم پول سدددرو-

 .راحت التی،خ

 یایبذارم که پو از پعش بر ن ی.... من فقط خواستم شرط عتیراحت ن المیخ-

 ! یطال بخر سیسرو هیواقعا  یبر نکهی، نه ا
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 :جوابم رو داد یخونعرد با

شت نیا نکهیمن از ا یول_ صال ناراحت ن یشرط رو گذا سرو عتمی، ا  سی... اون 

 ... هم قابلت رو نداره الهه جان

 : از اعماق وجودم یادیحنجره ام پاره شد با فر باز

 یریم یریگیرو م سیسددرو یآیحاال م نیحعددام ... هم عددتمیمن جان پو ن_

 . یدیپعش م

 .... آخه الهه جان-

رو  سیو سرو یاین 4... اگه پا ق ل از ساعت  یدیکه شن نیآخه ... هم یآخه ب-

 . سطل آشغال یپو اندازمشیو بفهمه ، م ادیو پدرم هم ب یرینگ

 . الهه ... گوش بده-

 .... که گفتم نیهم-

معده ام مواجه شدم اما از اون بدپر مادر  دیرو که قطع کردم ، با درد شد یگوش

باز کرد و پک پاقم رو  باز پرس های زد به چهار  هیبود که در ا چوم در و مثل 

 :زد هینگاهم کرد و کنا نهی، دست به س ییجنا رهیدا

 !طال بخره ؟ سیکه برات سرو یچشمم روشن ... پس پو شرط گذاشت-

 :پخت مچاله شده بودم گفتم یاز درد معده ام رو کهیدرحال

 . نیکنم ... هم تشیفقط خواستم اذ_
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گه  یکی ی... شددددد یکرد تشی... خوم اذ نیآفر- نامرد  یلن همون آرش 

شقته ؟ نم نیا یدونی...نم ست م یپو بگ یدون یبچه عا فرحزاد ؟  رهیف، اون وا

عام  نیدونم ا یالهه ... من م دیبه قرآن مج ش ایح سه ا نیما  نیرو فروخته وا

 ! یبود پو کرد یچه کار نیقرض کرده ... آخه ا یکیاز  ای سیسرو

 : از درد دوال شده بودم گفتم کهیپخت و در حال ینشعتم رو

! ....  ی، شددما به فکر برادرزادپ رمیمیبعدده پو رو خدا ... از درد معده ام دارم م_

 سیخوام نه سدرو یطال رو ... نه خودشدو م سیسدرو نیدم ا ینترس پعدش م

 . طالشو

 : ختیزد که اعصام و روانم را بهم ر یا هیمادر کم بود ، کنا شخندین

  ! حعام که عاشت پو شده فیهمون آرشه .... ح اقتتیبه خدا فقط ل _

 :چشمم روان شد یکه بعته شد.اشک از گوشه  دراپاق

 . نهیب  یبدبخت دیحعام ...الهه فقط با فیآره ح-
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سدداعت بود و گوشددم به  یبود که حعددام آمد.نگاهم رو دهینرسدد 4به  سدداعت

 .او و مادر یاحوالپرس

 . ؟ با اجازه عمه جان دیسالم عمه جان ، خوب-

 . کنم یخواهش م-

که  دینکشدد هیکرد و به دوثان یپا اپاق منو باچند قدم بلند ط یرائیپذ ی فاصددله

 :در زد

 .الهه_

 .پو ایب-

سددالمم  یپختم . نگاهشددم نکردم حت یرو باز کرد.نشددعددته بودم ل ه  دراپاق

 . نکردم

 : اومد در و پشت سرش بعت جلو

 .سالم_
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پخت گرفته بودم و  یدوکف دسدددتم رو ل ه  کهیشددددت درد معده ام درحال از

 : دادم گفتم یخودم رو پام م

 . شهیآرا زیم ی نهیآ یجلو سیسرو_

 : پخت نشعت یاومد و کنارم ل ه  جلو

 ... نگرفتم یپولشو از کعالهه ... باورکن _

 .برو برش دار-

خوام برات  ی، به همه گفتم ، خودم م یدونه که پوگفت ینم یالهه جان ... کع-

 . طال بخرم سیسرو

شمامو عتم و باز درحال چ دادم  یمعده ، پکان م یخودم را از آن درد لعنت کهیب

 : گفتم

 .برو برش دار_

 ...الهه-

 : دمیکش ادیفر

 من از ص ح چقدر بخاطر پو حرص خوردم ؟ یدون یدارحعام .... پو مبرش _

عته بود که خودم را از پخت جدا  سکوت ش شودم . هنوز کنارم ن شم گ کرد.چ

شتم و کوب شمیآرا زیم یرو از رو سیسرو یکردم وجع ه  وسط پخت.  دمیبردا
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 نگاهش رو به یاهیسر پا سر س شدینگاهم کرد . غم چشماش اونقدر بود که م

 : کنم ریاون غم پفع

 کنم یداره ، ضرر م یدسته دوم از من بر م متیپس بدم ، به ق نویاالن اگه ا_

. 

 : جوابش رو دادم یعص 

 . سرم یفدا_

 : و گفت دیکش یبلند نفس

 .دم ی... چشم ... پعش م زمیسرت عز یآره خب ... فدا_

من  یمانیحعام از پش یمنو متاثر کرد ول شیدلم سوخت. لحن صدا یا لحظه

برق  یرو برداشدددت و در جع ه رو باز کرد .نگاهش رو رو سیسدددرو ی، جع ه 

 :انداخت سیسرو یظرافت کار

 . بار بنذار گردنت، دلم خوش باشه هیالاقل _

 ادیبعددتم.  انگار پمام عضددالت بدنم سددنگ شددد جز حنجره ام که فر چشددمامو

 : دیکش

 ... حعاااام_

جمع شد. از درد معده ،به حالت سجده رفته بودم  ادمیمعده ام هم همراه با فر 

 : زدم یو ناله م
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 ... خدا یآ_

صه نخور ، پو حرص نخور ، هم- شه ... پو غ شه با عش م یاالن م  نیبا  یرم پ

 . دم

شمامو صدا چ عته بودم که  شن یقدم ها یب عام رو   رونی.از اپاقم که ب دمیح

 :رفت. مادر سراغم اومد

 ! یرو سکته داد چارهیچه خ رپه ! ب_

 .رمیم یمامان ... دارم م اریحرفا ... قرصام رو ب نیا یبه جا-
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مهمون ما بودند.اما حعددام  ییمحمود و زن دا ییهمون روز ، شددام ، دا یفردا

 :اش رو زد هیدر کنا ی.پدر همون جلوومدین

 . دونهیاز دامادمون که انگار قابل نم نمیا_

 :جوام داد ییدا

 .کم خوش ن ود هیحالش _

جوام سالمم رو داد و همون اول دستم رو گرفت و منو  نیهم سر سنگ یهعت

 . سمت اپاقم دیکش

 !ه؟یچ-

 : گفت یبا دلخور یمعطل یاپاق رو که بعت ب در

 .ازت انتظار نداشتم الهه_

 رو؟ یچ-

 ؟ یرو پس داد سیچرا سرو-

 : زدم پوزخند

 !...حعام دهن لت هم شده نیآفر_

 ! یختیچقدر حعام رو بهم ر یدون یم-

 شدم ؟ یچه حال روزیاز د یدون ی؟ م ینم ... من چبه جه-
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 : گفت تیباعص ان یهعت

 . طال فروخت سیرو واسه خاطر سرو نشیماش یداداشم ... با چه ذوق چارهیب_

 !نشیماش-

 :بلندپر شد یهعت یصدا

 سیخوام خودم واسه الهه سرو یگفت ، نه م یم یباباخواست کمکش کنه ول_

مامان و بابا گفتند باشدده واسدده عقد ، گوش نکرد که نکرد،  یطال بخرم ... هرچ

 . میحاال هم عقد نیگفت هم

 : نگاه کردم و جوام دادم یبه هعت یدرد گرفت .عص  سرم

 ! بشر نیاست ا وونهیپختش کمه ... بابا د هیبه خدا داداشت _

چرا  یدون ی؟ اصدددال م یرو پس داد سیالهه ... چرا سدددرو یکرد وونشیپو د-

شب ن سرو یم ومد؟یام صورت  یطال رو پس ندادم نم سیگفت چون  پونم پو 

 . الهه نگاه کنم

انگار  یباشه . ول وانهیحد د نیسعت شد . باورش سخت بود که حعام پا ا پاهام

 : پخت یبود . پوزخند زدم و نشعتم رو

 طال دارم آخه؟ سی... من ارزش سرو گهیخله د_

 : کنارم نشعت و دستانم رو گرفت یهعت
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به  یول یاعتماد کن یبه مرد ینتون گهیبعد از آرش د دمیالهه ... بهت حت م_

 . دونم چقدر دوستت داره یحعام اعتماد کن ... به خدا قعم ، من م

 :سر دادم که ادامه داد یآه

 .ادیحاال بهش زنگ بزن ... بگو ب_

 کنم ؟ یعمرا ... منت کش-

،  یکنیرو ق ول م سیزنم پو باهاش حرف بزن ، بگو سدددرو یمن بهش زنگ م-

 .کنم الهه یخواهش م

 :دیپرس ینگاهم را پا سقف اپاقم باال بردم ، که هعت یها حلقه

 زنگ بزنم ؟_

 .بزن-

 : فونیآ ی. زنگ زد و از عمد گذاشت رو دیکرد و صورپم رو بوس ذوق

 سر دردت بهتر شده ؟ ؟یالو حعام ...خوب_

 . یزنگ نزن نقدریشه ا یحوصله ندارم ... نه خوم نشده ، حاال م یهعت-

 . خواد باهات حرف بزنه یکه م نجاستیا یکیخ ر دارم آخه ...  هیواست -

 : دمیشن دیرا با پرد شیصدا

 !الهه ؟_
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ش صح ت کنم . مردد بودم  یگو شاره کرد که  شم ا سمت من گرفت و با چ رو 

 :زد میپر از خواهش صدا یینه که حعام با صدا ایکه حرف بزنم 

 !الهه_
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 . حعام -

لحظه  کیکه  "جان حعددام  "اسددمش رو گفتم و او چنان با ذوق گفت  فقط

ص ان یقالب په ش تمیکردم .حس کردم پمام ع صدا دیپرک شد و  می، لحن  نرم 

 :قل م بلند یپپش ها یصدا لیدل یب

 ؟ یومدیچرا امشب ن_
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 .رو پس ندادم سینتونعتم الهه ... من سرو-

 :افتاد یلب هعت یکردم .نگاهم به ل خند رو یمکث

 . ایب سی... با سرو نجایا ایب_

 !؟ یگیواقعا م-

 .گمیآره ... واقعا م-

 . من یآم بانو ، به چشم بانو یاساعه م-

 : گفت که مج ور شدم بگم یگفت و م یداشت م همچنان

 ... فونهیآ یحعام صدات رو_

 : گفت ییکمال پررو در

 . از خودمونه ینداره ، هعت یاشکال_

 . کنم یرو ق ول نم سی، سرو ین اش نجایا گهیساعت د میاگه پان-

 . شهیم یساعت هیبده ، پا برسم  شتریب میپا هی-

 . ساعت هیخب ، آخرش  یلیخ-

 .اومدم الهه بانو-

رو از دستم نگرفته ، مرا  یگرفتم که گوش یرو سمت هعت یقطع کرد . گوش و

 :و گفت دیدر آغوش کش
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 یدون ی... پو نم عتیپو دل داداشم ن یزیالهه ... به خدا چ یکرد یخوم کار_

 !که چقدر عاشقته

عت- عه ه شت رو در آورده ...  نی... ا یب شتم پَه ع سه مرد  هیدادا کم غرورم وا

 . الزمه

عام شام . در خونه رو که باز کر ح سر  ست   یشاخه گل جلو هیدم اومد . در

 : صورپم اومد

 .شما میپقد_

. شاخه گلش رو که گرفتم وارد خونه شد و بلند   ندهیو فر  ایبود ز یسرخ گل

 :سالم کرد

 .سالم برهمه_

 : گفت یدستم بود که هعت انیهمان شاخه گل م یرو نگاهم

 ! ی... چه شاخه گل قشنگ زمیعز_

 .گهیشاخه گله د هیشلوغش نکن ... _

 ! احعاس یب-

شعتم سفره  یم ل که . هعت یرو ن که حعام جع ه  دندیشام رو چ یو مادر 

 :گذاشت و گفت زیم یطال رو رو سیسرو ی

 . قابل الهه خانم رو نداره نمیا_
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ع یرو نم نکاریبود.کاش ا سیسرو یهمه رو نگاه  هیکنا یکرد.حاال حتما هر ک

 : کف زد و منو متعجب کرد ییزد اما دا یم یا

 .انداختن داره ... بدو سیسرو نی... الهه جان ، ا یم ارکه ... به سالمت_

 : با ل خند جع ه رو برداشت و گفت ییدا زن

 .گردن عروس بندازه سیسرو دی... مادر شوهر با دیبا اجازپون آقا حم_

صورت من  یرو از درون جع ه برداشت و سمتم اومد.نگاه همه رو زیر نهیس بعد

س ییبود که زن دا ست ند بود .  یرو رو زیر نهی،  سوار کرد . بعد نوبت د گردنم 

خاصددش ، نگاهم  یو پام و طراح چی، با اون پ سیسددرو یکننده  رهیظرافت خ

گرفتم و  شدددممچ یجلو ی. دسدددت ند رو دیخودش خر یبرا یا هیرو چند ثان

 یظرافت کارها یرو یبود.دسددت قهیحعددام خوش سددل قتاینگاهش کردم . حق

 : و گفتم دمیدست ند کش

 .ممنونم_

 :با ل خند نگاهم کرد ییدا زن

، چون نگذاشت که  یاز خود حعام پشکر کن دی، ال ته با زمیم ارکت باشه عز_

نه . دا یهزار هی یحت  هیزد ،  یکه کف م ینیدرح ییپدرش بهش کمک ک

 : و جو رو شلوغ کرده بود کردیجمله رو پکرار م

 .اامیعروس ، داماد رو ب وس _
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شد و دا حعام شعار م ییسرخ  همراه  ییهم با دا هیبق کدفعهیداد.  یهمچنان 

 .شدند

 :. حعام ازجا برخاست و بلند گفتدیخندیو پدر م زدیمادر هم کف م یحت

 .با اجازه-

کف  یکه اونقدر رو داشته باشه. بعدمقابلم آمد و سرخم کرد.صدا شدینم باورم

صورپم کج کرده بود و انگار قرار  شتریزدن ها ب سمت  شد .حعام گونه اش رو 

ع ض ین ود ک سه ا یاعترا شدم و بو سرد رو یکند . رام  شک و  گونه اش  یخ

 :شور گرفته بود و ول کن ن ود ییزدم .دا

 . امیداماد عروس رو ب وس _

شمام عام پ چ ستم اعتراض کنم  ح شد.پا خوا س میشونیچهار پا  و با  دیرو بو

 : ل خند مقابل چشمانم گفت

 . م ارکت باشه الهه جان_

صدا یبار پو نیکوپاه چند یجمله  همان شد . پژواک  شم پکرار  عام  یگو ح

صش که نم شن یبالحن خا عحور خودش  یدونم پوش چه چا شت که مرا م دا

 .نکرد میکرد ، پا آخر شب رها
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 لیفام یپو یاز هعددت رضددایعل یبود که خ ر خواسددتگار دیع التیپعط اواخر

 ..قرار عقد هم گذاشته شده بوددیچیپ

ته عد از پعط ی هف با ع نیفرود 17. دیع التیاول ب والدت  دیکه مصدددادف 

 .سالم بود هیعل یحضرت عل

عقد  کیهنوز سدددال آقاجون نشدددده بود ، قرار شدددد که فقط  نکهیبخاطر ا اما

ساده باشه و مراسم ازدواجشان بعد از سالگرد آقاجون . بعد از گرفتن  یمحضر

 یشرط رو به حعام باختم و موند دو شرط بعد نیحعام هم اول یطال سیسرو

عام خال بیو ج .گرچه ظاهرا من باخته بودم معلوم ن ود  قعاشده بود اما وا یح

طال رو گرفته بودم و شددرط اول رو  سیبود؟ من که سددرو یک یکه برنده واقع

ش ونیلیم 30که  یحعام ایباختم ؟  از دست  نیاز پس اندازش رو با فروش ما

 ؟ ارهیداده بود پا شرط اول منو به جا ب
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س دو عام زنگ زدهیروز بعد از  شم برام  بدر بود که ح زد که بعدازظهر آماده با

 یخواست حت ی. دلم نم دمیپرس یهم م زیاز اسم سورپرا گهیداره . د زیسورپرا

ن ود،  میکنجکاو نیاگه ا دیفکر کنم که شرط دوم رو هم پونعته انجام بده . شا

 یاومد ، قوه  زیاسم سورپرا یوقتموندم . اما  یآوردم و خونه م یم یبهونه ا هی

حعاس شد . بعد از ظهر حاضر بودم . مادر از من هول پر بود . انگار  میکنجکاو

شنا سواس برا ییقرار آ ل اس انتخام کرد . هرچه قدر گفتم که من  میبود . با و

 هیخودم رو بپوشددم ق ول نکرد و دسددته آخر  یمشددک یخوام همون مانتو یم

 یداده بود که کم ریبه دستم داد . گ ینفت یکرم و آب شالکرم رنگ با  یمانتو 

 : کنم که باحرص جوام دادم شیآرا

 . ، حعامه عتمیبشه ، من ن دهیپعند دیکه با یمادر من ، اون-

شند رو ختهیر خیپارچ آم  هی انگاد کرد و  یبعد اخم یسرش ، وا رفت .کم یبا

 : گفت

 . یچرا قدرحعام رو ندونعت یرسه که حعرت بخور یم یروز هی_

 : حوصله از حرف مادر برگردوندم و گفتم یسرم رو ب 

 . کاش برسه_

 . رفت رونیو از اپاقم ب شمیآرا زیم یرو دی، کف دستشو کوب یعص  مادر

ش مانتو شالم رو که پو شدم . چند ماه بود که  خی، م نهیآ ی، جلو دمیو  صورپم 

بود و پنها پنوع اون ها شدددالم  یبودم . مانتوهام مشدددک دهینپوشددد یل اس رنگ
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که هنوز  ی.حس کردم شدددم همون الهه ا دمید نهیآ یچهره ام رو پو یبود.وقت

سمت م دهیآرش رو ند یرنگ نامرد ستم  دهیکش شمیآرا زیبود . پاهام  شد . د

 . سمت کرم رفت اریاخت یب

 کمرنگ یرژ مع هیکرم به صورپم زدم و  کی

مداد  یاهیرون چشمام بود که مج ور شدم با س یب یحلقه ها ینگاهم پو هنوز

 دیکه هنوز نشددان از خر یجلوه اش ب خشددم  و چند پاف از ادکلن لعنت ی، کم

بزنم . از اپاق  افهیو ق پیآن پ ینگاهم رو پا دیینخواستم  مهر پا یعقدم بود.حت

ام رو پا  یراحت یها فشزنگ خورد . حعدددام بود . ک لمیزدم ، موبا رونیکه ب

 : کردم و روبه مادر گفتم

 !؟ یخواست ینم نوی... مگه هم گهیزدم د پیحاال دلخور ن اش ... پ_

 یشدددد برا یدییزد که فکر کنم مهر پا ینگاهم کرد و چنان ل خند یا لحظه

 . شدنم  ایز
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رفتم و در خونه رو که باز کردم نگاهم پا سدددر کوچه را برانداز  نییپله ها پا از

صدا یکرد. خ ر ستم در رو ب ندم که  عام ن ود. خوا ش یاز ح پوجه  ینیبوق ما

ام رو جلب کرد.دن ال صدددا گشددتم که بوق دوم زده شددد. نگاهم رفت سددمت 

اش  یودد ی شددهیخونه پارک شددده بود. شدد یکه جلو یرنگ یمشددک یوندایه

شتینم صورت راننده رو ب  گذا آمد و  نییشاگرد پاسمت  ی. که پنجره نمیکه 

ظاهر شد. خشکم زد. چوم شدم . ل انم  یشگیحعام با آن ل خند هم یچهره 

شرط دومم رو هم به جا آورده بود !! اما چطور شد.  ؟! در  یاز پعجب از هم باز 

بود که  نییشاگرد پا سمت یرفتم. هنوز پنجره  نیخونه رو بعتم و سمت ماش

 : و گفتم دمیبه داخل کش یسرک

 !؟یاز کجا آورد نوی..... ا نویا_

 .شما میپقدسالم الهه بانو ....  _

 .نداشت یداریخر چیه نیکه انگار در مقابل آن ماش یهم شاخه گل باز

که حعدام  دیچرخیم نیاپاقک ماشد ینگاهم هنوز پو یگل رو گرفتم ول شداخه

 .سالم بانو کیعل_گفت : 

ش در عتم . نرم یصندل یرو باز کردم و رو نیما ش ،  یصندل یو راحت یجلو ن

  : جذبم کرد
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 ش؟ی! از کجا آوردهیعال نی..... ا یوا_

  :صدا یاما ب دیخند

 .پا خدمتتون عرض کنم میدور بزن هی دیحاال اجازه بد_

 .به راه افتاد بعد

  .ص ر کن، ص ر کن_که گفت :  نیبردم سمت ض ط ماش دست

 : دیکش رونیفلش ب کیو  راهنشیپ بیکردم. دست برد سمت ج نگاهش

 .مخصوص شما زدم نویا _

 .خب میدادیرو گوش م ید یس نیحاال هم_

 .مجازه رهیآخه .... اونا غ_

  : به پمعخر پکون دادم یسر

  .مجاز دوست دارم اصال ریمجاز ..... من غ ریگاد ..... مجاز و غ یما_

  :رامم کرد ینرم با

 .پا بعد دیبار رو مجاز گوش بد هی نیحاال ا_

 .... بزار هیچ مینیب _

  : آهنگ غر زدم میمال یصدا با

 .رهیگیآدم خوابش م هیچ نیا_
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 :دیبود شا میپعظ یل خند سرشو خم کرد. نوع با

گفتم  دمیکه شن نویکنم، خودم برات بخونم ... ا دایآهنگ پ هیگشتم پا  یلیخ_

 .خودشه

 : کرد شیاستهزا یشخندیبه ن ل م

 .دلت خوشه واقعا _

صدا اما سحر آم بیعج یواقعا  ستم رو کنم چقدر از متن و  یزیو  شت. نخوا دا

 : خود حعام همراه شده بود یآهنگ شعر خوشم اومده. مخصوصا که با نوا

   

  ،یبدون دیبا ،یآروم جون "

 .مهیزندگ یپو، کجا یجا    

 امونش،  یو جنونش، پب ب عشت

 " .مهیاما نه نصفه ن یباش خوامیم  

 

عام بود که همون طور که لب م نگاهم  زیسحر آم یجادو یو گه گاه زدیبه ح

پک پک  یبا حرکات دستش، داشت ادا کرد،یم تیمن هدا ینگاهش رو به سو

 :آورد یکلمات رو هم در م
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 پو چشمات،       رمیپو چشمات، گ رمیخ "

 رازه سر به مهره هیپو  یچشما   

 فکرت ، چع هیبهت ، م کنمیفکر م  

 "  .مثل خوام بعد از ظهره نیریش 

 

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 86 پارت

 

در  یپ یاش و آروم چند ضربه  نهیس یدفعه دست راستش رو گذاشت رو کی

 :زد یپ

 دردت بجونم ، فکر کن بتونم ، "

 " هم بزارم یچشمامو باز رو    
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. شدمیاون نگاهش م ریداشت پو قل ش که ناخواسته داشتم پعخ یبشر چ نیا

.  ی. به لج از یواه ی. به بهونه هازدمیچنگ م یزی. به هر چزدمیدسددت و پا م

صرار . به شرط و شروط ها . با  شدیانگار نم ینشم ول ریبچگانه، که پعخ یبه ا

شد .  رشیاس شمامقرار شد ، چ یهمون شعر ، قل م ب یساده  یهمون لب خون

چشماش که انگار ،  یل اش شدم و اون حس نام پو یرو حیل خند مل ی رهیخ

. آهنگ پموم شدددده بود و من پموم متن آهنگ رو به کردیراز قل ش رو فاش م

حعام رو شده .  یکه دستم برا دمیبه خودم اومدم . د یبودم . وقت رهیحعام خ

  : سرشار از ذوق گفت یبا ل خند

 .گفتم قشنگه یدید_

  : ل م رو کج کردم و گفتم یفور_

 .بدک ن ود یییاِ_

 !؟یخوریم یبعتن_

  .عتیبد ن یمزاج آدم رییپغ یآهنگ افتضان برا هی دنیآره بعد از شن_

 .گرفت دهیام را ناد هیزد و کنا یپوزخند

 : دیکه زد پرس پرمز

 !؟یآم طال  ای جیآم هو ای یبعتن_

 .یبعتن جیآم هو_
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عقب و پمام و کمال، اپاقک  یسددمت صددندل دمیشددد که چرخ ادهیپ نیماشدد از

 : لب گفتم ریزدم و ز یو رو کردم. سوپ ریرو ز نیماش

 آخه!!؟ شیکجا!! از کجا آورد نیماش نیپو کجا و ا _

 وانیباز شددد. حعددام بود. ل نیکه در ماشدد دیچرخیم نیماشدد ینگاهم پو هنوز

 یرو ازش گرفتم که نشعت رو وانیرو سمتم گرفت. ل یبعتن جیبزرگ آم هو

 : و همزمان با بعتن در گفت شیصندل

 !؟یخوریگرفتم م یسنت یمن بعتن_ 

 .قاشت هی_

رو به دهان  شیقاشت از بعتن هیرو جلوم گرفت که  یمصرف بعتن ک اری ظرف

پحمل کنم و مدام  تونعدتمیرو نم یبعدتن یمنجمد کننده  یگذاشدتم. سدرما

   : گفتم نیکه در همون ح چرخوندمیدهانم م یرو پو یسرد بعتن یگلوله 

 .شد یقاشقت دهن_  

 : اعتراض باال انداخت و گفت یبه نشانه  ییابرو

 ل ت کامم هنوز یاز پمنا امدیبر ن_

 آشامم هنوز یجام ل ت ، درد دیام بر

که  چرخوندمیدهنم م یرو از شدددت سددرما پو یقاشددت بعددتن هیهمون  هنوز

 :دمیپرس
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 !؟یچ یعنیخب _

  : گفت  دیخاص خند یشرم با

 .کنهیم تیکفا یبوسه بر ل انت ، همون قاشت دهن یبجا یعنی _

عتن هیهمان  انگار سرفه ا کدفعهیدر دهانم   یذره ب شد.  کردم که باعث  یآم 

 ریاش بخورم که با پفع یاز بعتن گهیقاشت د هی خواستمیحعام شد. م یخنده 

ام رو در دهان گذاشتم و به رو به رو  جیآم هو یشدم و سر ن مونیشعرش پش

 .  رهیخ

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو
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 : گفتم دمیرو که سرکش یبعتن جیآم هو وانیل په

 ؟ نمیمن پشت فرمون بش یخب حاال کِ_
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نگاهش موج گرفت که باعث شد نقطه ضعفش  یسمتم .پرس پو دیچرخ سرش

 :ادیدستم ب

 . نمی؟ قرار شد من پشت فرمونش بش یآهان ... پس جا زد_

 . مهندسه نیماش نیآخه ا-

 ؟ هیمهندس ک-

رو  نشیامروز ماش هیبه من لطف داره ،  یلیو خ هیشرکتمون ... مرد خوب ریمد-

 . ازش امانت گرفتم

 : کنعول و گفتم یوانیجا ل یرو گذاشتم پو جمیآم هو وانیل

 .ن ود نی... شرطمون ا گهی، نشد د نیب _

 : و سکوت کرد که ادامه دادم دیکش یبلند نفس

سع_ ش یول یکرد تویخب پو  شت فرمون ن شرط  نمیخب ، من پا خودم پ که 

 . شه ینم یدوم عمل

 : اش رو سمتم گرفت و گفت یبعتن یخال ظرف

 .شرط هیبه _

 : پر و بال گرفت شوقم

 ؟ یچ_



 
292 

 

 .ابانیخ نی... فقطِ فقط هم پا سر هم یکنی، به دستوراپم گوش م یریآروم م-

 . باشه-

دونم اصال چرا به دست من  یکه نم یبعتن یشدم .ظرف خال ادهیشد . پ ادهیپ

 یآم انداختم و نشددعددتم پشددت فرمون . حعددام هم رو یجو یداده بود رو پو

 . همزمان باهم بعته شد نیماش یمن نشعت و درها یصندل

 ... یاسترس داشته باش عتی، اصال الزم ن نیخب ب -

 .ندارم-

از بده ، پرمز ، دنده اپوماپه ، پس فقط آروم گ یگازه ، پدال چپ یپدال راسدددت-

 . پدال چپ بذار یهم پاپو رو یدیپرس

 . باشه-

به جلو  یباسددرعت کم نیپدال گاز فشددردم و ماشدد یپام رو رو یپنجه  سددر

 : زدم یجانیپر ه غیحرکت کرد که ج

 ! کنمیم یمن دارم رانندگ نی... ب  یوااا_

شه ... جلوپو نگاه کن ...هم- ست به خودت با  ایکم ب هیخوبه .  ینجوریالهه حوا

 . ... برو نهیکوچولو ... خوبه ... هم هیکم ...  هیکنار ... فرمونو آروم بچرخون ، 

قراضددده  دیپرا هیجوون مزاحم با  هی نکهیپا ا اطیرفتم ، آروم و با احت یم خوم

 :شد و سمت من اومد داشیاز کجا پ دونمینم
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 . بدم جوونم ادتی یعتیالک پشت ؟ بلد ن ای نهیخانوم خوشگله ، ماش یآ_

 :زد ادیمن فر یو از سمت پنجره  دیسرشو جلو کش حعام

 . یگمشو عوض_

 . ... فکرکردم ،خانم خوشگله پنهاست اریخب بابا جوش ن-

 : بگه که گفتم یزیخواست چ حعام

 . سرجات نیحعام بش_

عردم و اهل جوام دادن ن حعام سر عتمیفکر کرد من خون جاش که . نشعت 

 : سر کج کردم و بلند گفتم

 .... یلگن خودپو داشته باش یپو بهتره هوا_

 .الهه ...الهه جلوپو نگاه کن-

 :پمعخر مرد جوان هنوز بلند بود یسمت جلو ، صدا دیچرخ سرم

 .برو جوجه کوچولو-

 :باز سرم برگشت سمت مردک مزاحم اریاخت یاش ب هیاز کنا یعص 

 . قراضه ات دیبا اون پرا ییجوجه پو_

 :حعام هولم کرد ادیفر

 !الهه_
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شده بود  خیکه از پرس م دمیپعر بچه د هیسرم به سمت رو به رو برگشت ،  پا

چپ و راستم رو هم گم  یشد پا یچ دمیخورد.نفهم یو پکون نم ابونیوسط خ

 :زدیم ادیحعام که مدام فر یکردم ، چه برسه به حرف ها

 . پرمز کن .... پرمز.  ... پدال چپ_

بود که فقط پا  نیخوم پونعدددتم انجام بدم ا هیاون چند ثان یکه پو یکار پنها

 . رو بچرخونم نیپونم فرمون ماش یکه م ییجا

 : ذاشتیاونم حعام نم که

 .... الهه .... نهنه .... _
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ش شد نیما سرم رو آروم آروم باال آوردم .  یدیبا پکون  شد . برق  ریپ هیمتوقف 

رو  ادهیبرق کنار پ ریکه واضددح بود، برخورد ما به پ یزیبود و چ نیماشدد یجلو

 ! آم رو هم رد کرده بودم یجو یبود!حت

ز شددد.نگاهم به عکس العمل حعددام بود.نگاهش پر ا ادهیپ نیاز ماشدد حعددام

کاپوت  ی، کف دسددتشددو رو نیکاپوت ماشدد یجلو دنیاضددطرام بود که با د

شت و  ستش رو جلو کیگذا شماش گرفت . انگار همون لحظه پمام پنم  ید چ

س یبه درجه  عت . چند نفر دیشد یکردم . لرز خی.  دیانجماد ر ش  یبه پنم ن

وزنم  یکه به سخت ییشدم و با پاها ادهیپ نیجمع شدند که از ماش نیماشدور 

ماشددد یرو پحمل م کاپوت  ند جلو رفتم .  چپ  ی، کم نیکرد از طرف چراغ 

 دیرقص یم میپا ریز نی، شکعته.  انگار زم نیرفته بود پو . و چراغ ماش نیماش

 : . دستمو به کاپوت گرفتم وبا پرس گفتم

 ! یوااا_

اون چراغ شکعته  یاز رو خواستیحعام از منم بدپر بود .انگار نگاهش نم حال

 . و کاپوت له شده ، دل بکنه

هنوز  جانیکه از پرس و ه یینموند . بغض کردم و باصددددا یبرام غرور گهید

 : پوش اوج گرفته بود گفتم یمونیو پش دیلرزیم

 .حعام ... حعام_
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. پا  دیبار که صددداش زدم ، سددرش سددمت من چرخ نیدوم یبار ، نه ، ول نیاول

 :گفت دیمن رو د

 .نیپو ماش نیبش_

پصددور کردم . اما اون  یاون اوضدداع ، جد یمن پو ایبود  یجد یادیلحنش ز ای

شت  نیشددم.نشدعدتم پو ماشد ایدختر دن نیلحظه حرف گوش کن پر اما نه پ

که حعام با کمک  دینکش یشاگرد . طول یخودم .صندل یفرمون . دوباره سرجا

ش شت فرمون . هنوز  یجو یرو دوباره از رو نیمردم ما شعت پ آم رد کرد و ن

 :نگاهم نکرده بود که گفتم

 . دیب خش_

 یایکه حعام زوا دیلرز ینزد . ل مو محکم گاز گرفتم . هنوز پنم م یحرف

 :برام باز کرد شتریپصادف رو ب مختلف

عر بچه رو ز کیماه حرام ... نزد کرد ... ریخدا به خ_  ی، وااا یریبگ ریبود اون پ

ش صادف با  نیما  نامهیماه حرام ، راننده هم بدون گواه یبچه پو هیمهندش و پ

 !الهه یشدیم ی... دادگاه

راه خروج از پنم  یسراغم اومد ، نفعم به سخت دیشد یکردم حالت پهوع حس

 :دادیکرد و حعام همچنان ادامه م یم دایرو پ

مزاحم از کجا  نی... حکمتت رو شکر ... ا ایحاال چطور به مهندس بگم ؟ ... خدا-

 !شد؟ داشیپ
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 : که گفتم دیپا مرز ل ام رس یبعتن جیآم هو نیریطعم ش انگار

 .نگه دار_

 چرا؟-

 .... نگه دار خورهیداره حالم بهم م-

 . آم زانو زدم یو کنار جو دمیپر نییپا نیپرمز کرد از ماش پا
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س زدمیم عت شارم افتاده بود . پر شار م دهی. ف ستیبودم و معده ام با ف آم  خوا

 .بده رونیرو ازحلقم ب یبعتن جیهو

 :سرم اومد یباال حعام
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 دفعه؟ هیشد  یچ_

 : مالش داد و گفت یعت زدم که شونه هام رو به آروم دوباره

 پو؟ یشد ی... چ زمیالهه ..... الهه جان  ... عز عتین یزیچ_

شارم اونقدر افتاده بود که نم یول امدیباال نم یزیچ سرپا  یف عتم خودم رو  پون

 یم نیآم ، داشتم پخش زم ینگه دارم . همون طور که زانو زده بودم کنار جو

عام بازوم رو گرفت . ب ش یحال بودم که منو پو یشدم که ح شش ک ،  دیآغو

 :دیشنیحعام رو م یگوشام هنوز صدا یول شدیچشمام داشت بعته م

 ... ... فشارت افتاده رمیبم ی... الهه .... الهه جان ... اله زمیعز_  

هاش  بیج یدسدددت شدددونه هام رو نگه داشدددته بود ، پو هیطور که با  هموت

 :جعتجو کرد

 .زبونت ریبذار ز نویا ای... ب ایب_

نه رنگش پ یشدددکالپ به زور از ال دایکه  نه طعمش رو  به دهانم  یبود  ل انم 

 .شکالت کم کم در پنم نفوذ کرد ینیریانداخت . ش

 :به شونه ام داد یچشمام باز شد که حعام فشار یال

 ؟ یبهتر_

 نی. رو پا شدم که در ماشدیرو پکون دادم که منو محکم به سمت باال کش سرم

 .کرد نیرو باز نگه داشت و منو دوباره سوار ماش
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مرپکب  یچه اشت اه شیپ قهینرفت که چند دق ادمی یول یصندل یرو نشعتم

دست حعام گذاشتم . پا حعام پشت فرمون نشعت  یرو یشدم و چه خعارپ

 :گفتم

 . حعام_

 : سمتم دیسرش چرخ یفور

 . جانم_

 : رام شده بودم که با بغض گفتم چقدر

  .بشه ینطوریا خواستمی... نم دیب خش_

شک و شک یا شکش زد . محو ا عام خ شمم افتاد . انگار ح  یشد که رو یاز چ

 :گونه ام افتاده بود

 ! الهه_

 ؟ یعنی شهیچطور م ؟یچکار کن یخوایحاال ... م-

شتند ن ل انش صورم دا سمتم دراز  یم رهیدا میبرخالف پ شو  ستا ساختند که د

 : کرد و گفت

 اجازه هعت ؟_

  ؟ یچ یاجازه _
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و چع اند به  دیدونعتم فقط نگاهش کردم که سرم رو سمت خودش کش ینم

 :گلوم رسوخ کرد یعطرش پو نیریاش . طعم ش نهیپخت س

 ؟ زمیعز یمن ... واسه من نگران یالهه _

کنم حاال ... بازم  یم شیکار هی...  یزیواسه حعام اشک بر نمیسرت ... ن  یفدا

 . کرد ... نگران ن اش ریخدا به خ

 ؟ یمهندس رو پس بد نیماش یخواینگران ن اشم ؟ فردا چطور مچطور -

 : سرم زد و گفت یرو ی.بوسه ادیخند

 مهمه ... نه؟ نیحاال پا فردا ... به هر حال شرط دومم بُردم . ا_

 : اش جدا کردم که با اخم گفتم نهی. سرم رو از س دیباز خند و

 . دمیها ... فکر نکن نفهم یشما اجازه نداشت_

 :حواله ام کرد یچشمک

 ییجا هی  رمتی....حاال م میامشب بذار ورود ممنوع بر هیالهه جان ...  ایکوپاه ب_

 . میکرد یبره چه پصادف ادتیکه 

 کجا؟-

 .پا بعد ادیسرجات ، شکالپت رو بخور ، حالت جا ب نیپو فقط راحت بش-
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 �� من یبانو

 90 پارت

 

 

و  میمهندس رو داغون کرد نیماشددد میشدددد ! انگار نه انگار که زد ینم باورم

شدم .حعام  ادهیکه پ نی! ازماش هیدیپارک جمش میاونوقت سرخوش و خرم رفت

ش صندوق عقب ما صندل نیدر  ش یرو زد . کتش رو از  شت و  نیعقب ما بردا

.چند  آمدیرنگ مردانه اش م دیسف راهنیکه به اون پ یرنگ ی. کت مشک دیپوش

 .رو زد و همراهم شد نیماش رینگاهش کردم که دزدگ یا هیثان

 :دیکه پرس ومدیمن راه م یبه شونه  شونه

 ؟ یبهتر شد_

 : که جوابش رو دادم دیچرخ یبه اطراف م نگاهم

 . بهتر از پو که زده به سرت_

 : دیخند
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 زده به سرم ؟ یکن یچرا فکر م_

سنگ ها عتادمیا  میپا یخورد که جا یسر م میپا ریپارک ز یورود سیخ ی.

شدلوارش فرو کرد و  بیج یشددم . دسدتاشدو پو رهیرو محکم کردم و بهش خ

 : گرفت که گفتم یژست محکم

ش ؟یسرخوش یادیز ای یشد وونهیواقعا د ایپو _ داغون  میمهندس رو زد نیما

 !پارک ؟ میو حاال اومد میکرد

 : سمت  نگاه من باال آورد نییسر داد و سرشو از پا یکوپاه ی خنده

 . یکه واسه من دار ینگرون نیخوام مهمونت کنم واسه ا یامشب م_

 :نگاهش کردم باحرص

 . خودم واستم یخرابکار یپا خوامیواسه پو نگرانم ؟ من م یکن یچرا فکر م_

س کیقدم بهم نزد کی ست من رو ا ست را ست چپش ، د  کید . کر ریشد و د

هم  نیرفت که ا ادمیرفت اعتراض کنم .  ادمی ی.حتدیلحظه هوش از سدددرم پر

شت پو کی ستش دا ستم نفوذ  یممنوعه بوده . پب داغ د سلول پو سلول به 

اش  ییبکشم که صداش ، سحر جادو رونی. خواستم دستمو از دستش ب کردیم

 :گوشم خوند ریشدم ، ز یکه انگار داشتم کم کم معحورش م یاون لحن بارو 

که پو با ممنوعه هات ،  یامشدددب بذار خود حعدددام باشدددم نه اون هیالهه ... -

 . یمحدودش کرد
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 . پاهام قفل کرد . چرا رامش شدم ؟ چرا؟ نیزم یشدم رو خیم

صورپم  یباعث شد که نگاهش پو عتادنمی؟ا آوردمیداشتم کم کم ، کم م یعنی

نگاهشددو ذره ذره به خرد نگاهم  اهیبشدده . دسددتم رو فشددرد و معجون سدد تیدق

 : ختیر

 الهه؟ یخوب_

 یکردم ، کلماپ یفکر م یبا عقلم ن ود . کلمات رو گم کرده بودم . هرچ زبونم

 . کردم که دوباره به حصار ممنوعه ها چنگ بزنم ینم دایرو پ

عشت  یو پر از جاذبه  یعیمغناط ی رهیحصارها پاره شده بود و من در دا انگار

 . کرده بودم ریحعام گ

 یبود برا یخوب ی. بهونه  یبود و سددنگ ادیکه ز ییبه پله ها میدینمک رسدد نم

 : ادامه ندادن ینرفتن . برا

 . پونم حعام ... خعته شدم یمن نم_

 : و گفت دیکش یبود که دستم رو به آروم عتادهیپله باالپر از من ا هی

 ... یتونیبگو م یاعلی_

پارک  یبهار ریدلپذ یغروم آفتام و هوا ینگاهش کرد که پو یچاشن یل خند

 . هم نشعت ینشعت . بدجور یدونم ول یبه دلم نشعت . چراش رو نم
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 �� نم یبانو

 91 پارت

 

 

 ییجوانه ها ایبه جنون حعددام م تال شددده بودم  ایمن  یشددده بود ول صدد ح

 .آوردیممنوعه داشت درقل م ، نم نمک ، سر از خاک بر م

شا میشب ق ل برا خاطرات شد.  شتم رو نیهزارم دیمرور  پرده  یبار بود که دا

 .کردم یمغزم مرورش م یخاکعتر

 

 !باالست حعام یلیخ متشیق نهایا- "

 . من باش یشب الهه  هی...  زمیسرت عز یفدا-

 : زدم پوزخند
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و  میداغون کرد میرو زد یونیلیهشددتصددد م نیماشدد هیشددب  هی نیهم یپو_

 .میاریدر ب یمتیرستوران گرون ق نیهمچ یپو نجایرو هم ا  تیپه ج میاومد

شو صدا سر صورپم جلو آورد. شعته  یقرچ قرچ چوم پخت یپا کنار  که روش ن

صورت من فقط  میبود صله اش پا  ست .فا  ینفس گرمش بود.انگار حت هی، برخا

ستم از گرما کردیهم جادو م شینفس ها سوخت که نگاهش  ی. پو عش   هینف

اونکه سددرش رو عقب بکشدده ،  یو بعد ب دیرسددتوران چرخ یمحوطه  یدور پو

 .گونه ام زد یرو یا سهبو

عمه ا یپکه ا مثل شدم . مج عمه  شک ، مج شت  یاز دختر یچوم خ که دا

 می، دوباره پرم زیسحر آم یقل شو آروم آروم با معجون یشکعته  یپکه پکه ها

رو  حشی، پع  دی. سرش روعقب کش دمینفس هم نکش یلحظه ا ی. حتکردیم

پا  دیطول کشددد هیانگشدددتانش چرخوند.چندثان نیکتش درآورد و باز ب بیاز ج

عم شک  طل شد. و از حالت خ عته  شک سه اش   عمه  کیبو رون ،  یب یمج

 : کردم و گفتم یآمدم . اخم رونیب

 ! امشب ها یپررو شد یلیخ_

 :  دیل ش رو گز یشیگفت و نما یلب استغفرام  ریز

 " امشب بذار خودم باشم ... نگفتم ؟ هیحالل کن ... گفتم _

شانه ام و با دستم آروم آروم گره هاشو  یرو ختمیپخت موهام رو ر یرو نشعتم

 .سرم زنده شد یپو شبید یباز کردم و باز خاطره 
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خونه . پا  میهزار پومن آم خورد برگشددت صدددیشددام مفصددل که سدد هیبعد از  "

مهندس و پول شام به  نیحعام و خعارت ماش یالیخ یخودخونه غر زدم .از ب

در خونه که  یجوابم فقط ل خند پر از آرامش حعددام بود.جلو ی. ول یاون گرون

س ش میدیر هم  یکیپار یپو یسمت من .حت دیرو خاموش کرد و چرخ نی، ما

 ادیاون روز ، ز یبرا یخوشددحال نهمهی. ا نمیب  اهشددویپونعددتم برق نگاه سدد یم

 !ن ود؟

ستش رو کی ش ید ست د نیفرمان ما شو  یصندل یرو گرشیبود و د سر من. 

 :و گفت دیجلو کش

شت_ س ز  ی... گاه یممنونم که امشب ممنوعه هات رو بردا بذار چراغ قرمزها ، 

 .خوادیانتظار و ص ر م یلیقرمز ، موندن ، خ شهیبشن ... پشت چراغ هم

شانه وار فرو م یموها یال ال به دستام ل م آمده  یرو یرفت و ل خند یسرم ، 

ند وقت ها یبود.چ که چرا  یجواب یول خوردیسدددرم چرخ م یپو یادیز یبود 

شت . ب ست که جوام ندهم .  یدلم م شتریندا  یمثال همان ل خند رو یکیخوا

 زدم ؟ یل م . چرا با مرور خاطرات شب گذشته ، ل خند م

که کردم خ ر گرفتن از حعدددام و  یکار نیرو با گلعدددرم بعدددتم و اول میموها

 .مهندس شد نیماش یماجرا
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 شد؟ یمهندس چ نیالو حعام ...ماش-

 : زنگ زدم لشیکرد من به موبا ینم باور

 الهه جان ؟ یماهت بانو ... خوب یسالم به رو ؟ییالهه ! پو یوا_

 : ق ل برگشتم و گفتم یو خشن روزها یبه موضع جد یفور

ممنوعه ها برداشددته شددد ، امروز سددر جاشدده ها ... من جان پو  شددبید نیب _

 . عتمین

 : نداشت شیصدا یشوق نشعته پو زانیدر م یریپاث چیه

ش ایمن ...ثان یسالم بانو- سم هعت ... ثالثا ما سالم  نیچشم حوا مهندس هم 

 . داره خدمتتون

 شده ؟ یچ گمینکن ... م یشوخ-
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 . یرفت صافکار گهید یچیه-

 چقدر شد پولش ؟-

 .بماند-

 الزم نکرده ... چقدر شد ؟-

حال  ای یپا حال منو بپرسددد یبار زنگ زد نیمدت ، اول هیالهه جان ... بعد از -

 . مهندس رو نیماش

 :حعام ، زود بود که بشنود یواضح بود ول جوابش

 . مهندس رو نیحال ماش_

 :کم شد و لحنش سرد شیصدا یگرما

 . گفتم که حالش خوبه_

 ؟ ی؟ چطور به مهندس گفت یخودت چکار کرد-

 :دیچیپ یگوش ینفعش پو یصدا-

 حیپوض ی، هم برا یدن الت ، هم واسه شرط سوم و آخر امیبعدازظهر ب شهیم_

 ؟

 ! مهندس نیدن الم ؟ با همون ماش یایب یخوا یم یبا چ-

 .... دن الت آمیم 4.... ساعت  یش زیگم پا سوپرا ینم-
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 نیفکر فرو رفتم و خعددارت ماشدد یقطع کردم . پا بعدازظهر پو یخداحافظ یب

 !شد یکه نم شتری، ب ونیلیپنج م تیزدم . نها نیخودم پخم شیمهندس رو پ

شوم ، دلم م یم یآنروز وقت بعدازظهر ستم آماده   یخواست خالف روزها یخوا

شم . باز هم چرا یرنگ یق ل ، مانتو عتم ول یرا نم شیبپو شیدلم م یدان  دیک

بلند همرنگش سددت  یبا روسددر یبلند بادمجون یمانتو هیکه به خودم برسددم . 

رنگ رژم را  ن اریپفاوت که ا نی. با ادمیبه خودم رسددد یکم روزیکردم و مثل د

س شدم . هم یپر رنگ یعوض کردم . رژ کال ا عام  خوش  شهیزدم و منتظر ح

  !کردیساعت منو معطل م میقول بود . نه مثل آرش که هر دفعه ن

حعددام و  دنیدم با دخانه را باز کر یدر خروج یوقت ن اریسدداعت آمد . ا سددر

شدم . ه شوکه  صف ناپذ یجانیموپورش ،  شا ریو سر قل م را گرفت .  دیسرپا

ستمیبود که م یبار نیاول نیدرطول عمرم ا شوم . رو خوا موپور  یسوار موپور 

شک سکت م سته  یسوار بود و کاله کا بود .  کرده زانیموپور آو یاش رو به د

 : شدم رهیجلو رفتم و با ذوق به موپورش خ

 . ! ...مال پوئه نی... ا یوا_

 .بانو کمیبازم سالم عل-

 . کمیسالم عل کمی، سالم عل یخب حاال ... پو هم  ه-

 :دیبه باک موپور کش یو دست دیخند

 . مال شرکت مهندسه یرخش منه ول نیا_
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 . اس هیهم که مال بق زایچ نی، حت الناس و ا گهیآره د-

اموال شددرکته .  یمهندس اجازه  ی، اجازه  هیخب شددرکت مهندس خصددوصدد-

 .حاال یشیپس حت الناس نداره ... سوار نم

 

 

 

 

📝📝📝 

 

  ��من یبانو
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 : گفتم باشوق

  . چرا که نه_

 یموپور سددوار شدددم .حعددام کاله کاسددکت رو از باال یرو بلند کردم و رو میپا

 :شونه اش به سمتم داد
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 . بذار سرت_

 پس ؟ یخودت چ-

 .بانو جان یپو مهم-

 .... هزار بار عتمی... من جان پو ن یهو-

 : و استارت زد که گفتم دیخند

 شه؟یروشن نم یهندل نیا یوا_

، پنج  گهید 150 ی.... بنل خورهیهم اسددتارت م شددهیروشددن م یچرا هم هندل-

  .ی، گفته باشم نترس میکه رفت نیدنده  ، سفت بش

 :سرم گذاشتم و گفتم یرو رو کاله

 . میپرس کجا بود ، بزن بر_

 :دمیاز پشت حصار کاله شن صداشو

 .ریمنو محکم بگ یدیپرس_

 .گمیبرو بابا .... پرس کجا بودم م-

 : کرد یخنده اش په دلم رو خال یصدا

 .ها یخودت خواست_
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شو ستا سته ها یرو د شرد و گاز داد و  ید موپور به جلو جهش  کدفعهیموپور ف

کنه .  یموپور سوار یکردم که حعام بخواد اون طور یفکرشو هم نم یکرد.حت

 : که مج ور به اعتراف شدم کردیها حرکت م نیماش یاز ال یبا چنان سرعت

 .ها یریبد م یلیحعام !خ_

 .بگو یدی... اگر پرس نهیهم یروش موپور سوار-

 . دمینه ... نه نترس-

خواستم دستامو دور کمرش  ی، نم چیدر واقع زهره که پرک شده بودم ، ه یول

 دمیکه نفهم کردیحلقه کنم . اما او چنان موپورو عمدا به چپ و راسدددت کج م

سرم روشد  یچ عته .  شد و چشمام ب  ی، دستام دور پا دور کمر حعام حلقه 

 : شونه اش نشعت و ناله زدم

 . ترسمیحعام پورو قرآن ... من م_

شو از م یکه حت دیبلند خند اونقدر  نیماش یدادن هاش و صدا راجیو ونیصدا

 . دمیکه سرم بود ، شن یهمون کاله کاسکت یحت ایاطرافمون  یها

 ؟یترسینم یپو که گفت-

 . ترسمیغلط کردم ... م-

سرت رو ینجوریهم یدور از جون ... اگه قول بد- شه و   یدستات دور کمرم با

 . رمیم واشتریشونه ام ، 
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 : شد ختهیو پرس و حرصم همه با هم  آم تیعص ان

 .یکشمت به خدا .... واستا نگه دار یم_

 : کرد که مج ورشدم بگم شتریداد و سرعتش رو ب راجیو باز

 . برو پو رو قرآن واشیباشه بابا ... باشه .... کوپاه اومدم ... _ 

 : دیذوق خند با

شه .... ول نیجانم به ا_ سو یادیپو ز رفتمیم واشیمن  یپرس ... با ... من  ییپر

 .چهار یدنده سه بودم ، گاه

 ؟ حعام .... موپور دنده چهار هشتادپا سرعت داره ، نه یبترک-

 : جوام گفت یو به جا دیخند فقط

 . " حعام یبترک "بگو  تیبا همون لحن ق ل گهیبار د هیدوستت دارم الهه ... _
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 :بلند شد ادمیگرفته بود! فر شیموپور با اون سرعت ، شوخ یرو

 گمی... م اسدددتیمعدددخره باز نیبه جان خودم .... االن وقت ا کنمیخفه ات م-

 .برو واشتری

 .یبوسه بهم بدهکار هیشرط ...  هیبه -

 : زدم ، عاجزانه ناله

 .برو واشی...  آرمیحعاام ... جان الهه .... پوروخدا ... دارم باال م_

 :دیخند

 پس ؟ شهیم یطل م چ_

 : شونه اش یدستم رو از دور کمرش رها کردم و زدم رو کی

 . ص ر کن آرمیحالتو جا م_

 . دنده پنجم برم هیبه بزرگراه  میدیپس محکم منو بچعب که االن که رس-

 : دمیکش غیج

 .حعااام_

 :شد ادیاونم فر یصدا
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 .جاااااان_

باالخره وقت از فت .  که نر فت  خاموش ، نفس  یرو نر پرمز کرد و موپورش رو 

 .زد . پمام عضالت پنم گرفته بود رونیب نهیح س شده ام راحت از س

 دمیپوقف کرد ، خجالت کش یخودم رو به حعام چع ونده بودم که وقت اونقدر

 . نگاهش کردم تیشدم و با عص ان ادهیاز موپور پ ی. فور

شمام خ ی. پررو پو زدیم ل خند سکت  زدیل خند م شده بود و رهیچ که کاله کا

 : رو از سرم درآوردم و گفتم

 ؟ نجایا یمنو آورد یدم ... حاال واسه چ ینشونت م_

....  یبامرام و مذه  یلیمون ... خ ئتیه یدوسدددتمه ... از بچه ها یمغازه  نیا-

 . یکن دیبامرام ، واسه من خر یبچه مذه  هی یازمغازه  نجایآوردمت ا

 : دست بهش اشاره کردم با

 کنم ، دیخوام خر یحواست باشه من نم_

 . یخریپو م دمیم دهیا من

 :بامزه به چهره آورد یاخم

...  یکس حرف نزن چیبا ه یزنیبامن حرف م یکه دار ینجوریشرط ... ا هیبه _

 . کننده است وونهیپُن صدات د یلیخ
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شوخ شوکه سمت مغازه ا ی. حرفش رو جد کردیم یشدم .حتما   ینگرفتم و 

 . رفتم .حعام هم پشت سرم وارد مغازه شد شیکه نشونم داد پ

حعام و  یل اس ها و مارک هاشون بود و گوشم به حال و احوالپرس یرو نگاهم

 : دوستش

 . گهیبه ما بده د مهیول هیشو  یحاج حعام ؟ بابا حاج یچطور_

 . ییدای، کم پ ئتیه یآیپعر ؟ نم یچطوربذار به وقتش چشم ... پو -

 .دیخورد  تیغ ئتیجلعات ه یکه پو دییشما ؟ شما ایمن -

 . ها سرمون گرم واج ات شده ی... پازگ گهیآره د-

 . ... پا باشه واج ات باشه یم ارکه به سالمت-

 : رگال رو برداشتم و گفتم یرو یاندام یها راهنیاز پ یکی

 . لحظه هی_

 یلیرنگش که خ یدیسمت شونه اش گرفتم . سف راهنویسمتم اومد . پ حعام

 : اومد که گفتم یبه پوستش م

 .بپوش نویا_

 !الهه هیاندام-

 !یپوشیکه م یپیک قهی یراهنایپ نیا هیخب باشه ... چ-
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 : پکون داد و گفت یسر

  .میزنیپن م هیباشه ... حاال _
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 : سمت اپاق پرو که گفتم رفت

خواستم ... راسته باشه  یهم م یمشک نیشلوار ج هی دیواستا واستا ... ب خش_

  . لطفا

 :خودش رو به من رسوند و در گوشم نجوا کرد یفور حعام

 . لحن حرف نزن نیبا ا هیبق یالهه جان گفتم جلو_

 کدوم لحن!؟-
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 . گهیصدات د یناز پو نیهم-

 . نهیصدام اکدوم ناز ! لحن -

 : باال انداخت و گفت ییابرو

 . گمی... به من بگو ، خودم به دوستم م یحاال هر چ_

 : بهش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 . یمشک یشلوار راسته  دییبفرما_

 . ، پنگه ، زشته پوشمیآخه من که شلوار راسته نم-

شد - ش یهفته اون هیآقا قرار  سوم رو  نیگم ... هم یکه من م یرو بپو شرط 

 .ها ی ازیم

 :بعت و باز کرد یلحظه ا چشماشو

 . زمیراسته عز یمشک نیشلوارج هیچشم ... محعن جان _

 . به چشم یا-

.در  دمیمغازه چرخ یو شددلوار رو باهم پرو کنه و من باز پو راهنیرفت پ حعددام

 یاندام راهنی.حعام بود . چقدر پ نمی یاپاق پرو که باز شد ، فکر کردم اشت اه م

 یبود که حت یپر از اون دهیشدددده بود . ورز دای. پازه قد بازوهاش پ ومدیبهش م

چقدر  دیموند که خودش فهم رهیخاندامش  ی. اونقدر نگاهم رو کردمیفکرشو م
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جلو اومد و با  یبود ول دهیل اس رو پوشدددمجذوبش شددددم . با اونکه با اکراه 

 : دل رانه گفت یل خند

 بُردم ، نه ؟-

 رو؟ یچ-

 . هم شرطو هم دل پو رو-

 : شانه اش یحواله  یل خندم رو کور کردم و مشت خط

 ! به خدا ییپررو یلیخ_

 . یمشک یراسته  نیبا شلوار ج یو اندام دیسف یراهنیشد . پ همون

، متعجب نگاهش  میآمد رونیل اس ها از مغازه خارج شد . از مغازه که ب باهمان

 : کردم

ها  یهفته است پا شرط بعض هیپازه واسه  گهیها؟ ل اسه د عتیانگار بد هم ن_

 . یحاال ؟ شام مهمون من یخوریم یرو ب رم ..... چ

 مهندس چقدر شد ؟ نینکن ... پول ماش یولخرج نقدریبعه ا-

 . مهندس رو نیول کن ماشبابا ...  یا-

 . شمیسوار نم یپا نگ-

 . ونیلیم هی-
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 : نگاهش کردم که  گفت یگذاشته بود سرکار . عص  منو

 . ونیلیدو م_

 ونیلیدو م شهیم یونیلیهشتصد م نیماش یحعام ؟ صافکار یمعخره ام کرد-

شدددرکت ، از خود مهندس  آمیفردا م ی! ... به جان الهه اگه راسدددتش رو نگ

 . پرسمیم

 . حاال گمی، م نی! بش یا لهیپو چقدر پ یوا-

 شیرفت چقدر از سددوار ادمیکه پاک  یخام شدددم و سددوار همون موپور دوباره

 . دمیپرس
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 نیحعددام و ماشدد یکه حرفا یبود.خط وخشدد ختهیاعصددام و روانم بهم ر پمام

 چیه یپنه  یپونعددت رو ینم یمزاحم چیبود ، ه دهیمغزم کشدد یمهندس رو

 ! بکشه ینیماش

صافکار ونیلیم هشت شن شبیشام د یعنی!  یپول  عام  نیا دنی، با  حرف ح

زهرمارم شد .خودم مقصر بودم .احعاس عذام وجدان داشتم .حاال پو فکر بودم 

 دنمیج ران کنم .آخر هفته بود . حتم داشددتم حعددام باز به د تونمیکه چطور م

س آدیم ستم که   11ساعت  ر. اما ق ل از اومدنش خودم بهش زنگ زدم و خوا

خودش سددرهم  یبرا یهماپچه پو دونمیما باشدده . ذوق کرد .نم یصدد ح خونه 

به عنوان ج ران  دیکه عمو مج ییکرده بود که ، اونقدر ذوق زده شد . از پول ها

، هشدددت  کردیرو ازم دوا نم یدرد چیبود و ه دهیآرش به من بخشددد ینامرد

شتم رو ونیلیم شتم و گذا س هی.  شمیآرا زیم یبردا  یپراول پنجاه پومان ی تهد

 .بود

 .زدن بودم که اومد یرو مرور کردم و آماده  میشدم .حرف ها منتظر

به خودم  نهیآ یپو ینگاه لیدل ی، ب دمیاش رو با مادر شن یاحوالپرس یصدا پا

س  ییخرما یانداختم . موها سرم دم ا شت  کرده بودم و  یشانه کرده ام رو پ

 :. در اپاق زده شد دمیکش میبه گونه ها یآروم دست

 . الهه بانو-

 .پو ایب-
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ستش رو هیاپاق رو آروم باز کرد .  در ستگ ید ست د ی رهید  گرشیدر بود و د

 .دیخریم میبود ، برا ی، که چند وقت یهمان پک شاخه گل پکرار

 . من یسالم بانو-

 .... بفرما کیعل-

 یاش بود ، سددر خم کرد و دسددتش رو از رو یکه مخصددوص چاپلوسدد ییادا با

 . من میدو کف دست ، گل رو پقد یجدا کرد و با همراه رهیدستگ

 شمیآرا زیم یگذاشتم رو شهیذوق پر از هم یگل سرخش رو گرفتم و ب شاخه

 : و گفتم

 . دمیپا حاال نخواب شبیحعام من از د نیب _

 : کرد و در و پشت سرش بعت یاخم

 کرده ؟ تتیاذ شبید یتزای؟ نکنه پ یچرا ؟ از پرس موپورسوار_

 : پکون دادم و گفتم یسر

 . پا بگم نیبش_

 .پنش بود یاندام دیسف راهنی، همون پ روزید دیاومد . همون خر جلو

کردم که اصددرار کردم  یبودم چه اشددت اه دهی. پازه فهم یمشددک نیشددلوار ج و

که من انتخام کرده بودم ،  ییبراش خودم ل اس انتخام کنم . با اون ل اس ها

شعت ل ه   ردیم یدلم رو بدجور ست جال  ی. ن گرفت . پاهاش رو  یپخت و ژ
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ران پاهاش گذاشت و دست راستشو  یبه عرض شونه باز کرد و آرنج دستاشو رو

ستاش باهم احوال ست چپ . انگار د سدر د  ی رهیخ یکردند . لحظه ا یم یپر

 :بودم باال بود که گفت عتادهیژستش شدم . سرش به سمت من که مقابلش ا

 .شنوم بانو یخب م_

کرده بود که به زحمت  ریگ شی ایز یهمون ژسدددت مردانه  ینگاهم پو هنوز

 : و گفتم دمیل انم کش یزبونم رو رو

 ... خب راستش_

 .بود ی، چالش سخت اهشیشدن به چشمان س رهیخ چالش

پو چشماش  یکردم . چ یرو فراموش م زی، همه چ شدمینگاهش که م ی رهیخ

قدر مکث کردم که ب دونمی، نم کردیداشدددت که آدم رو جادو م که  ی. اون اون

 : ژستش رو عوض کنه گفت

 . زمیجانم بگو الهه جان ... بگو عز_

  !!حم از کال د پنم ، کم داشتماحضار رو یدو پا کلمه رو برا نیهم

 ! زمی... عز جانم
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س یبرا شمان  عته  شمیآرا زیم ی نهیسمت آ دمیچرخ اهشیفرار از چ  یو ب

پخت ، کنار  یگذاشدددتم رو یحرف چیه یرو برداشدددتم و ب یپراول پنجاه پومان

 . شیپا

 :رو از شدت پعجب بهم زد یزد . ژست به اون قشنگ بهم

 !ه؟یچ نیا_

نگاهش را نخوردم و  اهیس ی.گول حلقه ها کردیصاف کرده بود و نگاهم م کمر

 : اونکه نگاهش کنم جوام دادم یب

 . مهندس نیماش یپول صافکار_

 !؟ یدلم ... پو از کجا پول واسه من جورکرد زیعز یاله-

 . انگشت اشاره ام سمت صورپش نشانه رفتم یفور
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سه عذام وجدان خودمه ... برش دار، قرض گرفتم ... - سه پو جور نکردم ... وا وا

 . یبش تیخوام واسه شرط من ، پو اذ ینم

بلند  یعل انش قلم غم خورد. نگاهشو ازم گرفت و همراه با نف یپهن رو ل خند

 : گفت

 . ال اله اال ام_

 :زدم ادیسرش فر یعص 

 . من راحت بشه الی... پول رو بردار پا خ هیلطفا نزن کانال ذکر و ادع_

 :کرد یاپاقم خال نیسنگ یهوا یرو پو نفعش

 . رمیگیپول نم یکه کردم از کع یراحت باشه ... من واسه خاطر کار التیخ_

 . که من آم دادم هیدسته گل-

 : اونکه نگاهم کنه گفت یب

 ... من شرطت رو ق ول کردم_

 : گفتم یپخت برخاست که عص  یرو از

بار  ری... من ز یبذار نجایپا پو ا یحت ندار گهید یحعددام به قرآن اگه بر ندار_

 .، برش دار مونمینم یکع چیه نیدِ

که با من  یسددر و گردن از من بلندپر بود و با اون فاصددله ا هی.  عددتادیا مقابلم

 راهنیاون پ یاز رو یاش رو حت دهیاندام ورز تونعدددتمیم یداشدددت ، به خوب
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عت نمیب  یاندام  نیزم ریز یبوکس پو عهیک هیبه  یبودم گاه دهیشن ی. از ه

به من دوخت  گاهشوبود . ن دایعضالپش پ ی.از سفت زنهیمشت م ییدا یخونه 

 : گفت یو با لحن پر از دلخور

هه! م_ پو  یبرا ی، همه چ ینامزد نیعقد ، ا نیاز اولش اج ار بود ، ا دونمیال

قل ا یاج ار بود ، ول مه ،  نیمن ع یکه برا یکردیدرک م نویکاش الا ها آرزو

که داشته باشه  یمتیبه آرزوم هر ق دنی، من واسه رس استیرو هیخوابه ،  نیع

 ! عتین یزیکه چ ونیلیهشت م گهی، د پردازمیم

 :و ادامه داد دیکش یآه

به  مویچطور  پموم زندگ یدیدیکه کاش بودم پا م عدددتمیمثل آرش پولدار ن_

 . پو دراز نشه یاونقدر غرور دارم که دستم الاقل جلو یول ختمیریپات م

سمت در . منم دن الش . ق ل از اونکه درو باز کنه ، کف دستم رو گذاشتم  رفت

 : در و گفتم یپنه  یرو

عر ... نم ای؟! کوپاه ب ی، پز عال یخال بیج_  هیخرج  تویخواد پموم زندگ یآقا پ

 ... آدم داده هی ینامرد یرو پا شیبار پموم زندگ هیکه  یکن یدختر

 : گفت یصورپم با دلخور یو پو دیرو جلو کش سرش

عاس آدما احترام بذار ... ا عتمین تیمن اون نامرد زندگ_  نقدری... به قلب و اح

 . نفر با کار پو بشکنه هیغرور  دیخودت ن اش الهه ... شا یفکر راحت

 : گفتم یعص 
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 98 پارت

 

 نیا یداد پو ادیبه من  یچکار ... زندگ خوامیمرد رو م هیبه جهنم ... غرور _

 نقدری... برو پولتو بردار حعدددام ... ا هیفقط به فکر حال خودم باشدددم نه بق ایدن

 .حرصم نده

  :دمید کیهم از نزد یرو رو شیدندان ها فشار

 .به پول پو ندارم یازیمن ن_

گرفت و خواسدددت درو باز کنه که خودم رو عقب  رهیدسدددتگ یرو رو دسدددتش

 :و گفتم دمیکش

 .حعام یذارینم نجایپاپو ا گهی... د تیهر چه ال تیبه درک اصال خال _
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س عقب ست به  شتش به من بود و بعد  ینگاهش. مکث نهیگرد کردم و د کرد. پ

اش رو با مادر هم  یخداحافظ یصددددا یحرکت درو باز کرد و رفت. حت هیبا 

... مادر  دمی. اما بعته شدن نامتعارف در خونه با اون ضرم  رو خوم شندمینشن

 . با پعجب اومد سراغم

 !الهه! حعام چش بود؟ _

 .دهیم یقورمه س ز یکله اش بو یادی... ز یچیمغرور! ه یپعره _

 .شد یمادر عص  یصدا

 !؟یبهش گفت یچ _

 .ریبهش گفتم !!؟؟ شما هم که همش طرف حعام رو بگ یمن! من چ_

 پولتو بردار ... کدوم پول؟ ،یگفت دمیخودم شن یخودم با گوش ها_

 :سر دادم و گفتم یآه

منه اصددال که دلم واسددش  ریواسددش پول قرض گرفتم ، آقا ناز کرد ... پقصدد _

 .سوخته

 :زد ادیفر یعص  مادر

 گم؟یم یالهه! درست جوابم رو بده ... پول چ _

 .گمیخب م لهی... خاِ _
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ض مج ور ش هیشدم پمام ق صادف ما شروط رو با پ  یمهندس رو برا نیشرط و 

گرفت و با کف دسددت  یکنم. در پمام مدت مادر مدام ل شددو گاز م فیمادر پعر

 .دیکوبیم گرشیدست د یرو

 :زد ادیآخرش هم سرم فر و

رو بخاطر  نکارایوم احعددام پم یدیخاک پو سددر احمقت کنن ... پو هنوز نفهم_

 ضرر و خعارپشم واستاده؟ یپو انجام داده؟ پا

آقا  نی... من از ا دیکن شیهند لمیف دیبعدددته پورو خدا ... شدددما هم فقط بلد_

اش ، از اون عشت  افهی، از ق پشیازش ، از خودش از پ آدی، بدم م آدیخوشم نم

که خالص  یهشت ماه لعنت نیا شهیپموم م یبابا ... ک دیاش ... ولم کن یمذه 

 .بشم

خودش رو از چهارچوم در  عیشددد که با دو قدم پند و سددر یچنان عصدد  مادر

سمتم اومد. ب شم و در  یمحکم زد پو یلیس هیبا  یحرف چیه یجدا کرد و  گو

  :گفت زدیچشماش اشک موج م یپو کهیحال

شت حعام بال بال بزن یروز هیالهه ...  کنمیدعا م_ سه ع سه وا حعام  یول یبر

 .رفته باشه

 :سر بلند کرد سمت آسمون و از په دلش گفت بعد

 .نمیاونروز رو ب  خوامیخدا .... م یا_
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مادر از اپاق  یدلم رو لرزوند که وقت یها هیپا شی. چنان سدددوز دعادیلرز دلم

 .نیرفت ، سقوط کردم سمت زم رونیب
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 �� من یبانو

 99 پارت

 

شادمیحعام رو ند گهید شه  یدو روز خ ر ایروز  هی دی. اولش فکر کردم  ازش ن

 :مادر هم بلند شد ی! صدادیهفته رس هیکار به  یول

 !یداد یرو هم فرار یکنم ، پعر به اون خوب اقتتیل یسر ب یخاک پو_

 .... پعر برادر شما اهل موندن ن ود و جا زد رینخ_

 :زد ادیبا حرص سرم فر مادر
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رو  ی... انتقام اون آرش عوض اتیمعخره باز نیالهه ... پو با ا یداد شیپو فرار_

 .گفتم یک نی... حاال ب  آدیبه خدا سرت م ؟یریگیم چارهیاز حعام ب یدار

 .قل م رو لرزوند یها هیهفته، با حرف هاش باز پا کیاون  یپو مادر

سهیگفت؛ م یبهم م یحع هی سهی... م ر  یکه مادر ازش حرف م یهمون روز ر

عام که اونهمه ادعا دمیزد. نفهم شد که ح شق یچطور  عت  یعا شت پون  هیدا

 .بهم زنگ زد یکه هعت دیرس ییکار به جا ی! ولاره؟یهفته بدون من دوام ب

 شده؟ یزیپو و حعام چ نیالهه ب_

 چطور؟_

 .رتمعاف رهیساک بعت و گفت م هیحعام امروز اومد خونه _

 !معافرت! کجا؟_

 .نگفت_

کرد.  یقل ش جدال م یداشت با عشت من پو یراست یشدم. انگار راست شوکه

 یبودم. پک شاخه گل ها دهیشده بود. نُه روز بود که حعام رو ند روزیپ دمیشا

بار به هر  هی یمادر از روز یها هیبود و کنا شددمیآرا زیخشددک حعددام کنار م

س ستم باور کنم ول یبود. نم دهیساعت ر هم دلم براش  مخود ییجورا هی یخوا

شده بود. در جع ه  که  یش  یرو باز کردم و خاطره  شیطال سیسرو یپنگ 

اون  یخاطره  ایمرور شددد.  میرو به من داد، برا سیچشددم همه، سددرو یجلو

 وانهید هیو اون شام پر خرج . من براش فقط زحمت بودم. حعام  یپصادف لعنت
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شه. هنوز نمبود که با  شقم با عتم بفهمم که چرا  یاون همه زحمت بازم  عا پون

 !پول رو ق ول نکرد؟

انگار بود. روز دهم بود. ده  یعاشت باشه ول نقدریسخت بود که ا یکم هضمش

نشعت  یبه دلم م یوسوسه ا یبود و گاه اوردهین میبرا یروز بود که شاخه گل

 یپماس ها. پو ینگشدددتم رفت روچرا ا دمیبزنم. نفهم لشیزنگ به موبا هیکه 

 ۱۱سدداعت  پابهش زنگ زدم  یبود. همون روز آخر میپماس ها نیآخر عددتیل

 ی... راس سدداعت . نگاهم رو تیو چه وقت شددناس بود! دق ادیب دنمیصدد ح به د

  :زدیم ادیوجودم فر یپو تیهو یب ییبود. صدا لشیموبا یشماره 

 " .یزن یزنگ نم گهیبار ... اگه برنداشت د هی نیبار ... هم هیزنگ بزن ....  " 

شددماره اش. خواسددتم قطع کنم که بوق اول  یشدددم دسددتم خورد رو مغلوم

شت ط ت عادت  سر ظهر بود. حتما دا ساعت.  سمت  شد. نگاهم رفت  خورده 

 . دیخوند ... ال ته شا ینماز م

 .دمیرا شن شیصدا ده،یدوم خورده شد و به زنگ سوم نرس زنگ
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 �� من یبانو

 100 پارت

 

 :و سرد یجد

 .بله _

  .الهه جان یگفت یمن ... م یبانو یگفت ی... م کمی، سالم عل یگفتیق لنا م_

سکوت کرد؟! خط پا  شد. چرا   نجایعشقش ا انیسکوت کرد. قل م پر از پالطم 

 :بود گفتم لیدل یب میکه برا یبود؟ با بغض

از من خعددته  یروز هیپو هم  یحت دمیدونعددتم ... خوشددحالم که فهم یم_

 !د؟یرس انی... پموم شد؟ عشقت به پا یشیم

سکوت بود که ل مو محکم از ا جوابش شت حالش  یسکوت که نم نیبازم  گذا

 :و گفتم دمیبفهمم، گز شیرا از پشت کلمات حرف ها

 .باشه ... انگار مزاحم شدم ... خداحافظ_

 .الهه_

 ن اریاپاقم زده بودم و ا واریبه د هیکردم. پک کیام رو به گوشم نزد یگوش ارهدوب

 :من سکوت کردم

 .دلم شکعته ... حت بده_
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حت  یمن ن وده که حاال بخوام به کعددد یزندگ یپو یحت !! کدوم حت ! حق_

مشترکم  یروز زندگ نیو آخر نیبشه اول میبدم ... حت من اون بود که روز عروس

 با آرش؟

 .ینی ینفر م هیآدمارو مثل  یهمه  ی.... چرا دار عتمیالهه ... من آرش ن_

 ؟ییفلعفه هاپو ندارم ... کجا دنیشن یحعام حوصله _

 .آسمون خدا ریز_

 ه؟یاون آسمون خدا ، اسمش چ ریخب ... ز_

 .حرم امام رضا _

 :. بغضم شکعتدیپر کش دلم

 ییبخواد؟ پنها ارتیز هیدل منم  دیشدددا یواقعا طل ت ... نگفت یکی...  نیآفر_

 ؟یرفت

 .شدمیم وونهید ومدمینم نجایحالم خرام بود ... اگه ا_

 ؟یبمون یخوایم یحاال پا ک_

 :سر داد یبلند نفس

 .برگشتم صادر بشه یاجازه  یپا وقت _

  :دیکردم که پرس یزد. مکث یا هیکنا خوم
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 صادر بشه؟_  

. حاال چون من گفتم پاپو یباشددد تیدق نقدریا دیخودم گفتم پو آخه چرا با با

 !؟یایب دیما ، ن ا یخونه  ینذار

 :و گفت دیکش یآه

 .بمونم دیهنوز با ینیب یم _

 .نه ... برگرد_

 : دمیرا با پعجب شن شیدونم. صدا یقفل زبانم باز شد ، خودمم نم یک

 !برگردم؟_

 .خشک شده ... دلم واسه دسته گلهات پنگ شدهبرگرد ... دسته گل هات _

 فقط دسته گلهام؟_

  :گفتم یبدجنع با

 .فقط دسته گلهات_

 :دیکش یآه

 .دمیسفارش دسته گل برات م هی نجایباشه از هم _

 :او بدجنس پر از من بود. به ناچار خنده ام لوم داد انگار

 .ارینه ... خودت دسته گل رو ب_
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    :صداش نشعت یپو یذوق یها رگه

 .فردا ص ح با دسته گل خدمتتونم افتم،یچشم بانو ... االن راه م_  

 .منتظرم_
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 ��من یبانو

 101 پارت

 

رفتن  یروزها یحعام منو برگردونه به همون الهه  دنیده روز ند کردمینم فکر

که بهش زنگ زده بودم، سدددر  یهمون روز ی. فردانیآرش. افعدددرده و غمگ

 : نگاه کرد و گفت فونیآ ری.پا مادر با پعجب به پصودی، حعام رسص حانه

 حعامه،  _

 یکه صدددا دارن ول ییقل م منفجر شددد. از اون بمب ها یپو یبمب سدداعت هی

شتا یپرس نه. فور یدارند ول جانینه. ه بیپخر سر انگ ستم، رده خرده  یبا  د
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. مادر در و  زیدندون هامو پم یدور ل مو پاک کردم و با نوک زبونم رو ینون ها

 : باز کرد و گفت

 .ق ول ارتیز یمشهد بود دمیبه به سالم عمه جون .... شن _

 یرنگ ینخود یمردانه  راهنینگاه به من. پ هینگاه به مادر انداخت و  هی حعددام

 دمیخوم دقت کردم د یوقت. یشدددگیهم یها پیک قهیپنش بود. اما نه از اون 

من. اما  ی قهیخودش گرفته بود آنهم به سل ی. خنده ام گرفت. ل اس براهیاندام

اش که  ی. احوال پرسمهمون بود که من انتخام کرده بود شیمشک نیشلوار ج

صدد حانه بودم که شدداخه گلش رو  زیبا مادر پمام شددد جلو اومد. هنوز پشددت م

 : و گفت زیم یگذاشت رو

 .که دلت براش پنگ شده بود یاون نمیبانو.... اسالم  _

 : کردم و گفتم اخم

 . خواستمیشاخه گل م هی یپنگ نشده بود ول _

  : دیص حانه. مادر بلند پرس زیپشت م نشعت

 برات !؟ ارمیب ییچا_

 .دمیاالن رس نی... ص حانه نخوردم ... هم عتین یاگه زحمت_

  .با ما ص حانه بخور نی... خب بش یوا یا_
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و نشددعددت  ختیحعددام ر یبرا ییچا وانیل هیرو گفت . بعد خودش  نیا مادر

شت م  ییچا وانیل کهیسکوت همراهمون بود که من درحال یا هی. چند ثان زیپ

  : گفتم دمیکشیام را جرعه جرعه سر م

 ساک و چمدون !؟ یمشهد؟ ب یرفت ینجوری!؟ هم یدیاز راه رس_

 .ص حونه نخوردم یدوش گرفتم اومدم ول هیسر خونه،  هیرفتم _

نکنم. اما من باز  چشیکرد و با چشددمانش اشدداره کرد که سددوال پ یاخم مادر

   :گفتم

 !؟یواسمون آورد یچ یخب.... حاال که مارو مشهد ن رد_ 

. دیکشدد رونیب  شیکوچولو از ج یجع ه  هیشددلوارشددو  بیج یکرد پو دسددت

 :من ذوق کرد یمادر به جا

 .نمیب  یوا _

ستا جع ه شتر نقره ا یرو از د عام گرفتم و مقابل نگاه مامان باز کردم. انگ  یح

بود. اصددل بود و حتما  شددابورین روزیداشددت. ف ی. طرن خوبروزهیف نیبود با نگ

 یبراق سددنگ ها یهم پراشدده ها یا روزهیف یآب نی. دور پا دور نگمتیگران ق

که  ینه به اندازه ا یشل بود. ول یدستم انداختم .کم یپو. انگشتر رو یا شهیش

. دسددتم رو مقابل صددورپم گرفتم که مادر باز با ل خند قربون افتهیاز دسددتم ب

  :حعام رفت یصدقه 
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! چقدر قشنگه .... چقدر یا قهیعمه به قربونت بره .... چقدر پو خوش سل یاله_

 !الهه ادیبه دستت م

از  شتریب ی؟ حت داشتیحعامو دوست م نقدریا دیکردم. چرا مادر با یحعود 

عادت!  همون گناه ش یمن ؟ ح شت راند. همون گناه طانیکه  که  یرو از به

شد.  وسفیکه باعث به چاه افتادن  یشد. همون گناه لیباعث کشته شدن هاب

 .رمیبگ رادیا هیهم که شده  یدلم خواست الک

 ینقل یلیخ نیاست ا دهیدستم کش ی. انگشت هاادیاپفاقا اصال هم بدستم نم_

 .و کوچولوئه
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 ��من یبانو

 102 پارت

 

 

  :دهانش را چرخ داد و لب زد یپو یالیخ یلقمه  مادر
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 .اقتیل یب_

 بلند شدم و گفتم زی. از پشت ماوردمیمن طاقت ن یول دیبود و حعام نشن نجوا

:   

 .کارت دارم ایحعام ب_ 

 : اپاقم. منتظر بودم که پشت سرم حعام وارد شد و گفت برگشتم

 بله _ 

 .کارت دارم نیبش _

 : شدم رهیچشمانش خ اهیس یها لهیپ یصاف پو یجد یلحن با

 مهندس چقدر شد!؟ نیپول ماش _ 

 ! الهه_

 داد بزنم!؟ ای یگیم_ 

 .ونیلیهشت م_ 

  !؟عتین ادیکه قُر شده ! ز ینیکف دست ماش هی!! واسه همون ونیلیهشت م _

  .سخته نیبدون رنگ در آوردن اون ماش_

 .پس بده یواست پول قرض گرفتم ... هر وقت داشت_

 .سکوت باال آوردم یحرف بزنه که کف دستم رو به نشونه  خواست
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من  یبه هشددت ماه برسدده هرچ یاج ار ینامزد نیا یخواینگو اگه م یچیه_

 .یهمه چ ریز زنمیچشم وگرنه م یبگ دیبا گمیم

. دونمیبود نم یرو باال آورد و نگاهش و به سدددقف دوخت. پو چه فکر سدددرش

 نیی. سددرش رو پااهشیدر همون نگاه سدد یرنجش خاطرش رو حس کردم حت

  : انداخت و گفت

 .شرط هیباشه به _

 .نه پو ذارمیمن شرط م_

 .باال رفت یل ش به پلخند ی گوشه

 .بار من شرط بذارم هی نیا _ 

 : کوپاه به هم گره خورد که گفت یما در سکوپ یهر دو نگاه

 .می... ممنوعه نداشته باش دنتیامروز بعد از ده روز اومدم د_

عتم و خند چشمامو  یچ کردمیدر مورد شرطش م یی. چه فکرادمیاز حرفش ب

م که برداشددت. اونقدر عقب رفت زیبه سددمتم خ "باشدده  "ازم خواسددت! پا گفتم 

 :واریوصل شدم به د

 !؟یکنیم کاریچ یحعام ! دار_
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سرم رو به عقب  کیصورپم بود. اونقدر نزد یپو صورپش که من پا حد امکان ، 

 دیچرخیل ام م کینزد ییافتاد. جا نییچشدددمام به پا یهل دادم. نگاهش از رو

 : گفتم یکه فور

 .... نه ... پو حت_

  : رو نا پموم گذاشت و گفت حرفم

 .یپو ق ول کرد_

 .نگفتم نویمن ا_

بود و براق. نگاهم  دیشد. سف دایپ شیباال یمنظم دندان ها فیزد . رد یل خند

 : ل خندش بود و پاس ون فاصله  ل انش که گفتم یرو

 .نه حعام ... نه_

نگاه  .دی. نه سرش رو جلو آورد نه عقب کشخوردینفس هاش به صورپم م یداغ

 : ملتمس ام رو به چشماش دوختم

 .کنم یخواهش م_

 : پخت برخاست یو از رو دیپر کش ل خندش

 .ص حانه بخورم رمیمن م_

 .رفت رونیاز اپاق ب یحرف اضافه ا چیه بدون

 .شد یپلیر میق ل برا هیچند ثان یصحنه  ،یبعتم و همراه نفس بلند چشمامو



 
343 
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 ��من یبانو

 103 پارت

 

 

 .قولم زدم ریز یول رمیاون که ق ول کردم شرط حعام رو بپذ با

 یهمون روز . بلکه باز هر روز ممنوعه ها ممنوعه بود و من حعدددام رو پو نه

 .ها ح س کرده بودم تیممنوع نیچهارچوم ا

. گفتیبود که حعام م ییقولم موندم . اون هم رفتن به اون کالس ها هیسر  اما

سوند و  دومیرو دلم ن یکی نیا یعنی رد کنم . حعام با موپورش منو به کالس ر

جز به جز صورپم چرخوند  یاومدم ، نگاهش رو رو نییموپورش پا یاز رو یوقت

 : و گفت

 ؟یخوب _
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واقعا قصدددد کرده بودم  ی. ولکردیم تمین ودم. چند روز بود که معده ام اذ خوم

صافکار یکه پاش نموندم ول یدر عوض اون قول عام پول  ش یح مهندس  نیما

 . امیکالس ها ب نیرو گرفت، به ا

  . خوبم_

 . ختهیچند روزه معده ات بهم ر گفتیعمه م_

 .نهیهم شهی... هم زهیریمن بهم نم یمعده  یک_

 . چشماش مثل قولش ثابت بود یول کردمینگاهش فرار م از

 !؟ختهیکه معده ات بهم ر یشد یاز من عص _

که باال  ینیکردم و سدددرم رو در ح طنتیکم شددد هی یبگم نه ول خواسدددتمیم

 : گفتم آوردمیم

...... معده  ختهیبهم ر میزندگ یهمه  یاومد میزندگ یپو که یاز وقت گهید_

 . عتین یزیکه چ

  .پس زد یام رو با مهربون هیزد و کنا یل خند

 !؟یکرد غیبوسه که ازت خواستم در هی نکهیکنم گلم ؟ جز ا کاریچ_

حرف ها و کلماپش رو هم  دیبود که با دهیکش ییالزم بود. حاال کارم به جا فرار

 . کردمیم  میپحر
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ام  یراحت ی. با نوک کفش هامیاز چشمانش فرار کرد سمت کفش ها چشمانم

 : ضربه زدم و گفتم نیبه زم

من حعام باز نکن. اگه  یحعام ... من منتظر برگشت آرشم ...... رو یدونیم _

 خوامیکه گفتم نم نهی. واسددده همشدددهیما پموم م نیب زیآرش برگرده، همه چ

ع شه.نم یاز نامزد یک عته  خوامیمون با خ ر ب ش یواب  ی... بهتره پو بر یمن ب

سه ه ییها تیمحدود نیخودت. ا یسر زندگ شتم وا سه ... نهیمهم که گذا . وا

 .یدل بکن یکه به وقتش بتون نیا

 : و گفت دیکش یبود که آه میکفش ها یهنوز رو نگاهم

برات اج اره .  ینامزد نیا دونعدددتمی... خودم م کنمیمن به وقتش هم دل نم_

 .ق ول کردم که خودمو ، عشقمو محک بزنم یول

 : گفت ن اریو ا دیکش ینفس بلند باز

... نه حال منو ... برو .... من  کنهیحرفا نه حال پو رو خوم م نیولش کن ... ا_

 .دن الت امیم گهیساعت د هی

ستارت م با ست  دونمینم یبود ول یهم هندل خوردیاونکه موپورش هم ا چرا خوا

شا شنش کنه.  شت پو دیبا هندل رو  زدیکه به هندل موپور م ییضربه ها یدا

رو  قتیحق یباهاش حرف بزنم ول ینطوریا خواسددتمی. نمکردیم یخودشددو خال

 ای،  وزشهر ر یکه به شددداخه گل ها نی. با امیخوردیگفتم. ما به درد هم نم

بود که آرش  نیهمه و همه فقط واسه ا یل خند مهربانش ، عادت کرده بودم ول
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ع یو فراموش کنم. نامرد عتمیخوم م یرو که رفت. ول یک روز  هیکه اگه  دون

به کنار اما قلب که منطت سددرش  شیاز دلم بلرزه. نامردب دیآرش برگرده. شددا

و منو با حعددام  ادیب بود. من هنوز هم آرش رو دوسددت داشددتم. آرزوم شددهینم

 . که اون دلم رو لرزوند یپا دلش رو بلرزونم. همونطور نهیب  

عام بد ن ود که پن  یهم برا ییجورا هی  شه که پو دل مامانم  ا هیح جا  نقدریب

 .باز نکنه

 

 

 

📝📝📝 

 

  ��من یبانو

 104 پارت

 

 

 ی، صندل شتریب دمیشا یپانزده متر یاپاق یاول پو یموسعه شدم .ط قه  وارد

صندل یکی یبودند . رو دهیچ شعتم که خانم یاز  شد.  یچادر یها ن وارد اپاق 

خودش  یصندل یو او چادرش رو در آورد و مرپب پا کرد و رو میهمه خانم بود
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شت .پقر صندل  ایگذا شو ب دکالس پر بود که با ل خن یها یپمام  همه  نینگاه

 : ما چرخوند و گفت ی

 . هیزندگ یکالس هم کالس مهارت ها نیهعتم ... ا یعیسالم  ... من رب_

 :و ادامه داد دیکش نهیبه س نفس

 . بشم ادآوریرو بهتون  یاصل اول زندگ دیاول با یدر جلعه _

 : برد کالس نوشت تیوا یپخته  یبرداشت و رو یکیماژ بعد

 . اصل اول : خدا_

 :سمت ما و ادامه داد دیبود که چرخ "خدا  " یهمون کلمه  یرو نگاهم

واسددده  یزیچ هیماکروفر  هی،  ونیزیپلو هی،  خچالی هیاگه قرار بشددده شدددما -

ستفاده  ی، برا دیخودپون بخر س یا  دیکن یکه م یکار نیاول لهیبهتر از اون و

،  دیزن یبعد زنگ م دیخون ی. دسددتور عملش رو م دیکن یبه کاپالوگش نگاه م

 . و براپون نص ش کنه ادیب لهیکار اون وس سیسرو

 چیو نصددب نکنه ه ادیکار خود اون برند ن سیاز مارک ها اگه سددرو یبرخ یحت

 ... نداره یضمانت

 :دیما چرخ یهمه  نیب نگاهش

مه  ییخدا_ مه  یکه ه هان رو آفر یمارو ، ه ندگ یبرا دیج  یپو مونیز

 یسددخت ی، باهمه  میشددیاپفاقات خاصددش م جیگ ی، که گاه ییایدن نیهمچ
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 امیاومدند که پ غم ریهزار پ 124کاپالوگ و ضددمانت نامه به ما داد .  هیهاش ، 

 دستورات یرو کامل کنند که همه  نشیخدا رو آروم آروم به ما برسونند که د

 . ما رقم بخوره یو زندگ یهعت یضمانت نامه  یخدا پو

. کجا  ی، آروم یمن باشددد ادی "اال بذکر ام پطمئن القلوم  "،  گهیم خودش

 یکه برا ی، خانم یکه افعدددرده شدددد ی؟خانم یگرد یم ی؟ دن ال چ یریم

...  یریم یدرمان یو انرژ شدددنیتیمد یاز غم و غصددده دن ال کالس ها ییرها

 نکهیا ا... ام نانهیآرامشه ، اسمش شفاست ، ذکرش اطم ادشیدرمان خداست . 

 یول میی، ما با خدا میافعدددرده ا یول مییما با خدا گنیها م یلیخ مینیب یما م

شت اه نهیا لیدل میآرامش ندار کدوم خدا  یخدا ول گنیرفتند ، م یکه اونا هم ا

و دسدددتور العمل به ما  کنهیم یقران معرف یکه خودش رو پو یی؟ همون خدا

 خورهیو شکعت م رهیگیم یکشت یبا موس انیاد یبرخ یکه پو ییخدا ای دهیم

 ؟

 یلیخ ایخدا یداروئه . اگه بگ نیدرد شددما ا یدوا گهیدکتر ، دکتر م یبر شددما

، چون  آدی، چون خوشددم نم خورمیدارو نم یدوسددت دارم ول یلیمخلصددتم ، خ

دوستت دارم  ایخدا گنیم رسنیها پا به خدا م ی؟ چرا بعض یشیپلخه ، خوم م

صتم ول صالن  یاونجور یخونم ، ول ینماز نم ی، مخل صدات  دونمیمکه خودم 

 ی، دکتر یعتی، پو دکتر ن زمیعز شهیزنم . نم یصدات م یجور نی.  همکنمیم

درمان  یعنینماز  گهیخدا م ی.  وقتمینکن ییپس خدا میعتینکن ، ما هم خدا ن

ماز مازه ... ن ها ین پا یکه محقت  به جز حرکاپش  یرو ییارو پک و جز  پک 
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سدددخته ؟ خدا  یگیشدددما م البدن داره ، حا یرو یریکردند که چه پاث تیپحق

به مخلصددم گفتن شددما  یازیدکتر ن هیبه نماز ما نداره ، همون طور که  یازین

،  رسهیبه دکتر نم یدکتر عاشقتم ، دوستت دارم ، نفع یبگ ینداره . شما هرچ

خدا  یبرا یخدا دوست دارم نفع یبگ ی. هرچ نهی. نمازم هم رسهیبه خودپم نم

ماز ب ینداره . برا ما ن نداره. ا . همون  دهیم نانی،اطم دهیهت آرامش مخودپم 

. چرا  شددهیو مضددر مغز م یمنف یبارها ی هیحالت سددجده ، باعث دفع و پخل

 م؟یکن یم یکوپاه

 یشددتریب ریو با آرامش بدن ، پاث یینکات و دسددتورات اجرا تینماز با رعا حاال

باشددده . کدوم نماز آرامش  نیکه مثل کالغ نوک زدن به زم یهم داره ، پا نماز

 کنه ؟ یرو به اعضا و جوارن ما القا م

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 105 پارت
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مثل  یبودم ول دهیشن دمیبودم .شا دهیکه پا اونرور نشن دمیشن یم ییحرف ها 

شته بود.خانم رب یاونروز رو شت م یعیمن اثر نذا عت پ ش ستاش رو  زشین و د

 : درهم قالم کرد و رو به جمع گفت

از روانشددناسددان  یکی ونگیاثر کارل گوسددتاو  " نیو د یروانشددناسدد"کتام _

 مارانیب یدرمان و مداوا یبرا ونگی یجهان ، که در اون پالش ها یبرجعددته 

 یکه اعتقادات باال ییدر رون و روان آدم ها نید ریبه قلم آورده شده ، پاث یروان

 نیفالسدددفه هم به ا زا یبرخ یدارند ، به معرض مشددداهده در اومده .حت ینید

سطو ، همه  عئله پرداختند ، دِکارت ، هِگل ، ار سع نیا یم سفه  کردند  یفال

 دیبا یزندگ یو در امان موندن از چالش ها یپعال یثابت کنند که انعدددان برا

شه وگرنه درهم م کیمتصل به   نیما در آخر ی. حاال خدا شکنهیقدرت برپر با

، اگه نور  یگردیم ی، دن ال چ گهیم تشیکتام هدا نیخودش و کامل پر نید

 تیقدرت برپر زندگ دی، من با یخوایم اوریو  اری،  یخوایم تی، هدا یخوایم

داشددته  نمایا  "النور  یمن ظلمات ال خرجهمیآمنوا  نیالذ یام ول "باشددم ، 

 یراحته ، که خدا رزاقه ، قاضددد التیبرات راحت پره . چون خ ی، زندگ یباشددد

 .پرسونتت ینم یزیالحاجاپه ، مالک الموت ، خالصه چ

 :ادامه داد یعیدر جمع حاکم شد و خانم رب یلحظه ا سکوت

ارپ اط  نیقطعش کردند ، ا یی... ارپ اط با خدا ... اونا نهیاول ما هم یجلعدده _

هم دارم ...  گهید شنهادیپ هیرو وصل کنند ، نمازهاشون رو ادا کنند ...حاال من 
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عان متعال کیبا  نکهیا ستانه برقرار کن وندیپ یان و امامان ال ته که  ای... اول دیدو

عتند اما م عتهیشا س هی شهیه  یکیکرد .  دایپر هم پ نییپا یاز مرپ ه ا تدو

صل باال باال شهدا ، که بتونه مارو و  دیشه کیها کنه.  مثل علما ... با  ییمثل 

،  دی... باهاش درد دل کن دیبراش فاپحه بخون د،ی. سددرخاکش بر دیدوسددت بشدد

.چون اخالص عمل شددهدا اونقدر دینیب یم تونیزندگ یروپو یدوسددت نیا ریپاث

ربع آخر  هیمومه و من .... وقت ما پ کنهیشما رو در خودش جذم م هباالست ک

شت ع یبرا میرو گذا سش اگه ک داره ، من درخدمتم ،  یسئوال یسئوال و پر

دوم آرامش و  یمرحله  یبرن ... کالس بعد تونندیهم که بخواهند م ییکعدددا

  .هیزندگ یمهارت ها

 .رو احاطه کردند زشیپموم شد . چند نفر دور م یعیخانم رب کالس

رو گرفته بودند ، وقت به  زشیکه دور م ینه با اون چند نفر یداشتم ول سئوال

 . داشتم دنیپرس یبرا ی،نه عجله ا دیرس یمن م

مدم .هنوز درگ رونیکالس ب از ها ریاو قت  یلیبودم .خ یعیخانم رب یحرف  و

بودم و بعد از  ختهیبهم ر نطوریبود که ا نیهم دیخوندم.شدددا یبود که نماز نم

هشت ماه از رفتن آرش ، هنوزم آرامش نداشتم . از در موسعه  کیگذشت نزد

و نگاهش ط ت  دبو عددتادهی. کنار موپورش ا دمیاومدم ، حعددام رو د رونیکه ب

بود .جلو  شیگوشددد ی، پو ابونیخ یپو یآدم ها نیب دنیچرخ یعادت به جا

 : رفتم و آروم صداش زدم

 . حعام_
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📝📝📝 

 

 �� من ینوبا

 106 پارت

 

 

شمان قرمزش رو به من دوخت.نگاهم پو دنمیباال اومد و با د یفور سرش  یچ

 : قرمز نگاهش بود که گفتم یهمون رگه ها

 چشمات چرا قرمزه ؟_

 :دیخند

 .چشمام ی، باد شد ، خاک رفته پو عتین یزیچ_

 ! جفت چشمات باهم خاک رفته یپو-

 .نکن بانو یفضول-
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رو که با رُبان به دسته  یموپور، شاخه گل یدسته  یدست دراز کرد و از رو بعد

 : موپورش وصل کرده بود ، برداشت وگرفت سمتم ی

 . به شما میپقد_

 !؟یواسه چ گهید نیا-

 ...حاال چطور بود؟ یکالس رو اومد نیو ا یسر قولت موند نکهیواسه ا-

 .کالس ها رو آمیخوم ...خوشم اومد ...م-

 : گفت باذوق

 . یپس سوارشو که شامم مهمون خودم_

 : پرک موپورش و گفتم نشعتم

 . نکن یبعه ولخرج_

 . دو روزشم واسه پو خرج بشه نیدو روزه الهه جان ... بذار هم ایدن-

عت .پرک ها حرفش ش شد  یازعمت مهربان ییبه دلم ن صداش ، بر قل م وارد 

 شد؟یاون مهربون پر م شدمیمن بد م ی.چرا؟چرا هرچ

، فلفل  سیدسددتم بود.کال اس ، ذرت ، سددوسدد انیمثلث کوچک م یرو نگاهم

ما فکرم هنوز درگ ییدلمه و حلقه ها خانم  یحرف ها ریاز گوجه داشدددت . ا

 :بود یعیرب

 ؟ یدیرو شن یعیخانم رب یحعام .... پو پا حاال حرفا-
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 نه همشو ... چطور؟-

رو پا حاال  دیواسدده خودپون داشددته باشدد دیدوسددت شدده هی گهیکه م ییاونجا-

 ؟ یبود دهیشن

 :، سس قرمز دور ل اشو پاک کرد یکاغذ یدستمال با

جمله  نیا ادمهیدانشگاهمونم بوده ،  یمعئول فرهنگ یعیآره ... چون خانم رب_

 .کرد یم دیبه بچه ها پاک یلیرو خ

 ؟ هیپو ک دیخب ...حاال دوست شه-

 : زد و گفت ی. ل خند کمرنگ عتادیا دنیدهانش از جن  یا لحظه

 .شیشناس ینم-

 .حاال بگو-

 : دینوشابه سر کش یا جرعه

 . پالرک دیشه_

 ؟ یداشته که پو باهاش دوست شد یژگیچه و-

، خوشددحال شددد ، نوک انگشددتاشددو با  دنمیکنجکاو شددن نقدریا دیدیم نکهیا از

 : پاک کرد و گفت یدستمال کاغذ

 .. خاص یژگیو هی_
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 : دمیگذاشتم و پرس ینیهمان مثلث کوچک را هم درون س یکنجکاو با

 ؟ یچ_

صش ...ال ته ا- ص نیاخال ست ول یهمه  تیخا سته ا یشهدا  نیخب خدا خوا

... آخه  آرنیم یمختلف لیها دال یلیبشددده ، خ یژگیو نیاز ا ینماد دیشددده

 یداسدتان هی ی... هرکعد شدهیخود مرطوم م یبه خود دیشده نیق ر ا یدونیم

 دیشه یبه نظر من اخالص باال یاپفاق افتاده ول نیا لیدل نیکه به ا کنهینقل م

 یسقا بوده ول دیشه گنیها هم م یشده ، ال ته بعض تیخاص نیپالرک باعث ا

 . دهیخودش لب پشنه به شهادت رس

 ! ی ریچه جالب! منو سر خاکش م یوا-

 :از ل انش ل خند زد دیشد که ل ان من هم به پقل  ایل خندش اونقدر ز ن اریا

 . یچشم ... هر وقت پو بگ_

 . فرداچطوره؟ پنجشن ه هم هعت-

 .خوبه ... حاال غذاپو بخور-

 . کنه آخه یمعده ام درد م-

 :کرد یاخم

 . یبر یچکاب حعاب هی دیپو! با ینخورد یزیظهر چ از_

 .،بعد نمیسنگ ق ر رو ب  نیممتاز ا تیخاص نیحاال اول برم ا-
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 : دیخند

ص_ شه تیسنگ ق ر خا ص نیپالرک بوده که ا دینداره ، اون عمل  روبه  تیخا

 . دهیسنگ بخش
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شت شاره ام رو رو انگ ضون حس کردم  یا شتم . رطوبت روبه و سنگ ق ر گذا

پا  دمیق ر کش یکف دستم رو رو نانیاطم یشد . برا سی.سر انگشت دستم خ

فقط چند  دی.شا دمیسنگ ق ر کش یاون برطرف بشه .دوباره دستم رو ینمناک

 . که کف دستم دوباره مرطوم شد دیطول کش هیثان
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شک عت . ل  یپو ا ش شمام ن سر  دی. به زور حمد و پوح دیام لرزچ خوندم و با

به سنگ ق ر زدم . فاپحه که پموم شد ، پودلم حرف  یانگشت اشاره ام ضربه ا

 . هام رو گفتم

 

خوام از امروز باهم  ی، م یزیخدا عز شیپ دونمیم ی، ول شناسمتیسالم ... نم"

 روزیپازه از د یدونم ، ول یم رشدددهی. من ... پازه شددروع کردم . د میبشدد تیرف

 خوامی...کمک م آدیام م یسخت که نه ... پن ل یکم هینمازم رو خوندم ... سخته 

سه خودت چ ی... نم ست یدونم وا شده  ی نطوریا هک یاز خدا خوا سنگ ق رت 

که  یکعدد ید، واسدده نامر میکمکم کن . واسدده زندگ یپ رک مردم ! ول ی هیما

هعت  یاخالص چ یبد ادیخواد به منم  یخرام کرد و رفت ... دلم م مویزندگ

 " . ...کمکم کن یاریبدستش ب شهیم ی... چه جور

 یخوند .هنوز اشددک پو ینشددعددت و فاپحه ا شیپا یپنجه ها یهم رو حعددام

 : گفت رگوشمی. دورپادور ق ر آدم بود .حعام آروم ز زدیچشمام موج م

 ؟ میبر_

 . میبر-

 :که نوشته شده بود ییسنگ ق ر بود .همانجا ی. نگاهم هنوز رو عتادمیا
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که  یاسددت . رزمنده و سددلحشددور دهیپالرک آرم دیپاک شدده کریپ نجایا " 

 .مع ودش نمود مین رد شتافته و عاشقانه خون پاکش را پقد دانیمشتاقانه به م

  یو خعته به درگاهت آمدم رحم ریفق

 " . عتین یزیپوام دست آو یجز وال که

 

.پو فکر بودم هنوز .  میدیرسدد یاصددل ابانیق رها به خ یحعددام از البه ال همراه

 : شهدا هنوز بلند بود یقطعه  یصلواپ عتگاهیا یبلند گو یصدا

کرم و   رهیکرم بال و دلو م  رهیکرم و بال دلو م  رهیامام وشددهدا دلو م دای  "

 " بال

شه ومدهیشهدا ن یاونروز قطعه  پا کردم که  یفکرشو نم ی! حت دیبودم.اونهمه 

شه شه .پازه ا یپو دیاونهمه  شده با شهدا خاک  شهدا نیقطعه  بود که  ییفقط 

 گهید یجاها ایها جنازه هاشددون ن ود و  یلیشددده بود . خ دایجنازه هاشددون پ

  .خاک شده بودند

سنگ نهیس س یشد.آه نیام  چرخش  ریبه موپور حعام . زنج میدیسر دادم . ر

 .رو از دور چرخ موپورش باز کرد و کاله کاسکت رو سمتم گرفت

سکوت کنه پا من همچنان درگ حیپرج شم . کاله رو رو ریداد  سرم  یافکارم با

شدم .پو فکر بودم که براه افتاد.آرومتر از ق ل  سوار  شت موپورش  شتم و پ گذا
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لحظه احعاس  هیشونه اش گذاشتم .  یدستم رو رو یک دمیرفت که نفهم یم

 . تلحظه .گذرا وموق هیکردم چقدر خوبه که حعام رو دارم .فقط 
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بود.عموهام نوبت  یمحضددر یعقد سدداده  هیکه  یو هعددت رضددایاز عقد عل بعد

 شدیم یهفت هشت ماه کینزد  ایپازه عروس و داماد. پقر یدعوپ یگرفتند برا

عقد  یبا دعوپ ن اریعموهام نرفته بودم و حاال ا دنیکه بعد از فوت آقاجون ، د

 هیهم شده ، بق یدعوپ نیهم یخواست که به بهونه  یدلم م یو هعت رضایعل

 یماه ها یافعرده  ی. انگار اعتماد به نفعم برگشته بود و از اون الهه  نمیرو ب 

 مانیهم ، با پ یعیاول کالس خانم رب یق ل فاصدله گرفته بودم. بعد از جلعده 

 هشیحال و هوام عوض شده بود.هم ییجورا هیپالرک ،  دیبعتن با شه یدوست

 یروح یسرد و ب یزندگ ای کننیم هیگر دائما ای یمذه  یکه آدما کردمیفکر م
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قلب خودم ، خوم  شیپ یحعدددام اعتراف کنم ول شیپ خواسدددتمیدارند . نم

شوخ ط ع عر  عام پ صوراپم غلط بوده .ح  یبود که نم یاعتراف کرده بودم که پ

 یما کجا بود !؟ خودش که م یق ل از نامزد شیشدددوخ ط ع نهمهیدونعدددتم ا

نامحرم ب "گفت ،  فا ، ول نیو ا"  یوداون موقع  حاال  یحر قد بودم ،  من معت

عه  یحال و هوا شده بود.خالصه که بعد از جل اول کالس خانم  یدلش عوض 

شروع کردم . با خودم عهد کردم الاقل هم یعیرب سه  هی نینمازهام رو  کار و وا

بازم هرچه که به قول خانم ربانجام  میخودم و زندگ یخدا  ، خدا  یعیبدم . 

خودم خوم  یول خوندمیکه من م یبه نماز من نداشدددت ، اونم اون نماز یازین

 یمضدداعف به جانم م یانرژ هیبودم که همون نماز چقدر آرومم کرده .  دهیفهم

 . ختیر

 .رو دعوت کنند رضایوعل ینفر هعت نیاول خواستدندیمادر و پدر م 

نفر  نیاول یخواسدددت پو همه چ یکال م سیکه زن عمو فرنگ ییاز اونجا ولی

شه ، پ ستی کرد و زودپر از بق شیبا شون پو هید سون  یهمه رو به باغ خود لوا

و  دمیبلوز و دامن بلند پوشدد هی،  هیدونعددتم جمع خانوادگ یدعوت کرد.چون م

، باز  اهبعد از هشددت م تمخواسددی.خب نم دمیکم هم به سددر و صددورپم رسدد هی

 " ! ، آرش رفته ، چقدرالهه ، زشت و الغر شده یآخ "انگشت نما بشم که 

صندل زیباغ م اطیح یخنک . زن عمو پو یبود و ال ته کم یبهار هوا  دهیچ یو 

 . میبش ضیمعتف یلذت بخش بهار یگفت ، از هوا یبود و م
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خونه بره و خونه  یپو یکعدد خواسددتهیدونعددتم که نم یخوم م یکیمن  یول

 . افتهیزن عمو لک ب یونیلیو پنج م عتیب یبشه و م ل ها فیکث

باغ آقاجون رو برام  یخاطره  ییجورا هیباغ هم بد ن ود.  اطیح یپو  یهوا اما

سر هر مکردیزنده م ست شیو پ وهیهم ظرف م زی.  شده بود و چند   دهیچ ید

پذ یخانم هم برا یخدمه  ما دندیچرخ یم زهایدور م یرائیکمک و  . وقتی 

س ضای، عل میدیر نه . اول فکر  امهم بودند اما حع ییو زن دا ییو دا یو هعت ر

همراه  یبعد وقت یاما کم اوردندین فیپشر یمشکالت شرع لیکردم آقا باز به دل

عت ضایو عل یه عته بود زیم کیسر  ر ش صدا مین .نگاهم  دمیشن یموپور ی، 

شددده بود .کاله کاسددکتش رو که  الیشددد که با موپور وارد و یجلب پعددر جوان

 !!برداشت شوکه شدم . حعام بود
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 نهیکردم که چشددمام درسددت ب  یبود . باور نم دشیجد پیپ یرو خیم نگاهم

، کت  یزرشدددک راهنیپ هی.  ومدیبهش م یلیبود که خ دهیکشددد یشدددی.خط ر

شلوار ج ینخود عتم  پیپ نیبود ا دی! از حعام بع یمشک نیروشن با  ها ! نتون

 : خنده ام شد یمتوجه  یکه هعت رمیخنده ام رو بگ یجلو

 الهه؟ یخندیم یبه چ_

 . یبه داداش جنابعال-

 چرا ؟-

 ... پشیپ نیآخه ا-

 . زمیصدقه واسش بذار کنار عز هی رضایمگه ؟! ماه شده ... ماشام ... عل هیچ-

به همه  ومدیپکون داد و سکوت کرد.حعام همون طور که جلو م یسر رضایعل

 شیجنجال پیاون پ ی رهی.نگاهم با خدیما که رسدد زیم کیکرد . نزد یسددالم م

 : با ل خند گفت دیدست داد و به من که رس یو هعت رضایشد . با عل

 . ندونه وگرنه یکع ی... خودت گفت گهید فیح_

 : نشعت وگفت رضایکنار عل یکه حعام صندل دیخند رضایعل

 ... مگه نه ؟ یشما هم رازدار-
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 : گفت رضایاز عل تیبه حما یهعت

 .از خودمونه گهید رضایآره داداش جون ، عل_

 سیکه زن عمو فرنگ میدیخند یوم میزدیحرف م میبا ورود حعددام داشددت پازه

 :اومد زمونیسر م

 . زمیعز یالهه جان ... افتخار داد ی...خوب دیخوش اومد یلیخ_

مه از  یهوا چرخ م یزن عمو ط ت معمول پو یها دسدددت پا کل پا دو خورد 

 .زبونش خارج بشه . نگاهم رو دستاش بود

شو باز عوض کرده بود  ای حتما  دهیخر دیدست ند و انگشتر جد ایمدل ناخن ها

 .بود

 : ل خند زدم که زن عمو گفت فقط

ست_ شب فقط مخصوص پو،  یرا ستا یکیالهه جان ، من ام رو  مونیقد یاز دو

 . دعوت کردم که با پو آشنا کنم

به  لیپر از اکل یبادمجون ی هیصورت زن عمو بود.اصال اون سا یهنوز رو نگاهم

 یدونم . سددرشددو جلو ینم دریو یشددده بت کردی. چرا فکر م ومدیصددورپش نم

 :صورپم آورد و کنار گوشم گفت

 . بشه یطور هی دیبذارم شا شی، پ ریقدم خ هیگفتم بلکه _

 : و گفتم دمیاحمت بازم منظورشو نفهم من
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 ... کجا نشعته ؟ نمیب ینم_

 . ششیپ  رمتی...خودم م ایب-

مج ور بودم همراه زن  یبود ول  میبرخاسددتم .نگاه حعددام در پعق زیپشددت م از

،  هیسروصدا ، دور از بق یخلوت و ب یجا هیباغ ،  یپو زیم نیعموم برم .کنج پر

 . چهل ساله نشعته بود . شوکه شدم  ایمرد پقر هی

 :شونه ام و گفت یکه زن عمو دستش رو گذاشت رو دمیمن احمت نفهم بازم

 . کردمیم فشویکه پعر یالهه خانوم نمیا-
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رنگ و  ی.صددورت پپل و ب دیزن عمو چرخ یمیصددورت دوسددت قد یرو نگاهم

که از  زیبهتر بگم ، ه ای زیبود . اونقدر پند و پ زیداشت اما نگاهش پند و پ ییرو

س شیایح ینگاه ب صالن کرده بود و کت و  خی، مو به پنم  صورپش کامال ا شد. 

 یهمون انگشترها دنیقالم کرده بود و از د زیم ی.دستاش رو رو دهیشلوار پوش

 ینیبهم دست داد.سنگ یحال بد هیبزرگش ،  یپراش خرده  یها نیطال با نگ

شونه ام بود که  از جا برخاست و دستش رو با انگشتر  یدست زن عمو هنوز رو

 : سمتم دراز کرد یی الوآل نینگ یطال

 . کوروش هعتم_

 : و گفت دیکه زن عمو خند دمیرو عقب کش خودم

 . دهیکوروش جان ... الهه با مردها دست نم_

شار رو یپوزخند ستش ف ست مردونه و پپلش رو انداخت.زن عمو با د  یزد و د

شعتم که زن عمو  زیکرد و مرا مج ود به نشعت پشت م شتریشانه ام رو ب . ن

 : گفت

  . به مهمونا برسم رمیمن م_

ستیدلم نم چیرفت . معذم شدم . ه و به صورپش نگاه کنم .اما نگاه  یحت خوا

بار در طول  نیاول یکه برا دیچرخ یصورت و اندامم م یرو یهرز کوروش طور

 .عمرم آرزو کردم کاش چادر سرم بود

 . دیکنم ... از خودپون برام بگ داریامشب مفتخر شدم که باشما دمن -
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 : پمام گفتم یبشه و باسادگ یقراره چ دمیبر سرم احمت من . بازم نفهم خاک

 . دیشما از خودپون بگ_

که دلم رو لرزوند ،  یشددخندیکرد و با ن ینزدم .مکث یالاقل از خودم حرف خوبه

 : گفت

 .... گمیم یول دیزوده که شما بدون_

شددمال،  یپو الیدارم ... سدده پا خونه پو پهران ، دوپا و ییکارخونه مواد غذا دوپا

  ... شرکت بزنم هیهم  یدب یپو خوامی.... االن م شیک یپو الیو هی

 ! داشت یها به من چه ربط الیکار خونه و و نیس ز شد .خب ا شاخام

 انینما میبرا شیزدکه دندون ها یکردم .ل خند یکردم که کاش نم نگاهش

... چند شم شده بود که  هیگاریس دمیفهم نشییپا یشد. از رنگ زرد دندون ها

 : گفت

 سر اصل مطلب ؟ میحرف ها بر نیا یبه جا عتیبهتر ن_

 : دمیکودن نگاهش کردم و پرس یآدم ها مثل

 .دیواضح صح ت کن شهی. م شمیمتوجه نم_

 . زده ام یودم رو به نفهمگفت که انگار من خ یم پوزخندش

 . معائل متوجه نشن نیا یپو دنیم حیخانم ها پرج شهیهم-

 کدوم معائل؟ دیب خش-
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 : .نفعش رو محکم فوت کرد و گفتشدیم یداشت عص  انگار

 ؟ هیشما چ طیشرا-

 :متعجب کرد شتریب شیو مرا با آن سئوال ها زدیحرف م گنگ

 یطیکه بدونم چه شرا دیکن یصح ت م یدونم شما درمورد چ یمن اصال نم-

 . بذارم
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کردم که خنده اش را  یو من همچنان مات زده ، نگاهش م دیبلند خند بلند

 : جمع کرد و گفت

 ...ناز داشته باشه دین ا نقدریزن مطلقه که ا هی_
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 !بله؟-

 :زد که قل م پرک خورد و ادامه داد یشخندین باز

خونه به نامت  هی...  یشیمن م ی غهیبرات دارم ... سه ماه ص یخوب طیمن شرا_

 کنم ، چطوره ؟ یبود و خوشم اومد عقدت م یاوک یاگه همه چ زنمیم

 . کم کم درهم رفت می.اخم هاکردیداشت نم نمک داغ م میها گوش

 : برخاستم زیگذاشتم و از پشت م زیم یدو دستم رو رو کف

  . گردمیاشت اه به عرضتون رسوندند آقا ... من دن ال شوهر نم-

 : دیخند باز

سددازم  یبا دلت م "ناز  یالهه  یا "گفتن  میاز قد یول یناز دار یادیگفتم ز_

 . ای... ب

ست کرد  از طرز حرف زدنش با آن نگاه چندش و هرزه ، حالت پهوع گرفتم . د

 . در آورد و گرفت سمتم یکتش و کارپ بیج یپو

 . ناز یالهه  خورمی... به دردت م رشیبگ-

 : که با حرص گفتم خوردیداشت از شدت فشار پرک م میها دندون

 یرو پو یصدددندل نیوگرنه هم عدددتیجاش ن نجایکه ا فیمحترم ...ح یآقا_

 .دیبد شنهادیپ دین ا یبه هرکع دیزدم پا بفهم یسرپون م



 
369 

 

شا ل خندزد  ایکشد  یم ایکرد ل خندش آنقدر دل رانه است که مرا  یفکر م دی.

 : کند یعاشت م

ش تیکه محدود یعتی... پو که دختر ن زمیعز ریحاال کارت رو بگ_ شته با  یدا

پات  ادیکه ز یزی... منم چ یدار یعیط  ضیباالخره غرا به  که  له  دارم ، پو

 . زمیبر

 :زد و ادامه داد یچشمک

 . کنم تیراض دمیقول م_

 یهر حرف یبغضم رو شد و به جا یبزنم ول یاز هم باز شد . خواستم حرف ل انم

رو خاموش کنه ، فقط  دمیکه شدددن یفیپا آپش اون همه اراج زدمیم دیکه با

 : گفتم رلبیز

 ... وگرنه زمهیدوست عز یکه امشب جشن دعوپ فی... ح فیح_

بلند رفتم سدددمت درخت  ییاون وگرنه رو نگفتم و باقدم ها یدن اله  گرید و

 یپاشددنه دار ده سددانت یاون کفش ها یبود که پام پو یباغ . اونقدر عصدد  یها

من  یپ ی. از حرصم ،کفش ها رو درآوردم و بدست گرفتم .حواس کع دیلغزیم

عمت پار سمت ق پام  هیباغ ،  مونه یانتها ادمهیباغ .  کین ود . پابرهنه رفتم 

 .دونفره بود که خداروشکر هنوزم بود یآهن

 سی. چقدر بدبخت شده بودم که زن عمو فرنگ هیرگریپاب زدم ز یرو پانشعتم

  !کرد یم یبه من معرف غهیص یبرامرد چهل ساله رو  هی
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رو هر  میباغ گم شد و لنگه کفش ها  یسرو صدا یزدم که پو یغیحرصم ج از

 . پرت کردم یکدوم به طرف
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 قهیدونم چند دق یبرق ، زار زدم .نم ریکم مصدددرف پ ینور پک چراغ مهتاب ریز

ش صدا دایپ ی. از دورجمع خانوادگ دیطول ک سرو شون م یبود و   ومدیخنده ها

 نکهی. پا ا زنهی، کنج باغ داره زار م یالهه بدبخت هیکه  دیکس نفهم چیه یول

 یکی. پار دمیرو د ومدیجدا شددده بود و سددمتم م هیکه از جمع بق یمرد  تیه

که نکنه همون  دمی.اولش پرسددد نمیچهره اش رو ب  ذاشدددتیاون قعدددمت نم

 ...باشه یکوروش عوض

 : حعامه . از په دل صداش کردم دمیکم که جلوپر اومو د هی یول
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 . حعام-

 : عتادیچند قدم مونده به من ا یول دیرو نشن صدام

 . ؟! همه دن التن یینجایالهه ! پو ا_

کفش رو  یلنگه کفشددم خورد. خم شددد و پاشددنه  هیاومد که پاش به  جلوپر

 : گرفت و گفت

 !؟ یپابرهنه اومد_

 ی گهید یپا من فاصددله داشددت که به  لنگه  یاومد.هنوز دو سدده قدم جلوپر

 : دیق ل از اون که خم بشه و کفش رو برداره ، پرس ن اریکفشم برخورد . ا

 شده ؟ یچ_

 : دیپرس که باز دمی، دماغم رو باال کش ینیبا ف همراه

 !؟ یکنیم هیگر-

 . ندادم .خم شد و لنگه دوم کفشم رو برداشت جوابشو

کرد نشددعددت کنارم  یپام جفت م یکفش ها رو جلو کهیاومد و درحال کترینزد

 . پام یرو

سمتم چونه ام و چونه ام رو  دیچرخ یصورپم م یپو نگاهش ست دراز کرد  .د

 : گرفت و سرم رو چرخوند سمت صورپش

 ؟ یکرد هیچرا گر_
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صدا نیهم شه . ضم دوباره منفجر ب شد ، بغ شد  هیگر یسئوالش باعث  ام بلند 

هعت .منم  ییرفت که ممنوعه ها ادشیشونه ام و  یکه دستش رو گذاشت رو

 . داشتم ازین دی خشیکه به من م ینانیرفت . چون به آغوشش به اطم ادمی

 .کرد یم نیریکه کام پلخم رو ش ینیریاون عطر خوش ش به

 : اش نهیس یپو دیمنو کش گرشیکه با دست د شیزدم به بازو هیرو پک سرم

  . مگه گهیشده ؟ دق کردم ... بگو د یالهه جان ... بگو چ_

 دینپرس یزیچ گهی.اون هم د دمیبود!آه کش ییآبرو یب هیگفت ! حرف از  شدیم

 یو با دسددتش به کمرم ضددربه زد . به نشددونه  دیسددرم رو بوسدد ی. چند بار رو

س نانیآرامش و اطم اش  نهی. آرومتر شده بودم که شونه هام روگرفت و منو از 

 :کند

ست زن عموت رو ب  یشده ؟پو رفت یچ یبگ یخوا ی... نم نمتیب _ ...  ینیدو

 ؟ یسر درآورد نجایچرا از ا

 : دادم و گفتم انیبه سکون پام پا میپام . با پا یبه پشت هیزدم و پک پوزخند

 . کنهیم تمیاذ شتریبگم ... ولش کن ، حالم خرابه ... گفتنش ب یچ_

 اهینگو ... الاقل اشددکاپو پاک کن ... کل صددورپت رو سدد یخوایخب نم یلیخ-

 . یکرد
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گونه  یهمراهم ن ود که صورپم رو پاک کنم . با سرانگشتان دستم رو یدستمال

 : که حعام گفت دمیهام کش

 . نه ....ص رکن_

 : کتش درآورد و محض خنده گفت بیاز ج یدستمال

 . ها زهیپم_

شت . با  بعد صورپش نگه دا صورپم رو مقابل  شت گرفت و  چونه ام را با دوانگ

 . نگاهم تیصورپم رو پاک کرد و دق شیدستمال کاغذ

 ؟ یبگ یخوایهنوزم نم-

 : و گفت  شیج یرو ندادم .دستمال رو گذاشت پو جوابش

 . هیبق شیپ میپس بلند شو بر_
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  .نه_

 !کم شد :نه ؟ یابروهاش با ، اخم نیب ی فاصله

 . خونه یمنو برسون شهیم-

 ... هی... بق یخونه !! شام نخورد-

 : حرفش گفتم وسط

 . باشم نجایا خوامینم گهید_

 : صورپم زد وگفت یپو ینگاهش ، چرخ یمنظومه  اهیس یها رهیدا

 . ایسمت موپورم ، پو هم الاقل به عمه بگو ب رمیباشه ... من م_

 . محکم بود و با صالبت شیبود.قدم ها ییرفت . رفتنش هم پماشا او

ستوار . چقدر فرق بود ب کمرش شونه هاش ا عام و کوروش و  نیصاف بود و  ح

 ! آرش

 گفت دنمیباد ی.هعت یو هعت رضایعل زیپام بلند شدم و برگشتم سرم یرو از

: 

 الهه؟ ییکجا_

 .زحمت به مادرم بگو یخونه ... ب رمیدارم م عتیمن حالم خوم ن-

 : دیپرس رضایجا خورد.عل یهعت
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 ؟ یریم یبا چ_

 . با موپور حعام-

مرد  هیپپل  کلیفاصددله نگرفته بودم که ه زیشددوکه شدددند.چند قدم از م هردو

حد پررو باشده  نیشدد پا ا یظاهر شدد .کوروش بود.باورم نم میرو یآشدنا جلو

 : .ل خند زد وگفت

 . می؟ پازه باهم آشنا شد زمیکجا عز_

 . دمتونید ی! کاش امشب نم دیگعتاخ یلیخ-

 : وگفت دیخند

 !؟ ینطوریهم هم هیبا بق ای یدیشما چطور؟ فقط به من پا نم_

 :دار رو به من زد هیکنا یمنظورشو نگرفته بودم که زهر خنده ا هنوز

عر جوونه که خوم غش کرده بود یپو- س ی... ول یبغل اون پ ،  دیبه من که ر

 ! شدم نامحرم

 .منه ییاون پعر دا-

 : نامرپب و زرد ی. با اون دندون ها دیخند

 . خوشگله شمیت م ییخب منم پعردا_

 : زد که با حرص گفتم رونیب نهیاز س یبه سخت نفعم
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،نثارپون  ادیاز دهانم در ب یهرچو  کنمینم تیوگرنه رعا نمتونین  گهیبهتره د_

 . کنمیم

 : صورپم زل زد یو با وقاحت پو دیخند

 .  رمیبشنوم ، لذت م یاز دهن پو ، هر چ_

شت .مرد یا دهیخوردن فا حرص س نیکه به ا یندا بود ، با اخم و  دهیوقاحت ر

که به  یکرد . دورش زدم و از کنارش گذشتم . حواس کع ینم ایپخم من ، ح

زدم . حعام موپورش رو روشن کرده بود که  رونیب الیو یمن ن ود که از در آهن

 . میسوار شدم و راه افتاد
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377 

 

پار کیپار هوا به  حال من هم  ها یکیبود و  اون مردک  یهمون هوا .حرف 

شدددد .معده ام کوالک کرده بود.هر قدر  یسدددرم زنده م یهم مدام پو یعوضددد

 : داد.آخرش مج ود شدم بگم یآزارم م شتری، ب کردمیپحمل م

 .نگه دار_

 !؟ یچ-

 . نگه دار حعام-

جاده رفتم و بافشددار معده ام ، عت زدم  یجاده نگه داشددت .سددمت خاک کنار

مشت شده ام سنگ  یمثل دست ها یمعده ام طور یآوردم ول یباال نم یزی.چ

 . بپره رونیگفتم االنه که از حلقم ب یشد که م یم

 :سرم اومد یباال حعام

 درمانگاه ؟ میبر یخوا ی؟ م یالهه ...خوب_

 . نه ...فقط منو ب ر خونه-

 . عتیخوم نآخه اصال حالت -

 . شم یخوم م یپو که باش-

 . دمیل انش رو د یرو حیکه ل خند مل عتادمیرو صاف کردم و ا کمرم

 : سوار موپورش شد. پشتش نشعتم که گفت دوباره

 .برسونمت عیپا سر ریشونه ام ... محکم منو بگ یسرپو بذار رو_
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حعام .حرفشو گوش کردم .سرم رو  یشده بودم اونشب . الاقل برا یخوب دختر

 . شونه اش گذاشتم و با دستام محاصره اش کردم یرو

دادن به او به من هم منتقل شد .اما حال  هیوجودش بود که با پک یپو یآرامش

عته بودم و از زور درد  شمام رو ب شتم.چ معده ام رو خوم نکرد . بد جور درد دا

عام م یزدم . نم یمناله  یگاه صداش  یهر از گاه ینه ول ای دیشن یدونم ح

 زد یم ادیجاده فر وپ یها نیموپور و ماش یکه بخاطر سروصدا دمیشن یرو م

: 

 ؟یالهه خوب_

خونه . موپورش رو خاموش  میدی. پوانشو نداشتم . رسدادمیجوابشو هم نم یحت

شونه اش بود و چشمام از درد معده  ینشد .سرم هنوز رو ادهیکرد اما از موپور پ

از  سیجز پحملش نداشدددتم ، خ یکه چاره ا یناجوانمردانه ا یام و درد زندگ

داده بودم ،برگشت  هیکه سرم رو بهش پک یاشک . سرش از کنار همون شانه ا

 : به عقب

 . میدیرس ؟یداریالهه .... ب_

س یم دلم ست نر شتری.کاش  میخوا  هیپک عتگاهیا نیرفته بود.اما اونجا آخر وا

 فمیک یخونه پو دیشدددونه اش برداشدددتم .کل یگاه امن من بود.سدددرم رو از رو

 .خونه جا زد یپله  ریز یبود.حعام درو باز کرد و موپورش رو پو

 :رفتم که همراهم شد یپله ها آروم باال م از
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 کولت کنم ؟ یخوا یم_

 :، کوپاه و پر درد دمیخند

 . نه ... فقط کنارم بمون_

رو زدم و رفتم سددمت اپاقم .فقط شددالم  یرائیرو که باز کردم ، چراغ پذ درخونه

شتم و باهمون ل اس ها سرم بردا پخت.  یخودم رو انداختم رو یمهمان یرو از 

عام هم پشت سرم وارد اپاق شد.چم اپمه زده کرد.ح یدرد م یمعده ام بدجور

 : پهلوم یپخت نشعت و دستش رو گذاشت رو یبودم که ل ه 

 . درمانگاه میبر ایالهه ... ب_

 : فشردم یهام رو از زور درد رو هم م پلک

 . شم ینه ... بخوابم خوم م_

 : رو نوازش کرد و آروم زمزمه میبازو یدستش ، رو یگرما با

  .حالتو ندارم آخه نیا دنیمن طاقت د-
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سکوت.گاه سکوت صدا یبود و  ع  یافتادن دونه  فیظر یفقط  که از  یحیپ

ست حعام رد م ریز سمت باق ید شده  ییدونه ها یشد و  که ذکرش ، خونده 

دونم  یگفت ؟ نم یمن ذکر م ی. داشت برا دیرس یرفت ، به گوش م یبود ، م

کرد . معدددت  یگفت ، آرومم م یکه م تیبه هر ن ایگفت  یکه م یهرچ ی. ول

 . خوام بودم

 .بود میبازو یو منگ و دست حعام هنوز رو جیگ

ست همون لحظه ا میپلک ها ینیسنگ پنم  یکه پموم اجزا یرو حس کردم.در

شده  َعخر  ،  دادیهم پلک هامو پکون نم یفیلرزش خف ی، خوام بود و حت یمُ

صدا شد . شن یدر اپاقم باز  شناس  یعی. ه دمیحعام رو  گفت و به مخاطب نا

 : اش رو داد دهیجوام سئوال نپرس

 . پازه آروم گرفته-

 :دیپرس مادر بود که نجوا کنان یصدا
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 افتاده ؟ یشده امشب ؟ اپفاق یچ_

کرد ...  یدونم ...حالش بد شددد گفت برسددونمش خونه ... معده اش درد م ینم-

 معده اش کجا بود؟ یقرص ها نیا

بعدته قرص داد که پموم شدد ،  هی،  هیدکتر گفت معده اش عصد  ؟یقرص چ-

 .نیهم

 . رمیگ یوقت دکتر م هیشه ... دوباره براش  ینم ینطوریا-

رفت . پازه آروم  یو حعددام آرام از کنارم برخاسددت .کاش نم دیکشدد یآه مادر

 : شده بودم که به مادر گفت

 .برمش دکتر یم آمیپس فردا م ایبخوابه ... من فردا  دی... بذار دینکن دارشیب_

 . باشه ... ممنون از زحمتت حعام جان-

 . نکردم ینم ... کارک یخواهش م-

عام شد . چرخ ح شمام باز  شد . چ عته  سمت در .  دمیرفت و در اپاق آروم ب

که از  یچراغ خوام هم خاموش بود . به نور مهتاب یاپاق ن ود حت یپو یکعددد

 یرنگ به معجزه  یهمون انوار آب ریشددددم . ز رهی، خ دیپاب یپنجره به داخل م

دونعدددتم .  ینمبرام خوند که آرومم کرد؟ هنوز  یاذکار حعدددام فکر کردم . چ

 . دوباره چشمامو بعتم و آروم آروم به خوام رفتم
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عام خوش قول ، به حرفش عمل کرد. دو روز بعد از دعوپ بازم زن  یخونه  یح

کارها رو کرده بود.  ی، حعام برام وقت دکتر گرفت .خودش همه  سیعمو فرنگ

گرفته بود و بعد  یکرده بود، وقت ارژانعددد دایفوق پخصدددص گوارش پ دکتر هی

 .دن ال من اومده بود

اومد  یوقت یول رمیمعده ام روبگ یاون درد لعنت یخواسدددتم دن اله  ینم واقعا

س یجد یچهره  دنیدن الم از د  هیاومد که  ادمی. پازه  دمیو پر از جذبه اش پر

 . دمیپرس یحعام م یجذبه  دنیاز د ییروزا

گفتم ،  "دکتر  میبر میخوا یحاضددرشددو م "که گفت  یاز رو نرفتم و وقت بازم

 : کرد و چنان صداشو باال برد که شوکه شدم یلحظه چنان اخم هی.  "نه "

 . ندارم یگفتم حاضر شو الهه ... باهات شوخ_

 : هم متعجب شد اما برخالف پصورم گفت مادر

 . شهیکه آروم نم هیچه درد نیآخه ا نی... برو ب  گهید گهیخب راست م_

 : حرص بغضم رو ، رو کردم با

 .!؟ مرگه ... مرضه ، غمه ، درده هیچه درد_
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 تیو عصدد ان تیکه هنوز جد یکرد. با لحن یحعددام رو عصدد  شددتریهام ب حرف

 : زد ، رو به مادر گفت یپوش موج م

 .دیعمه جون ، مانتو شالشو به من بد_

 : رفت سمت اپاقم که گفتم مادر

 . رمینم ییمن جا_

 یخواین ود بگه ، که پو از درد اون معده م یدونم .آخه کعدد یکردم م یلج از

 !؟ هی، ناز کردنت واسه چ یپا خالص بش یجون بد

 یوقت اهشیس یقدم جلو اومد و با حرص پو صورپم نگاه کرد . چشما هی حعام

 : ژانر وحشت کم نداشت لمیف کیاز  یزیگرفت ، چ یم تیرنگ عص ان

 یرو ندازمتیوگرنه با کمال پاسددف م یشددیالهه ... با زبون خوش حاضددر م_

 .برمت دکتر یدوشم و م

 : خنده ام گرفت ازحرفش

 ! مگه من گوسفندم_
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باال رفت رو د یکوچولو کیپ لت ل خند  حا به  که  قدر رو یول دمیل ش   یاون

به زور پنم  مانتو و شدددالم رو آورد و  مادر  ل اش پمرکز داشدددت که نخنده . 

 . شدم یناخواسته راه ایکرد.خواسته 

سددکوت و  نیبود به ا لینزد . انگار خودش هم ما یبا قهر .حعددام هم حرف ال ته

حعددام بود.چون وقت  یاز خوش قول نمیوقت ! ا . سددرمیدیقهر . به دکتر رسدد

 : ل اسم ، دکتر گفت یاز رو نهی. بعد از معا میمعطل نشد ادیز میاورژانس داشت

 . بشه یآندوسکوپ دی... با ادهیورم معده اش ز-

و  یگذاشت و دکتر با آن خط ارث زیم یرو ی.حعام دفترچه ام رو فور دمیپرس

 نوشت ، شیها یهم سنف یخوش همه 

 : مهر و امضا هم کرد و گفت " یارژانع یآندوسکوپ "

 . عتیبرام ، بد ن دیاریهفته جوابشو ب نیپا آخر هم دیاگه بتون-

 یلی. با خودم خ میهر دو سدددکوت کرده بود میاومد رونیاز مطب دکتر که ب 

ستور دکتر ، جا بزنم و باالخره وقت دیکلنجار رفتم پا برخالف پاک به موپور  یو د

 : گفتم میدیحعام رس

 . کنم ینم یمن آندوسکوپ_

 : دیبرگشت سمت من که دلم لرز یطور هی نگاهش

 مگه دست خودپه ؟_
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 !! حعام-

 :جوام داد یعص 

 ی.... اونم از شددب دعوپ ینخورد یچیسدده روزه ه گهیحالتو؟ عمه م ینی ینم_

 . یحرف بزن یپونعت یکه از شدت درد نم یهعت

 .... خوام یاالن بهترم و نم-

 : دیحرفم پر ونیم

خوام  یپا به قول خودت که نم یکن یآندوسدددکوپ یخوایبگو نم یجرات دار_

ثل همون ندم و م پات رو ب  ب رمت  یکه گفت یاسدددمشدددو ب رم ، دسدددت و 

 . یآندوسکوپ

شتم . بغض کرده  یرو پو تیص اناونهمه ع پوقع عام ندا اون حال و روز ، از ح

 : نگاهش کردم و گفتم

 من گوسفندم ... آره؟ یگیبه پو ... علنا م نیاحعنت ... آفر_

دستام و با  یکاله کاسکت رو زد رو یحرف چیه یهم فشرد و بعد ب یرو ل اشو

شاره ابروش به جا سرم بذارم . فقط نگاهش کردم  یا پکون دادن زبونش گفت 

 :کرد دمیپهد یکه خودش کاله رو سرم گذاشت و باز با همون لحن عص 

 . دمی؟.... نشونت م ینیحعام رو ب  یاون رو خوادیدلت م یلیخ_
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 117 پارت

 

 

که انگار خود جهنم بود ، مج ورم کرد  یبرزخ یحعام و پرس اون چشما اصرار

سکوپ شکر ب یبه آندو شمیبرم . خدا رو  نفهمم وگرنه معلوم  یچیکردند پا ه هو

 .کردم یبه پا م یین ود چه بلوا

پخت  یپموم شدددده بود . هنوز رو یکه به هوش اومدم که آندوسدددکوپ یوقت

 : گفت یبودم که پرستار  خانم یکاوریمخصوص اپاق ر

شو .... با خانم از جات- ش قهیچند دق دیبلند ن سه ،  یدرازکش با . زمانش که بر

 . گم یبهت م

گذشته بود  یا قهیدق عتی. ب شی. به ساعت و عقربه ها دیبه اطراف چرخ سرم

پختم چرخاندم . دور پا دور اپاق پر بود  گری. باز پلک زدم و سددرم رو به طرف د

محعوم  اتیجان بودند و اش یکه با اونکه ب بیو غر بیعج یاز دم و دستگاه ها
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گذشددت که باز خانم  قهیپرسددوندند . ده دق یم یمنو بد جور یشدددند ول یم

 :دیسرم رس یپرستار باال

 ؟ یکه ندار جهیسر گ_

 . نه-

کن پا صدددا بزنم همراهت  زونیپاهاپو آو قهیپخت ، چند دق یرو نیآروم بشدد-

 . کمکت کنه ادیب

 : دمیت .صداش رو با اونهمه فاصله شنرف رونیاز اپاق ب بعد

 . یاحیهمراه الهه ر-

 . نشعت یسالن م دیسف یها کیسرام یبود که رو ییدو جفت پا یصدا و

 دمینرفته بود که چطور پهد ادمیزد. اما هنوز  یبود . جلو اومد . ل خند حعدددام

واسددده  ارهیشدددونه اش و ب یخواسدددت منو مثل گوسدددفند بندازه رو یکرد . م

 ! یآندوسکوپ

 :گرفته بود یانگار خودش فراموش اما

 ؟ زمیعز یچطور_

 :پرستار بلند شد یصدا

... جوام  هیعیو منگ باشددده ، ط  جیگ یسددداعت کیکمکش کن ... ممکنه پا _

 ؟ یرو گرفت شیآندوسکوپ
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 :جوام داد حعام

 . بله_

 .سالمتبه -

بازوم  یپونعتم راه برم ول ی. با اونکه م میاومد رونیب مارستانیحعام از ب همراه

 .بود دهیچفت و محکم چع  یرو بدجور

 :صورپم چرخوند یپو تی، نگاهشو دق میدیموپورش که رس به

 ؟ یخوب-

 :در جوابم به صورپش آورد یالک یاخم فقط نگاهش کردم که اخم با

 ؟ یکن ینگام م نیچرا همچن_

 من گوسفندم پس ... آره؟-

 : دیمحکم گز ل شو

 گفته؟ یدور از جون ... ک_

 . یجنابعال-

 :دیخند
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جان ، من همچ_ حاال فردا  یو کرد ریپع  نینزدم ، خودت ا یحرف نیبانو   ...

 یجوام آندوسکوپ میپا باهم بر یآیدختر خوم و حرف گوش کن م هیبازم مثل 

 . میرو نشون دکتر بد

 : باال رفت میابرو یلنگه ا هی

 ؟ امیو اگه ن_

 : شد و گفت یشد . باز برزخ یجد اخمش

 . چند روزه نیهمون حعام ا شمیم_

 یجوابشو به دکتر نشون م دیکرده بودم با ین ود ... حاال که آندوسکوپ یا چاره

 . دادم

 

 

 

 

📝📝📝 

 

  ��من یبانو

 118 پارت
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از پشت  یشکل کوچک بود و چشماش که حت لیمعتط نکیآن ع یرو نگاهم

و خط به خط  تیشده پا دق زیکه چقدر پ دید شدیم یبه راحت نکیع شهیش

رو نگاه  یآندوسددکوپ یبار دوم عکس ها یرو بخونه . باز برا یجوام آندوسددکوپ

 : گفت کدفعهیداشت ،  یاش برم ینیب یرو از رو نکشیع کهیکرد و در حال

 . بشه یبعتر دیبا_

 : برداشت زیدکتر خ زیسمت م حعام

 چرا ؟_

 : شد و گفت رهیچشمام خ یدکتر به من افتاد. پو نگاه

هام رُک هعدددتم  ضیمر یدخترم ... من باهمه  یرو انتخام کرد یبد دکتر_

 ؟ یدار دنی...طاقت شن

لحظه  یآدم شجاع فرو رفتم و بدون حت کیدانم چرا در جلد  ینم یول نداشتم

 : گفتم دیپرد یا

 . دارم_

 : مقدمه گفت یب دکتر
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 یپو یکه سرطان معده است ... مخصوصا که زائده  دمیدرصد احتمال م 60_

هرچه  دی... با داسدددتیپ لمشیو ف یآندوسدددکوپ یکامال درعکس ها  یمعده 

شته م شه . زائده بردا اگه جوام مث ت بود،  یپاپولوژ رهیشه و م یزودپر عمل ب

 . میکن یبالفاصله شروع مرو  یدرمان یمیش

آنکارد شده  شیبا اون په ر شیبه گونه ها یسمت حعام . دست دیچرخ نگاهم

 : دیو پرس دیکش

 بشه ؟ یبعتر یک_

 ... اگه نشد فردا مارستانیب دیامشب بر نیهم دیاگه پونعت عمینو ینامه م-

پونم اونجا عملش  یمن هم طرف قرارداد داره ... م مارستانیبا ب شونیا ی مهیب

 . کنم

 : دکتر با ل خند بهم گفت یبود که حت یعیرفتارم ط  اونقدر

 . نیات خوشم اومد دخترم ... آفر هیاز روح_

 . میاومد رونیو از مطب ب میدکتر رو گرفت یو نامه  یآندوسکوپ جوام

. انگار اون  شدددیمعنا م شددتریدکتر برام ب یداشددتم حرف ها یکه برم یقدم هر

 ینم لیپحل یول دیشن یلحظه مغزم قفل کرده بود و فقط کلمات رو کنار هم م

 : جمله کی ریبود وفکرم درگ ابانیخ یکرد.نگاهم به عابران پو

 . سرطان معده است-
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عام راه پا عت م مین ود.اما پا یموپور ح س شت   ین ض پو هی.  شدیکم کم دا

صدا ییو جا زدیگردنم م سرم . سط فرق  شده  ییو  یپو ییدکتر ، جا یض ط 

 . شد یسرم ، مدام پکرار م

 ! خورد. من سرطان داشتم . سرطان معده یسوزن م وصورپم

 یکارهاپو کرد یبود و مهلت پمام . همه  دهیمرگ به رگ گردنم رسددد دیشدددا

 .... شه یداره بعته م تیزندگ ی؟پرونده 

ن ود  شتریکه اونم پازه دو هفته ب ینماز هینماز داشتم .  هی؟ من فقط  یا آماده

 ییشدددم . دلم خواسددت به جا یکه شددروع کرده بودم .حس کردم از درون خال

باز  رین ود.حعام درگ یزیچ یشد ول یم شتریب عتادنمیزدم پا پوان ا یچنگ م

و  قهیدق دیشد .شا دموپورش بود که حس کردم پمام پنم سر ریکردن قفل زنج

 یرو پو نمیبود. به زحمت لب باز کردم و زبون سدددنگ دهیمرگم رسددد ی هیثان

 : دهانم چرخوندم

 . حعام-

کردم  یپحمل م گهید ی هیثان هیرو پازه باز کرده بود.فقط اگر  رشیزنج قفل

پا حعام در  دیهم نرس هیثان کیبه  یحت یپونعتم به بازوش چنگ بزنم ول یم

 : جوابم گفت

 . جانم_
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شد ول میشدم .گوش ها نی. پخش زم افتادم  یحعام رو م ادیفر یصدا یدُم 

 : دمیشن

 . زمیالهه ....الهه جان ... عز_

عته بود ول چشمام م به و آرا  دیآغوشش افتاد . مرا گرفته بود شا یسرم پو یب

 :زد یصورپم م

 .الهه ... الهه_

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

  119 پارت

 

 

ست . به معنا جان سخت ا ست . کندن از نفس  یکندن ، واقعا  پمام ، کندن ا

که مثل پوسددت و گوشددت پنت ، در وجودت رخنه کرده . کندن از پپش  ییها
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 ،ییگر ی، م یخند یهر پپش ، م تیپوجه به اهم یاش ب هیکه درهر ثان ییها

 . یزنیم ادیفر

اونقدر نفعم سخت شد که  هیمن در عوض چند ثان یدونم چم شده بود ول ینم

 یفکرشو م یکه حت ی.سخت بود .سخت پر از اون دمیچشمام د یمرگ را جلو

گاه یکردم .وقت فت ،  حاال م یبه خودکشددد یآرش ر که  یفکر کردم  فهمم 

 . عتیچه مرگ زجر آور یخودکش

 خیهنوز پاهام سرد و  یرگ هام گرم شد ول یکردم کم کم خون سردِ پو حس

 یپخت بودم با ملحفه ا هی یبود.چشدددمام جون گرفت و پلک هام باز شدددد .رو

ش دیسف سر انگ شده بود که . اونقدر  سرد  شا هیتان پام  شک کردم .   دیلحظه 

وارد اپاق شد  ی، پرستار نمیدست رو ب  یِسرُم پو یمرده ام . ق ل از اونکه حت

 :و با ل خند نگاهم کرد

 ؟ هیاسمت چ_

 .الهه-

 ؟یالهه خانم ..... االن چطور-

 . خوبم .... پاهام از سرما درد گرفته-

 :زد پوزخند

 .ارهیپتو ب هیشوهرت برات  گمی... االن م نهییپا یلی، پوفشارت خ عتیسردن_
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 .گفت البد ی! حعام رو م شوهرم

پونعتم حال  یزد.خوم م یظاهر یل خند هیکه حعام اومد .  دینکش قهیدق به

 . نمیخرابشو از پشت اون نقام ل خند ب 

ستش بود که رو یرو یپتو ش ید ستاش رو دو طرف پنه ام  دیپاهام ک و کف د

 : دیو پرس دیگذاشت.  خودش رو به جلو کش

 ؟ یبهتر_

 . کنه ... انگار پو برف بودم یزده .... درد م خیپاهام -

ل ش بمونه .  یخواسددت ل خند رو یل ش باال رفت .مثال م یگوشدده  کیپ بازم

و فشرد  پاهام رو با دو دست گرفت یپتو و نوک انگشتا ریگرمش رفت ز یدستا

 : . انگار دوباره پاهام جون گرفت

 . مردمیحعام ... ازدردش داشتم م یوا_

 خوبه ؟ ینجوریاالن ا-

 .آره ... ممنون-

 یسددرانگشددتان گرمش رو به پاها یانرژ کهیو در حال عددتادیپام ا نییپا همون

 : کرد گفت یسرد من منتقل م

 . دونمی... م ییحرفا نیپر از ا یالهه ... پو قو_

 : گلوم پوده شد ی.نگاهش کردم . بغض پو یبه بحث مهم و اساس میدیرس پازه
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 ؟ رمیم یحعام ... من دارم م_

 : پام ثابت شد ینوک انگشتا یکرد و دستاش رو یمحکم اخم

 . ! معلومه که نه هیچه حرف نیا_

 . دکتر گفت ؟ سرطانه ... سرطان معده یدیند-

 . دمیگفت احتمال م-

 : زمزمه کردم رلبیبعتم و ز چشمامو

 . دونمی... م رمیمیم_

 : و حرص ضیشد . با غ ادیحعام فر یصدا کدفعهی

 .الهه_

عته بودم ، دوکف دستش  سکوت کردم . جلو اومد و همون طور که چشمامو ب

 : گفت تیگونه هام گذاشت و با جد یرو رو

 . چشماپو بازکن_

کرد و محکم و  تیچشددماش رو به وجودم پرز اهیسدد تیکردم . اون جد اطاعت

 : گفت یعص 

 . ...خومِ خوم یشیپوخوم م_
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 120 پارت

 

  

ض ییما بلوا یشب ، خونه  همون شد ق عام ناچار  رو به مادر و پدرم  هیشد .ح

شددددن به  یبعدددتر یهمون روز همراه حعدددام و پدر و مادر برا یبگه و فردا

.حاال من بودم و  دیشدن من پا ظهر طول کش یبعتر یرفتم .کارها مارستانیب

سددداعت  اماپنها .  یپخت پک نفره در اپاق هیو  مارسدددتانیب یل اس صدددورپ هی

 یی.دا رضایوعل یکننده . مادر و پدر ، هعت ادتیمالقات که شد اپاق پر شد از ع

 ی؟ برا یک یبود . برا دهیسدد دگل خر هیحعددام .  ریپاخ یو با کم ییو زن دا

شده  مارستانیاومده بودم و نه از ب رونیکه هنوز نه از اپاق عمل ب یمن مرخص 

سرم گذاشت  ی. س د گل رو باال دیدخن یبودم ؟ چشماش قرمز بود اما ل ش م

 : سرم کنار زد یاز باال یرو به شوخ رضایو عل

 . برو بچعب به زن خودت بابا_

 : باخنده گفت رضایعل
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 ؟ یخواهرمه انگار ... مگه خودت خواهر ندار_

صورت من  ی.سرش روخم کرد پو دیرو گرفت و عقب کش رضایعل یبازو یهعت

 : و گفت

 الهه بانو؟ یچطور_

 . حعام ... من باهات حرف دارم-

 :زد یی ایز ل خند

 . جان دلم ... بگو_

 : رو ح س کردم و گفتم نفعم

 . االن نه ... فردا ... ق ل از عمل_

 : کرد و گفت دشیل خندش کمرنگ شد اما باز پمد خط

 .که چرت و پرت ن اشه ها یچشم ... به شرط_

زدم .  یکردم و ل خند م یصدددورپش نگاه م یبار بود که پو نیزدم .اول ل خند

باعث شد که ل خندش جون دار پر بشه . دست دراز کرد سمت صورپم و  نیهم

 نیو ا دندیخند یگفتند و م یاز گونه ام گرفت .همه به ظاهر م یشدددگونین

س شت !   یعمل جراحی بود . اونم عمل هی یبدر که ن ود . بدرقه  زدهیپعجب دا

.  لمهیهمه ف یبشدده . کامال مشددخص بود که خنده ها یکه معلوم ن ود قراره چ

 یکه پو گلو یغصدده ا یبود. جا پا دایپک پکشددون ، رد غم پ یپشددت چهره 
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اشک شده  گرید یها یبعض یچشما یها بغض شده بود مثل مادر و پو یبعض

 گرانیکه باز دندکر یفکر م نحالی، کامال مشدددخص بود . با ا یبود مثل هعدددت

شد، پرستار  یهعتند .همچنان ل خند م یقهار ساعت مالقات که پموم  زدند . 

 : کرد که حعام ماند و رو به پرستار گفت رونیهمه رو از اپاق ب

 . قهیدق هیفقط _

 .لطفا عتریسر-

 یل ه  یدر اپاق رو بعددت . من موندم و حعددام . برگشددت سددمت من ، رو بعد

 : که گفت زدیصورپم دور م یپختم نشعت .نگاهش پو

 اومد؟ از دسته گل من خوشت_

 ؟ رمیخاص داره ؟ قراره بم ی؟معن یهنوز نرفته اپاق عمل دسته گل آورد-

 : دیام رو با دوانگشت کش ینیمن . نوک ب یکرد برا اخم

 !دختر بد_

 : اخمش زودپر از پصورم باز شد و ادامه داد اما

من باش الهه ... من پموم  ادیمنو کنارت پر کنه ...  یخال یآوردم پا امشب جا_

کنم ، پو  یخونم و دعا م یات نماز م یسالمت یاپاقم پا ص ح برا یامشب رو پو

 ! یمن باش ادیدسته گل نگاه کن پا  نیبه ا یشد داریهم هر وقت شب که ب

 : دمیکامال مشخص بود، پرس نکارشیاونکه علت ا با
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 کنم ؟ نکارویا دیبا یواسه چ_

 : گرفت گفت یصداش داشت رنگ بغض و غم م یکه په په ها یبالحن

  یبدون دی، با یچون .... آروم جون_

  مهیزندگ یپو ، کجا یجا

 امونش یوجنونش ، پب ب عشت

 . مهیپورو اما نه نصفه ن خوامتیم 
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ش یکه پو یآهنگ بود.همون همون شک پو نیما شته بود.ا  یمهندس برام گذا

 .چشمام حلقه زد
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وجود حعددام  یعشددت رو پو نهمهیکور بودم که پا آنروز ا نقدریچرا من ا ایخدا

 . ونمیعشقش مد نهمهیفرصت بهم بده ... من بهش ، به ا هی؟  دمیند

شک رو پو یوقت شت رو کی.کف دیچشمام د یا اش و  نهیس یدستش رو گذا

 :باز ادامه داد

 

     ت به جونم ، فکر کن بتونمدرد 

  ارمیپو دووم ب یب ین اش یا لحظه

  به جونم ، فکر کن بتونم دردت

 فکر پو، چشمامو باز روهم بذارم یب

 

کنند.سرشو  دایاز اون ، اشکام راه فرار پ شتریو نذاشتم ب دمیام رو باال کش ینیب

و با اون فاصله  میشونیرو چع وند به پ شیشونیمن . پ یجلو آورد وخم شد رو

کجا  یکرده ول هیگفت گر یچشدددماش م یخون یکم نگاهم کرد . رگه ها ی

 : بود که سراغ داشتم یآرامش بخش یدارو نیدونم .صداش بهتر ینم

ش یتونیالهه ... پو م_ شرط هات کنار  ی... باهمه چ یبخوا دیبا یخوم ب ، همه 

شدددرط  نی... فقط به هم ادتیهات ، داد و فر ی. ممنوعه هات ، بد اخالق آمیم

  ندیکنم پا یاصددرار نم گهی.د ی...خوم شددو ... بخواه که بخاطر من خوم بشدد

 . خوامیکاملتو م ی.... به ود یول یباش مونینامزد
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نگاهش . اونم از اون فاصله . کف دستم رو باال  ریکنم.اونم ز هیخواستم گر ینم 

 : گفتم یگوشش و به شوخ یآوردم . زدم پو

 کنم ؟ یم ادیمگه من بداخالقم ؟ مگه من داد و فر_

ش دیخند شو عقب ک سر ستش رو به  دی. شتان د سر انگ صاف کرد. و کمرش رو 

 : دیبه صورت و گونه ام  کش یآروم

 ... من یدوستت دارم بانو_

 یداده بود فقط به ما . طور ریاپاق باز شدددد . پرسدددتار بود . انگار اونروز گ در

 یاز ل ه  یمعطل ینمونده .حعام ب یحرف باق یبرا یینگاهمون کرد که انگارجا

 : اومد و گفت نییپخت پا

 . نره ادتی... حرفات  نمتی ی... ق ل از عملت م آمیفردا م_

 .... نه-

 : من بود ، عقب عقب رفت و گفتپنه اش سمت  میطور که ن همون

 .بمونه ...خداحافظ ادتیحرفام _

ستار عام نگاه کرد اما وقت پر عام رو از اپاق ب یچپ چپ به ح کرد ، رو  رونیح

 : به من پوزخند زد و گفت

 شوهرپه ؟_

 . مینامزد-
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ساعت مالقات پو یلیخ- ستت داره ...  شو پاک  یم هیراهرو گر یدو شکا کرد ، ا

 هیراهرو گر یاومد پو یکه ه دمشیاپاق .... چند بار د یپو ومدی، باز م کردیم

نگران ن اش  یشیاپاق ... خدا واست نگهش داره ... خوم م یکرد و بعد اومد پو

 . یپو جوون

 یپو ی.اونشب چه راز دمیفهم ری.خود عشت کنارم بود و من د دمیفهم رید من

شمام ربود نم یگل ها ص ح خوام رو از چ عام بود که پا دونم .  یس د گل ح

 دمیهر وقت نگاه س د گل کردم ، از په قل م آه کش یس دگل بود ول ینگاهم رو

ندگ نقدریکه چرا ا  نیدن ال هم نمن بود و م یبد بودم ... حعدددام آرامش ز

 ! گشتمیآرامش م
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 یهمون سددجاده  یمهر برداشددتم .دو زانو نشددعددته بودم پا یرو از رو سددرم

انگشدددتام  ونیپربت ذکرم م حی.نگاهم به سدددمت ق له بود و پعددد  یشدددگیهم

ست . اگه االن کربال بودم ، م هی.  دیچرخیم ، پا خود  رفتمیلحظه دلم کربال خوا

القه ام ع دمور یزدم و نوحه  ی، زانو بغل م حیصحن ، اشراف به ضر یص ح پو

 یزنگ م مارستانیکردم پا ازب یگفتم و زمزمه م یکردم .اونقدر م یرو زمزمه م

 . بوده زیآم تیزدند که حال الهه خوم شده و عملش موفق

 یراه داشتم . چشمامو بعتم و با صدا هیگرفت .حاال که کربال ن ودم ،پنها  دلم

 : خودم زمزمه کردم یلب برا ریام ، ز هیگرفته از گر

 

   مادر بیغر نیحع ای

  اربام دل من ییپو

 چشم پو بعه یگوشه  هی

  حل مشکل من واسه

  یروز هی آدیم آخرش

  یزاریچشام قدم م رو

 پا کربالمو میبر یم

  یپو خمار میذار ینم
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و چشم گشودم  دمیاونقدر داغ بود که پوست صورپم رو بعوزونه . آه کش اشکام

 ... آقا حیضر یپربتم رو بوسه زدم ، به جا حی. پع 

سدجاده ام . نگاهم  یرو گذاشدتم رو حیخوم خاک پربت رو داشدت .پعد  عطر

ساعت پا نماز ص ح مونده بود و کمتر از چند ساعت  مین هیرفت سمت ساعت . 

 شیدلم برا ینه ول ایبود  داریدونم اون موقع شدددب ب یلهه .نمپا شدددروع عمل ا

زنگ بخوره  هیرو گرفتم . باخودم گفتم فقط  لشیپنگ شد . شماره موبا ییهوی

زنگ خورد . دسددتم رفت سددمت قطع پماس  که صددداش رو  هی.  کنمیقطع م

 : دمیشن

 . حعام_

 : صورت پر از اشکم نشعت .از اعماق قل م گفتم ونیم یل خند

 هنوز؟ یداریجان حعام ... سالم ... ب_

 . کشمتیم نمتیفردا ب -

 چرا ؟-

 .سر من که خوام رو از سرم پروند یباال یبود گذاشت یچه گل نیا-

 :کش اومد ل خندم

 ؟ یبود داریجانم الهه ... پو هم پا االن ب یا_

 ؟ یآره ... پو چ-
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 .داریب دارِیب-

 . یخوبه که زنگ زد-

 چرا ؟-

 : گرفتم که گفت دلشوره

 . مونهی.... با خودم گفتم اگه نذارن ، حرفام م نمتینذارن ب  دیفرداشا_

 : زدم به پختم و گفتم هیپک

 . بگو بانو ... سرپا پا گوشم_

 دمیگوشم شن ینفعش رو پو یصدا یحت یاونقدر پر از غم بود که وقت نفعش

 : تبغضم گرف

 . کردم تتیاذ یلیدوماهه خ نیحعام ... ا_

 ! الهه-

 . نگو ... فقط گوش کن یچیه-

که اثرش جز اضددطرام  یکردم اما پک پک کلماپش زهر داشددت .زهر سددکوت

 : ن ود یزیمن ، چ یبرا

پرسددم اگه از اپاق عمل  یکردم .... قدر مح ت هات رو ندونعددتم ... م یلج از_

 . ی... حاللم نکن امین رونیب
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 : بلند شد صدام

کنم ، هم حاللت  یرو قطع م یهم گوش یچرت و پرت بگ یبه قرآن اگه بخوا_

 .کنم ینم
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 : گلوش رو حس کردم یحجم بغض نشعته پو یحت

دونم که با  یاز اونچه که به زبون گفتم .... م شتریب یلی.....خ یحعام .... پو ماه-

 . کردم ....حاللم کن تتیحرفام و کارام اذ

شتم رو کف سرم با  یاز پو ی.انگار کعدیکش یم ری.پ میشونیپ یدستم رو گذا

 .رو هدف گرفته بود میشونیکمون وسط پ ریپ
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 ؟ یشنویحعام م-

 . حرفاست نیالهه! آخه چرا االن؟! به خدا االن موقع ا-

چقدر حال منو  هیبا اون گر دونعددتینم ی.اضددطرام داشددت ولدیپرک بغضددش

 : خرام کرده

 . وقت ندارم ادیبه من بگه که ز دیبا یخدا چه جور گهی؟ د هیپس وقتش ک_

 : دمیکوب میشونیسر انگشتام به وسط پ با

 . بعه پو رو قرآن_

 : عتیگر یم همچنان

سرو عتینه بس ن_  سی... گوش کن حعام ... فقط گوش کن ... اگه من مُردم 

 یمقدار پول پو هیدونه ،  ین ودم ... مادر  م قشیطال رو بردار ... من از اولم ال

  . کنار یکه نخوندم بذار ییاونا رو واسه نمازها خوامیپختمه ... م ریز یجع ه 

 یم رو از پپش مالهه داشدددت ذره ذره ، قل  یحرف ها شیدردگرفت . ن قل م

 :انداخت

 . الهه پورو اروان خاک آقاجونت ... بس کن_

 : اش باال رفت هیاز بغض و گر یگرفته ا یصدا

بده ... شدددا_ بطلب ...  تی... از طرف من از همه حالل نمتیفردا ن  دیگوش 

 . واسم انجام بده نکارویپوروخدا ا
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 : که گفتم دیکش ریپ قل م

 . بعه گمی؟ م یسکته ام بد یخوا یالهه م_

بوسدده بهت بدهکارم ... اگه فردا  هیمونده ... من  زیچ هیباشدده .... بعدده فقط -

 ... ... اگه که دمیطل ت رو م یاومد

شور ی! فوردمیشن یچ شدینم باورم شت پو یبا  شک م یکه دا  شدیچشمام ا

 : گفتم

 .نداره یاگر گهید آمیفردا م_

 . رو نداشتم اقتتیحعام ... من ل یخوب یلیپو خ-

 : گفتم باحرص

بمونه نصدددفه  ادتیکه  چونمیپی... اول از همه هم گوشدددتو چنان م آمیفردا م_

 . یحرص ند ینجوریشب ، منو ا

 : دیخند

 . من پو اپاق عمل باشم یاومد یوقت دیشا ی.... ولایب_

شتم پا  یکه سع ییکرد.با صدا زشیاز قل م ر یپکه ا انگار صواپش دا در ث وت ا

 : از بغض نلرزد گفتم

شت در اپاق عمل م_ سفر  هی... نذر کردم  گمیذکر م ی.... پا پوبرگرد نمیشیپ

 . یریگیشفاپو از آقا م گهیب رمت کربال ... دلم م



 
410 

 

 : و گفت دیکش یبلند نفس

 . برم نمازم رو بخونم ...برام دعا کن خوامیاذان ص حه .... م ی؟ صدا یشنویم_

 .الهه-

 . بله-

 : که گفتم ومدیاذان معجد محله هم م یکردم .صدا مکث

 . دونمی... م یشیاذان قعم ....پو خوم م نیدوستت دارم ... به هم_

 : و گفت هیکرد . درحدچند ثان سکوت

 .خداحافظ_

 .شد یکرد که اشکام جار قطع
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شا نماز ستم .  هینمازم بود . بعد از نماز ،  نیآخر دیخوندم .  صت از خدا خوا فر

پالرک هم مهلت  دیکردم . از شه ادشیفاپحه  هیافتادم و با  دمیدوست شه ادی

اون  ی. آروم شدم . انگار همه  رهیخواستم . ازش خواستم از خدا برام مهلت بگ

ام جا زد  نهیس یب آرام پوه قلیقلب مضطربم  یجا یکی. و  دیاضطرابم پر کش

بود که  یهمون آرامش نی. ا شمیکه خوم م گفتیپو وجودم م ی یغ ییندا هیو 

. چقدر خوم شد که باحعام آشنا شدم . چقدر خوم شد  گفتیم یعیخانم رب

 شدددهیکنم هم یفکر م یبرم. گاه یعیخانم رب یکه مج ور شددددم به کالس ها

اما  یبر دیطرفه که با هیراه  هیراهن .  هیاج ارها  ی. گاهعدددتندیاج ارها بد ن

بودم  داری. پموم شب ب یراه رو رفت نیکه ا ی، خوشحال یرسیبه انتهاش م یوقت

به  یدونم سدداعت چند بود که پرسددتار یو بعد از نماز صدد ح خوابم گرفت . نم

 : گفت ینیمقدمه چ یبدستم وصل کرد و ب یاپاقم اومد . سِرُم

 . اپاق عمل یریپو م نیه اولآماده باش ک_

دلم  یرو زده بودم ول می. با اونکه حرف ها دمیدیخواسددت حعددام رو م یم دلم

ستیم عتم  یم خوا ضا یچاله ها اهیس یق ل از عمل ، پو گهیبار د هیپون  ییف

  قهی یها راهنیروز به پ هیکه  یچشدددماش غرق بشدددم . خنده دار بود . من

، حاال  دمیخند یم ششیبه په ر یدستش ، حت یپو حی، به اون پع  شیآخوند

دوسددتش داشددتم ، چون  گمیکرده بودم . نم ریهمون ها گ شیدلم پ یجور هی
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بگم وابعددته اش شددده  تونمیم یمثل اون عشددت رو پجربه کنم ول تونعددتمینم

 .بودم

 یجذبه  یحت ای "الهه بانو  " ای "من  یبانو"قشددنگ  یاون جمله ی وابعددته

 .کرد یآورد ، زهره پرکم م ینگاهش که اگه ل خند به لب نم

موضع  ریی.انگار داشتم کم کم پغ دمیدیم قمیرو ، دور عال یوابعتگ نیا چشیپ

دستش،  ونیم حی... حاال از حعام و اون پع  خوندمیدادم . حاال نمازهامو م یم

شتم  شتم ....حاال دا شا یم یکیالتماس دعا دا ش  هیش  دیشدم   هیخودش . 

 .حعام

شمم به در  یوقت پا ستاره دن الم اومد و ل اس اپاق عمل رو پنم نکرد ، چ که پر

پا پشت در اپاق عمل بردنم.  لچری. با و نمیبود.اما انگار قعمت ن ود حعام رو ب 

 ییروش خودنما یبزرگ قرمز رنگ ی رهیدابود که  یا شهیش یدرها ینگاهم رو

 نیمن و من دوباره مضطرم شدم .پشت ا یکرد. ورود ممنوع بود اما نه برا یم

. چشمام و بعتم ذکر  دونعتی؟ فقط خدا م افتهیبرام ب یدرها قرار بود چه اپفاق

شدددد پر از  یبعد ، قل م م یو لحظه ا شددددمیآروم م یبازم لحظه ا یگفتم ول

.  نمیهمراهم و چشددمامو بعددتم که ن  تیرف یخوندم برا یپالطم . باز فاپحه ا

چشم باز نکردم .اپاقک سرد عمل ، پنم  یول دمیشنیم ودور و برم ر یسر و صدا

 هیدهانم نشعت و من فقط  یرو زنیرو لرزونداما چشم باز نکردم . ماسک اکع

  : ملب گفت ریشدن ز هوشیو ق ل از ب دمینفس کش

 . کمکم کن_
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 . دیکه مرا بلع یرفتم به اعماق خواب و
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.  دمیرسدد یسددر وقت همه جا ، به موقع م شددهیکه هم ی. من! من دمیرسدد رید

س رید ن اریا شد هی. همراه بق دمیر شت در اپاق عمل منتظر   ای. دور پنجم  میپ

 . فرستادم یششم بود که صلوات م

و بلند  واریزد به د هیعمه بلند شددد . سددرشددو پک ی هیگر یصدددا کدفعهی که

 : عتیگر

 . منو به من برگردون یخداااا ... الهه _
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 : سمتش رفت یهعت

 . نشده که ... صلوات بفرست یعمه ... پو رو خدا آروم باش ، طور_

 یصندل یهم گذاشتم و سرم رو به ل ه  یخعته ام رو رو یچشما یلحظه ا باز

گذشددت و ما هنوز منتظر  یدادم . دو سدداعت از عملش م هیپک یخشددک و آهن

هم خعددته از راه رفتن و متر کردن راهرو ، نشددعددت کنارم و  رضددای. عل میبود

 : گفت رلبیز

 !بود یچه درد نیا_

 . خداست شهیآزما-

 : گفت یکه عص  دیرو شن جوابم

 .شد ینطوریکه آرش رفته ، معده اش ا یالهه از روز گفتیزن عمو م_

ش آه شد ! عواقب  ینامرد هیاز  ی. همه چ دمیک شت اه حت هیشروع   یانتخام ا

هم ادامه داشت . پدر  دهیرس انیبه پا یکردند همه چ یبعد از اونکه همه فکر م

 .دیبلند به ما رس یاز په سالن باقدم ها

 :دیو پرس عتادیا میرو یسالم جلو یب

 شده ؟ یچ_

 . عتین یفعال خ ر-

 : و برگشت سمت عمه دیکش ینفع پدر
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خدا ...  ژهیمن_ له م یطور هیبس کن پو رو  ...  رهیگ یآدم دلش م یزنینا

 . نکن خواهر من ... خدا بزرگه یناشکر

 :جوام داد هیبا ناله و گر عمه

 ناله نزنم ؟ یگیدختر دسته گلم سرطان داره ... م_

 .آخه ادیب شی... بذارجوام پاپولوژ عتیال اله االام ... هنوزم معلوم ن-

 : گفت تیباعص ان عمه

 یکه پموم خوشددد یکنم ... اله یم نشیگذرم ... به خدا نفر یمن از آرش نم_

 ... ی....اله نهیروز خوس ن  هی یو ناله ... اله هیبشه گر شیزندگ

. بلند شدددم پا برم عمه رو آروم کنم که در اپاق نداشددتم  دنیشددن نینفر طاقت

شد . مرد سف یعمل باز  شناختم ول نیکه در اول دیبا روپوش  بعد  یکم ینگاه ن

 : لب گفتم ریز

 !دکتر_

 دشیروپوش سددف بیکه دسددتانش را پا مچ در ج میدور پا دورش را گرفت همه

 : فرو کرد و گفت

نه عمل موفق_ ئده  زیآم تیخوشددد ختا  میکرد هیمعده اش رو پخل یبود . زا

زائده کوچک بود و  نی... ا دیزود متوجه شدددد یلیشدددکر داره . خ یجا یلی...خ

سرا سطح درون یمقدار هیما  نحالینکرده . با ا تیهنوز به اطراف  معده رو  یاز 
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پو بخش ... نگران  رهیم گهیسددداعت د هی...حالش خوبه ... پا  میکرد هیهم پخل

 .دین اش

؟ با شددوق فقط  زمیر یدونعددتم حاال چرا دارم اشددک م یدکتر رفت و من نم و

 : لب پکرار کردم ریز

 .شکر ... صد هزار مرپ ه شکر یاله_
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قرص داشتم . رنگارنگ  ونیکولکع هیام دو هفته گذشت .حاال  یعمل جراح از

.حالم بهتر  ییغذا یبلند باال عددتیل کیو سدد ز  و  دی، کوچک و بزرگ . سددف

اضددطرام و  یگفت که هنوز جا شدددیمونده بود. م یبود.اما هنوز جوام پاپولوژ
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شوره باق شوره ا یدل ضطرام و دل  یپاپولوژ جوام یکه برا یبود .بخاطر همون ا

شتم ، نم عتم بازهم خوم غذا یدا عام  نکهیبخورم .پا ا پون داد .  شنهادیپ هیح

 ! معافرت

. پاهم  ارتیبامادر حرف زد و گفت که منو ب ره چند روز مشدددهد ، ز خودش

کاملم رو خودم از امام رضا بخوام .قرار شد  یام خوم بشه هم بلکه شفا هیروح

 یم دیبع یسدددفر مشدددتاق بودم ول نیمادر با پدر صدددح ت کنه.خودم هم به ا

 .ر موافقت کنه .حدسم درست بوددونعتم پد

 : به مادر گفت یعص  پدر

 الهه باحعام بره معافرت ؟ دهیم یچه معن_

 . وا !! نامزدشه-

 نیبعدش هم افتهیب گهیاپفاق د هیفقط عقد موقت هعتن اگه  نای؟ ا هینامزد چ-

 .یزنیخودپو سر من غر م

شت در اپاقم م یاپاق بودم و حرف ها یپو خوبه که مادر  دمیشن یپدر رو از پ

 : دیپرس

 . ؟ حعام مراق شه یمثال چه اپفاق_

 : گفت دمیپدر آرامتر شد ، مج ور شدم دراپاق رو باز کنم که شن یصدا چون
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بچه از راه  هیعقد موقت  هی... بابا اگه با  یبه نفهم یزنیچرا خودپو م ژهیمن_

 ... گهیبرسه که د

 : با حرص صداشو بلندکرد مادر

بار دست الهه رو  هی. هنوز  عتیحرفا ن نی! حعام اهل ا دیخجالت بکش حم_

 دیخوبه ... بذار بره حم شیبره واسددده روح دیبا گمینگرفته اونوقت پو ... من م

ما  یدوهفته پابه پا نینامرد باشدده ... بچه ام حعددام ا عددتی...حعددام که آرش ن

دکتر   رهیخودش الهه رو م یو داروخونه بوده ، پازه گاه مارستانیدکتر و ب یپو

صال اگه حعام پ سکوپ ریگی، ا بچه  نیا میدیفهمیما نم یحت شدیالهه نم یآندو

 . معده اش مشکل داره

 : و گفت دیبلند نفس کش پدر

 . یدونیخودت م_

 . بره گمیکه م دونمیاگه خودم م-

 .... باشه اگه ادتی-

 : زد ادیفر یعص  مادر

عر برادر پو بود که دختر دسته گل منو روز بعد ازعروس دیحم_  ی! اون آرش پ

 . گوشت فرو کن یپو نویطالق داد ... ا

 .پدر ، مادر بود فیسکوت کرد.پنها حر پدر
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.مادر سددراغم اومد.در  دمینشددن یزیبه اپاقم و وانمود کردم که مثال چ برگشددتم

 : اپاقم رو که باز کرد گفت

 ی... ل اس مناسددب هم بردار که بتون نیکوچولو واسدده خودت بچچمدون  هی_

 . یجلو حعام بپوش

 : و گفتم دمیخند

 !؟ پوشمیحعام پاب و شلوارک م یشما ؟ من جلو یفکر کرد یچ_

 : کوپاه ، مادر گفت یا باخنده

 . ... شوهرپه خب یدیپوشیکاش م_

 : اخم گفتم با

 .نامزده فعال_

شو پکون داد و رفت . ذوق کردم . چمدون  مادر سر عخر حرفم  نفره  کیبه پم

 .داشتم که همونو پر از ل اس و دارو کردم یکوچولوئ ی
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چهره  یپو یزود بود . پازه پدر رفته بود سرکار که حعام آمد . ذوق خاص ص ح

در  ی. چمدان مرا از جلو گفتیرا م نیاش ا ی. سدددالم پر انرژزدیاش موج م

 : برداشت که مادر گفت

 . حعام جان_

 : مادر گفت دمیرا پا کنم که شن میحعام رد شدم پا کفش ها ازکنار

 یباش یکردم ، امانتدار خوب شیمعافرت ... من راض نین ود به ا یپدرالهه راض_

 . حعام جان

 :با ل خند رو به مادر جوام داد حعام

  . راحت التونیچشم عمه جون ، خ_

 : مادر باز گفت اما

بشدده که من بخاطر  یطور هی یوقت هی... م ادا  دیبگم ... شددما نامزد یچطور_

 دیپا عقد دائم نکرد خوامیجوام پس بدم ... نم دیعقد موقتتون به حم نیهم

  ....یزیچ یرابطه ا
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عام خ نگاه شد . چطور ی رهیمن و ح شد همچ یصورت مادر   نیمادر روش 

عام فور یحرف شو پا یبزنه ! ح ش نییسر آروم نجوا  یول دیانداخت .خجالت ک

 :کرد

 . راحت باشه التونیهعتم عمه ...خ یامانت دارخوب_

پله ها  یدست مادر بود ، رد شود . فور یقرآن که پو ریاز ز عتادینا یبعد حت و

 : رفت که با اخم به مادر گفتم نییرو پا

 !د؟یبود زد یچه حرف نیمامان ! ا_

 . بابات منو هم به دلشوره انداخته نیچکارکنم .... ا-

سه  یآخه! حت دیزن یم یچه حرف- صورپم رو ب و عام اجازه ندادم  پا حاال به ح

 .بود دیخدا ! از شما بع یچشماش .... وا یپو دیبعد زل زد

 : گفت یالک یاخم مادربا

 طرفدارش ؟ یحاال شد یبود شیدشمن خون روزیخوبه حاال ... پا د_

 : قرآن رو باال گرفت و گفت مادر

 . به سالمت دیبر_

 :دیمادرانه و پرس لیدل یب یقرآن رد شدم که مادر باز با همان دلشوره  ریز از

 ؟ یداروهاپو برداشت-

 . یجا نذار یزیچ-
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 . نه-

 : و گفتم دمیرو بوس صورپش

 ؟ یبپرس یخوایبازم م ایبرم ؟ _

 : زد و گفت یل خند

 . مراقب خودت باش_

 .هعتم ... خداحافظ-

پکون دادم .  یمادر دسددت یبرا دمیپله ها که رسدد نییرفتم و پا نییپله ها پا از

که از همان کنار در به سددمتم فوت  خوندیم یلب ورد ریهمون موقع داشددت ز

رو قرض گرفته بود.چمدون مرا هم  رضایعل نیکرد . خنده ام گرفت .حعام ماش

عتم رو ش شته بود و منتظر من بود . ن شاگرد که  یلصند یصندوق عقب گذا

 : گفت

 . یکمربندت خانم_

 . رهیگ یمعده ام ، درد م یرو یها هیبه بخ خورهیآخه م-

 : رو برداشت یعقب و بالشت کوچک یبه سمت صندل دیچرخ

 .هات ، کمربندت رو ب ند هیبخ یبذار رو نویا ریبگ_

 : ام گرفت خنده

 ؟ هیچ گهید نیا_
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 ریز یزیچ هی یبخواب نیپو ماشدد یوقت اگه خواسددت هیواسدده پو آوردم ،گفتم -

 . رهیکه گردنت درد نگ یگردنت بذار

پشدددکر هم  یگرفت. اما حت یقل م ضدددرم پند یپوجه اش ، لحظه ا نهمهیا از

شددکمم گذاشددتم و  یآورده بود رو رو میکه برا ینکردم. بالشددت کوچک و نرم

 هیبلند بلند آ کهیکرد و درحال میوسدددط رو پنظ ی نهیکمربندم رو بعدددتم . آ

 اسکناس هیرو روشن کرد و همون اول  نی.نگاهش کردم ، ماش خوندیم یالکرس

صدقه بود حتما . راه افتاد یپومان ده شت .  ش ورد گذا سو میرو دا  ارتیز یبه 

 . امام رضا
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 ؟یبخوابونم که بخواب تویصندل یخوا یم-
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 . عتینه االن که وقت خوام ن-

که در سدددکوت  یدونم .کم ی، نم دیرسدددیبه نظرم م  ایچرا اونروز ز ل خندش

 : گذشت گفتم

 . رو از دست دادم یعیخانم رب یدو جلعه از کالس ها_

 داش ورد درآورد و گرفت سمتم یرو از پو لشیاز ق ل شد .موبا  اپریز ل خندش

: 

 . رو برات گرفتم شیصوپ لیفا_

 از کجا ؟-

 . از خودش-

 !از خودش ؟-

 : کردم یداشت که محوم م      ینگاهم کرد .نگاهش شوق یا لحظه

هر جلعددده رو برام  یصدددوپ لی، فا یآیرفتم گفتم بهش که پو دو جلعددده نم_

 . میگوش یپو ختیر

 لیحعدددام . دن ال فا یرو درآوردم و زدم به گوشددد فمیرو از ک میها یهندزفر

بود، گوش  شیکه در پ یطوالن یجاده و راه یبود که پو یگشتم . فرصت خوب

 . کنم
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نماز  می.گفت میخدا و نماز گفت یعنی یق ل از اصل اول زندگ یجلعه  یما پو "

هم در مورد نماز بهتون بگم  گهید ینکته  هیخوام  یجلعدده م نیدرمانه ، اما ا

ست .ا یمنی.نماز ا ص نیشما سر بال و درد و رنج و م سرا سره .  تهی یعالم  . درد

حس  ایدن نیا یپو نکهی.ا تبالها م هعددد نیان ابخشددده . نماز درم یمنینماز ا

 دای، نجات پ یهعدددت که اگه به او متصدددل بشددد یعیقدرت مافوق ط  هی یکن

 . میدار ازی.ما به خدا ن دهیم یبهت آرامش و انرژ یلی،خ یکنیم

سناکه ... پو کیپار یلیندارند خ ییکه خدا ییآدم ها یایدن اگه  ایاین دن یو پر

 یپشدده باعث مرگ آدم هیممکنه  ی.حت فتهیممکنه ب ین اشدده هر اپفاق ییخدا

پشه  هیبشه . همون طور که نَمرود با اون همه پاج و پخت و ج روت و مقام ، با 

،  دهی، دوا م دهیخدا درد م نهمو یخدا رو دار یو کوچک مُرد.اما وقت زیناچ ی

اما پا وقتش . و به قدر و اندازه  دهیم ی، سالمت دهی، رزق م دهی،عمر م دهیشفا م

  .شما ی

 . به ما وقت داده یخدا پاک میدون یمهمه . مانم یلیهم خ وقت

 . نهیحع یقد شش ماهه  یکیقد حضرت نوحه واسه  یکی واسه

ع ی مانهیپ صت دار یداره . اندازه ا یقدر یهر ک ستفاده  یداره ... پا فر فقط ا

شما بگن پوالپو آماده کن چمدونت رو ب ند بر نیکن . اگه هم آلمان  یحاال به 

صال بر یکن یزندگ سی، انگل یکن یزندگ ؟  یکن ی، چکارم کایکانادا ، آمر ی، ا

که اونجا بدردت  یکنیم هیهپول اون کشدددور رو پ یریم یکنیکه م یکار نیاول

 . بخوره
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رو  نایهمعدددرپونه .... ا تیها پول سدددفر آخرپتون نمازه ، حجابه ، رضدددا خانم

 .یاله یپرازو یکفه  یپو یذاریم

چمدونت رو  ی... پولتو چِنج کن پا وقت دار دنی. بهت ملک م دنیخونه م بهت

 یملک الموت باال مینیوقت نرسددده ، چشدددمامون رو باز کنیم ، ب  هی،   دیب ن

که بارم  دنیاون زمان به من اجازه نم گهیتنه ... دوقت رف گهیسرمون اومده ، م

، چمدون  یوقتشدددو دار ههمونه . االن ک یپا حاال بعدددت یرو ب ندم ... هر چ

سا شت نیآخرپت رو آماده کن ، ا لیآخرپت رو خودت ب ند ، و نداره  یسفر برگ

 " .یو بردار یایکه بعدا ب
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 . زنهیکه خدا در گوشت حرف م شهیم ییوقتا هی
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چشمام حلقه زد.سرم رو  ینه با زبون خودش ، از زبون بنده هاش . اشک پو اما

،  یضیمر نیو چشمامو بعتم . چرا ؟ چرا االن با ا میصندل یدادم به ل ه  هیپک

 یصددوپ لیاز فا دی، با هیکه هنوز معلوم ن ود که آخر و عاق تش چ یدرد نیبا ا

 ی؟! نکنه رفتن  دمیشدددن ی، در مورد مرگ و آخرت م یعیخانم رب یحرف ها

  بودم ؟ نکنه سرطان داشتم ؟

شک قطره شد رو ریاز ز یا شت یپلکم روان  سر انگ گرم به گونه ام  یصورپم که 

رو نداشت  دنشیزد که دلم طاقت د یخورد. چشم باز کردم .حعام بود . ل خند

 : . قل م به پب وپام افتاد که گفت

 . من یاشکاپو الهه  نمین _

س سرم سمت پنجره .   دمیشالم کش یرو از رو یهندزفر میرو از او برگرداندم 

 : گفتم رلبیپاهام و ز یکه افتاد رو

 . دونمی... م رمیمیمن م_

 : گفت یعص 

 .ها گهیاِ اِ اِ ...نشنوم د_

و اول  میجاده ، پاکدشددت رو هم رد کرده بود یپو میکردم .افتاده بود سددکوت

 : که حعام باز گفت میمشهد رضا بود یجاده 

 . حرفا نزن نیاز ا گهیالهه ... جان حعام ، مرگ حعام ... د_
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 :و ادامه داد دیکش یرو ندادم که آه جوابش

 ... ، سر و صورپم ونیکام هی ری؟ کاش برم ز یدیجوابمو نم_

 : دمیکش غیج یعص 

 ... اِ_

 : دیخند

 .گهید شهیم اهیرو عوض کنم خب ، سرو صورپم س ونیچرخ کام_

 . کردم شیبازو یحواله  یمزه اش ، مشت یب یشوخ از

 . چه دستت ضرم داره یآ-

 .یها نکن یشوخ نیاز ا یپا پو باش-

 !شد؟ یچ یدی...آخ آخ آخ ....د یاز اون حرفا نزن گهیپوهم قول بده د-

 : سمتش دمیچرخ یفور

 !شد ؟ یچ_

 : دیپکون داد و ل شو گز یسر

 ؟ یدیرفت ، د ادمی_

 ؟ یچ-

 : رو به من دوخت و گفت زشیآم طنتیلحظه نگاه ش هی
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 . بوسه طلب دارم ازت هیمن _

 . رفته ادتی یزیمعخره ... فکر کردم چ-

که بهم طلب  یبوسه ا هیشب ق ل از عمل ، قرار شد  ادپهیبهتر ...  نیاز ا یچ-

 . یرو بد یداشت

 . ادهیخب حاال وقت ز-

، بهتره  گهیها شددو صدداف کنه ، عمره د دطلبیحرفو نزن ، آدم با نینه اصددال ا-

 . یبدهکار ن اش

 . کنمیام رو صاف م یخب االن بده یلیخ-

سمت  دیراهنما زد و کش یبوسه به صورپش بزنم که فور هی یسرسر خواستم

 . جاده یخاک
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 : صورپم گرفت یپرمز و سرشو جلو یرو زد

 . نکن فینه نه ، بوسه ات روح_

 : گفتم باخنده

 !ها یفرصت طل  یلیخ_

 .که غنچه شده بودند ، اشاره کرد شیانگشت اشاره اش به لب ها با

،  نینوک زدن کالغ بود به زم هیشدد  شددتریکه ب یرو جلو بردم و بوسدده ا سددرم

 : زدم که گفت شیل ها  یرو

 . دمینفهم یزیکه چ من

 . ...طل ت صاف شد یپو بفهم عتیخب قرار ن-

 : کرد و گفت یاخم

 . ات رو صاف کن  ی... بده عتمین یالهه! من راض_

 .مزدور ریباج گ-

 . با دستانش مح وس آغوشش شدم ن اریجلو بردم که ا سرم
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 . کن ممیپقد یحعاب یبوسه  هی زمیحاال عز-

 ! ییپررو یلیخ-

 :نگاهم کرد دیباال انداخت و به حالت پهد ییابرو

 ... لِه ن اریا ی؟ ول ونیکام ریبرم ز_

 . خب ... کشتار راه ننداز یلیخ-

 یچنان مرا با بوسددده  کدفعهیصدددورپش کردم که  کینزد اطیرو با احت ل انم

 . رفت من قرار بود او را ب وسم نه او مرا ادمیکرد که اصال  ریممتدش غافلگ

  !معت جام ل انش شدم من

شا دیطعم ل انم ، عقب کش دنیاز چش یرو بعد از مکث سرش درست ق ل  دی. 

 . که بخواهم اعتراض کنم یاز آن

 یرا روشددن کرد و برگشددت پو نیه دوباره ماشددل انش بودم ک یمات داغ هنوز

صل  دیکش یبلند غیج ک ارهیو منگ بوسه اش بودم که به  جی. هنوز گ یجاده ا

 : که مرا پرساند

 

  بوسه در دهنم نیریشربت ش زیبر _

  یبد مزاج من یعاجل لب ها یشفا
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سه  شتریب شعر یداغ یاز بو خواند ،  ادیو فر جانیکه با ه یکه بر ل انم زد، از 

 یبودم .چرا گاه دهیاز حعام رو پا بحال ند یذوق شعر نهمهیقل م شوکه شد .ا

کردم .  یکرد ، فکر م یم یخطاط میکه برا یشدددعر یها تیپک ب یمعنا یپو

ع یول شت ، ذره ذره نمود  شیشعرها ریانگار پف  یزیکرد و چ یم دایپحاال دا

  . در وجود مرا خرام

خون  یجوشددش گرما ی، پو شیل ها نیریداشددتم . هنوز جام شدد بیعج یحال

دو حس متضاد  ریشدم . درگ رشیبود . درگ ی، و در پپش قل م ، جار میرگ ها

شش .  یکیبود . دو قطب مخالف  .  سو ییرها یکیک شش به  شمان  ی...ک چ

 ینم یاز پعلق ییو رها دیکشدد یکه مرا سددمت خود ، دسددت بعددته م یاهیسدد

 .قل م شود ریباز دست و پاگ تمخواس
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.قراربود به خانه  میدیسفر دوازده ساعته ، به مشهد رس کیبود .خعته از  شب

سرباز میبرو رضایدوست عل ی بود و گفته بود  یبود. مشهد شی.دوست دوران 

 ...  هینه غر دهدیخانه را به زائران آشنا م یط قه  کیکه 

ضایعل خود ستش هماهنگ کرد. حم مانیبرا ر ست  دهیبا مادر دو خانم مادر دو

 دیباز کرد و از همان اول قربان صدقه مان رفت پا کل مانیدر خانه را برا رضایعل

شامشان بنشاند که حعام  یسفره  یبه زور ما را پا خواستیخانه را به ما داد. م

 . میشام خورده بود اواقع . دروغ نگفت میقعم خورد که ما شام خورد

س یعنی شام خورد میدیپا ر شهد ، اول  ست  ی، بعد دن ال آدرس خانه  میم دو

 . میگشت رضایعل

ست دراز کردم و برق را زدم . نگاهم در  یوقت عام در خانه را باز کرد ، من د ح

 کیپهن بود و  یرائیپذ یپو یفرش دوازده متر کی.  دیخانه چرخ یسدددادگ

 ! نیاُپن ، هم یکوچک رو نچیا 24 ونیزیپلو

کوچکش . چمدانم را  یسه متر ی، کنار آشپزخانه  یرائیپذ یاپاق ، انتها کی و

سرم باز کردم .حعام در خانه را بعت که  یرو شالم رو از دور  شتم .  فرش گذا

 : که گفت دانمیاون صورت خعته ام ، نم ایسمتش . از نگاهم خواند  دمیچرخ
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 . ی.... خعته ا ندازمیت مپتو برا هیاالن _

را  میشددد . جورام ها دایپنم بود که با در آوردن مانتوام ، پ یبلند نیآسددت بلوز

اپاق در آورد و کف  یواریاز کمد د ییدرهم لوله کردم و منتظر شدم .حعام پتو

 : سالن پهن کرد. بعد دو بالشت و پتو آورد که گفتم

 . بالشت بعمه هیمن _

 !؟ یپس من چ-

 :زد خیچشمانش  یپو نگاهم

 ؟ یبخواب نجایا یخوایمگه پو هم م_

 : زد که با اخم گفتم ل خند

 . کنارم باشه یاپاق .... من عادت ندارم کع یلوس نشو حعام ... برو پو_

؟ کنارت موندم  ادپهی، حالت بد بود ،  میبرگشت یهعت یکه از دعوپ یاون ش -

 . پا خوابت رفت

 ؟ یخب که چ-

 ... چطوره ؟ میکن یم نییحد و مرز پع-

شو نگرفته بودم ، که رو هنوز ش یمنظور ستش را دراز  دیپتو دراز ک ست را و د

 : کرد و گفت

 . هیدستت به من برسه کاف یسرانگشتا_



 
435 

 

 ایخودِ خودِ مجنون اسددت  ایکردم حعددام  یفکر م یشددد.گاه انیمان پوزخندم

 !شد؟یم دایمگر پ وانهید نقدریخودِ خودِ فرهاد ! آدم ا

 یبود ؟! مگر سرانگشتان دستم چه حع یگرفتن سر انگشتان دست من راض به

 !داشت ؟
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و سرانگشتان دستم را به دستش رساندم . دستم را  دمیشدم . دراز کش یراض

نگاه  ریکرد . ز یم تیبود و داشت به من هم سرا یگرفت .پب داغ دستش معر

 یاهیدر سدد ی، قل  اهیسدد یحلقه ها یشددب گرفته اش که انگار به جا اهیسدد

رو  صشهم بعتم پا نگاه خا ی. چشمام رو محکم رو زدیچشمانش پر ضربان م

 :گوشم خواند ریز یوِرد مرموز شیکه صدا نمین 
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همچو  یافتاده به چاهم من ، ا یی ایپرسدددم بزنم چشدددمت ، از بس که پو ز 

  ییخایزل

 

ضربان ، پا ق ل از  چشم ضربان گرفت . پپش گرفت . انگار پپش و عته ، قل م  ب

عام ،  فقط نماد تیخواندن آن ب بود. جان پازه گرفته بودم ، که  نیشعر ، از ح

 .کرد یخودم را کر م یگوش ها یقل م داشت حت ادیپر از فر یصدا

 یرا بشددنود. عصدد  قرارمیقلب ب ی، ق ل از اونکه صدددا کردمیم یاعتراضدد دیبا

 : صدامو باال بردم

 .حعااام_

 : شد شتریب شیحعام در مهربان یمن در حرصش باال بود ، صدا یصدا یهرچ

 . جااان دلم_

 : پر گفتم یعص 

 .بخوابم خوامیبعه .... م_

 :لحن سراسر آرامش زمزمه کرد با

 . چشم بانو_
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که  دمیپرس یم ی. ول نمیخواستم چشم باز کنم نگاهش را ب  یسکوت کرد.م و

گذشددت که  یا هیکالمش شددوم . چند ثان زیلغات جنون آم ی رهیباز گرفتار دا

اطراف ، باز شددد  تیموقع ییشددناسددا یاز چشددمانم برا یکیپلک  یباالخره ، ال

عته بود و با ل خند شم ب عام چ شا ی.ح شنگ لب ها دیکه  ش بود به یحالت ق

 . خوام رفته

سوده خ شدم . ا رهیآ س نیاش  عر با اعجاز  شت چطور اهیپ رامم  ینگاهش دا

 کرد؟یم

کردم که چند ضربه به در خورد . چنان بلند و رسا که  یداشتم نگاهش م هنوز

 . دی. حعام هم از خوام پر دمیپرس

 : پتو و با پعجب نگاهم کرد و گفت یرو نشعت

 . خانومه دهیحتما حم_

 :پن کرد و رفت سمت در دشیپوش سف ریز یرو یرو فور راهنشیپ

  !! دییشما_

 ! یبود!با هعت رضایدر خانه کامال باز شد . عل بعد

 :دیپر رونیاز کاسه ب چشمام

 !! ی!! هعت رضایعل_

 : رو گذاشت کنار چمدان من و گفت یچمدان خودش و هعت رضایعل
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 . میکن زپونیسوپرا میایب ییهوی میگفت_

 : و گفت دیکش شیبه موها یکالفه دست حعام

 . خب میبش زیسوپرا میخواست یما نم دیشا_

 :جوام داد ییو با پررو دیخند رضایعل

 !؟ میدل ندار یمگه دست خودپونه ... من و هعت_

 : گفت یفور یکرد که هعت ینگاه یبه هعت یعص  حعام

 .داد شنهادیپ رضایبه خدا عل_
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 : حعام باال رفت یعص  یصدا

 . یکرد یخب پو ق ول نم_

 : پتو و گفتم یرو نشعتم

 . ایحعام ...کوپاه ب_

 : در کرد و گفت زیرو آو راهنشیپ رضایعل

 ایجان .... ب یهعددت ای... ب میما خعددته ا ری... پتو هم که پهنه ، شددب بخ یآخ_

 .  رهیخوابم نم یمن که پو ن اش شیپ

،  دیکشیحعام دراز م یپتو ، جا یکه داشت رو رضایپر سمت عل یعص  حعام

 : رو محکم گرفت رضایعل یو بازو دیدو

اپاق ، شدددما و من  یو الهه پو ی، هعدددت میکن یکجا حاال ؟! زنونه ، مردونه م_

 . نجایا

 : باال انداخت و گفت ییابرو رضایعل

 !، زنونه ، مردونه ، ن وده ؟ میبود ومدهیاِ ... چطور ما ن_

اپاق  یدستش ما را راه ینگاه کرد و با اشاره  یپر به من و هعت یعص  حعام

 :بلند شد رضایعل یکرد . صدا

 .  رهیخوابم نم یمن بدون هعت_

 :پر یاز خجالت سرخ شد و حعام حرص یهعت
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شب بندازمت وسط ح نینکن ا یکار رضایعل_ خانم  دهیحم یخونه  اطیوقت 

 . هیزی... خجالت هم خوم چ گمیکه من م هی.... قانون اون

 : محکم به چهره آورد یاخم رضایعل

 د؟یبخواب دیخواست یم یشما چطور میبود ومدهیالهه؟! االن ما ن_

 : زد ادیفر حعام

 .کنه یفرق م گهی! االن د رضایعل_

 :زد شیپا یبا کف دست محکم رو رضایعل

، منم برادر الهه ... اگه پو  یآخه ... خب پو برادر هعددت کنهیم یبابا چه فرق یا_

 هان ؟ کنهیم یدارم .... چه فرق رتیالهه غ ی، منم رو یدار رتیغ یهعت یرو

 : شد که پشت حعام در اومدم و گفتم یچ دمینفهم

... شما  نجایا مییایب یی، اصال قرار بود ما پنها نجایا میما اول اومد رضایبعه عل_

صله  عام م ی، پس هرچ دیما کرد یخودپون رو و شم وگرنه  یگی، م گهیح چ

 . ، معافرخانه ادهیکه ز یزیچ

 : از پعجب باال رفت رضایعل یابروها جفت

 .فروشهی... آدم برادرشو نم زمی.... برادرت عز رضایالهه!!  منم عل-

 : رو گرفتم و گفتم یاخم دست هعت با

 . راه انداخته یهند لمیف نیبابا ... ا میبر ایب_



 
441 

 

هم دستشو  یهعت نیح نیدراز کرد و در هم یدستشو  به سمت هعت رضایعل

 .دراز کرد رضایبه حالت گرفتن دست عل

 : خفه گفت ییبا صدا رضایعل

 . ... نرو یهعت_

 : انداخت و گفت رضایسر عل یپتو رو رو حعام

 . بابا یبخوام ما رو هم خوام زده کرد ریبگ_
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ن ود که چرا دن ال من و  یبحث با هعددت یجا یو از زور خعددتگ میبود خعددته

. اما من  میکرد ارتیحعام اومده بودند. ص ح روز بعد ، بعد از ص حانه ، قصد ز

خودم  یبرا دیچادر سف هیالعالم  هیچادر نداشتم . قرار شد از بازار امام رضا عل

 . میشد یبخرم . راه

 گنیپارک یرو پو نی. بعد ماشدد میحرم رفت یها یکیپا نزد رضددایعل نیماشدد با

 یو هعددت رضددای. عل میو وارد بازار رضددا شددد میاطراف حرم پارک کرد ابانیخ

عام هنوزم از عل یما م یجلو شون . ح سر شت  عام پ ضایرفتند و من ح و  ر

 : گفتیلب م ریز یدلخور بود و گه گاه یهعت

 !؟ انیپاشن دن ال ما ب نایگفت ا یک فهممیآخه نم_

 : دمیخند

 .  گذرهیحرص نخور خوش م_

 : گفت تیلب من بعت شد و با رضا یرو یبه خنده  نگاهش

 . کنه یم تیاگه به پو خوش بگذره کفا_

 یچادرها یکنار غرفه  یو هعدددت رضدددایکه عل مینرفته بود یچند قدم هنوز

 : سمت من و گفت دیبا ذوق دو ی. هعتعتادندیا  یفروش

 . بخرم یچادر عرب هی خوامیالهه ... من م_
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محج ه با  ی. وارد مغازه شدم .خانم دیدستم را گرفت و همراه خودش کش بعد

در مغازه رفت و  یسددر کرد و پا جلو یچادر عرب یورودمان سددالم کرد. هعددت

 : گفت

 چطوره ؟ رضایعل_

چادر بود .خانم فروشدددنده  یاز مدل ها یکی یرو یهعدددت یمن اما به جا نگاه

 : گفت

 .آدیم یلیبه شما خ_

 : به سمتش برگشت سرم

 ؟ یچ_

 .آدیم یلیهمون مدل به شما خ-

 : سمت ما اومد که گفتم یهعت

 . خوامینه ... من چادر نم_

 : با ذوق گفت یهعت

 . یشیم یچه شکل نمیحاال الاقل سرت کن ب _

 : به من داد و گفت یفروشنده با ل خند چادر خانم

 . زمیبفرما عز_
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 نهیآ یسددرم گذاشددتم . هنوز خودم رو پو یرو مرپب کردم و چادر رو رو شددالم

 : بلند گفت یبودم که هعت دهیند

  .بخر نویپو!  هم یچقدر خوشگل شد یواااا _

سددنگ  نشیگرونه ... دور پا دور آسددت نیخب ا رمیگ یم دیچادرسددف هینه بابا -

 . شده است یکار

سددرم افتاده بود ، سددمتمون  یلحظه نگاهش به منو چادر رو هیهم که  حعددام

 : صورپم آورد و گفت یل خند سرشو جلو هیاومد . با 

  .ادیبهت م نیا_

  .رمیگیم دیگرونه ، چادر سف نینه ا _

 نوی، هم یجمعش کن یپون یو بهتر م ی...اگه راحت عددتیاصددال پولش مهم ن_

 . سر کن

 : ه گفتمخانم فروشند یشدم . روبه سو مردد

 د؟یدار نهیآ_

 . سمت نیا ایب زمیبله عز-
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شده بودم . انگار نه انگار که  یلی. خ عتادمیمغازه ا یانتها ی نهیآ یجلو عوض 

به  یزدم و دسدددت نهیآ یپو یبه الهه  یبودم . ل خند شیپ قهیچند دق یالهه 

 یبرانداز کردم . هعت نهیآ یزدم و خودم رو پو ی. چرخ دمیسرم کش یچادر رو

 : باز گفت

 .آدیچادر بهت م یلیالهه شک نکن ... خ_

 : گفت یفروشنده با لحن مهربان خانم

 ...آدیحجام به همه م_

 : دمیوحعام و پرس یسمت هعت برگشتم

 با حعام پنها حرف بزنم ؟ قهیچند دق شهیجان م یهعت_

 : ل ش گفت یرو تیبا همون ل خند رضا یهعت
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 . بله_

 : کردم رهیچشمان حعام خ یاهیرفت ، نگاهم رو به س رونیمغازه که ب از

 ... ایقشنگه که چادر سر کنم  یگیراستش رو بگو عمدا م_

 : کرد و دلخور گفت اخم

سددخته  دیکنم ...گفتم چادر سددف یعمدا پو رو چادر دیبا یچ یالهه ! من برا_

 . باهاش ی، خب راحت پر نیهم کش داره هم آست نیا یول یسرت کن

ش یبلند نفس صو ی.دلم هنوز پ دمیک عنگ الهه  ریپ  یبود که پو یچادر یق

 : بودم . باز نگاهمو به حعام دوختم و گفتم دهید نهیآ

 .خرمشیپس م_

 :باال داد ییابرو

 . خرمشی... من م گهینه د_

 . نه خودم پول دارم-

شه ... م- شه ...  یکادو خوامیبا ست یادگاری هیمن با  یکوچولو که هر وقت خوا

 .  یحرم سرت کن یبر

 . باشه ... ممنون-

 . قابل بانو رو نداره-
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 .یو من چادر ل نان دیخر یچادر عرب یشد که هعت ینطوریا

داشدددت .  ارتیز یوقت بود ، هوا یلیحرم . دلم خ میهمون چادرها هم رفت با

 . که حعام یاز همان روز دیشا

عته و دلگ یبود ، پو گفته ش عت ن ضا ب و دلخور از من بوده .  ریصحن امام ر

 کیپا نزد شددینم تی. با اونکه از ازدحام جمع دیبه من چعد  ارتیاون ز یلیخ

که منو پا حرمش کشدددونده ، حتما  یداشدددتم امام رئوف نیقی یبرم ول حیضدددر

 عتادمیا یوارید ی. سالم دادم و گوشه  شنوهیصحنش هم م یصدامو از هرکجا

نامه خوندم .حرف زدم . درد و دل کردم . از اولِ اول . از  ارتیو ز حیرو به ضددر

عام وارد زندگ یکه آرش رفت و از روز یروز و جوام   یضیشد .از مر میکه ح

شدددم .  یپرسددوند . خال یکه منو م یا ندهیبود و ازآ ومدهیکه هنوز ن یپاپولوژ

ست مثل  شد.  پر بودم.  اما حرفامو  یخال رونشد یبادکنک که پمام هوا هیدر

سرم پر زیکه زدم ، همه چ صه ها ی... حت دیاز  ست به پنه  ییغ  یکه مثل پو

 .بودند دهیخاطراپم چع 

ضطرام و نگران یو په یخال شتم  یو دلخور یاز هر ا صه ها و غم ها رو گذا . غ

 .اومدم رونیاز حرم ب یحرم و س ک و آزاد و رها از هر وابعتگ یپو
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عت ارتیساعت ز کی قرارمون ساعت از حرم  ارتیبعد از ز یبود.همراه ه سر   ،

ضای.ق ل از ما ، عل میاومد رونیب س و ر عام ر صحن  یبودند کنار آبخور دهیح

 . طال وانیا

عام  بود. نزد یشگیهم یاز خوش قول نیا شده بود. از حرم ب کیح  رونیظهر 

به  نکهی. فقط از اارمیدرش ب ومدیهنوز چادر به سددر داشددتم. دلم ن یوا میاومد

بزنه ،  نیکنه و منو به زم ریپام گ یجلو دمیپرسدد یو م میچادر عادت نداشددت

شتیقدم برم نهیآرام و با طمان سه متر میدا صله دو  عام  ی. از همون فا ، نگاه ح

 . صورپم نشعت یرو

 .قشنگتر شده بود دیکه چادرو برام خر یاز وقت ل خندش

من با چادر قشددنگ پر شددده  ایاش بود که سددرم کرده بودم  یادگاریبخاطر  ای

 "گفت  یرفت و م ی. مدام قربون صدددقه ام م یدوم گفتیکه م یبودم . هعددت

صدددورپت  یخاص رو یایح هیالهه ...  یکن یم یبا همون چادرت دل ر یدار
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شعته ، که معصوم  اغراق "شده  انیچادر ، نما نیوجودت با ا یخالص پو تین

 . دمقطعا . اونقدر ها هم خاص نشده بو کردیم

 نکهیبرام نداشت جز ا یدار بود و کش دار . مزاحمت نیبودم باهاش . آست راحت

 .آرومتر و خانوم پر کرده بود ی، کم طونویش یمنِ الهه 

 یمغازه ها ریدرگ یبودند که من و هعددت یمنو هعددت یوحعددام جلو رضددایعل

 . میکه گمشون کرد دینکش هیو به چند ثان میاطراف حرم شد

 کوشن ؟ رضای!!حعام و عل یهعت-

 : گفت یخونعرد با

 خودم بخرم؟ یها کدومو برا یروسر نیاز ا نی... ب  شنیم دایولشون کن پ_

اونقدر آروم بود ، منم آروم گرفتم .دوباره سددرم گرم رنگین کمان  یهعددت یوقت

 . ها شد یهزار رنگ روسر

 ی. هعت میاومد رونیها ب یروسر یبراش انتخام کردم و از مغازه  یکی آخرش

 بازار . بعد ا  ز یاز دو گمشده  یحعام رو گرفت و سراغ یشماره 

 : فترو قطع کرد و گ یبوق و چند کلمه حرف ، گوش چند

 . دنیچهارراه اول رس_

مادر بخرم که  یخوم برا یسوغاپ هی خواستمیمغازه ها بود . م یهنوز پو نگاهم

بودند.ماهم سوار  نیسوار ماش رضایو نشد.حعام و عل میدیبه چهار راه اول رس
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لحظه که نگاهم  هیپشددت فرمون نشددعددته بود .  رضددای.عل میو راه افتاد میشددد

شما ی نهیبه آ یاپفاق سط افتاد .چ ضایعل طونیش یو که داره بهم  دمیرو د ر

 .آدیچشم و ابرو م

 : رو صدا کنم یکه هعت نهیفکر کردم منظورش ا اول

 . با پوئه رضای... عل یهعت-

 :بلند اعتراض کرد رضایعل

 . بابا ... باخود پوام یا_

 !؟ یچ-
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       باز رضایشد .عل رضایهمه جلب عل پوجه

 : گفت یبلند "اَه " 

 ؟ یریگیبابا الهه چرا نم یا_

 : پعجب گفتم با

 !رو ؟ یچ_

 : رضایعل یبازو یرو دیکوب تیباعص ان حعام

 ! اَداهاست نیباشه ... االن وقت ا تیحواست به رانندگ_

 یرفت که متوجه  ییسددمت و سددو یآروم گرفت .دوباره نگاه هر کعدد رضددایعل

 . شدم نیوسط ماش ی نهیآ ی، از پو رضایعل یچشم و اَبرو یاشاره 

 : لب زدم آروم

 ؟ یگیم یچ_

شاره م با عام ا شو پو کردیچشمش به ح ستا  جی. گ دادیپکان م یهوا کم یو د

 ادیفر ن اریشد و ا رضایعل یهاش شده بودم که حعام متوجه  یحرکات و اَداباز

 : زد

 ! رضایعل_

 !؟ هیچ-



 
452 

 

 . باشه تیبره ...حواست به رانندگ ادتی یصورپت پا همه چ یپو زنمیم یکی-

بلند  رضایمنو به شک انداخته بود که عل رضایعل یحعام و اَداها تیحعاس نیا

 : و واضح گفت

 . ناستیفوت و ا هیخواهرخنگ خودم !.... بابا قض یا_

 سرش یرو دیکف دستش رو کوب رضایفوت کرده ؟عل ی؟ کع یفوت ! فوت چ-

: 

 ! الهه یخنگ یلیخ_

 : رو گرفت نیشد . فرمون ماش یعص  حعام

 . گمی... بزن کنار م نمیبش خوامیبزن کنار ... اصال من م_

شه ... الل م- شه با شه پو رو خدا ... نم زنمیحرف نم گهید شمیبا  یچ گمی... با

 گمینم یچی... ه یدیخر یچ گمی،نم میریکجا م گمیپشددت صددندوق عق ه ، نم

 . باور کن

شمام ش چ شد . خودمو جلو ک عام و عل یصندل نی. ب  دمیچهار پا  ضایح و  ر

 : دمیپرس

 !چه خ ره ؟_

 : کرد و گفت رضایرو نثار عل شیاَساس یاز اون نگاه ها یکی حعام



 
453 

 

ن ودن ، دارن منو  یهعت شیکه پ شبید یدر پالف شونیالهه جان ... ا یچیه_

 . که حض کنه ارمیسرش ب ییبال هی نکهیغافل از ا کنن،یم تیاذ

 . میصندل یبزنم به پشت هیپا باز پک دیو دستمو کش دیخند یهعت

حعام  ی، غُر زدن و چشم غره  رضایسه نفر ، چشم و اَبرو اومدن عل نیا سکوت

 .شوهرش ، همه از دَم ، مشکوک بود طنتیاز ش یهعت یو خنده ها

شون  نایا عتند که من نم یم یزیچ هیهم عتم .  یدون که جز با  یزیچ هیدون

ذاشت  ینم شیعص  اهیس ی. چون حعام با اون نفوذ چشما شدیص ر معلوم نم

 .جز ص ر ن ود یبزنند . پس راه یحرف یهعت ای رضایکه عل
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بود، با رسددتوران  یقشددنگ ی.منطقه  میرفت زیناهار به باغ رسددتوران شدداند یبرا

 میکنار جاده را انتخام کرد ی ایو ز یسددنت یاز رسددتوران ها یکی.   ایز یها

با هم وارد  یرسددتوران پارک کرد و همگ نگیپارک یرو پو نی، ماشدد رضددای.عل

 ی اچهیک دریکه رسدددتوران دور پا دور  یچوب ی. پخت ها میرسدددتوران شدددد

 : گفت رضایشده بودند ، پوجه ام رو جلب کرد. عل دهیچ یمصنوع

 . مینیبش نجایهم_

 :مخالفت کرد حعام

 . گهیپخت د هیجلوپر  می... بر شهی، نم دهیاش بو م اچهینه آم در_

از  یشددده بود و نهر کوچک دهیچ یچوب ییباز باغ ، پخت ها یفضددا یپو جلوپر

به هم  یچوب یپخت ها با پل نیقعددمت ها ب ی. بعضدد گذشددتیپخت ها م نیب

 . شدیمتصل م

عت یکی یرو ش عام نگاه ری. هوا دلپذ میاز پخت ها ن  یبه مِنو یو خنک بود.ح

 : پخت کرد و گفت یرو

 ؟ خورهیم یچ یخب ،حاال ک_

 نییمِنو رو از حعام گرفت و سرشو کنار سرحعام ، سمت مِنو پا یفور رضایعل

 .آورد

 .زیمخصوص شاند یمن که چلو ک ام بره -
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 :اومد رضایصورت عل یمتعجب حعام رو نگاه

 ؟ یشیم ریس_

ضایعل نیب یو بهانه ها ریگ نی. از ا زدیم هیکنا عام خنده ام گرفت که  یر و ح

 : گفت رضایعل

 .راحت التیآره خ-

 : و با افتخار گفت دیخند یهعت

 . ماشام ، خوراکش خوبه رضایآره عل_

 : گفت  یبا لحن بامزه ا حعام

 . بشه دایپ زتی، سا یکن الاقل کت داماد یکار هی_

 : مصمم گفت رضایعل

 .شهی... م شهیم_

 . گرفت سمت من رضایمِنو رو از دست عل حعام

 ؟ یخوریم یالهه جان اول پو بگو چ-

، معده ام خوش خوراک شده  گهیباشه د یک اب دیباشه فقط با یمن که هر چ-

  .بد عمل
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چرخوند  یمن و هعت نیب یگفت و نگاهشو لحظه  " ینوش جان "  ریز حعام

 : و گفت

 ؟ یپو چ_

 : انداخت و گفت نییسرشو پا یهعت

 . پرس جوجه ک ام هینداره ....  یمن برام فرق_

 : پخت و گفت یمِنو رو گذاشت رو حعام

 . کیشلیو ش یاریپرس بخت هیپس منم _

ها  ی؟ پعارف کن ، مهمون خودپ یشیم ریس "بود که گفت  رضاینوبت عل حاال

  .بحث ها نینداشت ا ی.پموم "

انگار هنوز هم  رضایاما عل میآماده شدن . همه منتظر بود یها رفت برا سفارش

با حرکات چشم  یو هر از گاه کردیبه من بگه . مدام نگاهم م یزیچ خواستیم

 ی. کالفه عصدد  دمیفهم ینم یچیکه ه زدیم یو ابرو و اشدداره و لب زدن حرف

 : گفتم

 . یگیم یاَه ... مثل آدم بگو چ_

 : گفت یفور رضایعل

 . بگم خوامینم یزیکه چمن !! من _
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پا  رفتیم کهیدر حال رضایاومد که عل رضایصورت عل یرو یحعام و هعت نگاه

 : کرد گفت یدستاشو بشوره و داشت کفش پا م

 .بگم .... فقط ... پولدپه ...پولد خوامینم یزیچ _
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ضایعل عام هم ب ی. ول دیگفت و دو ر شد ، لنگه کفش  ینمود و فور کاریح خم 

 : رو برداشت و پرپام کرد سمتش یهعت

 . دهن لت کشمتیم_

 :حعام موند یرو نگاهم
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 !حعام ! پولد منه ؟_

 :دیخند یهعت

 . گهیآره د_

 : با اخم گفت حعام

 یحرفو پو هی تونهینم قهی! ... دو دقیشدددوهر کردنت هعدددت نیاَه ... پو هم با ا_

 . دلش نگه داره

شدم و حعام ناچار نگاهم کرد . ذوقش کور شده بود  رهیزده به حعام خ ل خند

 : که گفت

 .پموم برنامه ها مو خرام کرد-

 . نمکه ی...گوله  گهید رضاستیاشکال نداره ...عل-

 : با همون اخم گفت حعام

 . بابا ... از نمک گذشته ... شورشو در آورده ارشورهیخ_

 : باخنده گفت یهعت

 . کاراشم حعام نیعاشت هم_

 : پرکرد یاخمشو جد حعام

 ! یعاشت شوهرپ یگیداداشت م یجلو ینکن ایوقت ح هی_
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 : دیل شو گز یهعت

 . خب دیب خش_

 : گفت ییبرگشت و با کمال پررو رضایعل

 یریگ یچشم و ابرو اومده بودم ، گرفته بود ، چرا نم ینجوریا یبه هعت یعنی_

 پو؟

 : جوابشو دادم باحرص

 ! پولدمه یعنی یکنیباال و ل تو کج م یندازیبفهمم ابرو م دیاز کجا با_

 کرد گفت یوسط پخت دستاشو خشک م یبا دستمال کاغذ کهیدرحال رضایعل

: 

 !؟ یحفظ کن یروز پولدپم نتونعت هی گهیآخه عاقل ... د_

 . شدم یروان یو فشار ها یضیمر ریرفته ... گ ادمیخب -

 .صح تمان شد انیو پا دیرس مانیحرف ها نیب غذا

اونقدر  رضددایحعددام با اون اخمش کامال معلوم بود که از دسددت دهان لت عل اما

 . دونعتم ی؟  نم یکردنه . اما ک یکه منتظر پالف هیعص 

هردو  یول یاریبخت ایسددفارش داده بود  کیشددلیمن شدد یبرا دمیاونکه نفهم با

ک ابم رو با چنگال  یپوست گوجه  کهیمن و بعد درحال یرو گذاشت جلو سید

 : گفت کندیم
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 .بخور یدوست دار یهرچ_

 . پوست گوجه رو بکنم تونمیخودم م-

 . خرام شد زمیحالمو گرفت ، سوپرا رضایعل نیا -

 . شدم زی...اپفاقا سوپرانگو -

نگاهش  یشدددوق دوباره پو یلحظه سدددرش باال اومد و نگاهم کرد.جوانه ها هی

 : نشعت

 الهه؟ گهیراست م_

 .یشد تیاذ یلیچند وقته خ نیآره ... دستت درد نکنه ا-

 . کنم یکرد که ، من ! ، الهه ! ، دارم ازش پشکر م یباور نم انگار

ل انم  یسددر چنگالش گذاشددت و گرفت جلوپکه ک ام  هیکش اومد .  ل خندش

 : .خواستم اعتراض کنم که گفت

 . یفقط به پاس قدران-
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 . میداد ییبود . بعد از ناهار سفارش چا یخوشمزه ا ناهار

 : گفت یهعت که

 .آدیآش رشته م یبو یوا_

 : پخت گذاشت و حالت برخاستن گرفت یدستشو رو هی، کف  رضایعل

 ؟ رمیکاسه برات بگ هیبرم _

 :رو گرفت و گفت رضایمچ دست عل حعام

 ! آخه یگردیهمه اش رستورانه ، کجا دن ال آش م نجایا ؟یبر یخوایکجا م_

 : کرد که حرف نداشت یباز یشینشون داد و نما یخودش عص  رضایعل

 رمیآش دستم بگ ییگدا یپشت رستوران ، کاسه  نیولم کن ... شده برم هم_

 .هوس آش نکنه یکه هعت رمیگ ی، م

 : بازگفت یخنده ام گرفته بود که هعت رضایعل یاَداباز از
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 برو بپرس آش دارن ؟ یجد-

ضایعل ست عل ر عام مچ د ست بره که باز ح ضایخوا سمت  یرو گرفت و اخم ر

 :روانه کرد یهعت

داغه  ازیپ ی، آشش کجا بود؟ بو یبا کالس نیرستوران به اعقلت سر جاشه ؟ _

 .فقط

 :اومد لمیباز ف رضایعل

 . دیکاسه آش به من بد هی، زنم بارداره  گمیم رمیولم کن حعام ، م_

 : رضایمحکم زد پس گردن عل حعام

 ! من یرو یخجالت بکش جلو_

ضایعل عت ینگاه متعج ش روبه جا ر صورت ه عام ، دوخت به  و  یصورت ح

 : گفت

 ؟ یگینم یزی! چ یهعت_

 : سرخ شد و گفت یهعت

 . جان رضایبود عل یبد یشوخ_

کوچک پولد هم وسدددط  پخت قرار  کیک هی،  یچا ینیموقع همراه سددد همون

الهه  "بود . شددمعش قلب بود و روش نوشددته بودند  کیک یگرفت . نگاهم رو

 . " جان پولدت  م ارک
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 بیجع ه از درون ج هیبلند شد سمت حعام .ل خند زد و  کیک یاز رو چشمام

 : دیکش رونیشلوارش ب

 .بانو میپقد_

 : شدم شوکه

 ! منه ی... برا یواا_

 : گفت رضایجع ه رو نگرفته ، عل هنوز

 . دست ند طالست_

 ... از حعام همان گهید یپس گردن هیحرف همان و  نیا گفتن

پس انداز داشت که  یحعام بعوزه . آخه هرچ یدلم برا ایدونعتم بخندم  ینم

دست ندطال بود که سرپاسرش با  هیبود.در جع ه رو باز کردم ،  دهیمن خر یبرا

  .شده بود  ایکه به هم متصل شده ، ز ییقلب ها

 : شد و ال ته شرمنده اهشیس یچشما ی رهیو خالص ، خ ایر یب نگاهم

 ؟ یگرفت نویحعام ...چرا ا_

 :دیپر کش ل خندش

 ؟ ومدهیخوشت ن_

 . گرونه نینه ... آخه ا-
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 : سرشار از عشت گفت یبا لحن چنان

 . زمیسرت عز یفدا_

 . آم شدم رضایوعل یحس کردم مقابل نگاه هعت که

 : و گفت کیک یزد وسط خامه  یانگشت رضایعل

 . گهیرو بِ ُر د کیبابادلم رفت ، ب ند اون دست ندو به دستت ، ک_

 : دوزانو زد و سمت من خم شد . دست ند رو به مچ دستم بعت و گفت حعام

 . م ارکت باشه_
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حال  هیکه به دست ند وصل بود، مهر و عشت حعام نشعته بود .  یهر قل  یپو

. شوق  عتادنهیحعام درحال ا نکاریلحظه حس کردم قل م از ا هیشدم .  ی یغر

 . ییو ماورا بیبود عج یحع هین ود. ذوق ن ود .... 

 : حعام بلند شد یکه صدا کیزد وسط ک گهیانگشت د هی رضایعل

 . گهید کوینکن ک یاَه ... دهن_

بدسددتم داد و  ییاش بود که حعددام چاقو یی ایدسددت ند و ز یهنوز رو نگاهم

 : گفت

 . کی، بعد ک تیاول شمع ، بعد ن زمیبفرما عز_

 : بود رضایکه اعتراض کرد ، عل یکع پنها

 . گهیبخورم د کیک مییایدفعه بگو فردا ص ح ب هیبابا ...  یا_

و  کیزد وسددط ک گهیانگشددت د هیاز حعددام بشددنوه ،  یق ل از اونکه جواب بعد

 : ما بلند شد یاعتراض هر سه  یصدا ن اریگذاشت دهانش که ا

 ! رضایعل_

 تیمثلث با هدا هیکف زدند . به اصددرار حعددام  هیرو که فوت کردم و بق شددمع

شتم رو ست خودش برش زدم و گذا ست شیاز پ یکی ید ضایها که عل ید باز  ر

 : زدم ادیمن فر ن اری. ا کیزد وسط ک گهیانگشت د هی

 ! ی! پو که اینقدر شکمو ن ود رضایعل_



 
466 

 

 . طاقت ندارم خب-

 یچ یو حعام برا هیبزرگ ، مال ک  ایپقر یمثلث یدونعتم اون پکه  ینم هنوز

 : دستش بلند کرد و گفت یرو رو کیک ینیگفت که بذارم کنار ، که حعام س

 . همه یبا اجازه _

بده که ناگهان در مقابل  یرو به ک کیک خوادیکه م میکرد ینگاهش م متعجب

 : گفت یو با خونعرد رضایرو زد وسط صورت عل کیچشمان ما ، ک

 .خودپه ... بخور ینوش جونت ... دهن_

از خنده.  میغش کرد یگذاشددت ، منو هعددت نیرو زم کیک یخال ینیسدد یوقت

. با دو انگشت اشاره اش دور پا  کیک یپر شده از خامه و پکه ها رضایصورت عل

 : کرد و گفت یو خامه خال کیدور چشمش رو ، از ک

 حعام با من خصومت داره  ؟ ای.... آ نهی! ... سئوال من ا دینیب _

و اون لحن خونعردش باز ما رو به خنده  افهی، با اون ق رضایعل یسئوال جد نیا

که انگار از شدددت خنده جمع شددده بود،  ییها هیده ام و بخانداخت. از درد مع

 : ناله کردم و گفتم

 . منو نخندون ، معده ام درد گرفت رضایعل_

 : گفت یفور یهعت

 . برو صورپت رو بشور ... برو_
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 :کرد لیرو پکم یهعت یحعام جمله  و

شور یریم یکه دار ینجوریهم_ سهم پو  کی، ک یصورپتو ب هم بخور ...چون 

 . همونه

 یپالف " یبا گفتن جمله  رضدددایکه عل رخندهیز میحرف حعدددام باز زد نیا از

 . رفت پا صورپشو بشوره " شهیم
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فلفل قرمز بود  یعمد هر چ یاز رو یروز هیکه  یالهه بودم ؟ همون الهه ا من

سر به پن حعام  خواستمیکه م یساالد حعام ؟! همون الهه ا یکردم پو یخال

 ن اشه ؟
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شده بود . با  حاال شان  ریزنج هیطال و  سیسرو هیچم  به گردنم که در واقع ن

دسددت ند برای پولد ،  هیو   یاون انگشددتر رسددم نامزد یبود و به جا مونینامزد

 !عوض شدم ؟

صال ماه  ی.حعام خوم بود ول شدمی...عوض نم نه عشقم ن ود .حعام آقا بود . ا

صال مذه  ضاوپش کردم .ا صال من زود ق  یها بد ن ودند . ق ول . ول یبود . آره ا

که قل ش رو فروخته بود به عشددت  یدختر هی یبود.برا فیمن ح یحعددام برا

 مگه شددهیرفت . م و زهیچقدر برام عز دیکه نفهم یاش . به آرشدد یدوران بچگ

دوباره عاشددت شددد ؟ اصددال مگه قلب ، عقل و منطت داره که بفهمه، عشددت اول 

  ! گردهیرفته و برنم

ش آه ضا ،  ارتیافکار بودم . قرار بود بعد از ز نیا ری. درگ دمیک سر به  هیامام ر

 میراه بود یپهران . پو میشمال برگرد یو از جاده  میشمال بزن یخاپون هم پو

شتم حالج شهیاز هم شتریو من ب  لیدل یکردم . همه  یم یساکت بودم . دا

 لیداشتم ، دل کیبه  کی.حاال  گهیحعام هم طرف د یها یطرف ، خوب هیهام 

 هامو

 یها یخوب شدددیکه غالب م یزیکردم . وچ یم عددهیحعددام مقا یها یخوب با

 .حعام بود

 ؟ یالهه خوب-
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عام س ح ضای. عل دیپر عت کردیم یرانندگ ر عته بود و  یصندل یو ه ش جلو ن

سمتش . نگاهم رو دق یپو شیهایهندزفر شت  سرم برگ شش بود .   یپو تیگو

 یها چهره اش با اون ل خند ، به دلم م یصدددورپش چرخوندم . چرا؟ چرا پازگ

 دوست داشتم ؟ اهشوینشعت ؟ چرا نگاه س

سمت بازوش  دیشونه ام و منو کش ی، دستشو انداخت رو دیسکوپم رو د یوقت

 . شد سمت گوشم . سرش خم

 ؟ ومدهیراستشو بگو از دست ند خوشت ن-

 . چرا ...خوشم اومده-

 پو فکر ؟ یریم یو ه یکنینگاه دست ند م یپس چرا ه-

 . عتین یزخاصیچ-

 !واقعا ؟-

 . آره واقعا-

 . دیبوس مویشونیبه شونه ام داد و کنج پ یفشار

 . آقا یهو-

 : که با اخم گفت کردیما رو نگاه م نیوسط ماش نهیبود.از آ رضایعل

 . نمیب  ریاز خواهر من ...فاصله بگ ریفاصله بگ_

 : گفت رضایعل یدرجوام شوخ یبا اخم حعام
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 . کنم ی، منم حرفتو گوش م یفاصله گرفت یهروقت پو از هعت_

 ؟ هینطوریاِ ... ا-

عت شش بود و فارق از کل کل ها یهاش هنوز پو یهندزفر یه عام و  یگو ح

افتاد  یسمت خودش . هعت دیرو گرفت و کش یهعت یبازو رضایکه عل رضایعل

 :زد ادیپام خورد که حعام فر یکم نمیو شوکه شد.  فرمون ماش رضایسمت عل

 !! یوسط رانندگ وونهید_
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 : گفت ییبا پررو رضایعل
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  . ب وسمش خوامیزنمه ... م_

.حعددام که انگار  دیرو بوسدد یمنو حعددام ، هعددت یجلو ییدرکمال پررو بعد

 : و گفت رضایعل یشونه  یشده بود ، محکم زد رو یحرص یحعاب

 . نجایجمع کن خودپو ... خانواده نشعته ا_

 : باز گفت رضایعل

 . می! ما عقد دائم ییپررو نهمهی... عقد موقت و ا دیجمع کن دیشما با_

 : خودش که باخنده گفتم یسمت صندل دیازخجالت خودشو کش یهعت

 .ها رمیجشن پتو واست بگ هینکن  یکار رضایعل_

 :دیخند

 . کنمیم ی.... پالف دیرینه بگ_

 : گفت یو عص  یجد حعام

 . دارم واست_

شاره کردم کار باچشم ضایبه کار عل یبه حعام ا شته باش. نزد ر خونه  یکایندا

 یکلمه شمال هیخوشحال شد و  شهی.خاپون مثل هم میدی. رس میخاپون بود ی

و از بعد اذان ص ح که  میراه بود یازمون استق ال کرد. خعته  یکلمه فارس هی

پهن  یی، حعددام پتو شدددناهار که جمع  ی. سددفره  دهی، نخواب میراه افتاده بود

 : کرد و گفت
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 . میساعت بخواب هی_

 : گفت یفور رضایعل

 . گهیاپاق د هی میما بر ایب یهعت_

 رضایحرف عل یکرد. انگار زخم خورده  ی، حعام رو حرص رضایحرف عل نیهم

سددمت  کهیاز کنج اپاق برداشددت و در حال یا گهید یو پتو  دیبود که از حا پر

 :گفت ومدیم رضایعل

 . و برو ریبگ نویا ایب-

ضایعل ست پتو رو بگ ر عام پتو رو رو رهیخوا ضایسر عل ی. ح  یپهن کرد و آ ر

 یاما طول نشاندیپتو م یکه رو ییمات حعام شدم و مشت ها هیبزن . چند ثان

ش شت  دمیکه منم جلو رفتم و نفهم دینک شدم و چند پا م عام همراه  چرا با ح

 :زدیم غیبود که ج یحواله اش کردم . فقط هعت

 . حعام حعام پورو خدا ..._

 :دیکشیم ادیفر خوردیپتو ، مشت و لگد م ریهمون طور که ز رضایعل

 . دستم شکعت یآ ی... آ نیحعام ... حاال ب  کنمیم یبد پالف_

 . بعه حعام ... بعشه-

عام ضایبه فرمان من کوپاه اومد. عل ح درهم و برهم  یپتو رو پس زد و باموها ر

 : کتک خورده ، نگاهمون کرد .اما از رو نرفت و گفت یا افهیشده و ق
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عت_ سه  هیپا من  نییپا یاپاق ط قه  میبر ای.... ب زمیعز ایجونم ب یه شه وا نق

 . خان داداشت بکشم نیا

 : بگه که دستشو گرفتم و گفتم یزیخواست باز چ حعام

 ... بذار برن_

 : پتو افتاد و باحرص گفت یرفتند .حعام رو یو هعت رضایعل

  !رضایعل نیرو داره ا یلیخ-

 . هاش یاز شوخ آدی...خوشم م گهیشوخه د-

 دیدسددتمو کشدد کدفعهیپتو نشددعددته بودم و  یسددمت من که هنوز رو دیچرخ

شش . ب یسمت خودش .افتادم پو ع  یآغو صله ، چ س دهیفا اش  نهیبه پخت 

 : گوشم گفت ریکه ز

  وسمیدلمو م زی، حاال من راحت عز نییپا یکه رفتند ط قه  عتیال ته بدم ن-

. 

 .زد میبه ل ها یزد و ق ل از انکه قوه پفکرم کار کند ، پاپک یچشمک و
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نداشددتم .انگار  یازشددون خ ر گهیوقت بود که د یلیبودند ممنوعه ها؟! خ کجا

شده بود. بعد از عمل جراح یهمه  س ز  شده  ینطوریمن ، ا یچراغ قرمز ها 

؟ حاال اگه قراره ، هشدددت ماه  یگفتم حاال که چ یبه خودم م ییجورا هیبود. 

نگاهش ،  آرامش؟ از  یکنیآرامشو از خودت سلب  م ی، واسه چ یباحعام باش

ستفاده کن . پو به اندازه  شش ا سه هاش ، آغو شت آ یکاف یبو رش رو زجر ع

 .یدیکش

و  شدددیم دهیبه جانم دم کدفعهیکه  یداشددت به لطافت بهار یاش طعم بوسدده

سلول ها شکوفه م یمرده  یپک پک  ساند. ال ته رو نم یوجودم رو به   کردمیر

  .زدمیرا م شمیکه به آرامش وجودش محتاجم و ن

 "  ...دل ن ند حعام ، من هنوزم عاشت آرشم.  اگه برگرده "

 دینگاهش ، کلمات رو از خاطرم برد. دراز کش اهیفقط نگاهم کرد و غم س حعام

آغوشددش بودم .حد و مرزش رو همون طور  یاما من هنوز پو دیپتو و خواب یرو
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سه ا تِیکرد . نها یم تیهم رعا بود که به ل م  یخالف و ممنوعه اش همون بو

احت بذاره و وق لمنو صدداحب بشدده و بعد درکما ی. نه مثل آرش که آبروزدیم

 ! بره

ساعت بعدازظهر سه چهار   داریپا غروم آفتام مونده . همه ب یشده بود و هنوز 

ستی.خاپون م میشده بود ضایکه عل ارهیب ییچا خوا سرش پو ر ش یکه   شیگو

 : بود گفت

 آبشار داره ؟ هیاطراف  نیا دیدونیم یراست-

 یباز سددرش رو پو رضددایآبشددار و گفت . عل یسددرپکون داد و اسددم محل خاپون

 : حرف خاپون گفت دییفرو برد و در پا شیگوش

 ... ماست کیآره نزد-

 : شوق گفتم با

 ؟ مینیب  میبر_

 : پکون دادند .خاپون گفت یسر همه

 . ... باشه فردا دیش یخعته م_

 :گل کرد طنتمیمن باز ش اما

 . مینه االن بر_
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عت حعام ضایپابع عل یپابع من بود و ه ضای. عل میشد ی. راه ر ش ر و  شیبا گو

 یراه سددخت . هعددت یبود و کم یی، جلو راه افتاد . سددرباال زیو یاون برنامه 

 یباهم . منو حعام هم همراه هم . حعام دستمو گرفته بود و گه گاه رضایوعل

 : گفتیم یبه شوخ دیکشیپپه م یکه مرا سمت باال

 ؟ یآیم ایکولت کنم _

 : گفت رضایعل میاول رو که باال رفت ی پپه

 . نمونده یزیچ_

 چقدر؟ قایدق-

 . گهید قهیدق عتیب گهیم زیو-

 : نفس زنان گفتم نفس

 !! مونده قهیدق عتی! ب رضایعل_

 ! باال میپپه رو اومد هی نیاست هم قهیدق عتی! االن بکمونهینزد یکه گفت پو

 :اخم کرد رضایعل

 . میریم ی... غر نزن ... اصال منو هعت این یتونینم_

 : شد تیصورپم دق یبه دستم داد و پو یباز راه افتاد  .حعام فشار بعد

 . میاگه حالت بده ما برگرد_
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 .آبشارو نمیب  امیب خوامینه ...خوبم ... م-

 یعقب پر از اون ها. پپه  یو کم یو هعددت رضددایاز عل واشددتری. میراه افتاد باز

 :گفتم میدومم که فتح کرد

 . دومم که پموم شد ی، پپه  قهیدق عتیب یآبشار؟! گفت نیپس کو ا رضایعل_

 .راهه گهیربع د هی گهیم زیو یبرنامه  نیب -

 !!!!؟ یچ-
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 : زد ادیمن فر یبه جا ن اریا حعام
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ضایعل_ ربع  هی،  میاول رو اومد یساعته پپه  می، ن قهیدق عتیب ی... پو گفت ر

 مونده ؟ گهیربع د هی یگیدوم حاال م یهم پپه 

 . گهیم زیخب و-

 : نفس نفس زنان گفت حعام

 . رو ب رن زتیمرده شور اون و یا_

 : به کمر زد و گفت ی، دست میکه انگار نه انگار اونهمه راه اومده بود یهعت

 .دیخب حعام ، شما برگرد_

 !؟ میآبشار برگرد دنی، حاال بدون د میساعت اومد هی؟!  میبرگرد-

 : رو گرفت و گفت یپوجه به من وحعام ، دست هعت یب رضایعل

 .گردنیبرم ای انیم ایولشون کن  ناروی، ا زمیعز ایب_

 :شد .حعام نگاهم کرد یباز راه و

 الهه؟ میچکار کن_

 . گهید میبر-

 !ساعت ها میربعش بشه ن هی دیکاراش حعام و کتام نداره ، شا نیآخه ا-

 . میریاش هم م هی... بق میاومد نجایباشه ... پا ا-

 . ینش تیپو اذ-



 
479 

 

 : نگران منه .ل خند زدم وگفتم گفتیواقعا م نگاهش

 . شمینه ... خعته نم یاگه پو کمکم کن-

 : اش نهیس یدستشو محکم زد رو کف

 . کنمی... کمکت م زمیچشم عز_

که معلوم ن ود کجا و  یزیو یِنا وارد با اون برنامه  دِریباز پشدددت سدددر اون ل و

 . میکدوم آبشارو گفته راه افتاد

ضایربع عل هی س قهیدق عتیشد ، ب ر سنگ ها کیراه بار هیبه  میدیکه ر  ییبا 

راه منتظر سقوط  یکه در انتها یو گِل آلود بود و دره ا سیکه از رطوبت هوا خ

 .دمیاز ما بود . پرس یکی

 ؟ میرب دیبا نجای!! خدا نکشتت ... از ا رضایعل-

 !؟ یپرواز کن یخوای... پس م گهیآره د-

 : زد ادیفر حعام

 ! نییپا یپرت ش یخوای؟ م یبر یخوایم ی...خودت االن چطور وانهیآخه د_

 ... میبر یپک نفر دیبا نجایا-

 : زدم ادیدن الش . فر یخود کله شقش راه افتاد و هعت بعد

 .نرو یهعت-
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 .آخه رهیچکارکنم ...شوهرم داره م_

 : عص ی گفت حعام

 . خودشو بکشه خوادیاست م وونهیشوهرت د_

 : گوش نداد و رفت که گفتم یهعت

 . میماهم بر ایحعام ب_

 . ؟! خطرناکه یچ-

 . چهار دست و پا برم تونمیکه م یهعت یبه اندازه  گهید-

عام عت ینگاه ح ست یبه ه ست یکه را ست و پا م یرا شت چهار د ،  رفتیدا

 : شیشونیوسط پ دیانداخت و کف دستشو کوب

 !احمقند نقدریزن و شوهر چرا ا نیخدا ! ا یا_

 . میماهم احمت بش ای... ب گهید میبر-

 : زد و گفت پوزخند

  .هیمعر رضایانگار حماقت عل_

  : و گفت دیحرفش پکون دادم . خند دییبه پا  یسر

 . وجودت گُل کرده بانو ؟! ...باشه طنتیش _
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به فکر  شدددتریب نکهیا یبه جا چارهیدسدددت و پا جلو راه افتادم .حعدددام ب چهار

 .خودش باشه ، به فکر من بود

 زیدسدددتاپو محکم کن ....الهه ل یبرو ...الهه از گوشددده برو ...الهه جا واشیالهه -

 . ینخور

 : گرفته بود که گفتمام  خنده

 . حعام پو فکر خودت باش_
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 یراه ، پک نفر، پک نفر ، سدددمت باال کهیکه از اون بار قهیبعد از ده دق باالخره

 ی. از باال میدیدرختان رسددد نیصددداف ب یمحوطه  هیبه  میآخر رفت یپپه 

 ینهربود ، م نییکه پا یدرون برکه ا ینهر کوچک آب هی یسددده متر یارپفاع

 . ختیر

 !بود؟ نی... ا ی!! آبشار که گفت نهیا-

 : و گفت یرو داد به هعت شیگوش رضایعل

 . ریعکس از من بگ هی ی...هعت گهیآره د_

بود سددمت حوضددچه  زیکه سددرا یجلو اومد و به همون نهر آم کوچک حعددام

 :عتادیا رضایانداخت و بعد مقابل عل ینگاه

 بهت نشون داد !؟ نویا زیو_

 . آره-

رو هل داد سمت حوضچه  رضایبا دو دست عل کدفعهیسر شو پکون داد و  حعام

 . آم حوضچه ریپا گردن رفت ز رضایو عل میدیکش غیج یآم . من و هعت ی

 : و گفت دیسرد بود که لرز یادیآم حوضچه ز ییهم شوکه شد .گو خودش

 . زدم خی...  یوااا_

 : و گفت دیکه حعام اونو عقب کش رضایدست دراز کرد سمت عل یهعت
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شونت داد، نر زیو ییبمونه هرجا ادتی.... پا  رونیب ایخودپم ب_ شه ؟ بعد  ین ، با

 : و گفت دیدستمو کش

 .الهه میبر ایب_

 . دیلرز یآم م یبود که هنوز وسط حوضچه  رضایبه عل نگاهم

 : ام گرفت که گفتم خنده

 . دهیم فیک یآم پن_

راه  کهیپ هی.حاال راه برگشددت راحت پر بود.جز همون  میوحعددام برگشددت من

بود  یریراه سراز ی. باق میرفت یم نییسنگ ها پا ینشعته از رو دیکه با کیبار

 میدیپپه که رسدد نی. به اول دندیکشدد یپپه م نییو خود پپه ها پو رو سددمت پا

 : .حعام دستمو گرفت و گفت

 . ایب نیی... مثل من پا یخوریندو ... سُر م-

، مراق مه . نگرانمه . اصدددال  گفتیداشدددت که بهم م یبودنش ، آرامشددد همراه

  .همراه منه شهیهم

 . پند نشه یادیهم مراق م بود. مراقب نفس هام که ز یلیبود. خ و

  "؟ میاستراحت کن نجایا یخوایم "

  نخورم نیراه رفتنم که زم مراقب

 " نیزم ینخور ریالهه دستمو محکم بگ "
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 . معده ام یحت مراقب

 " ؟ کنهیالهه معده ات که درد نم "

. کردیوجودم زنده م یحال خوم رو پو هی شینگران نیدوست داشتم .ا شوینگران

سه ثان هینفر بود .  هی شتم که وا و من پک  شدیام ، نگران م هیبه ثان هینفر رو دا

   .بودم شیقل ش بودم .... من عشقش بودم. بانو یاسم رو
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س ضایخاپون . هنوز عل یبه خونه  دمیر عت ر شده  ومدهین یو ه عته  بودند.خ

خاپون که خاپون بازم  وانیا یپو می. واقعا کوه کنده بودم .نشعت یبودم ، حعاب

 : بهارنارنج آورد و گفت یبرامون چا
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 . دیشیگفتم خعته م_

پا خم کرد و سداعد دسدتش رو روش گذاشدت و  هیو  واریداد به د هیپک حعدام

 : گفت

 . آرهیم یخودش خعتگ رضایعل نیخعته !! باباعقل ا_

 : دستاشو باال برد وگفت خاپون

 .هیخدا حفظش کنه چه پعر بامزه ا_

 ! است ونهیبامزه ! د_

 : کردن حعام گفتم تیاذ یو برا دمیخند

 !  تیغ_

 : پازه متوجه شد که گفت انگار

 .رضایعل نیاستغفرام از دست ا_

 :نگاهش جَلد من شد بعد

 کنه ؟ ی؟ معده ات درد نم یپو که خوب_

سه  هی شد و بو نگاه به خاپون کرد و بعد نگاهش رو به من دوخت. ل اش غنچه 

 . فرستاد اطیمرطوم ح یدر هوا یا

 . آشنا آمد ییکه صدا مهین یکج شد به ل خند ل انم
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 ! با دامادت چه کردند نیب  ایخاپون جونم ... ب یآ-

ضایعل شم هم سیهنوز خ رهنشیبود . پ ر صورپ سر و   ی. با اون هوا نطوریبود .

 .شدیمرطوم معلوم بود که خشک نم

 : دیاز جا پر کدفعهی خاپون

 .... خاک برسرم یا_

 : لب گفت ریز حعام

 . دوراز جونت_

 شده ؟ یچ-

 : و با دستش حعام رو نشونه رفت وانیمقابل ا عتادیا رضایعل

 . آبشار یاون ....اون شاه پعرت ... اون گل پعرت ... منو انداخت پو_

 : گفت شیقشنگ شمال یسمت حعام و با اون لحجه  دیخاپون چرخ سر

 !؟ یبال به سرش آورد نیاِ ...حعام جان ... قربان پو برم ... پو ا_

 : پکون داد و گفت ینه اش سرباهمون ژست مقتدرا حعام

 ... من زیبله خاپون جون ...حقشه عز-

 :دراز کرد رضایدستشو سمت عل خاپون

 ... بهار نارنج دم کردم یباال ... چا ایب_
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 : گفت یهعت

 . بعد رهیدوش بگ هینه خاپون جان ... بره _

 : گفت یبلند و جد حعام

 . دوش گرفته ... آم آبشار پاک پاکه_

دهانم  ی، دسددتم رو جلو رضددایعل یکه با چشددم غره  دمیحرف حعددام خند از

 : با حرص گفت رضایگرفتم . عل

 . کنهینم نکارویالهه ... آدم با برادرش ا یباشه آج_

 :باز لج کرد حعام

 . ال ته یرضائ_

 : محکم شد رضایعل یابروها گره

 . نداره یو رضائ ی... خون گهیبرادر برادر د-

 : گفتم شهیداره جنگ م دمید

 . گهید ایب ریدوش بگ هیحاال برو _

 :و رو کرد رینگاه خاص حعام رو ز هیرفت .خاپون نشعت و با  رضایعل

 ! با پعر مردم یپو ... چکار کرد ین ود طونیش_

 ... ادم بشه دیپعر مردم ... دامادمونه ... با-
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 .باز خنده ام گرفت ازحرفش
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 ...خوش گذشت اما یلی. خ دیهفته رس هیما به  یچند روزه  سفر

 .پله ها آورد یخونه ، حعام چمدونم رو پا باال میدیرس یوقت

ل خند  هیدر ظاهر شدددد .  یکه چمدون رو گذاشدددت کنار در ، پدر جلو نیهم

 : ل ش اومد یرو شدارین

 . دیخعته ن اش_

س یجمله اش خودش کل نیا سالم و احوالپر عام  کرد که پدر  یحرف بود . ح

 : گفت
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 !بود نیسفر دو روزه پون ا_

 : حعام بود.حعام سکوت کرد که من گفتم یچشما یپدر پو نگاه

 ...سر هم به خاپون هی میآخه رفت_

 : پدر باال رفت یصدا

 ارتیز یریم ی!...گفت یسدددر به خاپون بزن هی یمن بهت اجازه ندادم که بر_

 ! یسر از شمال در آورو یگفتم برو ... رفت

 !بابا-

 :زد ادیپر فر یعص 

 . برو پو خونه_

 : گفتم باز

 ...رضایعل نیاومد ، ماش رضایخب آخه عل_

 :شد یسرم خال ادیباز با فر صداش

 . برو پوخونه ایب گمیبهت م_

 ینگاه به حعدددام انداختم .حالت چهره اش در مقابل پدر شدددرمنده ن ود ول هی

 . دمیصورپش د یرو به وضون پو یناراحت
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شاره کرد که برم و من وارد خونه شدم . مادر هم بود . اماحت با از شدت  یسر ا

 : بزنه . جلو رفتم و آروم زمزمه کردم یپدر جرات نداشت حرف تیعص ان

  شده ؟ یحاال مگه چ_

 :م ل . نشعتم که آروم جوام داد یمچ دستمو گرفت و منو کشوند رو مادر

 . نجایعموت اومده بود ا_

 . خب-

 : گرفتم که مادرگفت دلشوره

 . برگرده خوادیگفت آرش پلفن زده که م_

 : خ ر خشکم زد نیا دنیبا برق شن کدفعهی

 !؟ یچ_

 : با حرص گفت مادر

 . یدون ی... مثال پو نم سیه_

ضرم بعته شدن در خونه نشون  یگفت که حعام رفت ول یدونم پدر چ ینم

 . بحث رو داشت هیاز شروع 

عت رو یبا همون چهره  پدر ش صورت اخم آلود جلو اومد و ن م ل .  یدرهم و 

به پلو گاهم  گاهش به من بود و من ن  ین ود ول یخوب ی نهی. گرچه گز ونیزین

 .پدر بود یعص  یچهره  دنیبهتر از د
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 : رو محکم فوت کرد و گفت نفعش

 خوش گذشت ؟_

 :دیبود . باز پرس هین ود .کنا یپرسش معمول هیندادم چون سئوال پدر ،  یجواب

 !؟ یآریو سر از شمال در م ارتیز یریم یگیخب م_

 :سمت پدر و گفتم دیسرم چرخ ندفعهیا

 . پا بگم دینزن هیکنا قهیشه دو دق یم_

 :رفع اپهامم شد یحرف ها دنیمنتظر شن نهیبه س دست

 ... به ما اضافه شدند یو هعت رضایاومد چون عل رضایعل_

 : ناپموم گذاشت و گفت حرفمو

 . رو من فرستادم رضایعل_

 !؟ یچ-

 !؟ یپو با حعام پنها بر دهیم یچه معن-

 : حرف منو پدرنشعت نیهم جا خورد .اونقدر که صداش ب مادر

 ! دیحم-

شب پ یدی... د ژهیمن خوم گوش کن- شم چ شیکه چند  گفته ... آرش  یدادا

 .سهم الهه رو بده خوادی... کار و بارشم گرفته ... م آدیدو ماهه دیگه م یکیپا 
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 : گفتم باحرص

 . مرده شور خودشو ، سهمشو ب رن_

 :زد ادیفر یعص  پدر

 شد؟! حعام خوم شد؟ یها .... چ_

 شددهیم ادیفقط هشددت ماه! خب پا آرش ب ی! پو که گفت شیخواسددت یکه نم پو

 . هشت ماه
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 :گرفت و گفتم حرصم

 . خوامیاما آرشم نم خوامیحاال هم حعامو نم_

 : کرد و گفت زیچشماشو ر پدر

و آقاجون منو با غصدده  یخودپو خرام کن یزندگ یکه بزن شددهی.... نم گهینه د_

آقاجون واسدده فروشدده ... پو سددهمتو  یالی... هنوز و خوامشینم یدق ، بعد بگ

 . آقا جونم از دست بره یخونه  خوامی... نم یخریآقاجونو م یالیو و یریگیم

 : زدم پوزخند

... حاال  رمیگیآرشو نم فیقرون از پول کث هیوقته ... من  یلیازدست رفته ... خ_

 .دیخودپونو بکش

منتظرجوام پدر نشدددم و رفتم سددمت اپاقم . پا در اپاق رو بعددتم ، باچند  بعد

  حالم بهتر شد و ذهنم مورد هجوم تینفس عم

 . و فکر و آشوم قرار گرفت یلشکر دلواپع هی

از معددافرت  یادگارینگاه کردم . چند پا عکس  لمویپخت و موبا یرو نشددعددتم

نگاهشون کنم  یکه هنوز وقت نکرده بودم ، درست و حعاب شمال گرفته بودم

شاره ام رو رو باز  میگوش یو صفحه  دمیکش یقفل گوش نیجورچ ی.انگشت ا

 . شد
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و  یو دسددته جمع یپر بود از عکس . عکس ازحرم امام رضددا ، پک میگالر یپو

 . خاپون و شمال یاز خونه  یعکع

خاپون پشددت به نرده  وانیا یقعددنگ شددده بود. ل ه  یلیاز عکس هام خ یکی

 یبودم و موهام رو باز کرده بودم پا رو عددتادهی، روبه حعددام ا وانیا یچوب یها

 . بشه زیشونه ام سرر

 . شدم رهیرو به روم خ واریپخت و به د یرو گذاشتم رو یگوش

و  گذشددتیمنو حعددام م یگشددت !! چهار ماه از نامزد یداشددت آرش برم حاال

 . هشت ماه از رفتن آرش

 .کرد یرو زنده نم یقل م حع یاسمش هم رو یحت گهید انگار

گرده ، ضربان قل م پند شده باشه .  یپدر گفت آرش داره بر م یوقت آدینم ادمی

شقش بودم ؟آه ادمیچرا؟  ش یرفته که چقدر عا شتن او فرق دمیک  یبرا ی. برگ

 . نمیم التماسشو ب من نداشت ، امادوست داشت

شنه بودن برا هنوز ش دنید یپ شتم  یمونیپ ست دا که به زبون اظهار کنه .دو

شده  یحاال.. حاال که با کمک حعام ، قوت قلب گرفته بودم ، پکه پکه ها خرد 

نار هم بچ ی نان محکم ک باور  ی، حت دیآرش منو د یکه وقت نمیقل م رو چ

روز التماسدددش کردم که نره که کاش  هیهعدددتم که  ینکنه من همون الهه ا

 . کردم یالتماس نم

 :و با خودم زمزمه کردم دمیکش یبلند نفس
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وجودم  یگذشدددته ها پو یاز الهه  یهیچ رد یبرگرد یوقت دمیبهت قول م-

 . ن اشه

شت رو پو خودم م اگر شم ، ع شقت با شمیعا ش ک ل م ق یها  شهی، اگه خرده 

سرهمش م ختهیهنوز ر شه ،  که  یطور هی...  شمیکنم ... قرص و محکم م یبا

و من  ی.... پو باخت کنمیمن الهه ام ... من مقابلت احعاس شکعت نم یباور نکن

عتم دوباره زندگ عازمرو بدون پو ،  میبردم ... من بردم که پون که  یو پو باخت ب

 . یاز دست داد شهیهم یمنو برا
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س ماه ضان ر ضان جوام پاپولوژ دیرم بود .  یمن ، که منف یو همزمان با ماه رم

 ی، قربون یامام حعدددن مجت  الدیگوسدددفند نذر کرده بود که شدددب م هیپدر 

شب مهمون افطار ییو زن دا ییکرد.دا شت ها  یخونه  یهم اون  ما بودند .گو

 گهی. د تمو حاال حعام مامور پخشش شد . همراهش رف میکرد یرو قعمت بند

داد. دسدتام  ینم راجیاونقدر و گهی.حعدام هم د دمیپرسد ینم یاز موپور سدوار

 :زد ادیمردونه اش بود که بلند فر یشونه ها یرو

 ؟ یپرس ینم_

 . گهینه د-

 : دیخند

 دنده پنج برم ؟ هیپس _

 : شونه اش و گفتم یرو زدم

 .رینخ_

 . گهیبرم د-

 : گل کرده بود که گفتم طنتشیش

 . نه گمیم_

 . کردنت لذت داره تیآخه اذ-

 : وجودم پر و بال گرفت و زبونم باز شد طونکیوسوسه شدم . ش کدفعهی
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 . شمیاز شرت خالص م یبه زود_

 . مونده گهید میهنوز سه ماه ن رینخ-

 : از اومدن آرش نداشت که گفتم یخ ر

 . گردهی... آرش داره برم رینخ_

 : .سرمو کنار گوشش بردم و باز گفتم دمیصداشو نشن گهید

 ؟ یدیشن_

شت که لجم ب سکوپش عتن ندا شک صد  شدم  شتریانگار ق ذره  هیشد .مج ور 

 : کنم تشیاذ شتریب

 .... بود نیخب از اولم قرارمون هم_

 ... من اد،ینگفتم دل ن ند؟ نگفتم آرش ب ن ود؟

 : گفت یو عص  بلند

 . بعه_

 . کنم ، نشد تشیاذ خواستمیکه م یبعه ! انگار اونطور هی!  نیهم

 . . من قعمت گوشت عمو رو بردم دیعمو مج یخونه  میدیرس

باز کرد پا منو د و گاه یب د،یزن عمو درو   ونیم یبه گوشدددت قربون یاونکه ن

 : و گفت دیآغوشش کش یدستم کنه ، منو پو
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 . زجانیعز یسالم الهه جان ... خوب-

 : جوابشو دادم سرد

 ... سالم ...ممنون_

 : نکنه گفتم دایمون ادامه پ یبحث احوالپرس نکهیا یبرا یفور و

 . مال شماست نیا-

 :افتاد و سر بلند کرد یلحظه به گوشت قربون هیزن عمو  نگاه

 ؟ یبهتر_

 .دییبله ... بفرما-

 :دیمن ، زن عمو رو خعته نکرد و باز پرس یکلمه ا هی یاِاِ جوام

به خدا ... بامن حرف زده ...کارش  مونهی... پشددد گردهیآرش داره برم یدونیم-

 .... که دوباره ان شاام آدیگرفته ... داره م

 : گفتم یفور

 . دی، به عمو سالم برسون شهیم رمونیبرم ، د دیبا دیب خش_

که  یقشنگ یدونه از اون اخما هیبود .  عتادهیرفتم سمت حعام که پوکوچه ا و

صورپش بود. پا پشت موپورش  ینداشت ، رو یجز قشنگ یمن مفهوم یحاال برا

 :نشعتم گفت
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 گرده ؟ یبرم یک_

 . دمیشن " میگرد یبرم "رو  "گرده  یبرم"لحظه  هی

 . مونده گهیوز دو پا دهن-

 . گمیآرش رو م-

شو م یدونم ول یآهان ...خب نم-  که برگرده کنهیزنگ زده گفته که داره کارها

. 

 : دیمقدمه پرس یب

 هنوز؟ یدوستش دار_

 .. ی... ول یلحظه دلم زار زد بگو ... بگو که ندار هی
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شتم ول یعنی ستش دا شتم .دو ام  یپا ق ل از عمل جراح شیپا چند ماه پ یدا

بودم و به حعددام زنگ زدم ،  داریکه ق ل از عمل پا صدد ح ب ی.اما بعد از اونشدد 

 یجور هی یقل م نداره . حعددامم نداشددت ول یپو ییجا گهیکه آرش د دمیفهم

 : گفتم عمداداشت . که  فیکردنش ک تی. به قول خودش اذومدیازش بدمم نم

 . شوهرم بوده یزمان هی یول میآره خب .. با اونکه جدا شد_

 : از کنار شونه اش برگشت به سمتم سرش

 ش ه منظورپه ؟ هیشوهر _

دلشددو بعددوزونم که  یجور هیکه  خواسددتمیم گهیحرف رو زد ؟ حاال د نیا چرا

 !  بشم یخال

ست_ ستمت ...حت میپو زندگ یایب یپو خودت خوا ذره ...  هی ی...من از اولم نخوا

 میسددده ماه و ن نینزن ... بذار هم یحرف چیبحث منو و آرش ه یپس لطفا پو

 .و شما رو به سالمت ریپموم بشه، و مارو به خ یمونده هم به خوش

زد.  یوجودم قل قل م یآم جوش پو گید هیزد و کوچه رو دور .  اسدددتارت

 هیکه برام شده بود  یاشاره کرد به اون ش  یوقت یول رمیحالشو بگ خواستمینم

سوخت و به پالف شتری، دلم ب یزهرمار یخاطره  سه خودم  عام ،  یوا حرف ح

 . اون حرفو زدم

 یبود که نازل سیزن عمو فرنگ یبرا یکیدو قعمت گوشت هم پخش شد.  اون

 یکیاومد دم درو پا په کوچه رو برانداز کرد و بعد قعددمت گوشددت رو گرفت . 
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شت بود یزن عمو مح وبه که کل یهم برا شکر کرد . پو راه برگ به  یزی. چ میپ

 : اذان نمونده بود که حعام گفت

 ؟ رونیشام ب میبر_

 .. نه-

 چرا ؟-

 . آخه دییما یافطار خونه -

 . الهه میاستفاده کن شتریشب ها و روزها ب نیبذار از ا-

 ؟ یچه استفاده ا-

 . میباهم باش شتریب-

 : کردنش گفتم تیواسه اذ یگرفتم ول منظورشو

 . میخونه هم باهم یخب پو_

 . من باشم و خودت خوامینه ... م-

عتن هی.حرص دادنش مثل  دمیخند سرد و دلچعب بود که جگرم رو خنک  یب

 : گوشش گفتم یحعام ! که پو چارهیکرد. ب یم

 ... ادیآرش ب ی، وقت یکن ینجوریا یحعام .. .بخوا_

 : فعل جمله ام رو بگم و گفت نذاشت
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 . هعتم ی... من پا هر وقت بخوا رمی، م ادیاگه آرشم ن ی، حت یاگه پو بخوا_

 ! که یشیم تیاذ شتریاز بس ... ب یا وونهیخب د-

 . کوستیهرچه از دوست رسد ن-

 یشدددعرش به من زد که الل شددددم .دلم نم تیب هی، با همان  یپو دهن چنان

 یام بود ول یم ناج ییپنها یلحظه ا یرو که پو یکنم . کعدد تشیخواسددت اذ

سه م سو سه ، کوپاه م نیشدم و در مقابل ا یچرا و سو دانم .  یآمدم ، نم یو

عل ستوران میپ شام مهمانم کرد. ر  یوقت میرفتیم که پا اونروز نرفته بود یشدم .

 : گفت دمیعلتشو پرس

 . میبعاز دیجد یخاطره ا هیامشب  خوامیم_

مهیبا ا چارهیب خال  شی، ج دیجد یخاطره  نه  الشیخ نیو ع کردیم یرو 

  .ن ود
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 152 پارت

 

 

رستوران ، سوب هم بود. هم سوب  یمنو یمناس ت ماه م ارک رمضان ، پو به

.  رهیگفت ، عاشت سوب ش یخواست . م ریو هم سوب جو .حعام سوب ش ریش

شو پو ستوران بخونه که غذا اومد .  ینماز خونه  یپا اذان رو دادند ، رفت نماز ر

زدم و همون  مچونه ا ریحعدام بود. دسدتامو ز ریسدوب شد ی الهیپ ینگاهم رو

عام وانمود  زیم دمانیچ ی رهیکه خ یطور بودم ، به فکر فرو رفتم . با اونکه ح

شده ول یاز حرف ها کردیم شخص بود که بدجور یمن دلخور ن  یپو یکامال م

ته .دلم نم حس  ییجورا هی.  نمشیب  یخواسدددت اونجور یالک خودش رف

 طنتیکرد. دستم رفت سمت فلفل قرمز و با ش یام موحالش ،حال منو هم خر

 . سوپش یکردم پو شی،خال

که نشعت  میصندل یافتادم . برگشت . صاف نشعتم رو یهمون ساالد فلفل ادی

 : و گفت زیپشت م

  ... شروع کن_

 . یایواستادم پا پو ب_

رو با چشم  یرنگ مشک بیدونعتم طاقت پرک یداد. نم هیرو به من هد نگاهش

صورپش از  یجور هینه.  ای آوردمیو ابرو و موهاش م شب  شدم .حس کردم اون
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سددوب رو  ی الهیافزود و پ تیجذاب نیهم به ا یجذابتر شددده . ل خند شددهیهم

،  اوردمیلحظه طاقت ن هیسوب .  یسمت خودش .قاشت برداشت و زد پو دیکش

 کنم و تشیزبون روزه اذ

 : گفتم

 .نخور_

 !؟ یچ-

 . یسوب نخور ... خب بهتره اول غذاپو بخور-

 . رمیآخه من عاشت سوب ش-

 .حاال امشب نخور-

 :از خنده کرد یاز هم فاصله گرفت و هِه ا ل انش

نتیباز شددد_ مار؟ چ یختیر یزی؟ چ یکرد ط  یپوش ؟ مرگ موش ؟ زهر

  ؟یختیر

 : مطلت نگاهش یاهیزدم به س زل

 . فلفل قرمز_

 :دیو با پعجب پرس شیزد به صندل هیو پک دیخند

 ؟ یپس چرا لو داد_
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 . کنم تیزبون روزه اذ ومدیدلم ن-

 . شد سمت خط ل خند دهیبازش از پعجب کش مهین ل ان

سمت خودشو و پند  دیرو کش الهیپ ییهویفقط نگاهم کرد و بعد  یا هیثان چند

 . رو با قاشت خورد رشیو پند سوب ش

 . نخورش گمی...م وونهینخور د-

 . سوب رو خورد یکاسه  پموم

 : گفتم تیالاقل فلفل کم زده بودم . با عص ان کاش

 . ختمی؟ من که گفتم فلفل ر شیحعام ! چرا خورد یخل یلیخ_

 یبازش زبونش رو از شددددت حرارت فلفل ، پو مهیل ان ن نیطور که از ب همون

 : ، گفت دادیم نییدهان باال و پا

 . کوستی.... هرچه از ... دوست رسد ، نآخه من که ... گفتم ._

 : چشم نگاهش کردم و پوزخند زدم یگوشه ا با

 ! یا وونهیاون ورپر از د یزیچ هی...  یپو واقعا رد داد_

که از چشماش افتاد  دمیرو د یاشک یاز شدت سوزش پکون داد.قطره  سرشو

 . فقط نگاهش کردم یو من با ناراحت
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ستوران که ب از که  یکیبار یها عهی، رفته بودم پو عالم پفکر . ر میاومد رونیر

ش یشده بود و قل م رو م دهیدور قل م پن عام ، مثل  ییسمت دلجو دیک از ح

شا یزنگ خطر گفتم  یکه م یکردم . من یبهش اعتنا م عتیبا یم دیبود که 

 ایبهش زده بودم  هک یحرف یبرا دیبمونه چرا با ایحعددام بره  عددتیبرام مهم ن

حرفی سددوار  موپور شدددم  چیه یکردم ؟ ب یم ییکه انجام دادم ، دلجو یکار

 یبزنم؟ از ک هیعادت کردم که بهش پک یشونه اش نشعت .از ک ی.دستم باز رو

 اجازه دادم ، گهید

 ها ممنوعه ن اشه ؟ ممنوعه

. از موپور  ابونیسئوال ها بودم که حعام نگه داشت .کنار خ نیهم ریدرگ هنوز

. چرا نگه داشددت ؟  میبود ابونیبه اطراف . وسددط خ دیشددد .سددرم چرخ ادهیپ
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 کدفعهیزانوهاش نشددعددت .  یآم . رو یکردم که رفت سددمت جو ینگاهش م

 ختیعت زدنش بلند شد ، دلم ر یآم و صدا یسرشو خم کرد سمت جو یوقت

 ....رو زبون روزه خورد و حاال.اونهمه فلفل 

  !داد؟ دنیدو یبه پاهام اجازه  ی. ک دمیاومدم و سمتش دو نییموپور پا از

.نه  دمینفهم یچیحالش ، ه یلحظه از شدددت خراب هی عددتادمیسددرش ا یباال

شددونه اش نشددعددت و  یقل م .دسددتام رو یعقلم کار کرد نه چشددمم نه حت

ساژ م کهیدرحال عخ یشونه اش رو ما  دمیشد که نفهم یکلماپ ریدادم، زبونم پ

 : شد یچرا اون لحظه بر زبونم جار

  ؟ ی! آخه چرا خورد وونهیحعام ... د رمیبم یاله-

 . پونعت جوام بده یزد و نم یداشت عت م هنوز

رو که قرار بود خاطره ساز بشه ، زهرمارش  یاون رستوران متیشام گرون ق پمام

 . کرده بودم

 : داد که گفت یشونه هاشو ماساژ م یمن با چنان قدرپ فیظر یدستا

 .خوبم الهه_

 . دمیرخش رو د میخم کردم و از کنار صورپش ، ن سر

س هین ود .  خوم عت که پر شو ب شما شه .فور نیزم یرو دمیلحظه چ  یولو ب

 : گفتم
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 .مینیبش قهیچند دق ابونیپارک کنار خ نیهم یپو ایروقفل کن بموپورت _

ع یپارک که پو یصندل نیاول یرو گوش داد.رو حرفم عت رمونیم ش  میبود ن

 . .چشماشو بعت و سرشو باال گرفت

عالم جز حعددام و  یاز کار افتاد .قل م نزد. گوشددام کر شددد واسدده همه  بازعقلم

 . زیسحر آم یکلماپ یزبونم جادو شده 

 ! دهیپر ی... رنگت بد جور یحعام پوروخدا بگو خوب-

 . مهمون ل اش شد یسمتم و ل خند دیباز شد .سرش چرخ چشماش

 : دست سردش پنجه هام رو گرفت وگفت با

 . بادمجون بم آفت نداره الهه ... نترس-

کردم  تشیگرفتم . سر پا پا. سوختم . من اذحرفو زد .حس کردم آپش  نیا چرا

بال سرش  دیچقدر با گهیرو زهرمارش کردم . د ی، من حرصش دادم ، من افطار

  ! گرفتمیگناه م یب هیرو از  یآوردم پا جگرم خنک بشه !!انتقام آرش عوض یم

شد  یچ دمیکردم. اصال نفهم یم هیاو گر یبار بود که برا نیام گرفت . اول هیگر

 : شد از اشک و گفتم سیکه صورپم خ

 .دیحعام ب خش_
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 154 پارت

 

 

 : زمزمه کرد رلبیخورد . ل اش از هم فاصله گرفت و ز جا

 !الهه_

ست ش یانداخت رو د سرم رو ک س دیشونه ام و  رو  میشونیاش و پ نهیسمت 

 : دیبوس

 ! یکن یم هیواسه من گر_

شتم بزنم . خودم مونده بودم پو کار خودم . چ یحرف سه حعام  یندا شد که وا

شش  نهیسد یدونم .سدرم هنوز رو یکردم ، نم هیگر اش بود .حس آرامش آغو

شت ذره ذره پو ست پو یوجودم م یدا شعت .دلم خوا آغوشش بمونم و او  ین

 . آغوشش نگه داشت یهمان طور مرا پو
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ش پارک عخلوت بود و اون  عام ک در پارک  یب ، انگار قرار ن ود ، جز من و ح

 . باشد

 الهه؟ میبر-

 ؟ یبهتر شد-

شک بر هی شدیبله ...مگه م- سه من گوله گوله ا شته وا  یو من از معجزه  زهیفر

 . اشکاش خوم نشم

 : زدم به بازوش و گفتم یاش بلند . مشت نهیس یکردم و سرم رو از رو اخم

 . کنم هیبرات گر دیبا ی... من واسه چ گهیخوبه د_

 : ل خند داشت و ابروانش اخم که گفت ل اش

 .... خرابش نکن پورو خدا ...بذار فکر کنم ازعشت من بوده که_

 : با اخم گفتم یفور

...اصدددال از عشدددت ن ود ...فقط دلم برات سدددوخت ... خب زبون روزه ،  رینخ_

 . زهرمار شد تیافطار

شد و  رهیفزوده شد .نگاهشو از من گرفت و به رو به روش خغم به چهره ا نقام

 : لب گفت ریز

 . ال اله االام_
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ستم پ ین ود.نم یچاره ا یخرام کردم ول یعنی  میدی.رس ارمیاون کم ب شیخوا

شد ییمحمود و زن دا ییخونه .هنوز دا سالم کرد میبودند .پا وارد خونه  ،  میو 

 : گفت ییو زن دا ییپدر مقابل دا

 !؟ دیشب برگشت 11ساعت  دی... چهار پا قعمت گوشت رو برد دیخعته ن اش_

 : با پعجب گفت مادر

 . دور بزنند خب هی؟! رفتند  ی! چکارشون داردیحم_

شت جلو جلو م رهیبه من خ پدر ت  ییو زن دا ییبذار دا "گفت  یشد .انگار دا

 "برن ، بعد

 : گفت ینیمقدمه چ یرفتند. پا در خونه بعته شد ، پدر ب و

 . رونیب یدوست ندارم هر روز هر روز باحعام بر گهیالهه... د-

 : بزنم مادر گفت یخواستم حرف پا

 .... ! پو چت شده !حعام نامزد دیوا حم_

 : پو دهان مادر خشک شد که پدر گفت "الهه"

 . گرده ی... شوهرشم داره برم خوادپشی...خودشم نم ینامزد زورک_

 : کردم اخم

شددب منو خواسددت و فرداش  هیکه  یشددوهرم ! کدوم شددوهرم منظورپونه ؟اون_

 !طالقم داد



 
512 

 

 ... به هرحال-

 یحت یق ول کردم ول یمن حعامو زورک دی...شا عتیدر کار ن ینه ....به هرحال-

 ی، نگاهش م هیثان هی قه،یدق هی یکه اگه آرش برگرده حت دیفکرشدددو هم نکن

 . نداره یفرق چیه یآشغال یپو یمن با زباله ها یکنم .... آرش برا

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 155 پارت

 

 

شب ها ماه شد . ضان هم پمام  عام رفتم ه یرم شون .خود  ئتیقدر ، باح خود

 .کرد یحعام هم مداح

شکام ب ی.صداش حرف نداشت . چنان سوز شدینم باورم اداره از  یداشت که ا

شمام م شب ها ی.پو دیبار یچ شر آرش رو  یهمون  ستم ،که  قدر از خدا خوا
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سه هم سرم کم کنه . د شهیوا ستمیفقط م گهیاز  التماس کنه ب خشمش ،  خوا

دوباره با آرش ، فکر نکردم. بعد از ماه  یبه برگشتن به زندگ یلحظه ا یحت یول

خوم بود که  یلیمشخص شد .خ رضایو عل یازدواج هعت خیرمضان بود که پار

شددددم .حاال اونقدر  یدعوت م یعروسددد هی،حاال به  یمدت افعدددردگ هیبعد از 

 .ها روبه رو بشم لیاعتماد به نفس داشتم که با فام

بودم ، رسددوند و قرار شددد دو که ازش وقت گرفته  یشددگاهیمنو به آرا حعددام

صورپم جمع کرد و  یموهام رو باال  شگریدن الم .آرا ادیساعت بعد ب سرم کنار 

 نویانداخت کنار صدددورپم.  مدل موهام سددداده بود و من هم ینیچند حلقه پزئ

پاالر بپوشم  یبود پو رو ساده بود. ل اسم رو اما قرا تیهم ال شمی. آرا خواستمیم

 ابانیخ یدور پو هیزدم .نگاهم  رونیب شگاهیشدم و از آرا . سر دو ساعت حاضر

 .زد

لحظه  هیدن الم که  ادیب رضایعل نیبود. قرار شده بود .با ماش ومدهیهنوز ن حعام

ل م  یپوجه ام رو جلب کرد.ل خند رو یبلند مشک یشاس نیماش هیبوق  یصدا

مهندس رو قرض گرفته بود! سددمت  نیشددد . باز ماشدد یاومد. انگار پوبه کار نم

 یچشددمام پو واومد  نیسددمت شدداگرد پائ یدود ی شددهیرفتم که شدد نیماشدد

 : شد رهیکوروش خ زیه یچشما

 .... سالم خوشگله_

 :چندش ادامه داد یبرد و او با ل خند  ماپم
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 ؟ یش ی... سوار نم زمیرسونمت عز یم_

 : کردم اخم

 !نجا؟یا دییایبه شما گفته ب یک_

کرد ، دارد با آن  ینداشدددت و او فکر م یتیجذاب چیمن ه یکه برا یبال خند

 : کند گفت یم یل خند دل ر

 . گهیکرده د یرو بهت معرف شگاهیآرا نیکه ا یهمون_

 یلیرو به من داد و خ شددگاهیآرا نیآدرس ا سیاومد که زن عمو فرنگ ادمی پازه

 . خوبه هم کارش متشیبرم چون هم ق نجایسفارش کرد که ا

قا- نامزدم ب یآ نامزد دارم ...االن  ندازه ، بهتره  ی، دعوا راه م ادیمحترم من  ا

 . دیزودپر بر

 : زد یا قهقه

 نقدری... ا نیبش ای... ب شمی؟ نامزدت م یدوست دار ینامزد ! جوون ...نامزد باز_

 . موندمینازت نم نهمهیا یکه چشمم پورو گرفته وگرنه پا فیناز نکن ....ح

 : صدام رو باال بردم یعص 

 . ینامزد دارم عوض گمیبهت م_

 :کرد اخم
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شه ها ...  یهو_ ست با ،  یگنده پر از دهنت حرف بزن یبخوا گهیبار د هی... هوا

 . ینیب یبد م

 . نهی یبد م ی، ک ینیصد و ده پا ب  زنمیاالن زنگ م-

 !الهه-

ش دیچرخ سرم عام رو د ی. هنوز گو ستم بود که ح و  دیسف راهنی. پ دمیپو د

بود.  دهیبود که نپوشدد نیماشدد ی. کتش حتما پوومدیبه پنش م یشددلوار مشددک

 :سمتم اومد

 شده؟ یچ_

سمت شاگرد  نییپا ینگفتم که کوروش سرشو خم کرد و از پنجره  یزیچ من

 : گفت

 .منم گریج نیخواه ابزن بچاک ... خاطر یجوجه فوکول_

 

 

 

 

📝📝📝 
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 �� من یبانو

 156 پارت

 

 

عام دو ییزد و چه بلوا یکه چه حرف یوا سمت راننده و  دیشد . ح سمت در 

پپل  کلی. ه نییپا دیکوروش رو گرفت و کشددد راهنیپ ی قهیدر و باز کرد . 

س ینم شتریکوروش پا گردن حعام ب صورت کوروش  ی. مشت بود که پو دیر

 : زدم یم ادیو من فر دیخواب یم

 .حعام ..پوروخدا ...حعام ولش کن ، غلط کرد_

شدم خودم کار ینفر چند شا . ناچار  شدند ، اما برای پما  یهم دورمون جمع 

 : عقب دمشیحعام رو گرفتم و کش یکنم. جلو رفتم و بازو

 . حعام_

 ی. زل زد به صددورت خون دیشددن ی، نه صدددامو م دید یاصددال نه ، منو م انگار

 : کوروش و گفت

ها صدداحب  ی... چون بعضدد یافتیراه ن یگریبمونه ... دن ال هر ج ادتیخوم _

 . دارن

 : با پشت دستش خون دماغشو جمع کرد و پوزخند زد کوروش
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 . کنم ص ر کن یدرستت م_

 : زجر دادن حعام گفت یرو به من ، برا بعد

با اون پرا نیپوهم خوم گوش کن ... ا_ چه ،  له ب با  دیفِنْقِ جا ، من  لگنش ک

... قدر  گریج یکجا ...قدر ندونعددت زمیخواسددتم به پات بر یکه م یاونهمه پول

 . یندونعت

شو از م کدفعهی عام بازو سمت کوروش .  انیح ستم کند و باز حمله کرد   قهید

 : نیبه ماش دشیمشتاش گرفت و کوب یپو راهنشویپ

 نیهم خوادیدلم م یلیخانم .... نامزد منه ... خ نیحاال پوخوم گوش کن  ... ا_

مردم  سینوام یمزاحمت برا یپرونده  هی، پا  ادیصدددد و ده ب زدمیاالن زنگ م

ست کنم که بر شو ب ر یبرات در س فیح یول یحال شب عرو خواهرمه  یکه ام

آدم عاقل سدددوار  هیباهات چکارکنم ...حاال هم مثل  دیدونعدددتم با یوگرنه م

ش  یجون نداد یزیدرمونگاه ، پا از خونر یکنیگورپو گم م یریم یشیم نتیما

 . .... بفرما

عقب اومد و مچ  ی. چند قدم نیبه در ماشددد دیرو گفت و او را محکم کوب بفرما

ش ستم و گرفت و همراه خودش ک ستمو محکم گرفته بود که  دید . چنان مچ د

ستمیانگار منم م ش خوا سوار ما که کوروش  میشد یم نیبا کوروش فرار کنم! 

 : زد ادیفر

 . نیپعر جون ...حاال ب  ینیب یبد م_
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 ادیرو روشن کرد که باز کوروش فر نیکه حعام ماش میصندل یبودم رو نشعته

 : زد

...  خرمشیمال منه ... چه نامزدت باشددده چه ن اشددده ...آخرش م گریاون ج_

 . داره یمتیق هی یباالخره هر کع

عام رو یخدا ست ح سونده بود. د ش ئچیسو یمن ! وقامت رو به کمال ر  نیما

 : زد ادیسمت منو و فر دیخشک شد . سرش چرخ

 . نیبش نجایهم_

 :دیباز کرد و دو نویدر ماش بعد

 ؟ گمیم یزد ی؟ چه زر یزد یچه زر_

دوپا  زدیکوروش م یکی.  زدیکوروش هم داشددت م ندفعهی، نرم ؟ ا شدددیم مگه

رفت . مج ور  یجلو نم شددتریب نیمن هم انگار از اپاق ماشدد یادهایحعددام . فر

سددمتشددون . با پمام پوانم حعددام رو گرفتم پا عقب  دمیبشددم . دو ادهیشدددم پ

 . بکشم

 

 

 

📝📝📝 
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  ��من یبانو

  157 پارت

 

 

 : زدم غی. ج دیرس یزورم نم اما

 . حعام ... پوروخدا ... ولش کن_

 :زد ادیفقط فر حعام

 . کشمت کثافت یبگو غلط کردم وگرنه م_

 . ... حعام جان من شیحعام کشت-

عام ش ی، کوروش رو پرت کرد جلو ح شد .  نیزم ی.کوروش رو نشیما پخش 

حعدددام که از  ی. دسدددتمو گرفتم دور بازو زدیاونهمه کتک خورد باز ل خند م

سمتم و همزمان بازو شت  سرش برگ ستم  شیکوروش دورش کنم که  رو از د

 : صورپم زد که خشکم کرد یپو یادیو فر دیمحکم کش

 . نیبهت گفتم برو پو ماش_

 یحرف گهیزد .د یبود که حعام بر سرم م یادیفر نیاول نیا دیشدم .شا شوکه

که کوروش  یزودپر از اون ن اری. خودشددم اومد و ا نینزدم . رفتم سددمت ماشدد

ش یا گهیزر د هیبخواد باز  شن کرد و راه افتاد . اما بدجور نویبزنه ، ما بهم  یرو
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چهره  یپو تیو عصددد ان اخمهم بدپر از  شیرانندگ یبود. اونقدر که حت ختهیر

 : گفت ی. عص کردیمنو زهره پرک م ییها تیاش بود . از همون عص ان

 ده؟یپورو کجا د یمردک عوض نیا-

 :دیکش ادیجوام بدم که فر یچ موندم

 . با پوام_

... که حالم بد شد ...  سیزن عمو فرنگ ی؟! ... دعوپ یزنیخوم چرا داد م یلیخ-

 . خونه یپو منو برگردوند

اژدها  کیبود که از دهان  یآپشدد یمثل شددعله ها نشیپند و آپشدد یها نفس

  .بودمش دهیند یزد.پا اونروز ، اونجور یم رونیب

 .واشتری...  یریبد م یلیحعام خ-

 ! یبه من نگفت یچیو ه یدیرو د یمردک عوض نیدهنتو ب ند الهه ... ا-

شمام م ینم باورم شت با من ا خیشد .چ عام بود. دا حرف  ینطوریصورت ح

ص زدیم ع یبود که حت ی!؟! اونقدر ع من و  یکه پا اونروز جز بانو یبامن ، با ک

 ! زد یحرف م یعزیزم، حرف نزده بود ، داشت آن طور

 . شه یکردم سکوت کنم آروم م فکر

 : دیکش ادیفرندادم که از په دل سرم  جوابشو

 . بهت گفتم با نامحرم حرف نزن ... نگفتم با ناز حرف نزن_
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 : جوابشو دادم یحرص

 ! زده به سرت پو ! کدوم ناز_

 : به من کرد و باز محکم صداشو باال برد یاشاره ا یعص 

که دل المصب من  زنهیم نتیس یطور هیلحن حرف زدنت ...  نی...هم نیهم_

 . زیکثافت ه یچه برسه به اون عوض رهیم

 . حعام آروم نشد یو پکون نخوردم ول میصندل یشدم رو خیم

 : زد ادیفرمون و باز هم فر یمشت محکم زد رو هی

 . آرمی!! پدرشو در مگریج گهیمن ، به پو م یچشما یکثافت جلو یعوض_

که هم دسددت خودشددو داغون کرد و هم  یبا اون مشددت یآروم نشددد .حت بازم

سمتش و نگاهش کردم  دیرو . آروم سرم چرخ رضایعل ی چارهیب نیفرمون ماش

 : بود . که زمزمه کردم یل ش خون ی.گوشه 

 . شده یل ت خون_

برداشددتم و دسددتم رو دراز کردم سددمتش و خواسددتم  یدسددتمال دینشددن اصددال

 : که سکته زدم دیسرم کش یادیل ش که ناگهان چنان فر یدستمالو بذارم رو

 . سرجات الهه ....حوصلتو ندارم به قرآن نیبش_

شتم.  بغض کردم . د دلم عام پوقع ندا عت . از ح نزدم که  یحرف چیه گهیشک

 . پاالر میدیرس
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پاالر . اصال از حعام پوقع  یرفتم سمت ورود یمعطل یشدم . ب ادهیپ نیماش از

 کردمیفکرشو نم یرو نداشتم .حاال با اون اعصام داغون که حت یرفتار نیهمچ

پاالر شدم . ل اس  یرو برام زهرمار کنه ، وارد شلوغ یهعت ی، درست روز عروس

 یبود ول ختهیبهم نر شدددمیبه صدددورپم نگاه کردم .آرا نهیآ یعوض کردم و پو

سنجاق ها یموهام چرا . چند پا از طره ها شده بود  یباال یموهام از  سرم جدا

سرهمشون کردم و ل اسم  یجور هیگردنم . به بدبختی دوباره  یو افتاده بود رو

 . دمیرو پوش

. از اپاق پرو که  ومدیبهم م یو راسددته . سدداده بود ول یبلند مشددک یماکعدد هی

 . دمیرو د سیاومدم ، زن عمو فرنگ رونیب
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 ! یجان ... سالم الهه ... چه ماه شد یا-

 : اخم گفتم با

 به کوروش ؟ یرو بد شگاهیبه شما اجازه داد آدرس آرا یسالم ...ک_

باهاش حرف زد دنتیاِ ... پس اومد د- پا هی! مرد خوب ی؟  هه ...  ندیال زن و   

 . ... باهاش حرف بزن شهیزندگ

 : گفتم سیصورت زن عمو فرنگ یاخم پو با

 یمن رونه  یو چشم چرونه واسه خوش خت زیمرد ه یالزم نکرده شما هر چ_

 . یکن میزندگ

  :به گردنش داد پابی

 . رهیوا ...قصدم خ_

صد خ نهمهیشما با ا- سه نازن یزندگ ی ندایپا نیاز هم یکی رپونیق و  نیرو وا

 . ، نه من دیجور کن ینازل

 :اومد و جوام داد یناز باچشم

 . عتندیدخترن ... زن که ن یو نازل نینازن_

کفشددم  یپاشددنه  یسددرم خرام شددد. حت یلحظه حس کردم پموم عالم رو هی

شده  دهیچ یها یصندل یکی.دستم رو گرفتم سمت  دیپاالر لغز کیسرام یرو

 : کنارم و با بغض گفتم ی
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 ! زن_

با هیچون  حاال ناموفت داشدددتم ،  ... ازدواج  زیمرد هرزه و ه هیبا  دیازدواج 

 ! کردمیم

گوشم  یصورپم آورد و پو یکه زن عمو سرشو جلو دنیشروع کرد به لرز پاهام

 : گفت

... ق ول کن ...پو که  یکن یباور نم یکه حت زهیریبه پات م یالهه ... چنان پول_

... بهت بد  شددهیم یچ نیاش ، ب ...حاال سدده ماه با کوروش ب یندار تیممنوع

  .گذرهینم

 یدستم از رو یچرخه . حت یبد شد.حس کردم کل پاالر داره دور سرم م حالم

 !بود؟ نیدور و برم از من ا یکایسُر خورد.  پس پصور اقوام و نزد یصندل یل ه 

  ! رفع هوس یدیدند برا یم یا غهیزن ص هی منو

  دیشا ای.زدینم دمیزد . شا یکند م قل م

سه و  شیکه باپر یساعت مثل  یچ دمی.نفهم زدینم یکیو  زدیم یکیبه آخر بر

عام و کوروش ، بعد از اونهمه فر یشد . بعد از اون دعوا سترس ح که  یادیپر ا

رو کم داشتم  سیزن عمو فرنگ یو منو شوکه کرد ، حرف ها دیحعام سرم کش

 . آخر و شد ریکه بشه پ

 . پاالر دورم یو همه  دیچرخ ی. سرم م نیزم یرو افتادم
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اطرافم گنگ . دردم که درد ن ود .دردم نفعم بود که  یدم شد و صداها گوشام

شرم آورش با مادر و پدر حرف  شنهادیزن عمو و پ یکاش ن ود . اگر از حرف ها

که  یزیافکار و چ شیشددد جز غصدده و بلوا و پشددو یعائدم نم یچیزدم ، ه یم

حاال  یش ه رفته بود ول هیکه  ییمن بود. آبرو یرفت ، آبرو یاز دست م شتریب

 .شدیبعد از نه ماه ، هنوز داشت ذره ذره کمتر و کمتر م
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منو وسط  یهمه خرام شد . نه کع یبرنامه داشتم ول یکل یهعت یعروس یبرا

شارم افتاد یچیشد.  ه دهیل اس ، د و مدل مو و شی، نه اونهمه ارا دیپاالر د . ف

ساژ رو یقند و کم یآب وانیل هیو بعد از خوردن  سم ما شار به ا شونه ام که  یف

 نمیبش میصندل یرو لسفکر کنم شونه ام رو شکعت ، مج ور شدم پا آخر مج
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 میاومد رونینشددم .از پاالر که ب نیو هواسددم به خودم باشدده که باز پخش زم

بود که  ختهیو اونقدر حالم بهم ر نمیاونقدر دور و برم شلوغ بود که حعام رو ن 

 . عروس رو نداشته باشم نیبوق بوق کردن پشت سر ماش یحوصله 

شده و هم یهم به پدر گفت که حالم پو مادر شد ،  نیپاالر بد  ست  هیباعث  را

ه باز حالت بد مادر گفت ، نرو ممکن یراسددت رفتم حموم . هرچ هیخونه .  میبر

ش شه ، ق ول نکردم .  کردم و خودم  هیسرم و زار زدم . گر یرو باز کردم رو ریب

.  دمیپختم و خواب یرو تمراسدددت رف هیاومدم  رونی. ازحموم هم که ب یرو خال

ص ی. خوبه الاقل پوکردمیدق م دمیخوابیاگه نم دیشا بودم و قرار  یدوران مرخ

حال خرام و اون همه درد سدددر با اون  ماز بخونم چون  که اون روز  ین ود ن

ضا م ایبودم ،  دهیکش ص حم ق . من عهد کرده بودم  زدمیم دشویق ای شدینماز 

اون روز  یروز ، خدا رو شددکر کردم که پو اونکه نمازم رو سددر وقتش بخونم و 

شدددده بودم و  داریپازه ازخوام بپر دردسدددر ، معاف از نمازم .صددد ح روز بعد ، 

 هیخوردن صددد حانه هم نداشدددتم و فقط بخاطر اصدددرار مادر  یبرا ییاشدددتها

کاور  یرو پو شبیخوردم و برگشتم به اپاقم . داشتم ل اس د ییبا چا تیعکویب

شتمیم صدا ذا شن یکه  ستم رو  دمیحعام رو  ل اس که  یهمون جا رخت ی. د

  . دستم بود ، مونده بود

 هیخونه ، حالش  میکه اومد شدد میکه وسددط پاالر غش کرد، از د شددبید_  

 ... دعواپون شده ؟ هیجور

 . نمشیب  شهینه ... م-
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 . نشی... برو ب  زمیآره عز-

ل اس که چند  یرو دمینازک کاور رو کشدد لکسیدسددتم به کار افتاد. نا دوباره

من ، در باز شد.اخمام پوهم رفت . چرا اجازه  یدون اجازه ضربه به در خورد و ب

 نگرفت؟

 : اونکه نگاهش کنم گفتم یقدم جلو اومد و درو بعت . ب هی

 .گمیبهت م یزیچ هیحالم خرابه ،  یلیبرگرد برو که امروز خ_

کمد ل اس هام جا زدم که  ی لهیم یرو رو یسددمت کمد و قالم جا رخت رفتم

 : گفت دمیشن

 . من یسالم بانو_

   !من یشدم بانو حاال

 یشدداخه گل پو هیو  زدیسددمتش .ل خند م دیسددرم از کنار کمد چرخ یعصدد 

 : دستش بود که گفتم

 .گمایبهت م یزیچ هیمن! ....حعام برو به خدا  یبانو_

. با  ومدیکرده بودم و اوهمچنان جلو م ریگ واریپخت و کمد و د نیاومد . ب جلو

دسددتش صددورپم رو  ینازک گل سددرخِ پو یاخم نگاهش کردم که با برگ ها

 : نوازش کرد و گفت

 ؟ یکن یدل ر یخوایم_
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 : گفتم باحرص

 .. نه ؟ گهیم نوی...، با صدام ... لحن صدام ا کنمیم یدل ر هینه ... من از بق_

س گهیقدم د هی س نهیجلو اومد.  چشمام  یبود که نگاهش رو عتادهیام ا نهیبه 

 :ثابت شد

 . نگفتم نویمن ا_
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 : بغض گفتم با

 .یگفت نویهم قایدق_
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 : کلفت کردم ونشیصدامو باهمون بغض نشعته م بعد

صب منو م ینطوریا یوقت_ ... من  زیه ی کهیبه حال اون مرپ یوا ی ریدل الم

  ! ؟اونم واسه اون آشغال کثافت زنمیکنم ؟ من با ناز حرف م یم یدل ر

 : بعت یلحظه ا چشماشو

 . ، ق ول کن  رهیم یالهه ... لحن صدات دل منو بدجور_

  : زدم ادیفر یعص 

 لی... دل نهیکنم ... لحن صدددام هم یدل المصددب پو مشددکل داره ، ق ول نم_

 .  رمیرو م یعوض ی کهیاون مرپدارم دل  یپو به من بگ شهینم

 : باز کرد و گفت چشم

صدات م ی ریپو دل نم_ شغال با  ... همون طور که دل من رفته  رهی، دل اون آ

  .نی، منم گفتم با نامحرم حرف نزن ... هم

 : ختی. اشکام دونه دونه مقابل نگاه ناراحت حعام فرو ر دیپرک بغضم

 . ... الل شمیباشه ... الل م_

و  دیصحنه ، ل شو گز نیا دنیبه دهانم که از د دمیمحکم باکف دستم کوب بعد

 : گفت رلبیز

 ! الهه_



 
530 

 

ستم ، محکم ، جلو همچنان ستمو گرفت  یبا کف د دهانم رو گرفته بودم که د

بود که سرشو جلو  ریپنجه هاش اس ونی.دستم م دینار کشو از مقابل لب هام ک

ل هام  یرو یمن . بوسه ا یبه لب ها دیآورد و فاصله رو ذره ذره کم کرد پا رس

 : دیزد و سرشو عقب کش

 .دهان خودت ها یپو یچشمام بزن یجلو یاونجور نمین  گهید_

ن ود ، زل زدم  یراه اهشی، پا نگاه سدد ختمیر یسددوختم و اشددک م یم هنوز

 : بهش که گفتم

 رو آروم کنم ؟ یدل لعنت نیا یپس چطور_

 . ینطوریا-

 یپو دیهوا کوب یبود رو باال آورد و ب ریدسددتش اسدد یکه پو یهمون دسددت بعد

 : صورت خودش . خشکم زد که گفت

 . یشیم یبهم بزن ... خال یلیس هیبزن الهه ... _

 :که باز اصرار کرد دیلرز ل ام

بودم ، بد حرف زدم ، حقمه ...  یشدم ، عص  وونهید روزیگم ...د یبزن بهت م_

 . بزن

و از په قل م  دمیچشمام کش یاشک شد . که پلک هام رو رو ریباز درگ چشمام

 : دمینال
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 . حعام_

و مشدددت گرفته پا  یلیخواد نثارم کن ... از سددد یدلت م یجان ... بگو ... هرچ-

 . فحش و ناسزا

بغض و چهار  هیکار از  گهی. د هیگر ریو زدم ز نیزم ی. نشعتم رو دیلرز زانوهام

ش سرم رو ک ست دراز کرد و  شت . مقابلم زانو زد . د شک گذ  یپو دیپا دونه ا

 .آغوشش

   .بود آغوشش . گرم و پر پپش یبهشت

 .نکن هیگر ینجوری... پوروخدا ا رمیالهه ... بم رمیبم-

مرد پنجاه  هیمن  یزن عمو واسه  یبدبختم حعام ... وقت یلیبدبختم ... من خ-

شون م پو که دختر  گهیو م عتهیایخودم وا م یپو رو ی.... وقت  کنهیساله رو ن

 . یلیبدبختم ...خ یلی؟!خ یچ یعنی...  یندار تی، محدود یعتین

 ادمیهم  ایشرم و خ یلحظه حت هی یول زدمیاون حرفا رو به حعام م دین ا دیشا

شدم . موهام رو نوازش کرد و چونه  یگفتم خفه م یرفت. اگه به حعام هم نم

 : سرم گذاشت یاش رو رو

 یاالن برم با همون زن عمو نیهم یخوای... م زمیالهه جان .... آروم باش عز_

 زده ، حرف بزنم ؟ یحرف نیات که همچ وانهید

صال ... نم-  دوننیمادر و پدر هم نم ی، حت ادیکش ب یماجرا ه نیا خوامینه ... ا

. 
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 . گلم ریپس آروم بگ-
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رو باال آوردم و نگاهش کردم . با سرانگشت دستش ، صورپمو پاک کرد و  سرم

 : گفت

 یهمون رسددتوران می؟ بر میبر ی...کجا دوسددت دار رونیب میامروز بر یخوایم_

 ؟ میرفت هیدیپارک جمش یکه پو

 : اونهمه اشک گفتم ونیم
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 ی ریکه راه به راه منو م یریگیانگار ... مگه چقدر حقوق م یا وونهیپو هم د_

 ! رستوران

 :کرد یدل ر ل خندش

 خرج کنم ؟ خوامیم یاگه واسه عشقم خرج نکنم واسه ک_

 . زار بزنم خوامی، دلم پره م میبر یامامزاده ا هی....  خوامینه ...رستوران نم-

 :ومدیکرد. اخمش به ل خندش ن اخم

 . ن ر نی، از ب یو اون مردک روان ی... چشماپو واسه اون زن عمو گهیبعه د_

 : و گفتم دمیکش یآه

 ؟ میامامزاده شاه ع دالعظ میبر_

 : شد دهیل خندش کش خط

 موپور ؟ ای رضایعل نیبا ماش_

 : خوم بود که گفتم یموپور سوار یهوا برا 

 .موپور_

 . پس حاضر شو که موپورم دم دره-
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شم و من  خودش ضر ب شدم . اما  قهیدق کیرفت پا من حا ضر  شد که حا هم ن

با د دهیکه خودش برام خر یچادر دیدلم کشددد  دنمیبود رو سدددر کنم. مادر 

 :خوشحال شد . ذوق کرد

 !؟ رونیباحعام ب یریم_

 . میشاه ع دالعظ میریآره دلم گرفته م-

 : ذوق زده شد شتریب

 . و خالص یحعام بله رو بگ نیو به ا یایدعا کن سر عقل ب_

 : کج کردم وگفتم سرمو

 . هنوز دو ماه مونده واسه فکر کردن_

 :باز شروع کرد مادر

 . یکن ینم دایجا پ چی، ه یخوب نیبه خدا ، پعر به ا_

 . شما نمونه اند ی، برادرزاده ها عتین یاونکه درش شک-

 : که مادر گفت کردمیهام رو پا م کفش

 . ها یرسینم یهعت یبه پاپخت_

 . که حالم خوم ن وده گمیندارم ، بعدا بهش م یپا پخت یحوصله -

 : که مادر گفت نییپا دمیپله ها دو از
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 . دیمراقب خودپون باش_

من  یموپورش نشددعددته بود که درخونه رو بعددتم . هنوز متوجه  یرو حعددام

به صورت زده بود که  یدود نکیع هیژستش شدم .  ی رهینشده بود که من خ

لحظه غرق در نگاه  هیهاش داشدددت .  شیبا رنگ موهاش و ر یادیز یهمخون

من اونروز  یچشددما ایگرفته بود  یژسددت قشددنگ یادیاون ز ایکردنش شدددم . 

سرش چرخ هی.  دیدیحعام رو م گهیجور د هی شتدا سمت من ،  دیلحظه که 

 . متوجه ام شد

 :و موپورش رو همونجور خاموش ، سمت من آورد دیکش نیزم یرو پاهاشو

 یسددرپون ، کالسددتون باال رفته ، سددوار نم یمن ، با اون چادر رو یخب بانو_

 ! حتما دیش

 : اش شدم رهیخ دوباره

ات از  یدود نکی، ع یحرفام و عاشت موپور سوار نی، پرو پر از ا یکور خوند _

 کجا ؟

 آد؟ی... بهم م دمشیخر نیواسه هم پشت موپور ... شهیم تیپو روز چشمام اذ-

پشت موپورش سوار  کهینتونعتم اعتراف کنم و در حال ی. ول ومدیبهش م یلیخ

 : گفتم شدمیم

 . عتی... بدک ن یا_
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حعددام بود که انگار  ی دهیکشدد یزد و راه افتاد .نگاهم به شددونه ها اسددتارت

 یاز گرما یشونه اش گذاشتم . حس داغ ی. دستام رو رو دیطل یمنو م یدستا

شتم پب م شده بود اونروز !دا کردم انگار . اما  یپنش پا به قل م نفوذ کرد . چم 

  !نه از گرما ، از وجود حعام
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وسددوسدده  نیدر مقابل ا یلیشددونه اش . خ یسددرم رو بذارم رو خواسددتیم دلم

شونه اش کنار رفت و سرم در عوض  یمقابله کردم اما نشد . دستام آروم از رو

 . شونه اش زد هیپک
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سدددمت خودش . آرامش  دیکشددد یوجودش بود که منو م یپو یرمز و راز هی

لحظه  هیمحض بود . خود آرامش بود اصال . دستام آروم دور کمرش قالم شد . 

 .عتادیحس کردم قل م ا

  ! بغل زده بودم ؟ اونم پشت موپورحعام رو  من

 . " نامزدمه "به خودم گفتم  ییبعتم و با پررو چشمامو

 ؟ یالهه ...خوب-

 . خوبم-

 . اگه حالت بده بگو-

 . نه-

 دهایبع نیهم یگاه  یبود ول دیبع نکارایحعدددام هم شدددک کرد. از من ا یحت

به امامزاده  میدی.آروم شدددم .رسدد یعمر دن الشددون هیهعددتند که  یزیهمون چ

اش رو باال  یدود نکیحرم پارک کرد و ع نگیپارک ی.حعدددام موپورش رو پو

 : نگاهم کرد تیداد و دق

 ! یپاالر غش کرد یپو گفتیمامان م شبی؟ د یخوب یراست یراست_

 . زن عمو بود یفشارم فقط افتاد ...اونم از حرف ها-
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دسددتمو صدداحب شددد  یچشددماش و سددر انگشددتان یرو داد جلو نکشیع دوباره

. چقدر حالم خوم بود! ربودیانگشتان دستمو م یدستش ، داشت سرما ی.گرما

 !!حال خوم از کجا آمد نهمهیزن عمو ، ا یو حرفا روزید یبعد از دعوا

 : که حعام گفت میحرم شد وارد

 خوبه ؟ ارتیساعت واسه نماز و ز مین_

 . آره ...خوبه-

 : وارد حرم بشم که گفت واستمخ

شمات ز نمیها ... اگه ب  ینکن هیگر ادیز_ شده ، دوباره بد اخالق  یادیچ قرمز 

 . شمیم

انداختم و وارد حرم شدم . نشعتم  لکسینا هی یزدم و کفش هام رو پو پوزخند

. از همه  رهیدا یرو ختمیصددندوق دلم بود ، ر یپو یو هرچ یخال یگوشدده  هی

پا حرف و حد یگفتم . از رفتن اون آرش عوضددد یچ مردم و  یها ثیگرفته 

شد که گر سیزن عمو فرنگ یمزاحمت کوروش و حرف ها  یم دلمنکنم .  هی. ن

 نهمهیکه ا شدیو باورم نم  یلیپر بودم . خ یلیزد . خ یو چشمام زار  م دیطل 

ص ر کردم .  وقت به خودم اومدم  هیمدت اونهمه درد رو با خودم حمل کردم و 

 . زنگ خورد . حعام بود لمیکه موبا

 . الو-

 ؟ ییسالم کجا-
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 . گهیپوحرم د-

 حتما ؟ یکنیم هیگر ینشعت-

 ؟ یدیاز کجا فهم-

 . ربعه منتظرپم هیاالن  نکهیاز ا-

 شینما میگوش یصفحه  یباال زیکه ، ر میرفت سمت ساعت گوش عیسر نگاهم

 :شدیداده م

 . در یجلو آمیاالن م دیحعام ... ب خش یوا_

سرم محکمش کردم و  یکه رو خوردیام مدام از سرم ُسر م ی.چادر ل نان دمیدو

 . 2درم شماره  یرفتم جلو

کفش هام رو  لکسی، نا یحرف چیه یجلو اومد . ب دنمیمنتظر بود. با د حعدددام

 :پام جفت کرد یجلوگرفت و کفش ها رو 

 . نگرانت شدم_

 . بادمجون بم آفت نداره-

 : پام خم شده بود که سر بلند کرد و با اخم گفت یجلو هنوز

 .دوراز جون_
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رو برانداز کرد و با  میسددر پا پا نشیپام که برخاسددت ، نگاه پر پحعدد یجلو از

کرد . جلو راه افتاد . دسددتم رو نگرفت . پعجب داشددت . چرا  دمییل خندش ،پا

 دستش بود . خودم رو شونه به شونه اش رسوندم و گفتم ریدستم اس شهی؟هم

: 

 شده ؟ یزیچ_

 . نه-

 ازم ؟ یدلخور-

 : دیخند

 ... چطور ؟ یازم دلخور باش دیمن !! ، نه ... پو با_

 . ینطوری... هم یچیه-
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 ریاسددد خوادیگفتم دلم م ی؟ م یگفتم چرا دسدددتمو نگرفت ی؟ م گفتمیم یچ

  دستت بشم ؟ بگم وجودت آرامش بخشه ؟

 .درونم بود یپنهان کردن رازها یراه  برا نیبهتر سکوت

 : گفت میدیموپورش که رس به

 ؟ میبر ای میناهار بمون_

 . دونم یناهار! ... نم-

عتق زدیسرش م یموها یاش رو رو یدود نکیطور که ع همون با  میپا منو م

 : گفت نهیاش ب  یدود نکیبدون ع یچشما

 . میرسیبه نماز حرم هم م میناهار اگه بمون-

 : کردم که گفت یمن که از نماز معاف بودم . مکث ی! ول نماز

 ؟ یهعت-

 : کردم که ل خند زد و فقط گفت سکوت

 . میکن ی، بعد فکر م میدور بزن هیبازار  یپو میخب حاال سوار شو بر  یلیخ_

 . بازار میریحرم م یباشه از پو نجایخوم موپورت هم-

 .ها شهیم ادپریز شیرو ادهیپ-

 . نداره یباشه اشکال-
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بازار بزرگ  یورود ی.پازه اوال میدیو به بازار رسدد می.حرم رو دور زد میافتاد راه

 . بد شه یکه حالم بدجور میبود

اگر همون اول ص ح  دی.دل درد داشتم .شا شدیکم کم دستم داشت رو م انگار

خورده بودم کارم به اونجا  لین ات و زنج  یچا وانیل هیکردم و  ینم یلج از

 یهش پو. نگا عتادیا یفروش یروسر یاز مغازه ها یکی.حعام کنار  دیکشینم

سر شتم از درد جون م یرو همراهم ،  کوچک فیک ی. پو دادمیها بود و من دا

 .همونم ن ود یساده باشد ول نوفنیاستام هیگشتم بلکه 

 . آدیقشنگه ... فکر کنم بهت م یاون روسر-

 ؟ یچ-

نگاهم  یرفت و برگشددت . وقت یدسددت حعددام ، چشددمام پا خود روسددر دن ال

 . به صورپم بود رهی، خ دیحعام رس یدوباره به چشما

 . دهی... رنگت هم انگار پر هیجور هیات  افهیالهه ؟ ق یخوب-

 . انداختم نییدهانم رو قورت دادم و نگاهم رو از صورپش پا آم

 ؟ یریگیآم برام م یبطر هیبا  نوفنیبعته استام هی-

 . مینیداره ، بش یبازار ، صندل رونیب میبر ایآره ...حتما ... ب-

، هرچند  رونیب یسدددنگ فرش شدددده  یمحوطه  ی. پو میاومد رونیبازار ب از

شت . پو یجلو یسنگ یصندل هیمغازه ،  از درختا ،  کی ی هیسا یخودش دا
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آم  یبعته قرص و بطر هیها نشعتم که حعام رفت برام  یاز صندل یکی یرو

  .خوامیم یچه درد ینفهمه قرصو برا کردمیبخره . دعا دعا م
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شه .حتما  یزدم نه کار یبود بفهمه چه دردمه .نه حرف محال کردم که متوجه ب

عته  یصندل یسردرد دارم . همونجا رو دادیاحتمال م عتم که اومد . ب ش  ین

آم رو سددر  یباهم دهانم گذاشددتم و بطر نوفنیقرص رو بهم داد . دو پا اسددتام

 : دیرفت ، حعام پرس نییکه قرص از گلوم پا نیهم دمیکش

 ؟ یخواین ات نم ییچا-
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کردم  یکرد. هر کار ریگ میبزرگ آم ، وسدددط گلو یجرعه  هیکردم ،  حس

کنه که مج ور بود خفه ام  کیوسدددط گلوم و نزد دینتونعدددتم قورپش بدم . پر

 : دیبه کمرم زد و پرس یشدم ، سر خم کنم و پعش بدم . حعام ضربه ا

 ؟ یخوریآم م ینطوریخودپو؟چرا ا یخفه کن یخوا یشد ؟ م یچ_

عتم و با دستمال دور   شیاز ج یدستمال بعد درآورد و دستم داد . چشمامو ب

 : کردم که باز گفت زیدهانم رو پم

  . نمونده شتریساعت ب می؟ پا نماز ن میاالن چکار کن-

 نه ؟ ای خوامین ات م یشده . پس چرا گفت ، چا یبود چ دهیهنوز نفهم انگار

 .رو خودش داد یذهنم بودم که جوام اصل یسئواالت پو ریگ

 ی، من برم حرم نماز بخونم ، پو پو می، ناهار بخور میکن گهیکار د هی شدددهیم_

 . امیپا ب ینیصحن بش

 . شدم از عرق سیبود.حس کردم خ دهی! پس فهم یوا

معذم  شتریب شهیانداختم و سکوت کردم . نشعت کنارم . ازهم نییرو پا سرم

 : صورپم آورد و گفت یشدم . مخصوصا که سرشو جلو

 !الهه_

 شدمیکرد . داشتم از خجالت آم م یزد .کاش صدام نم یبا من حرف نم کاش

 : که گفت
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 ؟ یدیچرا جوابمو نم_

 : که زمزمه کردم شدمیپابش نگاهش آم م ریاونکه نگاهش کنم ، داشتم ز یب

 ؟ یدونیپو م_

 رو ؟ یچ-

  : دیکه خند " دهیخب خدا رو شکر هنوز نفهم "لحظه با خودم گفتم ،  هی

باالخره _   خب ... من ... خودم خواهر دارم ...  هان ...   دونمیم ییزایچ هیآ

شرا ساله رو خوندم ،   یدوران نماز نم نیا یدونم پو ی... م دونمیرو م طشی...ر

 .به جا آورد دیروزه چرا ... قضاشو با یخونن و نماز قضا نداره ول

، حرصمم گرفت  گفتیداشت از احکام م طیاون شرا یکه پو یلیپفص نهمهیا از

ست ای.  ست یرا شت عمدا حرصم م یرا اونهمه خجالتم ن ود!  یمتوجه  ای دادیدا

 : دستم و گفتم ونیآم م ینصفه شده  یشدم به بطر رهیخ یبال خند

 . ... معذم شدم یدونعت یکاش نم_

 : دیخند باز

 نویا ی...خوبه ؟ ول ینشدد تیپا اذ کنمی، خب بهت نگاه نم یشددیاگه معذبت م_

 ... بدون که

 : گوشم زمزمه کرد یجلو آورد و پو سرشو

 . ، بُزه عتیکه ندونه زنش چِشِه ، مرد ن یمن همعرپم ، ولو موقت ... مرد_
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 :خنده که ادامه داد ریزدم ز ریحرفش خنده ام گرفت . همون طور سر به ز از

ن ات ، برات  ییچا وانیل هی یخوای.... م میبازار دار ین ات هم پو یحاال چا_

 ..... واست خوبه ها رمیبگ

 : خجالت ، بدون اونکه باز نگاهش کنم ، زدم به بازوش و گفتم با

 . دونم یواسم خوبه ، خودم م یچ یپو به من بگ عتیبعه .... الزم ن_

صورپم اومد که مج ور شدم چشمامو ب ندم . کنار گوشم نجوا  یسرش جلو باز

 :کرد

 نیوسط هم یکن یوسوسه ام م یخجالت دار نهمهیچادر و ا نیبا ا یدون یم_

 . رمیبوسه ازت بگ هیهمه ،  ینگاه ها ونیبازار و م

 ! حعام-

بود   ایچشددماش ز نقدریعجب جلب چشددماش شددد . چرا الحظه از پ هی نگاهم

  !! اونروز
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کردم که ل خند زد و بعد از اونهمه فرار از نگاهش ،  یمتعجب نگاهش م هنوز

 : صورپم زل زد و گفت یپو

 .بانو کمیسالم عل_

صورپش چرخ خنده سمت  سرم  سر  دهیبود که باز خجالت کش دهیام گرفت .  ،

 : و گفتم نییانداختم پا

 . کشمتیحعام م_

 :په دلش آرزو کرد از

 . رمی.... آرزومه بدست پو بم زمیبکش عز_

 . یهم خُل یلی...خ یپو خُل-

 ... نه ای یخوریحاال .... با منِ خُل وضع ، ناهار م-

 :کردم که آروم لب زد یفکر م داشتم

 . مین ات هم دار ییال ته بعد ناهار ، چا_

 .چشمام و صدام با حرص بلند شد یجلو دستموگرفتم
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 .حعااااام-

 : صورپم شد کینزد سرش

 یزدی... م گهید یگوشدددم ، نزد یبزن پو یکیجااااان دلم ... گفتم که صددد ح _

 . االن آدم شده بودم

عام راه همراه ستوران پو خود بازار پ هیشدم .  یح از  یکی یو رو میکرد دایر

که معئول سفارش غذا اومد و  کردی. من رو نگاه م مینشعت شیخال یپخت ها

 : گفت

 .دیی، بفرما دیخوش اومد_

 بانو؟ یپرس چلو جوجه پون ... شما چ هی-

 : منتظر حعام افتاد که گفتم یباال آمد و نگاهم به چشما سرم

 . دهیکوب_

 ؟ دیهم بعد از غذا دار یی... چا دهیم چلو کوبپرس ه هی-

 :جوام داد دمیانداختم که شن نییرو پا سرم

 . پومن 10 ینیبا خرما و ن اپه ، هر س مونیچا ینیبله قربان ، س_

 .میخواستیهم م ییچا ینیس هیخوبه ، بعد از ناهار -

 . باشه چشم-
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ستش رو انداخت رو مردجوان شعت . د  یکه رفت ، حعام جلو اومد و کنارم ن

عام پو ستوران خلوت بود و فقط من و ح ستوران بود یشونه ام . ر .هنوز  میر

ش یازش خجالت م سرش چرخ دمیک شم . ن دیکه  سمت  مرخمیسمت گو به 

 : صورپش بود و قصد چرخش سرم رو نداشتم که گفت

 یپموم شددد ...حاال پا ک گهیناز ... بعدده د نهمهیمنو با ا یکشددیدل رجان ....م_

 !؟ یخجالت بکش یخوایم

 .هم خنده ام گرفته بود دمیکشی. هم خجالت م بیداشتم غر یحال

 . نی...حاال ب  کنمیم یحعام بذار سر فرصت پالف-

 :بود یاز انرژ یخنده اش مثل بم  ی.صدا دیخند

 ای، با فلفله  دمیها ، جونم رو م یپالف نی...آخرش سددر هم یپالف نیجانم به ا_

بار شب چهارشن ه  هی؟  ادپهیکه  نویهر دوشو داشتم ... بنز ی؟ پجربه  نیبا بنز

ست وقت شیآپ یپو یختیر نی، بنز یسور شتم از رو ی، در  شیآپ یکه من دا

 . دمیپریم

گذشته ها بودم !و  طونیش یبود . آره ... من همون الهه  ادمیاش خوم  خاطره

شت ها بیبود اون روزها ... هنوز فر ییچه روزها رو نخورده بودم .  یپو خال یع

سم پو هیهنوز  سنامه ام نرفته بود . هنوز لج و لج از یا با حعام بچگانه  میشنا

شتم و حاال ...  شقش خ ر ندا ستمو  هیبود . هنوز از ع شده بودم .د جور خاص 
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بعدددت .  یاز قل م رخت م ی، زندگ گرفتی. دسدددتمو نم زدی، قل م م گرفتیم

 . شدمیکرد ، پشنه م ی، نگاهم نم شدمیسرشار از شوق م کردینگاهم م

  !متفاوت یدرد آشنا ، با طعم هیشده بود...  میدرد هی من

 

 

 

📝📝📝 
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و مزاحمت اون  یهعددت ی. بعد از عروسدد بیطور عج هیشددده بود .  میطور هی

 شیو لو رفتن حال خرابم پ میشددداه ع دالعظ ارتی، بعد از ز یکوروش عوضددد

حاال  یشده بود ول میطور هی نهایاز ق ل از ا دمیشده بود. شا میطور هیحعام ... 

حال  نی.حاال اشدیکم کم داشت واضح و واضح پر ، روشن و روشن پر م گهی... د

. عوارض دادی. داشددت خودشددو نشددون مدیکشددیداشددت خودشددو به رخ م دیجد

 .داد یکه چه بخوام و چه نخوام داشت خودشو بُروز م یداشت . عوارض



 
551 

 

شددددم . نگاهش منو  یشددددم دلتنگش م یقرارش م یشددددم . ب یپابش م یب

ستش پپش زندگ یمجذوم م ممنوعه  ی وهیبود و لب هاش همون م یکرد . د

 هیکردم پا وسوسه ام نکنه پا نخوام پا دلم نلرزه که م ادا  یکه جدال م ی. همون

سراغ چ ییجا هی یروز شه و برم  عتش ب ستمو رو کنه و چشمام م  وهیم دنید

 . اش

نده بود.هعدددت هی پا محرم مو فت پو یازم دلخور بود . م یکم هی یماه   یگ

  یاش ن ودم .حت داشت ول یتختیپا یکنارش ن ودم . پو شیعروس

 .همون روز سرم اومده بود یینداشت که چه بال خ ر

برداشت .  یشده که دست از دلخور یکنم آخرش حعام بهش گفت که چ فکر

س عت یچند هفته بعد از عرو عت یه صد کرد ه شا کنه . کل ی، مادر ق  یرو پاگ

 .شد ختهیکار سرم ر

اونهمه کار حعام اومد.همون  ونیکردن ژله و سوب و غذا و ساالد . اما م درست

 : اول به مادر گفتم

 . شرمنده گهید رونیاگه قرار باشه برم ب یول کنمیمن کارها رو م_

 : اخم کرد و جوام داد مادر

عامم ب لهیامروز دَدَر پعط_ شلوغه الهه ... کمک  دی، با ادی.... ح سرم  کار کنه ... 

 . الزم دارم

 : و گفتم دمیکش یآه
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 . دیبه حعامم بگ نویباشه ا_

قلب مرده ام زنده شد  کدفعهیدونم چرا پا زنگ درو زد انگار  یاومد . نم وحعام

 : و به پپش افتاد . اونقدر که ناخواسته بلند گفتم

 ! یوا_

 : متعجب نگاهم کرد که پازه متوجه شدم دست دلم رو رفته و گفتم مادر

 . ره یداره سوب سر م یوا_

سوب رو کج  یدرقابلمه  عیدرد قل م بشه ، سر یق ل از اونکه مادر متوجه  بعد

 : کردم وگفتم

 .آهان ... درست شد_

بود و  عتادهیچهار چوم ا یخونه رو مادر باز کرد و حعام وارد شد . هنوز پو در

شدت   ینگاهم نکرده بود که حس کردم پپش ها یسالم نگفته بود و حت قل م 

 رمیداد که ذوق کردم که مج ور شدم دستمو بگ یگرفت . ل خندم داشت لوم م

دهانم .نگاه حعددام سددمت من اومد و شدداخه گلش رو پو هوا پکون داد.  یجلو

 : مقدمه ضد حال زد یسالم مادر رو جوام داد و جلو اومد که مادر ب

شرمنده ... امروز کل- عام جان  ساعت  لهین پعطرفت رونیکار دارم ، ب یح سه   ،

 . سرم و هنوز ساالدها مونده ، غذا هم آماده نشده زهیریمهمون م یکل گهید

 : اپن و گفت یذوقم کور شد که حعام شاخه گل منو گذاشت رو پمام
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 . کنم ی... شما جان بخواه ، خودمم کمکت م لیچشم عمه جان ، پعط_

 : زد ینگاهش رو به من سپرد و چشمک بعد

اپاقت ... خودم همه  اریساالد رو ب یو گوجه و ظرف ها اریبانو ...کاهو و خالهه _

 . کنمیرو خرد م

 : من ! خنده ام گرفت اما مهارش کردم اپاق

 . چشم_
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 ریز هیبردم که حعام دستاشو شعت . مادر  یظرف کاهو را با دو پا چاقو م من

 : رد و ق ل از ورود حعام گفتانداز کف اپاقم پهن ک
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 . گهید دینشعت یم یرائیهمون پذ یحاال پو_

 : زدم و گفتم یچشمک

 . گهیپعر برادرپونه د_

 : نگاهم کرد که انگار فحش دادم یطور هی مادر

 . گفته یخب حاال ... چ_

پارچه و مشددغول خرد کردن کاهو شدددم که حعددام هم اومد.با  یرو نشددعددتم

پاش درو هل داد پا بعته بشه . نشعت روبه روم .پپش قلب گرفتم  یسرانگشتا

که درد و درمانش حعدددام بود!  یگرفته بودم . مرضددد یمرض قل  هایباز . پازگ

 :دیپرس ردکرد . پا نگاهم ک یقلب بود.ضربان قل مو کنترل م ینگاهش مثل اکو

 ؟ هیچ_

 . یچیه-

 ؟ یخندیبه من م یدار یپس واسه چ-

 . خندمیبه پو نم-

 ؟ یخندیم یپس به ک-

 ! قرص پروپنالول دردش یگفتم به خودم و قل م که پو شد یم

 : سکوت کردم که جوام داد فقط
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 . نترس بلدم ساالد درست کنم_

پرد  یقرچ قرچ خرد شدددن برگ ها یمشددغول خرد کردن کاهو شددد.صدددا بعد

لحظه چشددشددم به  هیچاقو ، پنها اشددتراک کارمون بود که  زیپ ی رل هیکاهو ، ز

عام افتاد . چه قدر ر ریز یکاهوها ست ح ساپور زید شده و من ! بزرگ و  یو 

 . درشت

لد بود کار کنه ؟ حت نقدریا چرا .از  یو خانه دار یآشدددپز  یکارها یخوم ب

 : حرصم بلند سرش داد زدم

 . زهیر یلی! خ هیاون چه وضع-

 : سمت ظرف ساالد من جلب شد نگاهش

درشدددت خرد  یلی، خ یبه گوسدددفند کاهو بد یخوایچه خ ره ! مگه م یوا_

 ! یکرد

پو هوا  دیرو با اخم پوشددش دادم و انگشددت اشدداره ام رو به عالمت پهد ل خندم

 : پکون

همونه ... پو اصددال دسددتاپو  گمیمن م یلت نکن ... هرچ... پو کار من دخا نیب _

 : ؟سرشو جلو آورد وگفت یکنیکاهو خرد م یدار یاومد یشعت

 . بله_
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پر  ظیدستشو شعته که اخمم غل یکه حعام ک ومدین ادمیفکر کردم ،  یهرچ

 : شد

 .آقا ینشعت_

 :چشم نگاهم کرد یکج کرد و از گوشه  سرشو

 ؟ یبند ینشعتم ؟ شرط م_

 ... سره ؟ میب ند-

 :غنچه کرد ل انشو

 . بوسه هی_

حفظ ابروم و رفع عطش قل م . خنده ام رو مهار کردم  یبود برا یخوب ی بهونه

 : و مصمم گفتم

 .دستتو یگم نشعت یباشه ... م_

 . پرسم یخب از عمه م یلیخ-

ست سه که همونطور که ب خوا شعتن  بود ،  نیبره بپر شدن و ن افتاد  ادمیبلند 

 . اپاق ، او دستاشو شعت یآوردم پو یمن س د کاهو و ظرف ها رو م یکه وقت

 : گفتم یمنو حعام باز بشه ، فور یمادرم به شرط بند یاز اونکه پا ق ل

 .اومد ادمی-
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 :، سربلند کرد روزمندانهیو پ نشعت

 . یکه باخت یپس ق ول دار_
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حعام  نیب زیر یچشما یخدام بود که ب ازم و بوسه اش رو ب رم . اما نه جلو از

 : . با اخم گفتم

 . بدجنس_

 : ذوق گفت با

 . نمیب  اجلویممنونم از لق تون ... ب_
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 : لو نرفتن راز قل م یبود ، برا یام لو رفت اما اعتراض بهانه ا خنده

 ! حعام_

و گوجه . دسددت دراز کرد  اریپاره پهن بود و دوپا ظرف سدداالد و خ هی نمونیب

شتا سر انگ سمت لب هاش .  یسمتم .  شه  سپردم پا منو بک ستم رو بهش  د

صورپش جلو رفت . رو دیکرد .دستمو کش نکارویهم سرم پا مقابل  کاهوها  یو 

 ! میو گوجه ها ، پل زد اریو خ

عتم کرد. هنوز ب هنوز شماش م سه نزده ، چ سبو بودم که چرا  دهیه جوابش نر

 اونقدر حالت نگاهشو دوست داشتم ؟

ن رفتم و م یکرد که انگار من رو ینگاهم م یجور هی  نوبل رو  زهیجا خوامیسددِ

 . سر ب رم یدستام ، باال ونیم

صورت من . منم  یوقت شو جلو آورد پا  سر عت ،  شو ب خوم نگاهم کرد، چشما

 : در اپاق بلند شد یکیدمادر درست نز یچشمام رو بعتم که صدا

 . یها رو ن رد جیالهه ... هو_

دسددتپاچه  یما مثل آدما یهردو کدفعهی، در اپاق باز شددد و  دینکشدد هیبه ثان و

عت ش سمت در . مادر پو مین چهار چوم در  یسر جامون و نگاهمون رفت به 

 ای میدونم ما زودپر نشعت یمنو حعام چرخوند . نم نیبود . نگاهشو ب عتادهیا

 یزد و مغزم اونقدر از هر چ یمادر زودپر در اپاق رو باز کرد. قل م اونقدر پند م
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عتم حدس بزنم که چ ینم یشده بود که حت یبود ، خال یسلول قند  یزیپون

 . نه ای دهید

 : گلوشو صاف کرد و گفت یمصلحت یبا چند سرفه  حعام

 . ها رو عمه جیبه من هو دیبد_

 : دیپوست گرفته رو به حعام داد که پرس جیجلو اومد . دو پا هو مادر

 !شما دوپا ؟ دیکن ینگام م ینجوریچرا ا_

بود که حعدددام  دهیرنگم هم پر دیو شدددا زدیبگم . هنوز قل م پند م یچ موندم

 : گفت

شما نم_ شده رو جیکه برادرپون هو دیدونیخب ... آخه مگه  ساالد رو  یرنده 

 ؟ خورهینم

 :اخم کرد مادر

 وا !! محمود !؟_

 : پکون داد و مادر گفت یسر حعام

 .خورند یکه م هی، بق دیزیطرف بر هیاشکال نداره ، _

 : گفت زیپا خنده اش لو نره و ر دیل شو گز حعام

 . چشم_
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زدم به  هیبعددتم و پک جانیمادر رفت . نفعددم باال اومد .چشددمامو از شدددت ه و

 : پختم و گفتم

شددرطتت ...  نی... ولم کن با ا یبرد یهردومون رو م یآبرو یحعددام ... داشددت_

شدت ه خورهینم جیواقعا هو ییحاال دا شو که از  ست  یگرفته بود جلو جانی؟!د

 : گفت یصورپش و همراه با نفس بلند یرو دیچشماش ، کش

شرطم نم ..._ عتم و از  شرطم ه سر  ست نداره ... اما   ی... باخت گذرمینه ... دو

 . ق ول کن گهید

شد و پارچه  دمیکردم که د ینگاهش م هنوز شده  یبلند  ، پر از کاهو  یپهن 

 هینو پازا هیزد و  نیزانو زم هیو گوجه رو دور زد اومد کنارم .خم شددد و  اریو خ

  که یدستش کرد . مثل گنجشک ی

، رفتم سدددمت  رندیقل شدددو هدف بگ رکمونیره پا با پ یدونعدددت داره م یم

شش و هدف گرفت . با  شده  کیآغو شت  سه ، قل م را هدف گرفت ... من عا بو

  !بودم. عاشت حعام
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شد ،  هی ست کردن  ساالد در شتم  یارهایساعت . خ هیظرف  شده رو دا حلقه 

برداشت . با  یکیکه حعام دست دراز کرد و  دمیچ یدور پا دور ظرف ساالد م

 : کردم هشیاخم پن 

 ؟ یزنی... چرا دست م گهیحعام .... بذار پموم شه بره د_

 . آخه دهیمزه م نایا-

شتم کنار و  یبرداشت که فور یکیدست دراز کرد و  دوباره ظرف ساالد رو گذا

 : گفتم

 . کنم نییبده ظرف ساالد پو روهم پز_

 زدیو گوجه ها، پاپک م اریساالد رو به من داد. از بس پند پند داشت به خ ظرف

شدم ، ب ساالد پ یطرحمو رو رو نیپر قهیسل ی، مج ور  کنم . ظرف  ادهیظرف 

 : ساالد رو که کنار گذاشتم گفتم

 . نارویو غر نزده ، بلند شو جمع کنم ا ومدهیشما ن یخب پموم شد ...پا عمه _
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 . رو دستت هیاون چ-

شون کنم که پنجه هام رو گرفت و  یدستامو مقابل نگاهم گرفتم پا بررس پشت

 . اش نهیکه افتادم پخت س دیهوا کش یآن ، چنان محکم و ب کی

ض لیبراش قا یحد و حدود چیه گهیبود د یمدپ هی نکهیا از  ین ودم ، اونقدر را

شه  یمنو پو کدفعهیکه  ییها نیکرد .هم یم ادیز نکارایبودکه از ا شش بک آغو

ض سه . منم را از په دل  یزدم ول یافکارش غر م بیفر یبودم گرچه برا یو ب و

 : کرد که گفتم مآغوشش باشم . با دستاش محاصره ا یخواستم که پو یم

 . میر یلو م گهید ندفعهیا آدیحعام به قرآن االن مامانم م-

 :گفت طنتیش با

 . یمن ی.... بذار همه بدونن الهه  میلو بر_

 . کاهو رو ب ره یظرف ها آدی... ولم کن االن م وونهید-

 . پا ولت کنم یبوسم کن دیبا-

 ! یبوسه ازم گرفت هی شیپ قهیچند دق نیبابا ، پو که هم یا-

 . یبود که باخت یاون واسه شرط-

 : ل خند اخم کردم با

  . لب ، نه ، صورت یخب ... ول یلیخ_

 . سرش رو کج کردم سمت صورپم پا گونه اش رو ب وسم 
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چرخوند و لب  یلب هام رو جلو بردم پا مهر بزنم به گونه اش ، سرش رو فور پا

 . بار دوم شکار کرد یهام رو باز برا

بلند قل م رو  یپپش ها یعشدددقش پب کردم و ق ل از اونکه صددددا یگرما از

 : و با اخم گفتم دمیبشنوه ،سرم رو عقب کش

  .یکه لب شد ! پو گولم زد نمیپررو ... ا_

 : دیخند

 ....اپفاق بود دیچرخ اریاخت یسرم ب_

 . افتهیاپفاق ها ن نیاز ا گهیکن د یاپفاق بود ! ...سع-

 : از حصار دستاش فرار کردم و گفتم یفور

پرسم نشه سر وقتِ وقتش که  ی... م  میکنیم شرفتیپ یلیخ یحعام ... دار_

 ... برسه

 : شه و گفتکه نذاشت حرفم پموم ب نمیخواستم فقط عکس العملش رو ب  یم

از  یطور هیهشدددت ماه ،  نیخاطرات خوم ا یوقت وقتش برسددده با همه _

 . خاطراپت نمونه یرد پام هم پو یکه حت رمیم تیزندگ

   .دنشیاز شن ی. نزد ، حت عتادیا قل م

. خود عشت ، خود  یهعت ینرو ... پو رو خدا نرو ... بمون حعام ... پو خود زندگ 

 . ... بهم مهلت بده ... گفتنش مثل اعتراف به گناهه یقل م ول یپپش ها
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 . حالشو خرام کنم خواستمیشد . نم نینگاهش کردم . غمگ فقط

 . خرام کردم یول

 : دوباره گفتم 

 . قرارمون بود حعام_

 . قرارمون هعتم یدونم ... پا یم-

گند  شتریکردم رازم رو پنهان کنم پا دست دلم رو نشه ، ب یپقال م یهرچ انگار

 ! به خاطرات خوبم و حال حعام زدمیم
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شک دِپرِس عت پو التیشد . من پ ش  یرائیپذ یساالد رو جمع کردم و اون ن

 دیرخت بعددت .نگاهم بهش بود. ن ا طنتیدفعه اونهمه شدد هی.  ونیزیپلو یجلو

 یخودش هم شک م دیگفتم ، شا یاگه نم یزدم ول یذوقش م یپو یاون طور

 ؟ عتین ییمن رام شدم ؟ چرا ممنوعه ها نقدریکرد ، که چرا ا

سهیمنو م چرا شش پپش قلب م ی؟ چرا پو شمیسرخ م  و ؟ چرا  رمیگ یآغو

؟ پس اون همه شعار و اعتراضم کجا  شمیگرمش ، همراهش م یموقع بوسه ها

 رفت ؟

 : دستم گذاشت و گفت یجلو اریدو پا خ رماد

 .اریواسه ماست و خ ریزود باش پوست بگ_

 . حوصلشو ندارم-

 :اخم کرد مادر

 . کار دارم ... زود باش ی! کل؟یچ یعنی_

 .خعته شدم ... به پعر برادرت بگو-

 : دیما رو شن یصدا حعام

 . دمیهعت من انجام م یکار_

 : دیبا چشم غره از من ، چشم پوش مادر

 . ریو پوست بگ اریدوپا خ نیشما ا_
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دسددت  ونیچنگال م یکه حعددام پاش دوباره به آشددپزخونه باز شددد ، فور حاال

 : وگفتم دمیانگشتاش قاپ یمادر و از ال

 . کنم یبادمجون ها رو من سرخ م_

 : گفت یمعطل یشوکه شد .حعام هم ب مادر

 . یعمه جون ... خعته شد نیبش قهیدق هیشما برو _

 . ومدنیپا مهمون ها ن رمیدوش بگ هیکار دارم ... برم  ینه ... کل-

شت اُپن ا ی، رو به رو نتیبه کاب هیکه رفت . پک مادر عام که پ بود و  عتادهیح

 . گرفت ، زدم یرو پوست م ارهایخ

 . حعام-

 . بله-

دلخور بود ؟و من چقدر جانم رو محکم بعددته بودم به  نقدرینگفت جان ؟ ا چرا

شنگ  سرش باال آمد و نگاهم  "جان  "همان لفظ ق سکوت کردم که  گفتنش . 

 : کرد

 ؟ هیچ_

 ؟ یناراحت شد-

 : که خود زهرمار بود . جوابم رو نداد . گفتم ییزد . از اون ل خندا یپلخ ل خند
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 یگه گفتم ... نه ...پو چکار ما یخب ... خب من هنوز مهلت دارم فکر کنم ول_

 ؟ یکن

 خوردیدستش ُسر م انیبود که از م اریس ز و نازک خ یپوست ها یرو نگاهش

 . افتاد یبشقام م یو پو

باش  رمیگفتم جوابتو ... م- منو  گهیکه د ردشدددمیهم م یجور هی... مطمئن 

 . ینین 

که  یعشق یقل م رفت .آوار شد رو یستون ها یهمه  کدفعهیگرفت .انگار  دلم

شت پازه جان م سر چنگال رو  دمی. چرخ دمیگرفت . ل مو گز یدا سمت گاز . 

 : لب به خودم فحش دادم ریروغن و ز یپو یبادمجون ها یمحکم زدم پو

 شده ؟ یکه موندن یگیلعنت به پو الهه ... چرا بهش نم-

 : خودم جوام خودمو دادم باز

 . گمیآخر م ی... روزا زوده ... هنوز زوده_

داغ روغن  یقطره  هیداشددتم که  یبادمجون ها رو با سددر چنگال ، برم داشددتم

ش شا ینوک انگشتم . آخ بلند یشد رو دهیپا سوختم .  همون  هیپن  دیگفتم . 

  . که شکعتم یدل یبرا یام بود و عذاب یسکوت لعنت

 شد؟ یچ_

 . دستم سوخت یچیه-
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 . نمیب -

 دنیسددوزونه که د یقطره روغن چقدر دسددت رو م هی؟ مگه  دید یم دیبا چرا

 بخواد؟
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 هیانگشتم بود. همون  یقشنگش رو اهیسمتش .نگاه س دمی.چرخ دیکش بازومو

و انگشددتم رو  دیپوسددت دسددتم رو قرمز کرده بود ، رو د یکه رو یذره عدسدد

، سوزشش  دیانگشتم رو محکم مک یوقت یسوخت ول یدهانش . م یگذاشت پو

شد . نگاهم پو  یم یمن . چ یچشما یچشماش زل زد. نگاه اون هم پو یکم 

 اهیس یدو پا حلقه ها نیکرد! هم یچشمام که اونقدر قشنگ نگاهم م یپو دید

عاشدددقم کرده بود. مثل   هیبود که کم کم رامم کرده بود ، خامم کرده بود ، 

شد . دستم  قهیدق کیکردم .  یبودم و فقط نگاهش م عتادهیمجعمه مقابلش ا
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 ریکردم . ش یم هیو فرار کردم وگرنه گر دمیخوم شد انگار . دستم رو پس کش

 . دمیرو شن آبو باز کردم و دستمو شعتم . نگاهش به من بود که صداش

 : یاز غم . پر از ناراحت پر

 . فقط خواستم نعوزه_

بد ، که واسه  یالهه  هیشدم .  ی. داشتم بد م هیحرفش چ یمعن دمینفهم اصال

به زبون بگه حعددام  یحفظ ظاهر خودش ، حفظ غرور خودش حاضددر بود ، حت

ست نداره و م شه اعتراف کنه ک یرو دو شکنه پا مج ور ن ست پا غرورش ن ه خوا

 دمیرو که بعددتم د رآمیحاال عشددقه . جوابشددو ندادم. شدد یاگرچه اج ار بود ول

لحظه نگاهم رفت سمت در ، که  هی. ن ود .  یرائیسمت پذ دی. سرم چرخعتین

 .بعته شد دمید

 !!حعام-

 : راه پله ها داد زدم یسمت در ، درو باز کردم و پو دمیدو ی! فور رفت

 . حعام_

 : من دیپر از د نییپا یی. جا دمیرو فقط شن صداش

 . امیشب هم ن دیکار دارم ... شا_

 ! نه-
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شد . نم یدرخروج و عته  صال من که حرف یبود که محکم ب ستم بره .ا  یخوا

 :دیدر د یاومده بود که منو جلو رونینزدم ! مادر از حمام ب

 ؟ یاونجا واستاد یالهه ! واسه چ_

 . حعام رفت-

 ! آنیهمه م گهیساعت د هیرفت ؟!  یواسه چرفت ؟! -

 . گفت کار داره-

 !؟ یگفت یوا !! چه کارداره !؟ باز پو بهش چ-

 . به خدا یچیه-

شروع کنه و از اول همه چ مادر شمام  یرو جلو یکه انگار منتظر بود که باز  چ

 : زنده کنه گفت

...  یکرد تیاذ یبچه رو ه یچیه یچی... از اولش هم سددر ه یچیآره حتما ه_

 ... پعر به خدا نیالهه! ...گناه داره ا یعتیبابا پو چرا آدم بشو ن

 ... واسه خاطر پو و پو اونوقت زنهیم شیپولش از کارش ، وقتش ، از همه چ از

 : زدم ادیفر یعص 

 . بهش نگفتم یچیبابا به قرآن ه_

 : لب غر زد ریفقط با اخم نگاهم کرد و ز مادر
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نه آدم_ ما فرق داره وگر با قرآن  به قرآن ... قرآن پو   یچیسدددر ه زادیآره .... 

 . بره ذارهینم

 . اُپن چنگ زدم و رفتم سمت اپاقم یاز رو  مویگوش کالفه

 : مادر بلند شد ادیفر یحعامو گرفتم که صدا ی شماره

 ! یالهه خدا خفه ات نکنه ... بادمجون ها رو که سوزوند_

رو گرفتم کنار گوشدددم . چند پا بوق خورد پا  یمادر ، گوشددد ادیپوجه به فر یب

 . دمیصداش رو شن

 .بله-
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 : دمیسالم پرس یب

 ؟ یچرا رفت_

 : کرد . بغض کرد ، صدام باال رفت سکوت

 یزنه ... من چ یداره به من غر م یحضرت عال ی؟ عمه  یخب بگو ... چرا رفت-

 ؟ یگفتم که رفت

 . شنوه یبغض آلود منو م یجوابمو داد. انگار نه انگار که صدا خونعرد

 . رهیگ یم گهی... دله د عتین یکم دلم گرفته ... واسه خاطر کع هی-

 . رونیزنم ب ی، منم از خونه م یاین گهیساعت د هیاگه پا -

 .اصرار نکن الهه آمینم-

 : زدم ادیپر بلند فر یپر و حرص یعص 

 یکه اومد ی... اومد عتمیایوا م ابونیخ نیسر هم رمی... به درک ... منم م این_

متلک بارم   هیرد بشه واسم بوق بزنه و  ینیپا هر ماش عتمیایوگرنه اونقدر وا م

 . عتمیوا ابونیمن پا آخر شب سر خ یذاریکجا رفته که م رپتیغ نمیکنه ... ب 

که با کوروش دعواش شدددد ، سدددرم داد بزنه که  ی، االنه که باز مثل روز گفتم

 :خنده اش شوکه ام  کرد یصدا کدفعهی

 ... آمینرو ... م_
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ص انگار ضعفش که با حر شته بودم رو نقطه  صدامو عوض  یدست گذا که لحن 

 :کرده بود گفتم

 شد ؟ یاِ ... چ_

 یسرکوچه ... من دق م یپر نازت بر یو اون صدل افهیو ق پیپو با اون پ یوقت -

سدداعت  هیاالن نه ،  یدل ر جان .... ول آمیبزنه ... م یحرف هیبهت  یکیکنم اگه 

 .گهید

 .پشت سر هم بوق اِشغال ، دستمو شل کرد یقطع کرد . صدا و

شد . خودمم انداختم رو یام افتاد رو یگوش سعت  پخت و وا  یپخت و پاهام 

 . رفتم

شت  اهتیس ی...پو با اون چشما یقل م پوئ یکه دوا ای... ب وونهید ایب که منو عا

پو قشنگه نه پو  یچشما یماه پو گهی.حاال د یکرد یو ظلمان کیپار یشب ها

 . آسمون ... من عاشت شب شدم . عاشت شب

 یبلوز کرب آب هی.  ومدی. حاضددر شدددم . ن گهیسدداعت د هینه پا  یول آدیم گفت

 .با دامن کلوش بلند دمیپوش ینفت

شد ول مادرم س ومدین یکارش پموم  عام ن دی. پدر ر  ییو زن دا یی. دا ومدی. ح

 : لشیم .دوباره زنگ زدم به موبا. دلشوره گرفت ومدیاومدند ، حعام ن

 . الو حعام_
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 . جانم-

  : " جانتو خرج من نکن "دلم گفتم  پو

 ؟ ابونیحاضر شم برم سر خ ای یآی... م یآیم یقول داد گهید ایب_

 :دیخند

 . نه الهه جان ... نرو اومدم_

 اومدم اومدم؟ یگیم یه ییکجا-

 :دیخند

 . ینی یم یروشن کن فونویاگه آ_

صو یو دکمه  فونیسمت آ دمیذوق دو با عام پو ریپ  یصفحه  یرو زدم . ح

 : ظاهر شد که گفتم دشیو سف اهیس

 .باال ایب_

 : گفتم هیبق یباز شدن درو زدم و در مقابل نگاه ها ی دکمه

 . حعامه_

 دیپازه متوجه شدم که چرا با دمیهمه د یچشما یپعجب رو پو یدُز باال یوقت

 وق کنم ؟من برای اومدن حعام ذ

 : ل ام بُر زدم و گفتم یاز رو یرو با سرفه ا ل خندم
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 . برنج بلند شد یمامان ... بو_

عام ا یخونه رو باز کردم و پو یدر ورود بعد .  عتادمیچهار چوبش به انتظار ح

به راهرو  یل ام ظاهر شدددد . سدددرک یکه دوباره ل خندم رو ومدیاز پله ها باال م

ش شت دمشی. د دمیک سکوت  ینیب یکه رو یکه با انگ شاره به  شته بود ، ا گذا

 .کرد
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افتاد . ل خندم رو جمع و جور کردم و  دیموقع بود که چشمم به عمو سع همون

 : بلند گفتم

 .دییسالم عمو بفرما_
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 : مهربونش رو به من دوخت نگاه

 . یباغ که شام نخورده رفت یما پو یشب دعوپ ؟ییبه به خانم خانما ... کجا_

 یرو اریاخت یب یروشن شد . پوزخند سیهمون لحظه به زن عمو فرنگ چشمم

 :ل م اومد

 چرا رفتم ، مج ور شدم ، مگه نه زن عمو ؟ دونهیزن عمو خودش م گهیخب د_

سددداعد  یاش رو انداخت رو یکوچک ورن فیو ک عدددتادیآخر ا یپله  هی یرو

 :هوا پکون داد یرو پو دستش و دستش

 ی... کع یرفت یواشکیهم  یهعت یبگم ...شما عروس یسالم الهه جون ... چ_

 . از دل شما خ ر نداره وام

 : محکمتر شد پوزخندم

 ؟ یخ رنداره ، شما که خ ر دار یهر ک یاِ ...خ ر نداره! ول_

 : سر چرخوند سمت خانومش و با پشر گفت هی عمو

 . یسوزوند شی! باز آپ سیفرنگ_

، چه  هیچ شیدونعدت آپ یاخم کرد و پعجب که انگار اصدال نم یعمو طور زن

 : برسه به سوزوندنش

 ! وا !! چه حرفا_
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به حعام بود و  ینازل یهم از پله باال اومدند . چشما یو نازل نیموقع نازن همون

 در کنار رفتم و گفتم یآخر . از جلو یپله  یپدر و مادرش رو عتیبه ا نینازن

: 

 .... دییخب حاال بفرما_

ش پک شو کنار ک عام خود شدند .ح شه که عمو  دیپک وارد  پا اول عمو وارد ب

شد . بعد زن عمو  که انگار خ یسالم بلند بهش برخورد بود  یلیگفت و داخل 

سرش رو عمد سالم کرد و بعد نازنو   نیع قایکه اونم دق نیا از من برگردوند و 

 عددتادهیدر ا یجلو وزهن یسددالم کنه  . اما نازل واریداد رو به د حیمادرش پرج

 :بود

 آقا حعام ؟ دیشما خوب_

 .دییممنون بفرما-

 .دیینه شما بفرما-

 .خانوم ها مقدم پرند-

 : حعام انداخت یافتاده  نییبا ناز سرشو بلند کرد و نگاهشو به سر پا ینازل

 .دیینه پورو خدا شما بفرما_

سه  ومدیخوشم ن چیه ساعت وا کردند . دست  یورود به هم پعارف م هیکه دو 

 : داخل دمیرو گرفتم و کش یدراز کردم و مچ دست نازل
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 . پوام گهید ایب_

راهرو و پرت  یشدن مچ دستش ، مج ور شد کفشاشو پرپام کنه پو دهیکش با

و کمر صدداف کرد با اخم و آروم  عددتادیدوباره رو پاش ا یخونه . وقت یبشدده پو

 : زمزمه کرد

 ؟ یکن یچکار م یوحش ی وونهید-

 یکنیدر بفرما بفرما م یجلو ی... دو سدداعته دار دهیپعددر ند یکن یپو چکار م-

 . گهیپو د ایخب ب

 : کج کرد شول 

 . یاَه .... شعورم ندار_

 .آقربون شعور پو دختر ... بفرما-

 :جلو اومد زیر یگفت و وارد شد که حعام باخنده ا یبلند شیا

هعت ...  یخ ر هیفهمند  ی، همه امشب م یریم شیپ یکه پو دار ینجوریا_

 ! کرد یداشت پعارف م چارهیب

 ! یکن نشیبود با مغز پخش زم کینزد

 : گفتم یعص 

پرروئه ...  یلیخ ینازل نیها ... ا یباهاش حرف بزن آدیخوشددم نم چیحعددام ه_

 . گفتم یک نیحاال ب 



 
579 

 

 یبا اون گونه ها ینگاه خاص نازل یشدم ول یچرا اونقدر عص  دمینفهم خودمم

 .مغز سرم بود یکنه ، رو یخواست دل ر یم دیکه شا ییملتهب و لحن صدا
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کنارحعام . با حرص  یعمدا نشعت صندل ینازل دمیآشپز خونه که د یپو رفتم

 : گفتم رلبیز

 . روش زمیداغ بر ییچا وانیل هیبرم  گهیم طونهیش_

 :و شوکه شد دیصدامو شن مادر

 !؟! رو حعام ؟ یک_ 
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 دهیجا ، رفته چع  نهمهی... ا نیگم ... پو رو خدا ب  یپررو رو م یاون نازل رینخ-

 ! به م ل حعام

 : گفت شخندینگاه به من . بعد با ن هینگاه به سالن انداخت و  هی مادر

 . از شما سر زد یرپیغ هیچه عجب ! -

 : اخم گفتم با

س یرپیغ هی! االن  رتیغ_  شونش بدم حض کنه ... بده به من اون   ییچا ینین

 . رو

 . ها داغه یی... چا ینکن یزیالهه ... آبرور-

س با س یرو از مادر گرفتم . واقعا م ینیحرص  ستم  رو کج کنم  ییچا ینیخوا

سر باال آورد و منو د یسمت نازل عام  از جا  ی.فور دی. دو قدم مونده بهش ، ح

س ست و جلو اومد .  شه . ول فیرو ازم گرفت .ح ینیبرخا شد که ب اگر  یشد . ن

 !شد یم یشد چ یم

 یمهمون ها م یسالن ، جلو یبه دست پو ینیحعام و حعام س یجا نشعتم

 : رو به من گفت یکه نازل دیچرخ

 خواد؟یگم زن عمو کمک نم یم_

  !گفتیم نویم ، ااونو حعام نشعته بود ونیچقدر رو داشت! چون م یوا

 : ام رو نشونش دادم یزورک ل خند
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 . رینخ-

صدا ییابرو سمت مادرش که  شو کج کرد  سر زنگ در باز هم  یباال انداخت و 

. مادر  ایو زن عمو ثر دیعمو مج دمیبودند  شا یو هعت رضایبلند شد .حتما عل

س عام  شت رو یچا یخال ینیدرو باز کرد و ح عت .  یرو گذا ش اپن و کنارم ن

شد و عل شدند  یو هعت رضایدر خونه باز  ضافه  سپند  ،هم به جمعمون ا مادر ا

پنگ شددده بود . بخاطر  یهعددت یصددلوات فرسددتادند . دلم برا هیدود کرد و بق

ناراحت یبا اخم دیجام رو پرک کردم و رفتم جلو . پا منو د یهعدددت رو  شی، 

 :نشونم داد

 . یشد بیغ میو پا پخت میپو عروس ینرفته که چطور ادمیهنوز _

 . شد یحعام که حتما بهت گفته چ-

 : لو رفت ل خندش

 . زدم یباهات حرفم نم گهیاگه نگفته بود که د_

 : گوشش گفتم یو پو دمیبوس صورپشو

 ! طونیش ی، انگار رو اومد میخودمون یول_

حتمال .ا ایو زن عمو ثر دیو سددرخ شددد . همه اومده بودند جز عمو مج دیخند

انداختن بود و  یشددام آماده  ی. اما پدر منتظر شددون بود . سددفره اندین دادمیم

و روبه  یم ل کنار هعت یو زن عمو . نشعتم رو دیهمه منتظر اومدن عمو مج
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حرف زدن با حعدددام .  کارخانوم رفته پو یبابا باز نازل ی، ا دمیکه د ینازل یرو

 : گفتم یبلند و عص 

 . عتین ری... حعام زن بگ ی... نازل نیب _

 : گفت یفور سیگفتم و زن عمو فرنگ نویا من

؟! ... ما دختر خوم  دیکنی، چرا ازدواج نم یاپفاقا آقا حعام شما ، پعر به خوب_

 .ها میدار ادیز لیپو فام

 : هام پرک خورد از شدت فشار فکم . با حرص و خنده گفتم دندون

 .خوادیم یمن ... زن چادر ییپعردا نیزن عمو جان ا_

 :زن عمو جوام داد یعشوه  هیش  یبا عشوه ا یفور ینازل

 . مرد خوم سر راهم بذاره پا چادر سر کنم هیاز خدا خواستم  شهیمن که هم_

 ! دهیپعر ند نقدریام . آدم ا نهیهم پعجب کرد و قفل شد وسط س نفعم

  !من یخواستگار ایب گفتیداشت م رسما
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 : حرص خوردنم شد، دستمو گرفت و گفت یکه متوجه  یهعت

سه چ_ دل  میدون ی، ولش کن ، منو پو که خوم م یکن یم یخودپو عص  یوا

 . هیک شیحعام پ

شن هی عت دنیلحظه از  ست زن  یحرف ه شتم از د شدم وگرنه دا ، فقط آروم 

سکته م شو بزنه به  یعمو و دخترش  کردم .حعام هم که مدام مج ور بود خود

شب بله   شنوهیاون راه که نم عته بودند که همون  . مادر و دختر کمر همت ب

 یدونم چ یگفت . من نم یم یبار نازل هیگفت ،  یبار زن عمو م عی.  رندیرو بگ

 !عاشت حعام شدند کدفعهی نایشد ا

 یزنگ در بلند شد .نازل یبودم که صدا یزن عمو و نازل یهمون حرف ها ونیم

 .با ناز باز سر صح ت رو باز کرد

 یهمت چادر یدارم ... ول ادیز یچادر یآقا حعدددام ... من دوسدددتا دیدون یم-

 .ها آدیشدن نداشتم ... بدم نم

 : پشت بند حرف دخترش گفت یعمو هم فور زن
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ست یم یدفعه ...کجا بود نازل هیکه نگو ...  آدیبهش چادر م نقدریا_  میبر میخوا

 ؟

 : با پفکر گفت ینازل

 . سلماز ییختم خواهرشوهر زن دا_

 . آره ... چادر سر کرد ماه شد ...ماه-

 : گفتم هیپر ازکنا یل خند با

 .آدی، به اسمشم م یچیبه خودش که ه_

همه رو  دنیکشدد نیه ی. در عوض صدددا دیهمه خواب یموقع همهمه  همون

و نگاه من  دیرس یبه در م هی. رد نگاه بق هیسمت نگاه بق دی. سرم چرخ دمیشن

به چهار چوب گاه متعجب همه رو م دمید یکه جلو یخورد  ته بود.ن  یرو گرف

از  مبدن یحس کردم دما کدفعهیشدددده که  یچ نمیو منتظر بودم که ب  دمید

 .دیو پنج درجه به انجماد رس یس

و زن عمو با  دیپوسددتم حس کردم . آرش بود . عمو مج ریزدم . سددرما رو ز خی

همه سالم کردند و پشت سرشون آرش .... وارد شد . نفعم ح س شد .قل م نزد 

 نجا؟ی. چرا امشب ؟ چرا االن ؟ چرا ا

شددد به  لیجوام . انگار مجلس پ د یسددرم نشددعددت . ب یپشددت چرا ، پو چرا

درهم کرد که با خودم  یمجلس ختم . همه ساکت شدند . پدر اخماش رو طور
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شت اه م نکاریجوام ا یگفتم ، برا عه . اما ا کردم . نگاهم هنوز  یعمو ، همون ب

 .سمت آرش بود لیدل یب

م ، انگار اون اش . برعکس من که خون دل خورد افهیق یشددده بود . حت عوض

 هیاش مردونه پر بود .  افهیبهش خوش گذشددته بود . پپل پر شددده بود . حاال ق

 . لحظه نگاهش به من افتاد و با کمال وقاحت ل خند زد

 .چشمانم زنده شد یماه ها ق ل جلو یمُرده  ی.خاطره  دمیلرز

طالقت بدم  ینامرد باشم که روز پاپخت نقدریا گهیخواستم د یباشه ... من نم "

وقت ندارم ...  ادی... باشددده ...حاضدددر شدددو ... ز یخوایم نویانگار خودت ا ی... ول

 ". عتین ی... پس طالقت کار سخت یام هم ندار هی... پو که مهر یپوافق یطالق

 یاز رو یکنم . فور ی، دارم به آرش نگاه م دمیلحظه به خودم اومدم که د هی

 نطوریآشپزخونه . مادر هول شده بود . اونقدر که هم یم ل برخاستم و رفتم پو

جمع نشعته  یهم پو یسکوپ هی.  ختیر یم ییچا وانیپشت سر هم داشت ل

 ! بود که انگار مجلس شده بود ، مجلس احضار اروان
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 : گفتم تیعص ان با

 چرا اومده ؟ نیا_

 :جوام داد یعص  مادر

 .دونم وام ... عموت زده به سرش انگار یچه م_

 نیاز گذشدددته ها و آرش بزنن ، هم یمامان به قرآن اگه بخوان امشدددب حرف-

 . کنم یسرشون خرام م یمجلعو رو

  لحظه نگاهم کرد و گفت هیاسترس داشت که  چارهیسکوت کرد . اونقدر ب مادر

 زم؟یبر ییخوام چا یم یواسه ک:_

 .لیمامان ! فقط سه نفر اومدن ، عمو و زن عمو و اون عزرائ-

 ! ختمیر ییچا وانیمن ده پا ل یگینم یپس واسه چ-

 ! یکن یپر م وانیل یپند پند دار یمن چکار کنم ، شما ، ه-

 : و گفت ییظرفشو یپو ختیرو ر وانایل یو حرص یعص  مادر
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 ! نجایآرشو آوردن ا یطفلک ... اَه واسه چ نیا یگند زدن به دعوپ-

هم که  ییو زن دا ییسددالن ، پدر که هنوز اخماش پوهم بود . دا یپو برگشددتم

  ! اونقدر شوکه بودند که فقط زل زده بودند به آرش ! و حعام

 یاز حت شتریگفت . اخماش ب یچرخوند و ذکر م یدست م یپو حیپع  حعام

 سیزن عمو فرنگ کدفعهیهم الل شدددده بود که  ینازل یپدر ، محکم بود . حت

 : گفت

 چه خ ر؟ یخب آرش جان ... مالز_

سع نگاه سمت زن عمو . عمو شت  نگاهش ، زن عمو  یچنان با پند دیهمه برگ

 : و بلند گرفت رهیکرد که زن عمو نتونعت آروم بگ خیرو پوب

 !؟ دیکن رونشیب دیخوای... م گهیوا ...خب حاال که اومده د_

 : شکعت یم دیمجلس با نیسنگ یمن جوام دادم . فضا ن اریا

 ... خوامیمعذرت م یاز همگ دیب خش_

 ... جمعتون باشم یپونم پو ینم یکی من

 . خوش ش تون

نداشتم  جانیزد . ه یرفتم سمت اپاقم و درو بعتم .قل م پند م کراستیو بعد  

  بودم . اومده بود مدال افتخار بهش بدم ؟ که برگشته!؟ یعص  یول

 : گشت . مادر چند ضربه به در زد یوقت برنم چیه کاش
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 .الهه_

 یگذشدددته جلو ی... پموم روزا آمی... پا آرش نره نم آمینم رونیمامان به خدا ب-

 . بابا دیچشمام جون گرفت ...ولم کن

 :ناله زد مادر

 ! رام شدخ یهعت هیمجلس دعوپ چارهیب_

 ... به درک ... منم خرام شدم ... من-

زدم از رفتنش و  یهمون اپاق زار م یبود که پو روزید نی.انگار هم دیپرک بغضم

 . زدم از برگشتنش یحاال زار م

دوباره خر بشددم . دوباره وادار بشددم ، دوباره قلب  دمیپرسدد ی. م دمیپرسدد یم

  . احمقم عاشت بشه و بزنه

 ! کردم که در اپاقم باز شد. قفل ن ود و مادر فکر کرد قفله یم هیگر داشتم

 :و نگاهم کرد عتادیبود . همون کنار در ا یهعت

 . الهه جان_

عت- س یه ...  یا هیحرف و کنا چی... بدون ه تیبه زندگ یدی... خوش بحالت ر

 !؟ یبدون عذام بدون بال ... من چ

 . رونیب ایاالن رفت ... ب نیالهه ...آرش رفت ... هم-

 واقعا رفت؟-
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 . آره به خدا رفت-
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جور . بازم همه ساکت بودند  هی، رفتنش  ختیجور مجلس رو بهم ر هی اومدنش

من و  یباز شدن صح ت ها . هنرها یباشه برا ی. سفره شام پهن شد پا بهانه ا

 یپا ژله ها زیخاطره انگ یسددفره نشددعددت. از اون سدداالد کاهو یحعددام هم پو

ش سوب  عوض  درکه مخصوص حعام درست کرده بودم .  یریرنگارنگ من و 

سوپ سفره ، رو به  یاون  عتم طرف مقابل  ش شد . ن ضون زهرمارش  که ماه رم

 : خواست جو رو عوض کنه ، گفت ییحعام که دا یرو

 خب ... اول سوب ، سوپش مطمئنه الهه جان ؟_

 ؟ یمطمئنه دائ یچ-
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 . گهیاز نظر فلفل د-

 : ل م وارد شد یرو یل خند

 !ییدا_

 .دیپس بفرمائ-

 : بلند گفت ییدا

 ؟ زمیبر یحرف نداره ، واسه کعالهه  ریسوب ش_

 : نفر گفت نیاول حعام

 .من_

 . زد ینگاهم کرد و چشمک یکشدار شد. حعام لحظه ا ل خندم

سوب کرد . پ زن ست  شغول  دهیکش شیبرا یا الهیعمو هم درخوا شد . همه م

 : خوردن بودن که زن عمو گفت

 . شهیم یعال زهیر یذرپم م ینازل یالهه جان ... سوپت خوشمزه است ها ول-

و دست پختش نگفت  ی، از نازل ریسوب ش دنیشد وسط سفره و چش ینم حاال

 !؟

 : گفت ییجوام حرف زن عمو بود که دا پوزخندم
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دفعه  هیکنه ... من   تونیدفعه نصدد هی...خدا  دیشددما حاال سدداالدشددو نخورد_

 . دمیرس یکه سر کوه دمیو دو دمی... اونقدر دو دمیخوردم پا خودص ح دو

 : همه بلند شد . خجالت زده گفتم یخنده  یصدا

 ... ییدا_

 :کرد یهم ازم طرفدار ییدا زن

 .محمود ... غذاپو بخور گهیبعه د_

 : گرفت ییسوپش رو دوباره سمت دا یخال ی الهیسر بلند کرد و پ حعام

 . گهید یکیزحمت  یب_

 : کردم و عمدا مقابل نگاهش ، به حعام گفتم یبه نازل یزده نگاه ذوق

 خوم شده ؟_

 :و جوام داد دیهم مفهوم نگاهم رو فهم حعام

 . بدون ذرپم ریحرف نداره ..... من عاشت سوب ش_

و زن  یجوام حعام ، دو پا بال درآوردم واسه بال زدن . نگاه نازل دنیاز شن یوا

 . داشت دنیعمو هم د

.  دیبود و عمو مج ایپکر بودند و سددداکت ، زن عمو ثر یلیکه خ یکعدددان پنها

ستمینم شونیب یاون طور خوا  یرو م نیآوردن آرش ، آر یکاش به جا یول نم
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عتن که آر ی. ال ته همه م دیکش ینم نجایآوردن پا کار به ا عر گوشه  نیدون پ

 . کنه یها شرکت نم یمهمون ینجوریا یو پو هیریگ

شد .مادر کادو یها ظرف شا یشام که جمع  عت ییپاگ  سیسرو هیرو که  یه

در اومد .  نیچودن بود ، بهش داد و مجلس گرچه از اون جو سدددنگ یقابلمه 

پکر بودند . همه حالشدددون  بازم  زن عمو و عمو که هنوز یخب ، نه برا یول

 بودخوم بود جز پدر که چه ق ل از رفتن آرش چه بعدش همچنان اخم کرده 

  .داشته باشه . که اپفاقا داشت یمعن هیاخمش هم  نیا دمیپرس ی. م
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 .ارنیمن گفتم آرش رو ب_

 .استخوان فکم در رفت دیباز موند که حس کردم شا یطور دهانم

  :من گفت یبه جا یبلند و عص  مادر
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 !! پو زده به سرتدیحم_ 

سهم الهه رو بده... _ ضره  شته... کارش گرفته ، حا شدم... آرش برگ نه... عاقل 

شده ... حقشه که سهمشو  تیچند ماه اذ نیا یکم پو ره؟یچرا الهه سهمشو نگ

 .رهیبگ

  .نحعش نشونم نده ی افهیق یخب سهمم رو بده ... ول_

شت هیپک پدر انداخت و  یگرید یپا رو بلند کرد و رو هیاش .  یصندل یزد به پ

 :گفت

 شه؟ یم یپو و حعام چ فیپکل _

 داره؟ یچه ربط_

 .ربط داره یعنیکرد .  یهمچنان با نگاه پرسشگرش نگاهم م پدر

 .کنم یخب هنوز وقت دارم ... دارم فکر م_

  :پدر واضح شد پوزخند

 پس از حعام خوشت اومده ؟_

 .نه ... اصال_

شدم. نم چرا ستمیدروغ گفتم؟ هول  شود. اما ن ا یرازم به آن زود خوا  دیفاش 

  :گفتم. پدر همچنان پوزخند به لب گفت یدروغ م

 ...یول هیحعام پعر خوب_
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  :گفت یبلند و عص  مادر

 .یبه نظرش احترام بذار دینداره ... اگه الهه حعام رو بخواد با یول د،یحم_

  :پدر محکم شد یاخما

 مگه پا حاال به نظرش احترام نذاشتم؟_

شتم ول یآرش رو م گفت شک دا سکوت کردم ... حاال  یخواد ، با اونکه بهش 

پو سر من که آرش  یرو بکوب یخوب نیا یه یخوا یچون پعر برادرت خوبه، م

 ! ناپو در اومد

  :کرد که جوام داد یها رو جمع م وانیداشت پند و پند ل مادر

شعور و  یگم ... پعرک ب یآره ... افتخارمه که پعر برادرم ماهه... مگه دروغ م_

ل خند بلند شددده  هیالهه آورد ، حاال با  یکه سددر زندگ یینفهم ، بعد از اون بال

 اد؟یب یاجازه داد یپو اصال به چه حق ؟یکه چ نجایاومده ا

 ؟یکور بود ؟یدیاخمام رو ند_

 شه!؟ یالهه عوض م یپو زندگ یخوام چکار؟ با اخما یاخماپو م_

 :و گفت دیکش ینفس بلند پدر

 .شرط هیسهم الهه رو پس بده ... به  خوادیآرش م _

 :صورت پدر بود که پدر ادامه داد ی. چشمام رودیلرز دلم

 .با الهه حرف بزنه خوادیم_
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  :زد ادیفر مادر

عره _ ض یغلط کرده پ شت  یعو شت ، گذا ... اون موقع که وقت حرف زدن دا

. سدددهم الهه رو بده .. ینطوریهم گهیبگه ؟ راسدددت م یخواد چ یرفت، حاال م

 اون داره؟ فیبه پول کث یازیاصال الهه چه ن

 :اش جدا کرد و بلند گفت یگاه صندل هیخودشو از پک پدر

سر ا رمیپس بگ خوامیآقاجونم رو م یالی... من و ژهیمن_ دو  نی... آقاجون من ، 

 .ذارم روحش پو عذام باشه یپا دق کرد ... من نم

  :زد ادیفر یعص  مادر

سدددنگ ق ر، دخترپو بدبخت کن ... آقاجونت حتما  هیو  الیو هیآره ... سدددر _

 .شهیخوشحال م

  :زد که مادر سکوت کرد یادیچنان فر پدر

 .ژهیمن_ 

که پازه داشددت اثرات قدومش از  یمجدد . ورود نحعدد یشددد . طوفان شددروع

خاطرات ، همه بالها دوباره  یشدددد و حاال باز دوباره همه  یپاک م میزندگ

 .شد یداشت نازل م
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 هیبق یفرق نکرده بود ، اما انگار برا یزیمن چ یبرگشدددته بود. گرچه برا آرش

مهربون پر شده  دیو عمو مج ایپر شده بود. زن عمو ثر یفرق داشت. مادر عص 

مارو دعوت  ایخانه ما،  ندیایب ای یخواسدددتند به هر بهونه ا یبودند و مدام م

 .کنند

 دهیصورپش پاش یپو یطور هیغم  یهم رفتارش عوض شده بود. افشانه  حعام

 .شدیم دهیشده بود که به وضون د

من برخالف همه که پمام فکر و ذهنشون شده بود آرش، پو فکر پولد حعام  اما

خواسددتم  یم یجور هیبود اما افتاده بود روز اول محرم .  کیبودم . پولدش نزد

کلمه  کی د،یکه به ذهنم رسددد یفکر کردم اما پنها راه یلیکنم. خ رشیغافلگ

  !ن ود .... ج ران شتریب

آرش برام آورده بود  یبه عنوان ج ران نامرد دیکه عمو مج یاز پول پاپخت هنوز

 .استفاده نکرده بودم
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 یلیمهندس رو پس داده بود و من خ نیماشدد یهم پول قرض صددافکار حعددام

نرفته بود که حعدددام  ادمیبخرم. هنوز  نیماشددد هیپونعدددتم براش  یراحت م

  .من، فروخت انیبرل سیسرو دیخر یرو برا نشیماش

 :اما پدر غر زد بود یراض مادر

 بشه؟ یپولد که چ یکادو نیماش هیچه خ ره! _

 :کج کردم و گفتم سرمو

 !چه خ ره، چرا؟ دیرو گرفتم نگفت انیبرل سیسرو یشما وقت _

  :پدر گفت یبه جا مادر

رو  نشیرفته، حعدددام ماشددد ادشیپو بوده... پدرت  یچون اون برا گهیخب د_

 .بخاطر پو فروخت

 رو بفروشه واسه الهه؟ نشیگفتم بره ماشخودش خواست، مگه من _

 :گفتم مصمم

که به نظر من  دیگفت شیچند وقت پ نیخوام ... شددما هم یخب االنم من م _

 .دیذاریاحترام م

 :نفس ح س شده اش رو آزاد کرد و گفت پدر

 !پس هیآهان ... گروکش _

  :دیحرف منو پدر پر نیباز ب مادر
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 . دو پا نامزدن نیا ؟یبا حعام دار ی... پو چه خصومت دیحم_

  :گفت یفور پدر

 نه؟ ای یکن یفکر م یموقت ال ته ... مگه نه الهه؟ هنوز دار_

گفتم عاشت شدم؟ نگاه پدر خود سرزنش بود.  یگفتم نه؟ م یگفتم؟ م یم یچ

 :. خود طعنه . سکوت کردم که پدر ادامه داد هیخود کنا

ش _ شه ما عت که د یبخر براش ول نیبا ست ه سه هفته  هی گهیحوا ماه و دو 

 .یوقت ندار شتریب

 یگفتم. اول هم به خود حعددام م یماه م هیماه و دو سدده هفته ! زودپر از  کی

شب ها هیگفتم.   یکی ی. پورونیب میاومد دن الم پا بر یکه م ییشب از همون 

ستوران ها ش دیشا ایکرد.  یکه مهمونم م ییاز همون ر شاپ  دمیت موپورش. 

 :مگفت یم کدفعهیچشماش و  یزدم پو ی. زل مییجا یامامزاده ا

 نفرو دوست دارم؟ هی یدون یم_

! من ! الهه ! عاشقش شدم. عاشت ؟یعنیکرد  یبود! باور م یدنیالعملش د عکس

 یپو حیاون پع  یحت ایبلندش  اهیس شیروز از ل اسش، از اون ر هیکه  یپعر

 .ومدیدستش، بدم م
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 ��من یبانو

 حعام 180 پارت

 

 

. دمیآقا رو د دیدرم شددرکت ، حم یاومدم که جلو رونیاز شددرکت ب خعددته

شددد که خودش چند  نی. همنیشددد کف زم خیاونقدر پعجب کردم که پاهام م

اپفاق بد بودم که  هیقدم جلو اومد. چون من بعد از اومدن آرش ، اونقدر منتظر 

 .دیلرز یدلم م ،یو هر اپفاق یبا هر حرف

ش چیسوئ ستش بود. جلو اومد و بدون نگاه کردن به من حلقه یپو نشیما  ید

 :داد و گفت یانگشتش چرخ یرو پو نیماش چیسوئ

 .میباهم حرف بزناومدم مردونه  _

سدددالمم نکردم . اونم  یمردونه حرف زدن ، دلم رو لرزوند. حت نی! هممردونه

شت. رفت سالم ندا صد  ش میانگار ق شعتم رو نشیسمت ما جلو .  یصندل یو ن

فرمون  یدستش رو گذاشت رو هیسمت من.  دیپشت فرمون که نشعت ، چرخ

 .من یشونه یرو گرشیو دست د

 .یبه الهه کمک کرد یلیمدت خ نیاممنونم ازت حعام ... _

 !از منه ی! چون آرش اومده، وقت پشکر و قدر دانیچ یعنی
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 :ام آورد و گفتبه سرشونه یفشار

 .خودم دوستت دارم یبه خدا مثل پعر نداشته_

 :گفت هیکرد و بعد از چند ثان مکث

سهم الهه رو بده ... منم بخاطر رون  خوادیکه آرش برگشته ... م یدیخودت د_

آقاجون فروخته نشده ...  یالی... هنوز و رهیکه الهه سهمشو بگ خوامیآقاجونم م

هم رون  ینطوریانگار ا یجور هیآقاجونم رو بخره ...  یالیخودِ الهه و خوامیم

از آقاجونم خاطره  یکه کل یاجداد یالیو نیا نکهیهم ا رهیگیآقاجونم آروم م

 .رهیپوش دارم ، از دست نم

  :از هم بازشد ل ام

 به من داره؟ یمعئله چه ربط نیخب ا_

 . رهیکه الهه سهمشو بگ یکن یکار یتونیفقط پو م_

صرار یمن کار_ صالن بدونه ، همونو  ی، هرچ کنمیهم نم یندارم ... ا خودش 

 .دهیانجام م

شونه یاضربه دیحم آقا شا ینه...منظورمو متوجه نشد_فت:  ام زد و گبه   دی... 

که الهه برگرده سددرِ  دهیم یآرش شددرط کنه که ... سددهم الهه رو وقت دی... شددا

 .شیزندگ

 .دمیترسیکه ازش م ییاومد . همون بال سرم
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 :جمله از هم باز شد نیو ل ام به ا دیکش ادیپوهم شد . قل م فر اخمام

 .داره نه من یبه نظر الهه بعتگ نیا _

...الهه آرش رو  یداره حعددام جان ... اگه پو ... عقب بکشدد یبه پو هم بعددتگ_

 .کنهیق ول م

 .از خودِ الهه بشنوم که عقب بکشم دیمن با_

 :دیخند

! ... خودِ من الاقل یدی... مگه پا امروز رفتارش رو ند یشنویم یباشه ... بزود _

 ؟یدوستش دار ؟ی، گفتم ، حعام چ دمیاواخر ازش پرس نیدوبار هم

 . نه گفت،

فقط بعد از رفتن  دیبعددتم. پس من حکم نوش دارو داشددتم فقط . با چشددامو

  ... و حاال شدمیدرد الهه م یآرش ، دوا

شام عته بود که به زحمت گفتم:  چ سه من دل نایا_هنوز ب  دیحم شهینم لیوا

 .بود نیخودِ الهه به من بگه که من برم... قرارمونم هم دیآقا ... با

 : دی.دلم باز لرز یپکون داد. مصمم و جد یسر

  .گهیبهت م ی... خودشم به زود گهیم_
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س پولد عام ر ضای. با کمک عل دیح عام  یبرا ر . پدر  میدیصفر خر دیپرا هیح

 .مادر موافقت کرد یغر زد ول یلیخ

 یمن اصددال به مخالفت پدر کار نداشددتم .اول و آخرش کار خودم رو م هرچند

 ینداشددت .همون طور که آرش برا یارزشدد چیمن ه ی، برا یکردم . پول پاپخت

 مینصب کن ریدزدگ دشیپرا یکمکم کرد پا برا رضاینداشت .عل یارزش چیمن ه

ذوق  یلی.خ میپارک کرد ییدرم خونه دا یرو جلو یبه اون بزرگ یو بعد کادو

زده بودم .همه با من هماهنگ بودند جز خود حعدددام ،که مج ور شددددم بهش 

 . زنگ بزنم

 .... الو-
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گفت علتشو و با همون  یصداش بود که به من نم یپو یغم هیبود  یروز چند

 :لحن جوابم رو داد

 بانو؟ یسالم دل رجانم ... چطور-

 . مییشما یخونه سالم خوبم ... ما شب -

 .. امشب ئتمیدونعتم ... ه ی؟.. .من نم یراست-

 . امشب نرو-

 ... شه آخه ینم-

 . حعام جان من-

 :کور کرده بود ذوقمو

 . منه آخه یپا ئتیه ی... مداح زمیالهه جان .قعم نده عز_

 مداحو داره آخه؟ هی نیهم یبه اون بزرگ ئتیبابا ه-

 : دیخند

 .... امشب نوبت منه ینه بچه ها هعتند ول_

 : شدم کالفه

 . یبگو امشب جاپو باهاش عوض کن یکیحاال به _

 ..... اگه نشد یگم ول یم-



 
604 

 

 : گفتم ی. با ناراحت ختیر یبرنامه هام بهت م پموم

 . آم ینم گهی... من د نکهیشه ... جز ا ینم یزینشه چ_

 . بده یلیکه خ نیاخ اخ ... ا-

 :ام گرفت که ادامه داد خنده

 . دم بهت یم امکیپونم بکنم ... پ یچکار م نمیباشه ....چشم بذار ب _

 . منتظرم ها-

 . ذارمت یچشم ... منتظر نم-

ع  هی شب ب حیپ عام کردم که اون ش میو به ن ادیصلوات نذر ح که  دیساعت نک

 :داد امکیپ

 . ... درست شد رهیقربون دل الهه برم که خدا هم با دلش جلو م-

 : دادم  امیپ یبه هعت یفور

 . آدیرو بخر ....حعام م کیک_

عت ییشد . زن دا فیبرنامه ها هم رد پموم ست کرد. ه شام در  کیک یطاهره 

ضای. عل دیخر سو ر ش یشده  چیکادو پ ئچیهم  شت  یبا کل نویما بادکنک گذا

ت  رضدددایوعل یکادو گرفتند و هعدددت راهنیپ هی. مادر و پدر هم  زیم یرو سدددِ

بود که  من یادکلن . فقط کادو هیهم  ییو زن دا ییمردانه . دا فیکمربند و ک
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عام بود صدا میخاص بود . همه منتظر ح شد .  غیزنگ باعث ج یکه  زدن من 

 : زدم ادیهمه شوکه شدند که فر

 . جان عموت ،لو نده ... پو رو قرآن رضایعل_

 :نگاهم کرد یچهار چشم رضایعل

 !وا ... مگه من خواستم لو بدم ؟_

 : حرفم گفت دییهم در پا یهعت

 . گهید ی... پولد الهه رو پو لو داد گهیآره د_

 : سرشو با حالت قهر برگردوند رضایعل

 . اون فرق داشت از لج حعام اونکارو کردم_

رفتم  رمیاونهمه ذوقم رو بگ یپونعتم جلو ینم کهیو من درحال باز شد درخونه

 . دمیکش غیحعام ج دنیبا د کدفعهیدر که  یجلو
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 182 پارت

 

 

 : بلند شد ادمیفر یبود . دستشو به در گرفت که صدا یو صورپش خون سر

 !؟ یشده ؟ پصادف کرد یچ_

 . عتین یزی... چ یچیه-

 : دیجلو دو یهعت

 ؟ هی؟کار ک ی... حعام کتک خورد رمیبم یاله_

 :دندیپرس یخرام شد . همه دورش رو گرفتند و فقط دوپا سئوال م یچ همه

 ؟ یشده ؟ چکار کرد یچ_

گرفتم و رفتم سدددراغش .  ییاز زن دا نیم ل که پن ه و بتاد یرو نشدددعدددت

 کردم گفتم یاک ماش رو پ ینیخون دور دهان و ب اطیآروم و با احت کهیدرحال

: 

 حعام ؟ هیکار ک_

 : دمیبعته بود که باز پرس چشماشو

 . با پوام_

 . گم یم عتین یزیچ-
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 : صدامو باال بردم یعص 

 . ؟ زده صورپتو داغون کرده عتین یزیچ_

 : افتاد . با اخم صدا زد زیبازکرد و نگاهش به م چشم

 . یهعت_

 . جانم داداش-

 واسم ؟ یمحرمه ؟ پولد گرفت یدون یوسط ! مگه نم نیا هیچ نایا-

 : با چشم به من اشاره کرد و گفت یهعت

 .داد شنهادیالهه پ_

 :سمتم اومد نگاهش

 ! الهه_

 : ل ش برداشتم و گفتم یرو از رو پن ه

 داره ؟ ی... اشکال میکرد ینه شاد میما که نه دست زد_

 : گفت یپکون داد و بالحن آرومتر سرشو

 . آره اشکال داره_

برداشت و  زیم یمنو از رو یکادو یبلند شد و جع ه  شیصندل یاز رو رضایعل

 : گفت
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 . مال خودش هیکادو مال منه ، بق نیگه اشکال داره ، ا یخودش م_

 : بلند شد کدستیاعتراض همه ،  یصدا

 ! رضایاِ... عل_

 : زیم یو گذاشت رو دیکش رضایجلو اومد و جع ه رو از دست عل مادر

ست نزن مید یعمه جان ... قول م_ شب پخف هیحاال  مید شب  فیام بده ، پازه 

 .... دوم محرمه

 : گفت ییکه زن دا دیکش ینفس پُر حعام

 . نه ای ارمیرو ب  کیک_

 : لب حعام برداشتم و گفتم یرو از رو پن ه

 . یرو ب ر کیک دیدستاپو بشور ... با_

 : ل خند نشعت هیل ش  ی گوشه

 ؟ یکن رمیغافلگ یخواست یم_

 :دلم رو برد نگاهش

 . آره ییجورا هیخب ....  یپو ... ول یریغافلگ ینه به اندازه _

شمع ک حعام شعتم و  شو شعت .منم دستامو  رو زدم و بردم  کیرفت دستا

 :  همه بلند شد ی. صدا زیم یگذاشتم رو
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 ...... پولدت_

 : گفت ینخونده ، حعان فور هنوز

 .میمحرمه  .... نخون_

 : و گفت دیخند یهعت

 . صورت پک پکمون یزد پو یرو م کیاگه پولدش کار پو ن ود ، االن ک_

 !واقعا؟-

 ریو دزدگ چیبلند شد و سوئ نیماش یرشو پکون داد. همون موقع صداس یهعت

 : بلند گفت رضای. عل دیکش ریجع ه ، آژ یاز پو نیماش

پا همعدددا الیخ یب کویک- باز کن  ها رو  کادو کادوت رو خرده  هی... ها نزدن 

 . نکردن ریخاکش

 : گفت میزن یحرف م یدونعت از چ یکه هنوز نم حعام

 . اول میبر یرو م کینه ک_

 : گفتند کصدایهمه  اما

 .. نه ... نه_

 : منو داد دست حعام و گفت یکادو رضایشوکه شد . عل حعام

 . رو ولش کن هی... بق نهیاز همه مهمتر هم-
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 : با پعجب گفت حعام

 . لرزهیجع ه اش داره م_

 : باز گفت رضایعل

 . ، جغجغه است یدرست حدس زد نیآفر_
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 : دستش گرفت و گفت یپو نویماش ئچیسو حعام

 !؟ هیچ نی!! ...ا نیا-

 : بلند گفت ییدا

 . هیچ ینیب یپا دم پنجره برو ... هم صداشو خفه کن هم م_
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قطع صدا رو که زد . لب پنجره خشک شد .  یپا دم پنجره رفت . دکمه  حعام

 : ختیباز نمک ر رضایعل

 .، آم قند یهعت_

 : عتادمیرفتم و کنارش ا جلو

 .. حعام_

شت و به بُهت  یسمتم . پعجب پو دیچرخ سرش شم گذ نگاهش از مرز خود

 : دیرس

 !! نی...ماش نیا_

 . م ارکت باشه-

 : هنوز شوک زده بود که گفت نگاهش

 ؟ یکرد یکار نیالهه چرا همچ_

 ؟ یدیمگه من به پو گفتم که چرا واسم دست ند طال خر-

 ! ونهیلیو پنج م یس نیبود ا ونیلیدو م تایاون نها-

 ! ونهیلیم یطال هم س سیخب سرو-

 :ظاهر شد اخماش

 . اون فرق داشت_
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 : گفتم یناراحت با

 . ی... پموم ذوقم رو کور کرد یبد یلیحعام ... خ_

 ! !!... واسه من نیماش نیآخه ا-

 :جوام حعام رو داد پدر

 .دیشد کیبه  کیفکر کن _

 :پدر کرد یحواله  یاخم مادر

 ! دیحم_

 :، حرف خودشو زد یپدر باز با همون لحن جد و

 . ... پموم نیماش هیدر مقابل   سیسرو هیگم خب ...  یراست م_

 : و گفت دیصورپمو بوس کدفعهیهنوز به پدر بود که حعام  نگاهم

 . رو نداشتم یگرون نیبه ا یکادو اقتیممنونم الهه جان ...گرچه ل_

 : زدم و آروم زمزمه کردم یذوقم برگشت . چشمک دوباره

 دور باهاش بزنیم ؟ هی میبر_

 : کل ل اش یشد رو دهیکش ل خندش

 . آره_

 : گفتم یفور
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 . میدور کوچولو بزن هی میریبا اجازه ... ما م_

 : متعجب گفت ییدا زن

 پس ؟ یشام چ_

 :ما جوام داد یبه جا ییدا

و جورام که  رهنیپ گهیهم کشک ..... د ی هیبق ی... کادوها دینداره براشکال _

 . دیخوش باش دینداره ... بر دنید

 . رفتم نییسرم مرپب کردم و همراه حعام از پله ها پا یذوق شالم رو رو با

 .در خونه ، هنوز درو باز نکرده ، نگاهم کرد پشت

 . گهید میبر-

زد و پوجه ام را فقط به  یپشددت در ، نگاهش برق یراهرو یکیپار یلحظه پو هی

شما یخودش جلب کرد . پا اومدم پو شم ،  یچ شا ب شب گرفته اش غرق پما

س یصورپش جلو شو  دیصورپم اومد و ل هام رو بو سر .قل م هم از کار افتاد . 

 : و گفت دیعقب کش یکم

 . برت گردونم دمیامشب الهه ... قول نم یام کرد وونهید-

 : دمیبلند خند ازحرفش

 !آره ... حتما ... اونهم پو_



 
614 

 

 رلبیو ز دیچشددماش نشددعددت . ل خندش پر کشدد یغم بزرگ پو هیلحظه  هی

 : گفت

 شهیو واسه هم رمیامشب دستت رو بگ نیپونعتم هم یپونعتم ... م یکاش م_

 .دور یجا هی میفرار کن

 : گفتم یشوخ به

فرار ... شددما مهلتت پمومه ... بمون پشددت در خونمون پا  یآقا ... فرار ب رینخ_

 . جوابت برسه

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

  184 پارت

 

 

ش آه شت در ، پو خلوت خودمون ، دست گرمش پنجه  کدفعهیو  دیک همونجا پ

 : رو صاحب شد . با نگاهش زل زد به من و گفت میها
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 . الهه_

 نیبه اندازه دو انگشت فاصله . نگاهم ب دینداشت .شا یپا صورت من راه سرش

 : زد که گفت یچشاش و ل اش دور م

 ؟ هیفکر کن االن مهلتم پمومه ...جوابت چ_

 نیاون منتظر بود و من الل پر یپونم االن بگم . ول ی... االن نه حعدددام . نم نه

به انگشتان دستم داد . دستمو  یزبون رو داشتم . فقط نگاهش کردم که فشار

گونه اش . گونه اش رو آروم نوازش کردم  یآورد و کف دستم رو گذاشت روباال 

رو به دستم دوختم و  اهمشد که نگ یدستم رد م ریو نرمش از ز یمشک شی. ر

 : گفتم

  ... ی... ول یی... آقا یخوب یلیحعام پو خ_

 : نگذاشت حرفمو بزنم . درو باز کرد و گفت ی. حت دیعقب کش کدفعهی

 . ولش کن اصال میبر_

 . من که حرفمو نزدم یول-

 : اخم گفت با

 . یزد_

 ... نگفتم یزیچ-

 .، کل حرفتو زد یهمون ، ول-
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. انگار بازم خرام کرده بودم .سددوار  نیبا قدم های بلند رفت سددمت ماشدد بعد

 نهیس یکه پو یدرد ظیغل یروشن کرد و همراه با آه نویکه شدم ، ماش نیماش

 : دیداد و پرس رونیرو ب دیجوش یاش م

 ؟ شهیم یچ نیا فیممنونم واسه کادوت ...حاال پکل-

  .طال داره سیکه سرو یفیشه ؟ همون پکل یم یچ فشیپکل یچ یعنی-

 . معلومه فشیاست پکل هیخب اون هد-

 . معلومه فشیاست پکل هیهد نمیا-

 هیسمتش و پک دمی. چرخ نمیرو ب  شیپونعتم ناراحت ی. نم دیکش یبلند نفس

 : و گفتم نیزدم به در ماش

روزها  نیاز هم یکیخواسددتم  یحعددام ...گوش کن به حرف هام ... به خدا م-

 .... باهات حرف بزنم

 : که گفت یبه روبه رو بود و اخماش جد نگاهش

   ولش کن الهه_

 . نمتیب  ینطوریخوام ا ی...نم شهیبگم ... نم دینه ... با-

 . ش بگذره ... ولش کنبذار امشب بهمون خو-

 : گوش نکردم و گفتم حرفشو
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سرو یلیمن خ_ ست ند روز پولدم  سیبهت بدهکارم از اون  طال گرفته پا اون د

 ... فقط ج رانِ نیماش نی... ا

 : دیکش ادیفر ناگهان

 ... الهه_

 : گفت یکه عص  دمیاراده عقب کش یسرم رو ب دمیپرس

 ... نگو ... پوروخدا نگو ... جان من نگو یچیامشب ه هیخوام بشنوم ...  ینم_

 یگلوشدددو حس کردم . با دلخور یبغضِ پو یدونم ول یشدددده بود ، نم چش

صندل دمیسکوت کردم و چرخ  یخودم . نگاهم از پنجره به پرچم ها یسمت 

 نیپوقف ماشدد یمتوجه  کدفعهیها بود که  ابونیدور و برکوچه ها و خ یمشددک

 :خاموش کرد و با لحن قشنگ صداش ، اسمم رو صدا زد نویشدم .ماش

 . الهه_

.  دیهوا کشدد ی. ب دیسددرم را کامل ازش برگردوندم که دسددتمو کشدد یدلخور با

ش یخودش را آماده  س دنیدر آغوش ک سرم به  سته  اش  نهیسرم کرد . ناخوا

 : بوسه به سرم زد و گفت نی. چند دیچع 

... اگه  یگر ن ودم اگه نشددد ... اگه نخواسددتشددد ... ا یقول بهم بده ... هرچ هی_

 ...، یدیکه افتاد و منو کنار خودت ند ی...اصال هر اپفاق یجوام رد داد

 : داشت ؟ یچه درخواست فیپوص نهمهیبعد ا حاال
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 ... سر هر نمازت ... فراموشم نکن باشه ؟ یدعام کن-

 

 

 

📝📝📝 

 

  ��من ینو با

 185 پارت

 

 

 .دونم ی، نم یچ یشده ول یزیچ هیدونعتم  یم

شت ول رفتا شده بود. بغض دا عام عوض  شت ول یپنهان م یر ح  یکرد. غم دا

که شددب  ییازحرف ها یدلشددوره داشددتم . دلشددوره ا هیزد و من  ینم یحرف

 یگفتم که چقدر دوستش دارم . ول یپولدش زده بود. کاش همون شب بهش م

عت دو پا کلمه  شدم . لعنت به زبونم که نتون ستت دارم  . " یالل  رو به  "دو

 . خودش حمل کنه یرو
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 یالی، مهندس شرکت حعام ، و دمیمحرم بود که از پدر شن یهمون ش ا یپو

چطور  نکهیپدر نه . ا یخوشدددحال شددددم ول یلی. من که خ دهیآقا جونو خر

 .بود بود ، معلوم و مشخص دهیرو خر الیمهندس و

آقا جون  یالیکردم با فروش و یزده بود . فکر م یبود که حتما حرف حعدددام

ض شت اه م یشده ول یسهام ، آرش منتف ی هیق شب پدر  هیکردم . باالخره  یا

 :حرف دلشو زد

 . الهه_

 . بله-

 . کارت دارم نیبش-

افتاد. نشعتم که پدر  یمورد خاص اپفاق م هیگفت کار ،  ی! هر وقت پدر م کار

 : گفت

 . آرش از من خواسته که با پو حرف بزنه_

 . باهاش ندارم یخود کرده .... من حرف یب-

 . اون داره یول یپو ندار-

 : بزنه که پدر گفت یهم خواست حرف مادر
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به برادرم قول دادم الاقل  ژهیپو دخالت نکن من_ بار بذارم ، آرش و  هی... من 

سه قول شون رو بزنن ... وا بار با هم  هی نایا دیکه دادم ، الاقل با یالهه باهم حرفا

 . حرف بزنند

 : ، گفتم یو حرص ی، عص  نهیبه س دست

؟ من  دیعتیمحمود ن ییسر قولتون با دا د؟یقول داد دیشما فقط به عمو مج_

 . میو حعام هنوز نامزد

روز با  هیخ ردار بشه ...  یکع عتیداره ... هنوزم قرار نشما ن یبه نامزد یربط-

ستم یادیز زی... چ نی... هم یزنیو باهاش حرف م رونیب یریآرش م  ازت نخوا

. 

...حاال چه  میماسددت ؟ ما ازهم جدا شددد نیب یفهمم ... آخه چه حرف یمن نم-

 ! یحرف

 : زد ادیفر پدر

 !؟ ییشد جدا نیا ه؟یمهر ی؟ ب دیجدا شد_

 : دمیم ل و خودم رو جلو کش یدسته ها یگذاشتم رو دستامو

 ! به حرف زدنه یازیام رو بده ... چه ن هیخوم مهر_

 : کرد خونعرد باشه نگاهم کرد و گفت یم یسع کهیدر حال پدر

 .الهه یزن یو باهاش حرف م یریم-



 
621 

 

 برم ؟ دیچرا ؟ چرا با دیاریب لیدل هیچرا ؟ -

 . شوهرت بوده یزمان هیچون آرش -

 : ام گرفت خنده

 ... شب هیشوهر _

 . شب و روز نداره ، شوهرت بوده باالخره زایچ نیا-

 ؟ یخب باشه رفتم حرف زدم ، بعدش چ-

 : دیکش ینفس بلند پدر

 . یفهم ی، م یکه قراره از آرش بشنو ییهمون حرفا یبعدش رو پو_

 : باز درهم شد اخمام

 ؟ دیو دوخت دیدی؟! شما انگار خودپون بُر یچ یعنی_

بذار اول آرش هم حرفاشددو بزنه ... بابا  یخوام نظر پو رو هم بدونم ول ینه ... م-

بار بذار  هیگن حرف هاپو بزن ... الاقل  یمتهم رو هم که بخوان اعدام کنن م

 . گه یم یچ ینیحرف بزنه ، ب 

 یبعدش با منه که چ یشنوم ول یو حرف هاش رو م رمیباشه ... بخاطر شما م-

 . بگم نه شما

 : و گفت دیکش ینفس راحت پدر
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 . باشه ق ول_

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 186 پارت

 

 

 یکع یبود ول زیعز هودیقوم  شیکه پ ی! همون یسامر یهمون گوساله  شدم

 . خ ر نداشت چارهیب یاز حال دل اون گوساله 

س ینم ییبه جا صدام عتن دهن پدرم با آرش حرف  دیر سه ب شدم وا . مج ور 

شد ب شته  یدن الم . م ادیبزنم . قرار  گفتند کارش اونقدر گرفته که حاال که برگ

ش هی رانیا س نیما صال برام مهم هم ن ود.  یول دهیهم خر وپایبلند پو یشا من ا

س شتریبرام ب رضایعل دیپرا شا شت پا  بود که  . بعد از ظهر آرشبلند  یارزش دا

آرش  زیپرس از نگاه ر ایدن الم . واسه خاطر محرم بود  ادیحاضر شدم پا آرش ب

در خونه منتظر  یحعدددام رو . جلو یادگاریکه چادر سدددر کردم . همون چادر 
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. باموپورش بود .  دیکرده بود که حعددام رسدد ریآرش بودم . باز ط ت معمول د

 .ما پارک کرد ، قل م به پاب پاب افتاد یکه دور زد و طرف خونه  نیهم

 : شد . جلو اومد و با ل خند گفت ینم یرفتم ول یکاش نم

 ! یدونعتم منتظرم ینم_

 . منتظر آرشم-

 : دیپرکش ل خندش

 ! آرش_

 . به پدرقول دادم باهاش حرف بزنم-

 :بلند اخم کرد یبا نفع همراه

 . شم یباشه پس مزاحمت نم_

 . حعام-

 : سمتش و گفتم دمی. چرخ عتادیا

 .خواد یشام م هیدلم _

 !؟ یشام ! نذر-

 . هفته نیهم رونیب میشام بر هیخوام باهم  ینه ... م-

 : و گفت دیبه موهاش کش یدست
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سرم خ نیا_ شده . دهه  یشلوغه ، دهه  یلیهفته  دوم هم پا  یاولم کامل پر

  . آم دن الت یشب م هیسوم امام سرم شلوغه ... بعدش 

 : زدم و پو دلم گفتم شیبه رو یل خند

خوام قفل زبونم رو باز کنه پا  یم نیشددب ها از امام حعدد نیخوبه ... پو هم "

 " حرفمو بهت بزنم

 ؟ یکن یمهمونم م ی؟ ک یک-

 : فکر فرو رفت پو

 پنج شن ه چطوره ؟ گهید یهفته _

 خوبه ... کجا؟-

 ؟ یکجا دوست دار-

بار رفته  نیکه اول هیدیم و فکر کردم . همون رستوران پارک جمشبعت چشمامو

ستق ال کرد . بعد رفت سمت موپورش و پک شاخه  میبود . همون روگفتم که ا

 :گل اونروزم رو به من داد و گفت

 .... شاخه گل امروزت نمیبفرما .... ا_

 ؟ یشلوغن ...چرا با موپور اومد ابونایش ا خ نیممنونم .... مراقب باش ا-

 . شلوغه ابونایش ا خ نیکه ا لیبه همون دل-

 : و گفتم دمیخند
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 . سالم برسون ییو زن دا ییبه دا_

 : زد یچشمک

 . منو ب وس پا اونم برسونم براشون یخوا ی؟ م یبوسه چ_

 : صورپش زدم یشاخه گلم ، آروم پو با

 ... برو پرو خان_

 : رو روشن کرد و گفت موپورش

 . پوهم مراقب خودت باش_

 . هعتم-

رو که با  یل م رو هم برد . نگاهش کردم . کعددد یرفت . با رفتنش ل خند رو و

به ضدددربان م با رفتنش خاموش  م یاومدنش ، قل م  تاد  و   یلی. خ شددددیاف

 . نداشت یم تال شده بودم که جز خودش چاره ا یدوستش داشتم . به درد

 

  هم زیو درمان ن ارستی از دردم

                                                    

 . هم زیاوشد و جان ن یفدا دل
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 187 پارت

 

 

 نیریبا شکر ش یبود که حت یفنجان کوچک قهوه بود. پلخ پر از اون یرو نگاهم

 .شود

 .الهه-

از  یکه خاطره اش آنقدر معموم بود که حت یهم زهر داشت . زهر ش  شیصدا

 . ازاردیخاطرم هم ، مرا ب دیو سف اهیس ریپشت پصو

 :دور فنجان قهوه ام جمع شده بود که باز گفت دستانم

 . کالم حرف بزن هیالاقل -

 : اخم سرم باال اومد با

 . میگفتن ندار یبرا یبگم ؟ من و پوحرف یچ_

 . میعاشت هم بود یزمان هی، ما  میداشته باش شهیچطور م-
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شت ! مطمئن- سم پو نیبه ا یزی؟! من چ یعا شت اه ،  عتیخاطرم ن یا . اما ا

 . ادمهی، چرا ...خوم  لهیحماقت ، ح

عش اجازه  به شو از رو ینف سمت فنجان قهوه  یخروج داد . نگاه صورپم برد 

 : اش و گفت

 زیجا عدددتادنیاون لحظه ا یپو یپو رو نخوام ، نه ، ول نکهیمج ور بودم ... نه ا_

 . بودم عتادهیاین نجایرفتم ، حاال ا ین ود ، اگه نم

 یسنگ ق ر آقا جون ، رو ی، رو یعتادیا یخوب یخب م ارکت باشه ، االن جا-

 ی، رستوران خوب یهم دار یبلند قشنگ یشاس نیمن ، ماش یلِه شده  یزندگ

   . یندار گهیرو د به هرحال من یول یهم زد

 : گفت یفور 

 .... رو از اول یالهه ما همه چ_

 : گفتم یعص 

اول کار بود ... پو از همون  یآرش ... همون روز که رفت عدددتیدر کار ن یاول_

 . حرف اول رو نزن گهی... پس د یاولش خرام کرد

قصددد  یمط وع فنجان قهوه به پوسددتم نفوذ کرده بود ول یکرد . گرما سددکوت

شتم که ن ش میخوردنش را ندا سرش رو هم هم دیپنه اش رو جلو ک و  نطوریو 

 : آروم لب زد
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 . پونم نصف سهام رستوران خودمو به نامت بزنم یالهه ... من م_

 شدم رهیکه پر از نفرت بود ، بهش خ یام و با نگاه یچوب یزدم به صندل هیپک

: 

شکعته ام رو بخر یخوا یاالن م_  رید یلیشده ... خ ریکه د کعالهی؟  یقلب 

 . شده  ... قلب من االن صاحب داره

 : ابروانش نشعت که گفتم نینازک ب ینیچ

 . من نامزد دا رم_

 . دروغه-

 : حرص گفتم با

 ؟ ترسمیبهت دروغ بگم ؟ مگه ازت م دیبا یواسه چ_

 ؟ هیک-

 . م ییحعام پعردا-

 : شیزد به صندل هی. پک دیخند

 ! یخل و چل مذه  یاون پعره _

 : بلند کردم صدامو

چل پو_ خل و  ند ... عد از  ییدهنتو ب  مد کعدددالیکه ب ماه او ند  که  یو چ

 . یندار میزندگ یپو ییجا یدیکه هنوز نفهم ییب خشمت ... خل و چل پو
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 : و گفتم دمیکه دستامو عقب کش رهیدستامو بگ خواست

اون الهه  گهی! من د یطرف شیپ کعالی یبا الهه  ی؟ فکر کرد یفکر کرد یچ-

 ... کورت رو باز کن ی... چشما عتمین

 .. حرف داره ی؟ ... خودش کل ینیب یسرم م یچادر و رو نیا

 : زد پوزخند

 ! پس حعام مغز پو رو هم شعتشو داده_

شو دادند پا روز پاپخت ینه به اندازه - عت ش ستات  ، زنتو طالق  یمغز پو که دو

 ! یزنت رستوران بزن ی هیو با پول مهر ایاون سر دن یو بر یبد

 : برخاستم و گفتم زیبگه که از پشت م یزیچ خواست

 چیخوام ... ه یکه از پو بخواد به من برسه هم نم یسهم یآرش من حت نیب _

 داتیدور و بر من پ گهیبمونه ... پس بهتره د میزندگ یخوام از پو پو ینم یرد

 . زمیبر هیبق ینشه ... چون ممکنه که احترامتو نگه ندارم و آبروپو جلو

 : گفت یو حرص بلند

 .یپو دوستش ندار_

 : گفتم یسمتش و محکم و جد دیچرخ نگاهم

شم ... خوم  یفرصتو بهم داد نیدارم ... پو ا_ شته با که حاال حعامو دوست دا

  .نیکارپو ب  ی جهینت
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  .زدم رونیو از کافه ب یپند قدم برداشتم سمت در خروج بعد

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

  حعام188 پارت

 

 

که به اسدددم مردونه زد و من با گفتن به  ییآقا و اون حرفا دیحم دنیاز د بعد

 ین الهه رو ، به فروش بذارم ، فکر مآقاجو یالیمهندس شدددرکت ، پونعدددتم و

 یلیکه سدددرم خ ییروز از همون روزا هیشدددده . اما  یمنتف یکردم که همه چ

 .زنگ خورد لمی، موبا ادیز یلیشلوغ بود و کارم خ

 . بله-

خوام  یم قهیچند دق هیدر شددرکتم ،  یسددالم حعددام ... باهات کار دارم جلو-

 . رمیوقتتو بگ
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 . کرد یخط خط اریاخت یهمون دو سه جمله ، اعصابم رو ب گفتن

 دیشد . ناچارا رفتم .حم یدم در شرکت گفته م دیبود که با یچه کار نیا آخه

شرکت ا یآقا جلو ش کیپا نزد دنمیبود که با د عتادهیدرم  رفت . باز  نشیما

ش مانیمحل قرار و حرف ها شدم . ا نیهمان ما عتم و منتظر  ش  ن اریشد . ن

 : مقدمه گفت یشونه ام نذاشت و ب یرو یدست

 . دلخورم یلیازت خ قتایحق_

 چرا ؟-

 : باال رفت صداش

به مهندس  یپو رفت یآقاجونشددو بخره ول یالیالهه  ، و خوادیمن گفتم دلم م_

 !رو بخره ؟ الیکه و یشرکتتون گفت

 : جوام دادم آروم

پرسناک بود  یلیاون روز خ یبترسم ... اون حرف ها دی... ن ا دیبه من حت بد_

 ... شما دمیما بشه ، پرس ییپونه باعث جدا یم الیو هی ی... وقت دمی... پرس

 : حرفم پموم نشده گفت هنوز

 . دیخور یشده ... و قرار بشه ..پو و الهه به درد هم نم_

  !صراحت نیزد . به ا خشکم

 :داد سمتش که ادامه دیچرخ سرم
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 ؟ یبهت بگه پا پو بر دیالهه چقدر با گهید_

 !! دیآقاحم-

آرش کرد و  یغلط هی؟! شوهرش برگشته ... عاشت آرش بود ، حاال  نهیاز ا ریغ-

الهه رو  یآرش ، دلِ شدددکعدددته  دی... با کنهیرفت ... االن نگاه نکن داره ناز م

ست ب س نیآره حتما ... و پو ا ی، که م  ارهیبد سط مانع ر ...  یدو نفر نیا دنیو

 ... الهه از لج آرش بهش گفته با پو نامزدمه

 بار بهت گفته دوست داره ؟ هیمدت  نیا یپو یخواد حرصش بده ول یم

، همون روز و همون  یکه از په دل بخوا افتهیبرات اپفاق ب ییروزا هی شدددده

عاطش بر چ ایساعت ، دن شه ؟ من اون روز و  دهیو ب عته ب شه و مثل طومار ب ب

 . کردم دایهمون ساعت ، همون حال رو پ

قا حم- با ا گهیبار د هی... من  دیآ کاراپون  نیاز ا یلیخ نکهیهم بهتون گفتم 

 .... به من بگه پا دیگفتم خود الهه با یدلخور شدم ول

 : زد ادیفر

بهت بگه ؟ دختر من  ی.... چطور یدیطال براش خر سیسدددرو هی یرفت یوقت_

کادوهات چرا ...  یوابعته  یپو نشده ول یشه ... وابعته  یسرش م ایشرم و ح

عته  شاخه گل هات چرا ... پو پاپو از زندگ یواب اگه  نیبکش کنار ، ب  شیاون 

شما که آخر هم سه  یم مومماه مهلتتون پ نیبا آرش نامزد نکرد ...  شه پس وا

 ؟ یکن یبا من بحث م یدار یچ
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 . ماه بشه و الهه بهم بگه برو نیکنم آخر هم یکه باشه ص ر م نهیبحثم ا-

که م- به فکر خودپم  گه برو ، خودت  یگم زودپر از اون روز یمن  هت ب که ب

ست  یبر شت ماهه بخاطر دختر من ،  یارزش و احترام هی.... بذار وا بمونه ... ه

عام ...الاقل بذار با احترام از زندگ یکرد ریخانوادپو درگ تویزندگ عه ح  شی... ب

خواد ....  یم نوی... الهه ا آرشحرص دادن  یبرا یشد یا لهی... پو االن وس یبر

 . عتین نیاما ارزش پو ا

 زیریو و زیقل م.  جر یرو حس کردم که گذاشتن رو یداغ سرخ شده ا ی لهیم

 دیآقا حم یقل م هم باور داشت که پک پک حرفا ی. انگار حتدمیبلندش رو شن

الهه به من نگفته بود که دوستم داره. من براش حکم  ک اری یحت ک اریدرسته. 

 ی هیو حاال ماداد  شرو داشددتم که فقط از اون حال بد و افعددرده نجاپ یابزار

 آرش بود هیحعرت و پن 

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو
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  حعام 189 پارت

 

 

 رمیپونعتم بگ یرو هم م میدرد گرفت . چشمام رو بعتم و کاش گوش ها سرم

 . "  بعه "بزنم  ادیو فر

ها دمید یکردم ، م یخوم فکر م یوقت قا حم یحرف  قل جور در  دیآ با ع

ستم داره ... حت هی ی. حت ومدیم ش یبار به من نگفته بود دو سه  نیما رو هم وا

 ! شد ینم یزندگ نیبود ... و ا دهیطال برام خر سیج ران سرو

 :ادامه داد دیکه آقا حم دمیکش آه

خوام  یازت م ی... ول میبفهمه که من و پو با هم حرف زد یخوام کعددد ینم-

 . یرو ب خش تتونیمهلت محرم یهرچه زودپر باق

 : چشم بعته گفتم 

 و ... اگه ن خشم ؟_

 : نفس بلند گفت کیبا  همراه

به پو دختر نم- که من  له رو بگم  هه ،  یاول برا تی...اولو دمینذار اون جم ال

حاال که  عددتیبار ازدواج کرده ... خوم ن هیالهه  یول یهمعددرشدده ... پو مجرد

 . پعر مجرد ازدواج کنه هیشوهرش برگشته با 
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 :واضح شد اریاخت یباز کردم . پوزخندم ب چشم

 افتاده ؟ ادپونی، حاال که آرش برگشته  دین ود یزشت نیپا االن به فکر ا_

 : باال رفت شیصدا باز

 یبه پام افتاده ... وقت یشدده دوباره به آرش فرصددت داد ... وقت یچون االن م_

مهلتو بهش بدم ... و من از  نیا دی.. چرا ن اکنه . یالتماسدددم کرده که ج ران م

چون  رهیطالق بگ نکهینه ا موندیمنتظر آرش م دیاولشدددم معتقد بودم الهه با

 شددونیآرش رفته ، باالخره زن و شددوهر بودن ، سددهم الهه و آرش ن ود ، زندگ

  .کرد که همون روز از آرش جدا شد یمشترک بود ، الهه بچگ

 : به روبه رو بود که گفتم نگاهم

 ، التماس کنم ، اثر داره ؟ افتمیمنم به پاپون ب_

 : دیکش ینیسنگ نفس

و بعد بخاطرش  یکن یاشت اه یکه بخوا یپعرم ...حعام جان ... پو آقاپر از اون_

 یاز بچگ نایده ...افرصدددت رو به الهه و آرش ب نیکن ا ی... بزرگ یافتیبه پام ب

اگه ناچار  یخوام اج ارکنم ول ی. نم یدونیکه خودپم م نوی، ا خواسدددتنیهمو م

شم ، م سه هم یادگاج ار باعث اختالف خانو نیپرسم ا یب شه . وا اومدم پا  نیب

ش شه ، در  نیبه خودت بگم ... پو پا پس بکش ... پو برو ... اون ما هم م ارکت با

 ... کیبه  کیطال ...  سیعوض اون سرو
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عم س ریام گ نهیس ونیم نف عش نکنم ول یام چنگ م نهیکرد . به   یزد پا ح 

 . نشد

 : گفتم یسخت به

س هیهشت ماه فقط  نیا یمن پو_ سه پفر لهیو  دیشما ؟ چرا آخه با حیبودم وا

 . خود الهه حرفشو بزنه دیذاریاالن برم؟ چرا نم

 :دیکش ادیفر 

مقابل قلب عاشت الهه که  نیاز ا شتریخوام ب یچون دوستت دارم ... چون نم_

 .. حعام یفیزنه ، خرد بشه به خدا به فکر پوام ...پو ح یبرای آرش م

 . دارم ... مثل دختر خودم یخوش خت یزو... واست آر یفیدختر من ح واسه

ش نکهیحاکم شد پا ا دیمن و آقا حم نیب یا قهیچند دق سکوت رو باز  نیدر ما

 : کرد و گفت

هه هم _ نه ... اصدددال از خود ال به نفع هردوپو فام فکر کن ... اج ار من  رو حر

جوام  ینه ... بعد هرچ ای... ازش  بپرس آرش رو دوسددت داره  یبپرسدد یتونیم

 .... ریبگ میداد، پصم

 کنم ، خوبه ؟ یهم ص ر م گهیده روز د من

نه  ایرو گفتم  یشد . خداحافظ یچ دمیروز واسه دل کندن کم ن ود ؟! نفهم ده

پندم که برگشت به شرکت .  یو قدم ها ادمهی... فقط حال خرابم  عتین ادمی، 
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شدددم ، واسددم  یم رهیکه هرچه بهش خ یاال من مونده بودم و اعداد و ارقامح

شون م سم الهه رو ن صاب ینقش  ا  ینم یبود که حت اغونکه اونقدر د یداد و اع

 .چشمم رو با هم ، درک کنه یپونعتم ربط اعداد و ارقام جلو

 یجا مونده بود و قل م هنوز هم انگار نم نیماشدد یفضددا یهنوز پو میها گوش

 .زد

 یهشدددت ماه انتظار ... اگه قرار بود از اولش من فدا انیخط بود . پا انیپا نجایا

 آرامش الهه بشم چرا بهم نگفتن ؟

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 190 پارت

 

  



 
638 

 

 ییدا ی. حت میخونه اش جمع بود یداشدددت . همه پو یعمو مح وبه نذر زن

عام هم بود . خ ییمحمود و زن دا ساکت و آروم بود.  یلیطاهره هم بودند . ح

 . شده بود یشکل نیبود که ا یچند روز یعنی

ظرف  مینگاهشو . داشت یغم نشعته پو یمحرم گذاشتم . حت امیا یرو پا همه

صرف غذا رو پر م ک اری یها شک کنار هر غذا هی. من  میکرد یم شت زر  ییقا

ستم اومد . اونقدر کنه بود که بعد از اونکه حرفام رو که آ ختمیر یم رش کنار د

ظرف غذا رو ازم  اسدددت. خو افتهیدن الم راه ب ییبهش زدم بازم با کمال پررو

 : که بلند صدا زدم رهیبگ

 . حعام-

 یم لکسینا یغذا رو پو یبرگشددت سددمت من . داشددت ظرف ها یفور سددرش

 : گذاشت که اومد سمتم

 . بله_

شما ا یم- ش نجایشه  ض ی... نم یریغذا رو ازم بگ یو ظرف ها ینیب  یخوام بع

 .ها کنار دستم باشند

 یام شد و از من فاصله گرفت . حعام خم شد و آروم پو هیکنا یمتوجه  آرش

 : گوشم گفت

 . بفهمند یزیممکنه چ هیکارت بق نیالهه با ا_

 .ها رو ندارم یبعض یسرم بفهمند ... حوصله  یفدا-
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بعت  یدادم و حعام در اون ها رو م یکرد . من ظرف ها رو به حعام م سکوت

 : جلو اومد و گفت ی. همون موقع نازل رضایداد عل یم

 ؟ میبا هم غذاها رو پخش کن دییآ یآقا حعام ... شما م_

 : گفتم یو عص  بلند

بگو به اون  رضدایکنه ؟.. .به عل یحعدام داره به من کمک م ینیب ی...نم رینخ_

 . خوام اسمشو ب رم بگو یکه نم ییآقا

 :ل شو کج کرد و باحرص جوام داد ینازل

 .هم کار دارند هیهمون بشه ؟! خب بق دیبا یپو بگ یپو چته الهه! چرا هر چ_

 !کار داشته باشند ... با حعام چکار دارند-

 : چشم نازک کرد و گفت ینازل

 ؟ یدیوا ..... مگه آقا حعام رو خر_

 :دست حعام رو گرفتم و گفتم کدفعهیشدم که  یحرفش عص  نیاز ا اونقدر

ستم بگم ول ی... نم می... من و حعام نامزد دیگوش کن یهمگ_   یحاال م یخوا

 ... باشه ؟ دی... دست از سرم بردار دیگم پا متوجه بش

 :قدم به عقب رفت و با پعجب به مادرش نگاه کرد هی ینازل

 !بود یرپیغ یلیگفتم ... گفتم کوروش گفته اون پعره خ یدیمامان ! ...د_
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 : حعام گفت ن اریا

 یگه به جا یاگه راسددت م دیو بگ دیبه همون آقا کوروش سددالم منو برسددون_

 یدم پو یم جلو ... قول ادیکنه منو کتک بزنن مرد و مردونه ب ریآدم اج نکهیا

 . مشت نزنم هیاز  شتریصورپش ب

 : و گفت دیکش یبلند نیطاهره ه ییدا زن

 !...،  یحعام !! پو ... اون شب ! .... که کتک خورد_

سما عام  ینامزد ریعده گ هی.  میختیزن عمو مح وبه رو بهم ر ینذر ر من و ح

کرده بود ، دور  ریکه اج ییسر کوروش و دعوا و آدم ها ییشدند. مادر و زن دا

من با حعام  یسر نامزد ایو زن عمو ثر دیرو گرفتند. عمو مج سیزن عمو فرنگ

عام ان ینگاه ونیم نیکردند . هم یبا پدر بحث م نفس  هیو همراه  داختمبه ح

 : بلند گفتم

 خونه ؟ یرسون یمنو م_

 : که راه انداخته بودم کرد و گفت ییبه بلوا ینگاه

 !انگار یعمل کرد فتیخوم به وظا_

 : ل خند نگاهش کردم و گفتم با

 . میغذاپو بردار بر_
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عام ست عل هی ح شت و از د ضایظرف غذا رو بردا شده بود  ییکه مات بلوا ییر

که راه افتاده بود ، دو پا قاشت گرفت و جلو جلو رفت . س ک شدم . حس کردم 

 . افتاد یم نیزودپر از ا دیپفاق باا نی. ا

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 191 پارت

 

 

 : گفتم میزن عمو مح وبه که دور شد ی. از خونه  میشد نیماش سوار

 . میاطراف نگه دار، غذامون رو بخور نیهم_

شت .ظرف غذا رو ب ابونی.کنار خ رفتیپذ  شت ها نمونینگه دا شت و قا  یگذا

ظرف غذا ، شروع  هیمن . از  یکیحعام  یکیمصرف رو به من داد.  ک اری دیسف

 : از من گرسنه بود که گفتم شتریب یلی. نگاهش کردم انگار خمیکرد

 . پوام یحعام..من هنوز منتظر شام دعوپ_
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شن یشب گرفته اش رو پو نگاه شمام دوخت و نم یروز به اون رو دونم  یبه چ

 : مقدمه گفت یشد که ب یچ

 ؟ یالهه ... دوستم دار-

 . . سرفه کردم دیپو گلوم پر غذا

با چند  یبپرسه . اونم االن . وقت یسئوال نیکردم بخواد همچ یفکرشو نم یحت

 : پا سرفه گلوم باز شد ، مکث کردم و گفتم

 ؟ یپرس یچرا م_

 . شه یپموم م مونیداره مهلت نامزد گهینپرسم ؟ د-

شددام  هیکه قرار بود منو به  ی...حت با حعددام بود، اما من واسدده همون شدد  آره

 یم نیخواسددتم حرفام رو بزنم . واسدده اون شددب داشددتم پمر یدعوت کنه ، م

 . پونعتم بگم یکردم . زودپر از اون نم

 . دیاصال کلمات از ذهن کوچک زبونم پر و

 : پر از غم شد شیصدا پُن

 . یپس ندار_

 .... حعام-

 : حرفمو بزنم و چشماشو بعت و گفت شتنذا

 . خوام ینم حینگو ...پوج یچیه_
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 . حهی، پوض عتین حیپوج-

 : کرد که ادامه دادم سکوت

خوام بخاطر آرش بهت جوام مث ت بدم ...  یگشدددت ... نم یبرم دیآرش ن ا_

 ... یدونیم

عت ول ینم شت حرفم رو بزنم .چ یحت یدون ابروانش محکم  نینازک ب نینگذا

 : شد

 . خوام بشنوم ...جوابم رو گرفتم یالهه ...نم_

 . نه گوش کن-

 : و بلندگفت یعص 

 نیهم یخوا یکنم ...اگه م یگوش نم گهیکنم ...الاقل االن د ینه ...گوش نم_

 . ادامه بده یرو هم زهرمارم کن ینذر یغذا

 ! حعام-

ناراحت شده بود انگار  . اما زبون  یلیرو پر کرد و به دهان گذاشت . خ قاشقش

بحث رو عوض کنم  یشددوخ یدادم الاقل با کم حیمن هم قفل بود . پرج یلعنت

 : به قاشقش زدم یدستم  ، ضربه ا ونیم یکی. با قاشت پالست

 ! ی... پس من چ یمرغ ها رو خورد یبعه ...همه _
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سرم  نیام ل خند نزد . انگار ا یاز شوخ یبود.حت یجد یِجد روش جوام نداد. 

ش شماش  ک ارهیو  دمیرو جلو ک سه ام قرار دادم . که چ ، گونه اش رو هدف بو

 : گفتم یساختگ ی. با اخم دیصورپم چرخ یرو

 . خوام یبوسه م هی-

ن ود . ل ام رو غنچه کردم  یعوض کردن بحث کاف یزد .اما برا یرنگ یب ل خند

به لب  یلیچرم و چ یو بعد بوسددده ا دییرو پا نیکه نگاهش دور پا دور ماشددد

 : زد که گفتم میها

عوض  یداره ....پو باعث شددد ازین یلیبدون که الهه .... به پو خ نویحعددام ...ا_

چادر  نیآشدنا بشدم ... ا شیو کالس ها یعیبا خانم رب یبشدم .... پو باعث شدد

شنگو از پو دارم ... نمازا شم رو از پو دارم .. به پو ن یپر از انرژ یق دارم  ازیو آرام

 .حعام

 : پر رنگ پر شد و گفت ل خندش

 . نه من یدار ازیخدا باعث شد نه من ... پو به خدا ن_

ش و ش ی. ظرف غذا رو رو دیبعد ل خندش پر ک شتو ما ستم گذا شن  نید رو رو

 .نزد یگریحرف د چیکرد . راه افتاد سمت خونه . ه

هزار بار خودم رو لعنت فرسدددتادم که چرا نگفتم . غم نگاهش داشدددت  امامن

 . نداشتم دنیکرد و من طاقت د یضربان قل م رو کند م
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 :دیچیکل خونه پ یبلند پدر ، پو یصدا

 . یبا حعام نامزد یهمه گفت یکه جلو یغلط کرد یلیپو خ-

 : نگاهش کردم متعجب

 .فهمند یچرا ؟ اول و آخرش که م_

 ... یچرا گفت هیمنف چارهیب یجوابت به اون پعره  یوقت-

 دمیرو به شدت گز نمییشد . لب پا یکه ل ام قفل م ییبه همون جا میدیرس باز

 : و آروم گفتم

 . کنم یدارم فکر م_

 : دیپدر برخالف من باز داد کش اما
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شناسم ... پو حعام رو  یاز خودت پورو م شتریفکر نکن از من بپرس ... من ب_

    . باشه پا آرش حرص بخوره یخوا ی... م یخوا یآرش م هیواسه پن 

 تیانشددناسدده ، باهمون عصدد  یشدددم . چون گفت منو بهتر از خودم م یعصدد 

 : گفتم

که  دیبه من بگ یپون یاگه بخاطر حرص دادن آرشددم بخوامش شددما نم یحت_

 . داره یبه من و حعام بعتگ نیکردم ... ا یرو علن مونیچرا نامزد

 :  و با دست منو نشونه رفت دیکش یپوف پدر

 ی چهی... دختر خانومت ، پعددر مردم رو باز ریبگ لیخانوم ... پحو ژهیبفرما من_

 . دستش کرده

 :نزد که باز گفتم یبا اخم نگاهم کرد ، اما حرف مادر

 هی؟ اصال خود حعام راض یخور یحرص م نقدریفهمم ... شما چرا ا یمن نم_

 ! یزن یم نهیسنگشو به س نقدریدست من باشه ،... اونوقت شما ا یکه بازیچه 

 : زد ادیسرم فر یعص  پدر

بهش بگو  هیگناه داره ... االف خودت نکنش ... اگه جوابت منف چارهیاون پعر ب_

 . شیزندگ یبره پ

 : دیاون پرس ن اریاومد و ا مادرجلو
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 دیری... هشت ماهه باهم م  یالهه ؟ هشت ماهه حعام رو شناخت هیجوابت چ_

 ؟ ی، خب باالخره که چ دیآیو م

خود حعددام  یخواسددتم اولِ اول برا یکه م یبه همون قفل میدیبابا باز رسدد یا

 . دیمادر و پدر چرخ نیم ل برخاستم و نگاهم ب یاز رو یبازش کنم . عص 

 . زنم وسالم یشماها ... من حرفمو به خودش م دیخدا ... ولم کن یا_

اپاقم  یبا چند قدم بلند خودمو رسدددوندم پشدددت دراپاقم و خودم رو پو بعد

 ی. شددداخه ها دیاپاق چرخ یاپاق ، نگاهم پو یبه در بعدددته  هیانداختم . پک

گلدون گذاشته بودم که نگاهم رو سمت خودشون  هی یخشک گل حعام رو پو

 .دندیکش

پا پنج شدددن ه نمونده بود .  یزیکردم . چ یجنجال رو پموم م نیزودپر ا دیبا

بگه .نفس  هیگفتم پا خودش به بق یرو  پنج شدددن ه بهش م زیهمه چ گفتمیم

پا قل م رو آروم کنم .نگاهم به مچ دستم افتاد که دست ند پولدم  دمیکش یبلند

 :زمرمه کرد رلبی، دور اون بعته بود . زبونم ز

 هیکه ازت  یگم که دوسددتت دارم ... همون شدد  یگم حعددام ... م یبهت م_

 . شام گرفتم یدعوپ

. با ادیحعدددام آماده . قرار بود دن الم ب ئتیه رفتن به یدر جدا شددددم و برا از

 : من رو گرفت یزدم که مادر جلو رونیزنگ در از اپاق ب یصدا

 . باحعام کار داشته نیی... پدرت رفته پا عتایوا_
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 :صورت اومد یپو لیدل یب اخم

 ؟ یچه کار_

 ... نگفت-

 . پرسم یزنه ... من از کاراش و حرفاش م یبابا مشکوک م نیمامان ا-

 .خواد ... مطمئن باش نظر پو واسش مهمه ینترس ... پدرپه ... صالن پو رو م-

 : رو سر کردم و گفتم چادرم

 . زنه یاونم حرفشو م نییپا من برم پا_

 : در که مادر گفت یجلو رفتم

 . دعا کن یلیش ا واسه خودت و حعام خ نیا_

 : په قل م گفتم از

 . چشم_
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پپش قلب  دنشیدر ظاهر شددد . با د یجلو دیآقا حم یالهه رفته بودم ول دن ال

 : گرفتم . جلو اومد گفت

 . سالم-

 .سالم-

 . امشب الهه حرفشو به من زد نیحعام جان هم-

شو نگفته بود . آقا حم ختی. دلم ر عتادیا قل م ستش  دی. با اونکه هنوز حرف د

 : موپورم گرفت و گفت یدسته  یرو رو

شم من و عمه ات گفت که م یجلو_ ش یچ پا آرش رو حرص بده  یخواد پو با

... به فکر خودت باش  دی، شددما دو پا نامزد بمون نمیب یصددالن نم گهی... من د

با  یخوا یخودش کرده ... م ی چهیدختر کله شت من ، پو رو باز نیحعام .... ا

خوام که  یگفت ... نم یعمه ات حرف بزن ، اصددال از اون بپرس امشددب الهه چ

 . ...خودت کنار بکش یایمن  بهت اجازه ندم که اینجا ن
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 یموپور م یه . داشتم از روبعتم و التماس قل م رو کردم که الاقل بزن چشمامو

 : گفتم رلبیگرفتم و ز نییزد . سرم رو پا یزد که نم یافتادم و قل م نم

 . رونیبهش قول دادم فردا ب رمش ب_

 . رو ب خش غهیمهلت ص یخونه ، باق شیسر قولت بمون ، آخر شب که آورد-

 : بودم که گفتم جیو گ گنگ

 . چشم_

شا چرا شده بود که الهه منو نم گهید دیچشم ؟چرا ؟  خواد . حت با آقا  یباورم 

باد  یذره عزپ هیبود . موندن من فقط همون  دیحم به  که برام مونده بود رو 

؟ مگه من مرد ن ودم ؟ مگه  شددکعددتمیمقابل الهه م دی. چقدرخودم رو با دادیم

 یکه حت یو خفت اصال ارزش داشت ؟ واسه کع یخار نهمهیغرور نداشتم ؟ ا

 ؟ دید شدینگاهش نم یعشت رو پو یذره ا

 : به شونه ام زد و گفت یدست دیحم آقا

 . یرو گرفت میپصم نیبهتر_

لحظه الهه هم اومد . با اومدنش قل م رو به پپش انداخت . با اون چادر  همون

داشددت . نگاهش کردم . کاش الاقل به  یی ایکه انگار فقط رو سددر اون ز یل نان

ش یاندازه ا که الهه جلو اومد و  دمیکه به فکر آرش بود ، به فکر منم بود . آه ک

 : با ل خند گفت
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 . سالم ... بازم موپور؟ آخ جون_

 : عقب رفت و گفت دیحم آقا

 .به سالمت دیبر_

 : سوار شد که گفتم الهه

 . چرخ نره ریمراقب باش چادرت ز_

 . اق منه مر-

قل م رو  یالتماس ها نیشونه ام بود و من داشتم آخر یافتادم . دستاش رو راه

 :. سرش کنار صورپم اومد دمیشن یم

 ها .... حواست هعت ؟ یاخمالو ... جوام سالمم نداد یآقا_

 : گفتم یگفت . فور یم درست

 . رفت ادمیکنه  یسالم ... سرم درد م دیب خش_

 حعام ؟ یخوب-

 . کنم یبُرم ... دارم دلم رو ازت م ی.... نه ... خرابم . دارم ازت م الهه

 : زحمت گفتم به

 . آره_

 شاخه گل امروزم کو؟-
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 : رفت ادمیگل !  شاخه

 . نگرفتم رشدید دیب خش_

 . خوام ی.... من م یبد یلیخ-

 . خرم یچشم .... فردا برات دوپا م-

 شد ؟ یچ یشام دعوپ-

 . هیدیهمون رستوران پارک جمش  رمتیآم م یفردا م-

 :صورپم زد یرو یو بوسه ا دیکنار گوشم کش یکوپاه غیج

 ....واسه اون شامه نیا_

 ی، واسدده دل عاشددقت ، واسدده خودت ول تیواسدده مهربون نیگفت ا یم کاش

 . نگفت
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آشددوم اون چند روز . در اپاق باز شددد .  یشددرکت بودم و فکرم پو زیم پشددت

 : نظر گرفت و گفت ریز تیمهربانش منو دق یمهندس بود . با اون نگاه پدرانه 

 شده ؟ یامروز چ_

 : گفتم تیعم ینفع یِبا بلندا همراه

 .دیاریهام به حعام ب یامروز رو از مرخص_

 :جمله ام آشنا بود نیاومد . با ا جلو

 امروز چرا ؟_

 . پمومش کنم دیبا-

عت از چ یم خوم س یحرف م یدون ست به  و  عتادیا زمیم یجلو نهیزنم . د

 : گفت

 ؟ یبه خودشم گفت_

 . نه-

 ؟ یزن یچرا با خودش رو راست حرف نم-

 . زدم-

 گفت ؟ یچ-
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 : جمع کردم و گفتم زیم یشرکت رو از رو یبرگه ها یبا آه همراه

سه حر میدر واقع من فقط ابزار یدارم بمون ول ازیبهت ن گهی...م یچیه_  صیوا

 . همون شوهر سابقش ایکردن پعر عموش 

 . پعرم نیب -

 : پا گوش شدم که گفت سرپا

... واسددده  یدار ی... دل پاک یچقدر دوسدددت دارم ... پو پاک یدون یخودت م_

 یرد م یشدده پا کار ، مرخصدد یم تیزندگ ریمثل امروز که فکرت درگ ییروزها

 نای... ا آدینم یشددرکت چیه ریجور کارمندا گ نیدور و زمونه از ا نیا ی، پو یکن

ستت دارم .... من هرکار یرو گفتم که بدون سه پو کردم .ح یدو عتم وا  فمیپون

، بهت گرفته پا  نمیبه عشددقش نرسدده ... از دادن ماشدد یخوب نیاومد پعددر به ا

که پو رو واسه  یاز من ق ول کن ... کع نوی...اما ا یاجدادآبا  یالیاون و دنیخر

 ... خورهیقل ت نخواد ... واسه خودت نخواد ... واسه عشقت نخواد به دردت نم

از مالت از  یگذاشددت هی... چقدر واسددش ما ارهیدختر سددرپو ن نین وده ا ییبال

شت ماه عمرت ... آخرش که چ ش یجونت از ه سه  ی هیما ی؟! که ب عرت وا ح

سابقش ؟! ق شویشوهر  عرم ... با د ع یپا دیبزن پ عوز یک ست  یب که الاقل وا

 . پب کنه

عفه و منطت عقالن قایدق س نهمهیخودم که بعد از ا یهمون فل  دهیمدت بهش ر

 : بودم .سکوپم باعث شد مهندس ادامه بده
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شا نیا_ شت ماه  نیا یپو دیدختر  عته اش  شتریکرده که پو ب ییکارا هیه واب

فقط واسدده رفع  دهیاما از عشددت نخر دهیکه برات خر نیماشدد نی.... هم یشددد

...  دهیکه از پو گرفته ، خر ی، واسددده ج ران عمر دهیعذام وجدان خودش خر

 . خوره یآدم نمون ... به دردت نم نیا یپا

 : لب بلند گفتم ریو ز دمیکش میگونه ها یدستم رو باز کردم و رو کف

له االام ... م- دونم و دارم به هزار جون کندن  یم نارویا یدونم ... همه  یال ا

ض شام ب رمش  یم یخودمو را شب بهش قول دادم  کنم که پمومش کنم ... ام

 . رونیب

رو ب خش و خالص ...  تتونیمهلت محرم یآخر شددب باق یبرو امشدد م برو ، ول-

وگرنه هشت  یدست دخترش شد ی چهیگه که پو باز یپدر اون دختر راست م

 ...! عتیماه کم ن

 یمشترکه نم یگفت که دوستت داره ... باالخره زندگ یبار بهت م هی دیبا الاقل

 کنمیرد م یطرفه باشه ... حاال هم بلند شو برو ... امروز رو برات مرخص هیشه 

... 

 : و گفتم زیم یبرگه هام رو جمع کردم گوشه  یهمه  

 . رمیبگ یهر روز مرخص یاوضاع روح نیپرسم با ا یم دیدعام کن_

داشتم  یپعر نیهمچ هیکاش  گمیم نمیب یکنم پعرم ... پورو که م یدعات م-

 . شهیچرا دعات نکنم ... برو ان شاتام درست م
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مام نه  پ پا خو مه رو فکر کردم . ه یطول راه  که ن ود  یگریراه د چیع ن ود 

س دمیشاخه گل رو براش خر نیآخر عمه . زنگ زدم ، عمه  یبه خونه  دمیو ر

نشعتم و  نیماش یشم . پو یکه گفتم منتظر م عتیگفت ، الهه هنوز حاضر ن

 یبازم م ،کردم  ینگاه م هیکه به قضددد ییباز فکر کردم . از هر سدددمت و سدددو

چقدر فکر  دمی. نفهم عددتین ییجز جدا یبن بعددت که راه نیبه هم دمیرسدد

از  دیکرد . شا یبود که چادر سر م یکردم و منتظر شدم پا الهه اومد . چند وقت

 : گفت یجلو و با انرژ یصندل یاول محرم . نشعت رو یدهه 

 سالم سالم ... شاخه گلم کو ؟-
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 . دیسالم ... بفرمائ-

روز ، به من مَحرَم  هی نیکردم . هم شیشاخه گل رو بو کرد و من پماشا تیعم

 : که گفت دمیبود . آه کش

 . گهید میبر_

 یپنجره بود و کف دسددتم رو یدسددتم ل ه  هیکرد .  یافتادم . سددرم درد م راه

 : فرمون که گفت یام رو گهیدست د هی.  یشونیپ

 . بگم یزیچ هیخوام  یحعام م_

 . بگو-

 : ذوق و شوق گفت با

ستم بگم ول یلیخ روزیمن پا د_ ستش پو که خ یخوا شد ... را شق یلین و  یعا

 . خوام یم ییراهنما هیازت  یکن یم یعشق یادعا

 : دمیذوق و شوقش برام گنگ بود که پرس علت

 ؟ یدر مورد چ_

 : که گفت ابانیبه جلو بود و خ نگاهم

با خودم کلنجار  یلیبهش نگفتم ... راستش خ روزیرو دوست دارم که پا د یکی_

شد اما حاال م یرفتم که برم بهش  بگم ول خوام به خودش بگم .... به نظرت  ین

 بگم ؟ یچه جور
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وسددط فرق سددرم فرود اومد . چشددمام  یشدددت درد ، حس کردم پتک آهن از

 : بعته شد و باز  و باز گفت یلحظه ا

شددد که  یکوچولو هم نم هیمطمئن ن ودم که دوسددتش دارم ...  روزیآخه پا د_

 .... مدت بهش بگم که نهمهیبهش بگم بعد ا

 : به هوا رفت ادمیو فر دیکش ریپ سرم کدفعهی

 . بعه الهه_

ابراز عالقه به آرش رو داشت از  وهیبود که ش دهیکش ییشد . کارم به جا شوکه

.  دمیشنیحرفو رو م نیا عتیبا یچقدر من بدبخت بودم که م د؟یپرس یمن م

 : گفت یشد که با دلخور یچشمام از زور سردرد ، باز نم

 . سئوال کردم هیمن فقط _

 : گفتم تیعص ان با

، خودت برو بهش  یرو دوسدددت دار یکیداره آخه ؟ پو اگه  یبه من چه ربط_

 ! یپرس یبگو چرا از من م
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 �� من یبانو

 196 پارت

 

 

دونم چرا اون روز که من قصدددد کردم حرف دلم رو بزنم ، حعدددام اونقدر  ینم

ص  شدم و با دلخور گهیکه د دیسرم کش یبود که چنان داد یع پا خود  یالل 

ش کرد  یم ییکه دلجو شهیازش رو برگردوندم .اونم برخالف هم هیدیپارک جم

 : تشدن نداشتم که گف ادهیپارک و من هنوز قصد پ میدینزد . رس ی، حرف

 ....الهه-

 : سرم رو سمت پنجره چرخونده بودم که گفت یدلخور با

 . سرت داد زدم ...الهه خانم دیب خش_

 : گفتم باحرص

 !حاال خانوم شدم ؟_

 . زمیعز یخانوم بود-

 دن الم ؟ یاومد یواسه چ یپو که اعصام ندار-

 . کنهیکم سرم درد م هی یول زمیاعصام دارم عز-
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 .... یومدیخب نم-

 مونیامشددب رو خرام نکن الهه ...فردا پشدد هی،  گهیخب باشدده حاال ب خش د-

 . یشیم

 : دمیسمتش و پرس دیچرخ سرم

 چرا ؟_

 . کرد یذهنش حک م ینگاهم رو گوشه  صانهیچشمام . انگار حر یزد پو زل

 .فردا حعام افتاد مُرد دیشا-

 : کردم اخم

 . به قول خودت بادمجون بم آفت نداره وونهید_

 : گفت دیکش یبلند آه

 . آره ... واقعا نداره_

خواستم کندپر  یکند بود . م مانیو وارد پارک . قدم ها میشد ادهیپ نیاز ماش 

 . میراه بر شهیاز هم

ستم  یم ش هیخوا ص ح کنار هم با شب پا  شکند.  کاش  میام . بلکه قفل زبانم ب

ش  هیاونقدر که  میها عقب بمون هیشد از ثان یم شد و من  یپموم نم یمثل اون

 . حرفمو بزنم
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دست پ دارش محکم گرفت  ونی. دستمو م فمیرفت سراغ انگشتان ظر دستش

 .و فشار داد

 : و من و باخنده گفتم زیو ر تی. نگاهم کرد . دق عتادمیلحظه ا هی

 ؟ میریشده ... قرار مچ بگ ادیورت زامشب ز_

 چطور ؟-

  . آخه یدیدستمو فشار م یه-

 : زد و راه افتاد . مج ور شدم همراهش بشم یپلخ ل خند

 . دن الم یومدیخب نم کردیسرت درد م نقدریحعام چته ؟ اگه ا_

 . شد ... بهت قول داده بودم ینم-

 . میاومد یحاال فردا شب م_

 : عتادیا

 ؟ یخعته ا.... _

 . نه-

 . دم امشب پو خاطرت بمونه ی... قول م ایپس ب-
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 میکردیم یپا رستوران پارک ط دیکه با یو راه یسنگ یبه اول پله ها میدیرس 

به  فیظر یفشددار گهیچادرم رو جمع کردم و با دسددت د یدسددت بلندا هی. با 

 : دستش دادم که گفت

 پو؟ ای شترهیزور من ب_

 : دمیخند

 . پو_

 : گفتم دوباره

 . گهیبهش بگم د یحعام ...جان الهه ... بگو چطور_

 : و کالفه گفت یعص 

 ؟ یدیقعم م یالهه بس کن ... واسه چ_

 . گهیخب بگو د-

 : جوام راه افتاد . با اخم گفتم یگفتو ب یال اله اال اله بلند

 .امش و یزهر مارم کن یخوایاعصام ... م یبد اخالقِ ب_

 :گفت یچشمام لونه کرد و جد ی. نگاهش پو عتادیا

،  دنشیشاخه گل واسش بخر برو د هیفردا  نی، هم یباشه ...اگه دوستش دار_

 . یفهمه که دوستش دار یخودش م
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 : گفتم طنتیلنگه ابروم رو باال دادم و باش هی

 فهمه ؟ یکنم م نکارویا یمطمئن-

 : گفت یو عص  یجد

... درست  یدیبراش گل خر یباشه که نفهمه واسه چآره ... مگه اونقدر نفهم _

 ... مثل من که

 : گفتم یحرفشو خورد . با کنجکاو و

 ؟ یپو که چ_

 . ول کن پوروخدا یچیه-

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

  حعام197 پارت
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 .دلخور شده بود الهه

 .  بودم یخودم ن ود . عص  دست

سرم چرخ م هیفکر مثل  هیبودم .  کالفه  "کرد ؛  یم زیو زیزد و و یمگس دور 

 " . مونهیامشب شب آخر نامزد

 هیکه  ی. همون یبزرگ چوب یبه همون رسدددتوران . به همون کل ه  میدیرسددد

قه  وونیا ها دایدومش پ یکوچولو از ط  لدون   یبود و روش پر بود از گ

شمعدون یشمعدون صورپ یها ی.  شهر یقرمز و سرد بود . اواخر  بود و  وری.هوا 

 : دمبود . سرم رو کنار گوش الهه بر دهیزودپر از خودش رس زییپا یخنکا

 . مینیشیم رونیب یپخت ها یرو ایپو  میبر_

 : قهرآلود گفت یبرد و خودش خ ر نداشت ، با حالت یکه دلم رو م یناز با

 . خوبه رونیب نیهم_

 میبود نشددعددت دید یدنج که کمتر پو یجا هی،  یخال یاز پخت ها یکی یرو

 . شدم رهی.چادرش دور پا دورش جمع کرد که بهش خ

 : سرش مرپب کرد که گفتم یچادر رو رو نقام

 . الهه-

شماش اونقدر ز نگاهش بود که نتونم دل بکنم .فقط نگاهش   ایسمتم اومد .چ

 : کردم که گفت
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 ؟ هیچ_

 . شد یپر از نازش برام حرام م یصدا

 . شد یبه صورت ماهش برام حرام م نگاه

صدد رم بده  ایشددد . خدا یحرام م ی، خاطره هاش ، خاطراپمون همگ خاطرش

 ؟ آمی...طاقتم بده ، از پعش بر م

 : شد که گفت یمکثم طوالن اونقدر

  امشب ؟ یشد ینجوریحعام چرا ا-

 : دستمو سمتش دراز کردم و گفتم کف

 .نجایا ای... ب ایب_

شتم رو اومد ستم رو گذا شعت . د و آروم زمزمه  فشینح یشونه ها ی.کنارم ن

 : کردم

 ... باشه ؟ روزمیشد ، بدون من همون حعام عاشت د یهرچ_

 :ناز سرشو ازم برگردوند با

 !؟ یقراره بشه ؟ من ازت دلخورم ، پو قراره قهر کن یچ_

صورپش  یجلو صانهیگلو خفه کردم و سرم رو حر ی. بغضم رو پو اوردمین طاقت

 . دمیسرخ گونه اش رو بوس بیو س دمیکش
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 ... چقدر دوستت دارم یدون یالهه ... نم-

 . عتیواست خوم ن یضی، مر یمعده ات باش ... غصه نخور مراقب

 :چشم نگاهم کرد یکج کرد و ازگوشه  سرشو

صه هم نم یپب دار-  یخورم ... پو پب دار یانگار؟ من معده ام خوم خوبه .. غ

 .یگ یم ونی، هذ

 . سراغمون اومد و سفارش گرفت گارسون

خاص  یهام رو وقف نگاه کردنش کردم .آروم و با دل ر هیرفتن گارسون باز ثان با

کرد که ل امو از شدددت بغض محکم  یاش رو مرپب م یخودش داشددت روسددر

 : نجوا کردم رلبیو ز دمیگز

 .کمکم کن نیحع ای_

 ؟ یترسونیمنو م یشده حعام ؟ دار یچ-

 . نشده یزیچ-

 : دیصورپم چرخ ینگرانش رو نگاه

 کمکم کن؟ نیحع ای یگفت یواسه چ_

 : یگمراه یزدم برا یل خند

 داره ؟ ی.. اشکال ینطوریهم_
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 ! ین ود ینطوریشده ... ا تیزیچ هیحعام پو -

باشم  تیمرد زندگ نیخوام عاشت پر یشده ... امشب م میزیچ هیآره ... امشب -

 . نره ادتیپا منو 

 . نشعت کشیبار یل ا یرو یی ایز ل خند

 . ینش وونهیعاشت ... مراقب باش د یآها-

شب با  یرو هم رد کرده بودم . غذاها اومد و من حت یوونگیپو؟ د یبود کجا اون

. اونشب شب آخر  ریخودم بهش غذا دادم . ک ام ، ساالد ، ماست موس یدستا

 . بود و اون شام ، شام شوکران
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 یاون جور لیدل ی.حعددام ب افتهیقراره ب ایافتاده  یاپفاق هی اینداشددتم  شددک

زد . هروقت نگاهش کردم چشماش پر از اشک بود  یچشمام بال بال نم یجلو

فشرد که  یدستش م یپنجه هام رو پو یجور هی.  دیلرز یو صداش از بغض م

 ینگاهم م یه طوری.  دیانگار قراربود ، فرارکنم .پا آخر شب سه مرپ ه منو بوس

گرفت . قاشددت   ی. با دسددت خودش واسددم لقمه م رمیکرد که انگار قرار بود بم

خودم غذا بخورم . شده بود  ذاشتیداد.اصال نم یبه من م ریقاشت ماست موس

 ! من یمامور غذا

شددد و حرفم  ی. باز خواسددتم بگم که عصدد  می، حرف زد میاز شددام قدم زد بعد

سه فردا پا عمل ل ثابت کنم . با خودم گفتم به همون روش خودش عم یموند وا

 . دنشید رمیو م رمیگ یشاخه گل م هیکنم .  یم

ش یوقت سوند ، ما شب منو پا خونه ر رو خاموش کرد. متعجب نگاهش  نیآخر 

 : سمتم و گفت دیکردم که چرخ

 ؟ میباهم بمون نجایا قهیچند دق-

 . میبمون-

 : شد و گفت یهمراه نفس بلند نگاهش

 ... که بشه یبهم بده هرچ یقول هی یول شهیم یدونم فردا چ یالهه ... نم_

 : . بغض کرد . با پرس گفتم دیکش تیکرد . نفس عم مکث
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 شده ؟ یمنو چ یحعام دق داد_

 :رو فرو خورد و ادامه داد بغضش

عام ق ل یهرچ- شا یشد ، بدون ، من ، همون ح شا دیام ...  شم ،   دیعوض ب

 . همونم یبداخالق بشم ، ول

 !؟ یچ یعنی؟! عوض بشم  یچ-

نداد  دمیفهم یبه خوب نویبود . خودم ا یفقط رد گم کن ل خندش . جوابم رو 

 : که باخنده گفتم

... پو بد  شناسمیمن پو رو بهتر از خودت م یزده به سرت ... ول یراست یراست_

 . یشینم یکی... الاقل بامن  یشیاخالق نم

 : و بلند گفت دیاش کش یمشک یها شیبه ر یزد و دست پوزخند

 .مطمئن ن اش ... مج ورم ادیز_

 : کردم اخم

 ! مج ورت کرده ی؟ک یمج ور_

 .جلو اریولش کن الهه ...سرپو ب-

. لب  دیرو بوسدد میشددونیاونهمه سددئوال و بهت ، سددرم رو جلو بردم که پ ونیم

 .موند .داغ و پ دار میشونیوسط پ یا هیهاش چند ثان

 : دمیپرس جیو گ گنگ



 
670 

 

عام چ_ ؟  هیسور یبر یث ت نام کرد یشده ؟ پورو خدا به من بگو؟ رفت یح

 ؟ وونهیآره د

 :دیخند

 . ندارم اقتیل گهینه ...اونقدر ها هم د_

 شده !؟ یپس چ-

بود  شهیپر از هم  ایو نگاهش روبه من دوخت . ل خندش ز دیعقب کش سرشو

 : که لب زد

 ...واسم ... اما یزیعز یلیخ_

 ای؟ نگفت . هرچه اصرار کردم نگفت . اونقدر نگفت که پدر دن الم اومد.  یچ اما

نگران شدددده بود. جلو اومد و چند  یخود یپدر ب ای میکرده بود رید یادیما ز

ش ش شهیضربه به  سالم کرد و من از ما شدم . پدر به من  ادهیپ نیزد . حعام 

 : اشاره کرد برم خونه که رو به حعام کردم و گفتم

  . کنم ی.. حاللت نم یو به من نگ هیسور یبر یاگه بخوا یونیمد_

 : پر از غم گفت یا باخنده

 .رینه به خدا ... برو ... ش ت بخ_

سمت خونه . از ال همان عام و پدر بود عقب عقب رفتم   یطور که نگاهم به ح

 . حرف زد و بعد حعام رفت یدر نگاه کردم . پدر چند کلمه ا
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شوق ص ح شده بودم . باذوق و  شده  یروز بعد ، انگار پازه متولد  که پر و بالم 

 : بود، ص حانه خوردم و به مادر گفتم

 .حعام شیسر پ هی رمیمن امروز م-

 .بود دیبع نکارهایمتعجب نگاهم کرد. از من ا مادر

 . کارت زدم هیوبه همون ربان قرمز شاخه گل ،  دمیشاخه گل خر هیراهم  سر

        پقدیم به پو که دوستت دارم پا"     

 " شهیهم  
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درخونه باز شد  ی.مطمئن بودم که حعام خونه است .وقت ییدا یخونه  دمیرس

 دیاومد. نگران و مضطرم .پا منو د یدر ورود یجلو ییو وارد خونه شدم، زن دا

 : نگاهش ظاهر شد گفت یلحظه پو هیکه  یبا خوشحال

 شده الهه جان ؟ یزی... چ یشکر که خودت اومد یاله_

 !شده ؟ ینه ... چ-

 : گفت یبا نگران ییدا زن

 . شده شیطور هیحعام _

 :دمیپرس نگران

 شده ؟ یچ_

  .ص ح اومد خونه یکایاومد ... نگرانشم ... نزد ریکه د شبیاز د-

 ! ساعت دوازده شب منو رسوند خونه شبیص ح ! اما د یکاینزد-

 :ادامه داد یباهمون نگران ییدا زن

ص ح هم با - بوکعش، گشنه و  عهیسراغ ک نیزم ریرفته ز شونیحال پر هیاز 

 . بوکس ی عهیکوبه وسط ک یپشنه داره مشت م

 !؟واا ... چرا -

   حرفتون شده دیدونم گفتم شا ینم-
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 . بود یعال یهمه چ شبینه ... اصال اپفاقا د-

 . نهیزم ریز ی... پو هیدردش چ نیبرو الهه جان ... کار خودپه ... برو ب -

 .باشه چشم- 

پله  کی. نزد اطیح یرو که پا باال اومده بودم رو برگشدددتم و رفتم پو ییها پله

 . دمیحعام رو شن ینفس نفس زدن ها یصدا نیزم ریز یها

پا آروم ها  له  پاقک ز مهیرفتم . از کنار  در ن نییاز پ  رهیبهش خ نیزم ریباز ا

 . شدم

به پن و شلوار  دیسف یرکاب هیبود و حعام با  زیاز سقف آو یبوکس مشک عهیک

ش بوکس  ی عهیوسط ک دیکوب یم یباچنان قدرپ نیزم ریوسط اپاقک ز یورز

شم پو هیکه  ضربه ها یلحظه از خ شکم  یکه پو یمحکم یصورپش ، با اون 

 . بودمش دهیند ی. پا اونروز اونطور دمی، پرس کردیم یبوکس خال عهیک

 : گفتم دهیقدم به سمت اپاق برداشتم و بلند و پرس هی

 . حعام_

 تیبرگشددت سددمت من و با خودم گفتم االنه که اخم و جذبه وعصدد ان سددرش

 : دی، که از پرس رنگم پر دیکش یادیکه چنان فر چهره اش پر بکشه

 نجا؟یا یایبهت گفته ب یک_

 :زد خشکم
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 ! حعام_

اش  یرکاب یرو کهیکنج اپاق کرده بود ، چنگ زد . در حال زیرو که آو راهنشیپ

 :به سمتم اومد تیبا همون عص ان دیپوش یم

 . لطفا دیرو ب ر فتونیپشر_

 : شدم شوکه

 ... ؟! من اومدم که یچ_

 : زد یمحکمتر ادیفر

 یکه چ نجایا یاومد نییپا یاجازه سددرپو انداخت ی...ب رونیگم برو ب یبهت م_

 !بشه ؟

 بشه با پرس گفتم کیگلم رو باال آوردم و ق ل از اونکه حعام به من نزد شاخه

: 

،  یبراش شدداخه گل ب ر یرو دوسددت داشددت یاگه کعدد یگفت شددبیخودت د_

 . فهمه یخودش م

 یو زل زد پو دیپر کشددد تشیلحظه گره ابروهاش از هم باز شدددد . عصددد ان هی

  : چشماش ظاهر شد که گفتم یچشمام .پعجب پو

 . من اومدم بهت بگم که دوستت دارم ... به همون روش خودت_
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 200پارت

 

 

کنم اما پاچشم باز کرد ،  یم رشیدونعتم غافلگ یلحظه چشماشو بعت . م هی

دستم که شاخه  ونیگل م یشاخه  یوار ، با پشت دستش زد رو وانهیچنان د

 : نیزم ریز یگل ، پرت شد گوشه  ی

 . نمتیخوام ب  ینم رونیبرو ب-

 !؟ یچ-

، قدم به  تیاومد و من از پرس اون همه عصدد ان یقدم به قدم جلو م کهیدرحال

 : شدم ، گفت یقدم به عقب رانده م

 . دمیرو بخش تمونیمهلت محرم یباق شبیهمون د_
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 !؟ یچکار کرد-

 : زد ایفر باحرص

 .لطفا دیرو ب ر فتونی... پشر یدیکه شن نیهم_

 !حعام-

شا دیچیپ نیرزمیکل ز یپو صداش که به گوش زن  یی. پا جا شتریب یحت دی. 

 :دیهم رس ییدا

 . گم یم رونیبرو ب_

 : اطیح یپو دیدو مهیسراس ییدا زن

 شده ؟ یچ_

 : بادستش به من اشاره کرد حعام

 . رونیب دیبنداز نویا_

 : افتهیب رونیام ب نهیکردم االنه از س یزد که فکر م یم یجور ناجور هی قل م

 ! یزن یحرف م ینطوریا یحعام ... بامن دار_

 :اخم پر جذبه حواله ام کرد هیاونکه نگاهم کنه ،  یب

 .... بفرما عتیما ن نیب ینع ت چیبله با شما ... ه_

 : نگاه کردم ییبغض به زن دا با
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 !ییزن دا گهیم یچ دیشنو یم-

 . دهیبخش شبیرو د تمونیمهلت محرم یباق گهیم

 : وا رفت ییدا زن

 !پو؟ ی! حعام چکار کرد؟یچ_

 :جوام داد یعص 

چشددم من  یپورو قرآن ... جلو دی... راحتم بذار دیبابا دسددت از سددر من بردار_

 .گهید دی... بر دین اش

 : زدم ادیفر

 . رمینم یکرد یکار نیچرا همچ ی... پا به من نگ رمینم_

 یو همراهش شدددروع کرد به بعدددتن دکمه ها دیکشددد یلحظه نفس بلند هی

 : راهنشیپ

 .نییاز پنجره بنداز پا نویماش چیگم ... مامان ... سوئ یباشه ... پو راه م_

فرق داشت  شبیکه فرسنگ ها با د یرفت سمت خونه و من با حعام ییدا زن

 . اطیح یموندم پو

بلند از من جلو زد  ییرو که از پنجره انداخت، حعام با قدم ها چیسوئ ییدا زن

 .کوچه پارک بود یکه پو نیرو رو هوا گرفت و رفت سمت ماش چیو سوئ

 :کرد یرو سرم خال ادشیمقدمه فر یشدم و او راه افتاد و ب نیماش سوار
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شت ماه - سم ب یایافتاده ب ادتیبعد ه شده ...  رید یلی؟ خ یاریشاخه گل وا

 . یلیخ

 ! ین ود ینطوریکه ا شبیپو چت شده حعام ؟ د-

 : فرمون و گفت یرو دیدستش رو کوب کف

 .... میندار ینع ت چیمرد ... االن  من و شما باهم ه شبیحعام د-

آرش خانتون که هشددت ماه انتظار و عشددت و عالقتون رو  شیپ دیب ر فیپشددر

 . دیدینع ت بهش ، پو سر من کوب

، حعام  کشهیم ادیو فر زنهیچشمام داره حرف م یکه جلو یکع شدینم باورم

 : از پشت دستم گرفتم و گفتم شگونین هیباشه. 

 . یعتیحتما ... پو حعام ن نمیب یدارم خوام م_

 : اش باز باال رفت یعص  یصدا

و  یچرا خودمم ...خود احمقم که هشت ماه واسه خاطر آرامش سرکار از زندگ_

که  یو آرامش ارندیرو ب فشونیآرامش خودش زدم ... که آخرش آرش خان پشر

 شده رو صاحب بشه ؟ دهیبخش تیپازه به زندگ

 ... پو ؟ من اصال به آرش فکر هم نکردم یگ یچرا چرت م-

 

 



 
679 

 

 

📝📝📝 

 

  ��من یبانو

 201 پارت

 

 

 : دیوجودش انگار شعله کش یشد . همه  ادیفر باز

 فمیپکل دمی...چقدر پرسددد یکه مردد بود روزید نیگم ؟ پا هم یمن چرت م_

دستت  یشاخه گل گرفت هی؟  یش ه متحول شد هی، حاال  ی، سکوت کرد هیچ

 هیواسددده حرص دادن و پن  یبشدددم ابزار امیکه ب یپا باز منو خر کن یو اومد

 کردن آرش خانتون ؟

 ؟ یپا امروز چقدر فرق کرد شبیحعام پو ... پو چت شده ؟ پو از د-

 :، بلند جوابم رو داد یو جد محکم

دو  نیکه هم یکورم رو باز کردم ... پو ن ود یآره فرق کردم ... چون چشدددما_

 ؟ یام واسه حرص دادن آرش؟ .... نگفت لهیوس هیمن  یبه پدرت گفت شیروز پ
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شکم عام م یزد .حرف ها خ نکنه پدرم  دم؟یشن یمن و پدر رو چرا از زبون ح

 حرف زده ... نکنه اون مج ورش کرده ؟

 :خورد یگره سخت اخمام

؟ اون باهات حرف  یرو بهم بزن مونیحعدددام ... بابام مج ورت کرده که نامزد_

 ... زنه یات حرف مداره باه دمیزده ... آره ... د

 :نعره زد باز

 . رمیگ ینم یمیپصم نیخودم عقل دارم ، باحرف پدرپو همچن_

 : دمیکش ادیسرش فر یعص 

؟  هیشدداخه گل چ هی یکه معن یدیفهم یبه  قول خودت م یاگه عقل داشددت_

 ... من امروز

ش ناگهان بوق اعتراض چند پا  یصدا یحرکت ناگهان نیو با ا ابونیکنار خ دیک

 : گفت یرو بلند کرد . عص  نیماش

 .... شو ادهیپ_

 : و بغض هم نشعته بود گفتم یکه پوش ناراحت یعص  یباحالت

 . ... من باهات حرف دارم شمینم ادهیپ_

 . حشت زده دمیسمتم . پرس دیخودشو کش یعص 

 : و گفت دیدرو کش ی رهیکه دست انداخت دستگ یبه صندل دمیچع 
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 . بزنم دینزدم که ن ا یحرف هیپا  نییبفرما پا_

 : کردم یبغضم رو سرش خال یو عص  محکم

صال _ شت ها یکیبزن ... ا سط ک یزد یکه م ییاز م عت رو بزن به  عهیو بوک

 نیعاشت پر شبیپا حاال چت شده ... د شبیالل نشو حعام ... از د یمن ... ول

 ... به قول خودت حاال یبود میمرد زندگ

 دمیپرس یکه ازش م یعص  یو با همون اخم درهم و چهره  دیحرفم پر وسط

 : گفت

 . شو ... حوصلتو ندارم ادهیپ_

 . رمینم-

 نیکردم از ماش یاشت اه فکر م یکردم بتونم آرومش کنم ول یکردم . فکر م لج

 : زد ادیو فر دیشد و از کنار در سمت من چادرم رو محکم کش ادهیپ

 ... شو ادهیپ گمیبهت م_

 : شم . درو محکم به هم زدم وگفتم ادهیشدم پ مج ور

که سدددرم  ییبدپر از آرش ... بال یکرد یکنم حعدددام ... پو کار یحاللت نم_

رو ذره ذره عشددقت  یدرحقم نکرد ... گذاشددت شینامرد ی، آرش باهمه  یآورد

 .... ینجوریباور کنم و بعد ا
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 راجیو یشد و به طرز وحشتناک نینگذاشت حرفمو پموم کنم . سوار ماش یحت

که ، با اونکه آروم آروم داشتم  نیبغض سنگ هیو  فمیداد و رفت . من موندم و ک

 . شکعت ینم یول ختمیر یاشک م

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 202 پارت

 

 

 .راه افتاد یخانوادگ انیجر هیشد . باز  یاوضاع

شدند . دا پا عام بعدازظهر همون روز  ییو زن دا ییشب همه خ ردار  همراه ح

 .رو روشن کنند دهیچیپ انیجر نیا فیما پا پکل یاومدند خونه 

 : اخم پر ابهت گفت هیبود . با  یاز حعام عص  شتریب ییدا
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 . دهیکش نجایدوپا کارشون به ا نیا کدفعهیشد  یفهمم چ یمن نم_

 : گفتم یناراحت با

از  یخوم بود ... اصال حرف یهمه چ شبیخ رم پا د یجون من ب ییبه خدا دا_

 . دهیرو بخش مونیگه باقی مهلت نامزد یآقا م نیحرفا نشد ... ص ح ا نیا

محکم  یی. اما دا یبود و عص  یرفت سمت حعام . هنوز چهره اش جد چشمام

 : دیکش ادیسرش فر

 ؟ یکرد یکار نیهمچ ی....حرف بزن ... واسه چ یسکوت کن نجایا اوردمتین_

 :جوام داد تیفرش بود که باجد یرو یبه گل ها نگاهش

 . میخور یما به درد هم نم_

 :زد ادیمحکمتر فر ییدا

 ... چرت و پرت نگو_

 شد ؟ یدفعه چ هی، حاال  دیخورد یبه درد هم م روزید پا

  به یبا ناباور کهیاومد و در حال مادرجلو

 : گفت کردینگاه م حعام

 زده ؟ یحرف یشده ؟... خب بگو، کع یزیعمه جون ... چ_



 
684 

 

سددکوپش اونقدر حرف پو خودش داشددت که مادر  نیسددکوت کرد. هم حعددام

 : گفت

بچه  نیآرشددده ... حتما اومده با ا دهیند ریخ نیبه خدا من مطمئنم کار کارِ ا_

 .حرف زده و اعصابشو داغون کرده

 : بود به نظرم که طرف آرش رو گرفت لیدل یشد . ب یعص  پدر

 ؟ یخور یقعم م ینجوریکه ا یدون یآخه پو از کجا م_

 :با حرص جوام داد مادر

ما ... از  یخونه  یهعددت یکه پررو پررو پا شددد اومد شددب دعوپ ییاز اون جا_

 ... رانیکه برگشته ا میبهش مدال افتخار بد دیکنه با یکه فکر م ییاونجا

 :دیبه مادر پوپ تیبا عص ان پدر

 . ... گناه پعر مردم رو نشور ژهیبس کن من-

پدر بودار  یکج شددد سددمت پدر . با پعجب فقط نگاهش کردم . حرف ها سددرم

 : گفت تیدونعت انگار . حعام باهمون جد یم یزیچ هیبود. 

 ... نزده ینه اون حرف_

 :کالفه شد ییدا زن

 شده پس ؟ یبابا خب حرف بزن بگو چ یا_

 :م ل و گفت یبلند شد از رو یعص 
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 یشده ؟ ما به درد هم نم یشده چ یچ دیپرسیم یبشه که شما ه یقراره چ _

خانم هنوز دوسددتش داره ...  نیخانوم برگشددته ... ا نی... همعددر سددابت ا میخور

 بشه ؟ یچ دیبا گهید

 : پکون دادم و گفتم یرو با ناراحت سرم

دوسددتش  یدونی... پو از کجا م یباشدده آقا حعددام ... خوم از دل همه خ ر دار-

 دارم ؟

از  دمیچشماش ن ود . لرز یپو شبیاز عشت د یاثر چیلحظه نگاهم کرد . ه هی

 :نگاهش ، که جوام داد یاونهمه سرد

  ندیپا یکه آرش برگرده ... نگفت یپا روز مینامزد ی؟! بارها به من نگفت ینگفت_

شددده ... خب  یپموم م نمونیب یمن نمون ؟! چون اگه آرش برگرده ، همه چ

 . حاال آرش برگشته

 : کرده نگاهش کردم بغض

از من  یداد یزحمت به خودت م هی، الاقل  ادپهیخوم  نای... پو که ا نیآفر_

 ؟ یکرد یسئوال م هیهم 

 پس ؟ یدیچرا ازم نپرس-

 : م لش و گفت یزد به پشت هیپک دوباره

 . است انیاست چه حاجت به ب انیکه ع یزیبه پرسش ن ود ... چ یازین_
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

  203 پارت

 

 

 :کرد تیبلند بر جمع حاکم ییبا صدا پدر

 ینامزد نیا دیکه با دنیرسددد جهینت نی... خودشدددون به ا گهید دیپمومش کن-

سه چ شه وا  دیشد و ن ا ینطوریکه چرا ا دی افیفلعفه م یه دینشعت یپموم ب

 . شد یم ینطوریا

 :حرف پدر مشکوک بود نیهمه سمت پدر جلب شد.ا نگاه

....خود حعام سرخود  دمینرس یا جهینت نی؟! من به همچ یچ یعنیخودشون -

 . کرده یکار نیهمچ

 : سر داد وگفت یپوف بلند ییدا
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کار  نایبچه اند ، ا نایرو انتظار نداشتم . ا یحرف نیهمچ گهیجان از پو د دیحم_

 ییباعث جدا نکهی، نه ا میریجلوشدددون روبگ دیاحمقانه کردند ، من و شدددما با

 ! میشون بش

 :پاهاش گذاشت و گفت یبه جلو خم شد و ساعد دو دستش رو رو پدر

رو گرفته ، من باهاش مخالفت  میپصددم نیحعددام درسددت پر یچرا ؟ چرا وقت_

بوده  چهیباز هیدلش فقط  یول ارهیکنم ؟! دختر من هر قدر هم که االن به رو ن

 !الهه ؟ نهیا ریواسه حرص دادن آرش ... غ

 : از هم فاصله گرفت ل ام

 ! هن_

 : دیکش ادیمحکم سرم فر پدر

که اصددال  یمن و مادرت گفت یجلو شیچند شددب پ نیهم ینه !! ... پو ن ود_

 !؟ یدستت کن ی چهیحعام رو باز یدوست دار

از گلوم  "نه  " هیش  ییکرد . ل ام از هم باز شد و صدا ریام گ نهیس یپو نفعم

 :صورپم بود که پدر ادامه داد یزد . نگاه سرزنش بار همه رو رونیب

صال م _ ستم باق هیچ دیدون یا سوخت و ازش خوا عام  سه ح  ی... من دلم وا

 . رو ب خشه تشونیمدت محرم
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رو نداشددتم . همه هم مثل من زل  قتیاون حق دنیزد . انگار پام شددن خشددکم

 یصدددا ییدا نکهیهمه سددکوت کردند پا ا یا هیزدند به صددورت پدر و چند ثان

 :اعتراض همه شد

آرش و بخاطر  یپو ج هه  یاحعنت به پو ... پو رفت یعنیجان ...  دیحم نیآفر_

پعر من  یکه از الهه گرفته و حاال قصد کرده پس بده ، حاضر شد یسهم و پول

 !ترت جدا بشه ؟از دخ

 :خونعرد جوام داد پدر

گناه من خواسددت به الهه  یکه پدر ب یآره ... اون سددهم حت الهه اسددت ... حق_

سه و فدا شو  یبر سهم سکته کرد ... چرا  شد ... دق کرد ...  ازدواج الهه و آرش 

 ؟ رهینگ

 : گفت یم ل برخاست و عص  یاز رو ییدا

 . عتیموندن ن یجا گهید نجای... ا دیبلند ش_

 . عتادمیا ییمقابل دا یفور

 ... دینیلحظه بش هیپو رو خدا ...  یینه ... دا-

 : گفت ییحرکت دا نیهم برخاست و در جوام ا پدر

پونه سدددکوت کنه و پو کار  یپدر نم هی...  یکرد یم نکارویهم یپو هم بود_

 . دختر و پعرش دخالت نکنه



 
689 

 

 : بود هیسمت پدر . نگاه عاقل اندر سف دیچرخ ییدا نگاه

نه ... من همچ_ گه قرار بود همچ چیکنم . ه ینم یکار نیمن !  قت ... ا  نیو

الهه  یپاشدددو فروخت پا برا ریز نیکه پعدددرم ماشددد یکنم ، همون وقت یکار

 یواسه دختر یدار یگفتم واسه چ یگرفتم و م یجلوشو م رهیطال بگ سیسرو

س یسرو ی، دار عتیشناسنامه ات ن یاسمش پومدت همعرپه و  هیکه فقط 

که بعد از پموم شدن مهلت عقد ، پولت و  یریگ یم یونیلیو پنج م یس یطال

 . ات از دستت بره هیسرما
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 �� من یبانو

  204 مارت

 

 

 : جلو اومد و گفت یقدم هی پدر

 . ؟ خودش گرفت ، خودش خواست میما مج ورش کرد_
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 یشددده بود و انگار بو دهیکشدد یول دیکشدد یم نجایها به ا دحرفی... نه ، ن ا نه

شت خفه ام م ییپند دا یها هیکنا ص  یخنده ا ییکرد. دا یو پدر دا سر  یع

 :داد

سه دخترش  آدیبدش م ی...ک دیآقا حم یبگ نویا دمیآره با_  یس سیسرو هیوا

شت رنیبگ یونیلیو پنج م صال حت ندا سه عقد موقت !! پو ا  نایپو کار ا ی...اونم وا

 . انیپونعتند باهم کنار ب ی.خودشون م یدخالت کن

 :شد و جلوپر اومد یعص  پدر

 ... خوام دخترم رو به پعر شما بدم یحت داشتم و دارم ... اصال من نم_

  ...پاشه ریکه ز ینیجونش اون ماش نوش

 . به سالمت دیطال معلومه ... بر سیو سرو نیماش فیپکل

 ییو مقابل نگاه همه ، دسددت دا دمیزد که جلو دو ینفس نفس م یعصدد  ییدا

 : رو گرفتم

 . گهیم یفهمه داره چ ی، نم  هی، بابام االن عص  ییدا دیپورو خدا ب خش_

به  یلیلحظه پدر جلو اومد و با دو قدم بلند خودشو به من رسوند و چنان س هی

 : از جا برخاست و بلند گفت یصورپم زد که پرت شدم کف اپاق . حعام فور

 . می... بابا ..... مامان ، بر میریما االن م دی! ... آروم باش دیآقا حم_

 :زد ادیفر مادر



 
691 

 

 .... دیحم_

 : دیچیخونه پ کل یپدر هم پو ادیفر یصدا

 ... ژهیدهنتو ب ند من_

 : رو گرفت ییدا یجلو مادر

 . میزن یباهم حرف م ارمیب ییچا هی دینی... بش هیعص  دیداداش ، حم_

 : زدم کرد و گفت یبه من که کف اپاق زار م ینگاه یبا ناراحت ییدا

که شددوهر  ی...پا وقت میخور یگه شددوهرت ... ما به درد هم نم ینه ...راسددت م-

که پعرِ من ، هشت  نهیخواد ب  یشما ، چشمش دن ال پول پعر برادرشه و نم

شنوه ، هم شویماه از عمر و زندگ سه الهه که آخرش جوام رد ب شته وا  نهیگذا

 . که هعت نهیجان ، اوضاع هم ژهیمن

 :زد ادیپدرفر

هشددت ماه  نیا یگذاشددته ... عشددقش بوده مگه ن وده ؟ مگه پوگذاشددته که _

 ...عتین یبهش بد گذشته ؟ با هم خوش بودند ... حاال مِنّت

 : گفت هیبا گر ییدا زن

 نیسر الهه آورده ... ا ییبال نیکه چرا همچ دیری... به آرش خرده نگ دیآقا حم_

 . رشآ یطرز پفکر شماست که الهه رو نابود کرده ... نه نامرد

 : گفت تیبا عص ان حعام
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 ...مامان_

 . می... بر عتین یپورو خدا ... بحث میبر

 : سمت در رفتند که پدر باز نعره زد ییو زن دا ییدا

دارم  ارشوی... دخترمه ... اخت دمینم ی... دختر به پعر مذه  نهیطرز پفکرم هم-

 . دی، خوش اومد

 : هم بلند جوام داد ییدا

چشمات  یمنو رو یکه آرش ن ود ، پعر مذه  ی، اونوقت یدارآره دختره حت  _

 .... و حاال یگذاشت

 : بلند زد پدر

  .بعالمت _

 یگرفتم و زار زدم . مادر به جا یکه محکم بعته شد .سرم رو دو دست درخونه

 : دیمن به پدر پوپ

 ... ... پو زده به سرت ... به قرآن دیحم یشد وونهیپود_

  بلند پاره شد یادیپدر بافر ی حنجره

 : شیر شیقلب من ر و



 
693 

 

 ی، ه آدی... از اولش هم بهت گفتم ، من از حعام خوشم نم ژهیب ند دهنتو من_

با  دی، آقاست ، فالنه ، بهمانه ... پموم شد ... الهه فقط وفقط با هیپعر خوب یگفت

 . پمامآرش ازدواج کنه ...

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 205 پارت

 

 

که با  یکه از په دلش گفت . همون یمادر معددتجام شددد . همون ی. دعا شددد

 .شدم نیپاهام سعت شد و نقش زم دنشیشن

سه عشت حعام بال بال بزن یروز هیالهه ...  کنمیدعا م " حعام  یول یبرسه وا

 " .رفته باشه
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پموم شد؟!  یعنیشدم پو چشم خاطرات .  رهیغم بغل زدم و خ یاپاقم زانو کنج

عاب هی ی! من حت؟یراحت نیبه هم ست و ح عتم در بهش بگم که  یبار هم نتون

 .چقدر دوستش دارم

عام بود و ب یهاگلدان گل یرو نگاهم شک ح شم زمزمه یپو اریاخت یخ  یگو

 :مهندس برام خونده بود نیماش یکه پو یهمون آهنگ

  یبدون دی، با یآروم جون " 

  مهیزندگ یپو ، کجا یجا

  امونش یو جنونش ، پب ب عشت

 " مهیاما نه نصفه ن یباش خوامیم

 

شد که فور در ستم دوطرف گونه یاپاق باز  شبا کف د شکام  دمیهام رو ک و رد ا

 :گفت شمیآرا زیبه م هیوارد اپاق شد و پک یحرف چیه یرو پاک کردم . مادر ب

 .شهیزنم درست م ینشده ... با پدرت حرف م یحاال که طور-

 :بود که خودش جوام مادر رو بده ظیاومد.اونقدر غل رونیب امنهیاز س یآه

 " شه یدرست نم " 

 :باز گفت مادر
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که  یگفت یپدرت نم یجلو یخودپم هعت الهه ، کاش اونشب اونجور ریپقص-

 .یپا آرش رو حرص بد هیالهیحعام وس

که  یکرد ... کدورپ ییکه پدر به دا ینیمنه ... پوه ریپقص یآره ... اصال همه چ-

 اومد ... همه گردن من ... خوبه؟ شیپ

 :داد و گفت رونیب نهینفعش رو محکم از س مادر

 .زنم یمحمود حرف مخودم با -

 :کوچک اپاقم باال بردم یفضا یصدام رو پو یعص 

ند یهم م ی! فرقد؟یحرف بزن- نه؟ ...  چه جور دیدیک  نیپوه ییبه دا یپدر 

 .رهیبا حرف شما آروم بگ ییدونم دا یم دیکرد؟! ... بع

 .در اپاقم به شدت بهم خورد و باز شد ناگهان

 :نگاهم کرد و گفت یبود. عص  پدر

شت نی... پوه ؟یزن یچته؟ چرا داد م- به  تییدا یجلو یکردم که کردم ... برگ

 !فهمم؟ یمن نم یگیمن م

 :شدم رهیبه پدر خ یعص 

... من جوام  دیکرد یکه پو کار من و حعام دخالت نم دیدیفهم یآره ... اگه م-

 نهیپا شما سنگشو به س  رمیازش م ییآبرو هی...  دمیکار شما رو به آرش م نیا

 .دینزن
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. سددمتم حمله کرد و منو زد. مشددت دیشددد . خود پدر هم نفهم یچ دمینفهم

داشت پدرو ازم جدا  یزد و سع یم غیاومد. مادر ج یپنم فرود م یپدر رو یها

خوردم . اونم  یبود که از پدر کتک م یبار نیاول نیپونعدددت. ا ینم یکنه ول

 :دیپدرو گرفت و اونو عقب کش یسن!باالخره مادر بازو نیا یپو

 .الهه رو یکشت ؟یکن یپورو اروان خاک آقاجون ... چکار م دیحم-

 :گفت ضیبا غ پدر

شمش ... دختره یم - سف یک شم  به  تییدا یکه جلو ی... پو غلط کرد دیچ

 .یمرگ کن یکه هر روز ، آرزو آرمیسرت م یینفهم ... بال یگیمن م

 :ار زدمز آروم

 .دیشاام که شما به آرزوپون برسان رمیم ی... خودم م دینترس-

 :زد و بلند گفت میبه پا یپر شد و لگد یحرفم عص  نیا دنیشن از

 .دهنت یب ند دهنتو پا نزدم پو-
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 �� من یبانو

 حعام 206 پارت

 

 

 یلیهمون حرف ها خ ونیزد . ازم ینشعته بود رو به روم و با عمه حرف م مادر

چه  یبودم و مثال خوام بودم ول دهیدراز کش یرائیشد .کف پذ رمیدستگ زهایچ

 ! یخواب

 .شدیرو مغزم م یمادر داشت مته  یها حرف

 دیداداشددتم کم از حم نیجان ... به خدا به جان پو ، ا ژهی.... من رمیبم یآخ اله-

شو کرده پو سم الهه رو جلو گهیلنگه کفش که د هی یآقا نداره ... بابا پا  من  یا

 ... االن حال الهه چطوره ؟ دیارین

مخصددوصددا که مادر بلند و ناراحت  دیکشدد یم ریاومد ، قل م پ یکه م اسددمش

 : گفت

سه چ رمیبم یاله_  یلیکرد؟ ... بابا به خدا محمود خ یکار نیهمچ ی... آخه وا

بد  یلیگوشش نزد ... حاال خ یبار پو هی یول شدیم یعص  یوقتا از دست هعت

 الهه رو کتک زده؟
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شد که ن دمینفهم سمت مادر . مادر با پعجب نگاهم کرد .  زیخ میچطور  شدم 

شت ب دیشا شم . بعد درحال داریپوقع ندا ست به اون  نیرو از ا یشگو کهیبا د

 : سمتم نشانه رفت و گفت یکرد، اخم یدست م

 یاگه کار یول آدیازم بر نم یالهه رو داشته باش ... من که کار یپورو خدا هوا_

 .... قربانت ... خداحافظ زمیپونم انجام بدم ، بگو ... نه عز یم

 : دوزانو نشعتم وگفتم عیرو گذاشت که سر یگوش مادر

 شده ؟ یچ_

 :نگاهم کرد یاخم ق ل باهمون

ست یم یچ_ سر ندونم کار یخوا شه ...  عته الهه رو  دیشما ، آقاحم یب پا پون

 . کتک زده

 : زدم ادیفر یعص 

 !به الهه چکار داره ؟_

 : گفت یبا ناراحت مادر

الهه ام اعتصدددام غذا کرده از لج باباش  گهیدونم به خدا ... عمه ات م یچه م_

 . نخورده یچیروزه که ه هیاالن 

 : بزرگ کنار م ل کردم برخاستم زیکه نثار م یام همراه با مشت یعص  یصدا

 . یبد بخت نهمهیاَه ... لعنت به ا_
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 : دیسرم داد کش ن اریا مادر

قت خودت ... ک_ ما به ح نت  قل کم ... بگو لع به ع نت  بد یبگو لع فت  ون گ

سر خود بر شورت با من و پدرت ،   نی؟ حاال ب  یمدت عقدپونو ب خش یباق یم

پا الهه رو سر سفره عقد  شیعقده ا ی! اون باباآدیسرش م ییطفلک الهه چه بال

 . عتیبا آرش نشونه دست بردار ن

 : گفتم یعص 

 . گهیمامان ...بعه د_

 ! آرش یلنگه  یبعه؟! پو هم که شد-

 : گفتم رلبیز کالفه

 . رمیبه درد خودم بم دیبذار دیاستغفرام .... بابا ولم کن_

 : پلفن برخاست و گفت زیم یصندل یاز رو مادر

س ییجا هیبگم وام ... حاال کار به  یچ_ سه  ذارهیکه نه بابات پا جلو م دهیر وا

 . گهیشده د گهی... د آدیآقا کوپاه م دیحرف زدن ، نه حم

 : و گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 .بود ریآرش گ شیهم نداشت .. الهه دلش پ یا دهیعقد فا نیگرچه ا_

ما بال بال زد که  یچشددما یجلو یبود چرا پس اونجور ریآرش گ شیدلش پ-

 !بهم نخوره ؟ تونینامزد
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 ... بودم مامان لهیمن فقط وس-

 . آرشو ادم کنه خواستیم

زنم ... بهتر از پو ، همون شددب  هیکورپو بازکن حعددام ... من خودم  یچشددما-

 . یدیپو نفهم یکه الهه دوستت داره ... ول دمیفهم

 : رو هم شکافت ادیمرز فر کدفعهیصدام  یخواستم ول ینم

؟ االن چکار کنم من ؟ اصددال اگه دوسددتم داشددته  یکه چ دیگیرو م نایحاال ا_

 !بشه ؟ یبشه ، هشت ماه الل بوده که چ هی پن ینجوریباشه حاال حقشه که ا
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  ��من یبانو

 207 پارت
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بغض  هی ادیحاال من آروم ن ودم . پشددت اونهمه فر یسددکوت کرده بود ول مادر

کوچولو وسددط گلوم نشددعددته بود و  یکیپوب پالسددت هیبغض که مثل  هیبود . 

 :کرد یداشت خفه ام م

... به  دمیماه آخر ازش پرسدد هی نیهم یهشددت ماه سددکوت کرد ... چند بار پو-

سوزن حرف زده بود ، نم هیخدا اگه الاقل  شتمیسر  منو  یاونطور دیآقا حم ذا

شد ، وقت یوقت یرو ب خشم .... ول مونیمدت نامزد یوسوسه کنه که باق  یالل 

با ماسدددش م رفتمیکردم ؟ م یم دیحرف نزد ، من چکار  که چرا  یالت کردم 

کردم ، کم غرورم رو له  ویهشددت ماه کم خودمو کوچ نیا یدوسددتم نداره ؟ پو

 حرفشو بزنه ؟ یروز آخر نیهم دیکردم ... چرا با

خال یه چرا په دل منو  فت و  فت و گ گه  یاز آرش گ که ا روز آرش  هیکرد 

 پمومه ؟ یرده ، همه چبرگ

 : اومد و گفت مادرسمتم

 ... خب ..آروم باش یلیخ_

 : زدم ادیفر درمانده

 آخه چطور آروم باشم ؟_

 : روبه روم نشعت و گفت مادر

 . حرف بزنه دیشد بره با آقا حم یراض دیزنم شا یبذار شب با بابات حرف م-
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 : پلخ سر دادم یا خنده

 ! حرف بزنه_

 دلشون خواسته به هم گفتن حاال برن با هم حرف بزنن ؟ یهر چ_

 :دیآه کش مادر

 پس؟ میچکار کن یگیم_

 : سرمو باال گرفتم و گفتم کالفه

دونم ... خودمم خعددته شدددم .... انگار واقعا قعددمت  یدونم به خدا ، نم ینم_

 . میهم ن ود ی... انگار ما برا عتین

  . و من بغضم رو باز نشکعتم دیآه کش مادر

اومد  دیخودم بحث رو باز کرد . پا اسم آقا حم یچشما یشب مادر جلو همون

 :زد ادیپدر فر

 رمیخونه م نی، از ا یاریمن ب شیالهه رو پ ای دیاسم حم گهیبار د هیطاهره ... _

 اون شب با ما چکار کرد؟ یدی... ند

 : گفت یبه نرم مادر

از حعددام که  نمی؟ اون از الهه که از پدرش کتک خورده ، ا میچکار کن یگیم_

 . از شدت سردرد دو روزه سرکار نرفته

 : پدر بلندپر شد یعص  یصدا
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شت فکر کنه ، فکر _ شت ماه وقت دا صرند ... الهه ه شون مق به جهنم ... هردو

 یآقا دیمرو بهم زد ... اون ح شددونیآقا هم ، خودسددر ، رفت نامزد نینکرد ... ا

شه ول وونهید شو بک ضره دخترش ، خود  یگیبا آرش ازدواج کنه ... م یهم ، حا

 وسط چکار کنم ؟ نیمن ا

ها چ یراه حال خرام خودمو پو یکه م یزین ود . پن اون  یپونعدددتم بگم و 

 ... لب زمزمه کنم ریبود که مدام ز نیآروم کنم ا طیشرا

 ."حتما قعمت ن ود" 

اومدند  دنمید رضای. با عل دیهم رس یما به گوش هعت یبهم خوردن نامزد خ ر

 : دیگفته بود ، فقط پرس زروین ود که نگفته باشم .مادر همه چ ی. گفتن

 پونم انجام بدم ؟ یم یکار_

رسوند . همون  یمن ، به الهه م ینامه برا هی.  ومدیبر م یفقط از هعت یکار هی

 . الهه نوشتم ینامه برا هیخودم  یینهاپ یشب دست به کار شدم و پو

 چیناله هام رو زدم و با اشدددکام نامه رو بدرقه کردم اما ه یپه مانده ها نیآخر

 هیبا  نیخواستم الهه رو زجر بدم . واسه هم ینامه ن ود. نم یاز عشقم پو یاثر

کردم براش نامه  یقل م خفه اش م یکه داشدددتم پو یو احعددداسددد یخیقلب 

 . نوشتم
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📝📝📝 

 

  ��من یبانو

 208 پارت

 

 

س هیما به  یخانوادگ یدعوا با اونکه اعتصام غذا کرده بودم ، با داد و  دیهفته ر

 یاپاقم ح س م یخوردم و پا شدددب خودمو پو یلقمه به زور م هیمادر ،  دادیب

اپاق زانو بغل  یق ل پو یاومد . مثل روزا دنمید یروز هعدددت هی نکهیکردم پا ا

از سر نو ، پک پک خاطراپم  دوبارهبودم . داشتم  رهیکرده بودم و به کنج اپاق خ

 یم یعقد پو امامزاده که هعددت ی غهیکردم . از اون صدد یرو با حعددام مرور م

و مجنون ... پا  یلیعقد خونده ، شدن ل یخط ه  یواسه هر ک یعل دیگفت ، س

 شیقل م پ یی، با اون حال خرام من و رسددوا میامامزداه شدداه ع دالعظ رفتن به

عاشدددقش شددددم و حاال ... من  دمیهمونجا بود که فهم آرهخودم . اونجا بود . 

 یخاطره از حعددام که رفته بود . در اپاق باز شددد . هعددت ایدن هیمونده بودم و 

 . سمتم دیدو هینزده ، با گر ینگاهم کرد و هنوز من حرف

 .الهه-
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 :آغوشش جا کرد یپو منو

 شد ؟ ینطوریچرا ا_

 : نداشتم بهش بدم . فقط نگاهش کردم که گفت یجواب

 . آوردم یزیچ هیواست _

 : نگاهش کردم فقط ، که ادامه داد بازم

 . از طرف حعامه-

 : قفل ل ام شکعته شد یفور

 ! حعام_

االن  نکهیفکر ابه  چارهیدرآورد و من ب فشیاز ک یزد . کاغذ یرنگ یب ل خند

باز کردم و  یکه از عشدددقش نزده ، نامه رو فور ییاون نامه ، چه حرف ها یپو

 . خوندم یمقابل نگاه هعت

 

 . سالم " 

شمم بود یازت دلخورم ... اونقدر که اگه جلو یلیخ سته  دیشا یچ  یکیناخوا

س یسئوال پکرار هیزدم . چند بار ازت  یصورپت م یپو  هیو هر بار  دمیرو پر

بشه  یکه چ یشده ؟ واسه من اعتصام غذا گرفت ی؟! حاال چ یجور جوام داد

 !؟
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که واست پب کنه ... ما به درد  ریبم یگفتن واسه کع میالهه ... از قد یدون یم

شددما راه افتاد  یکه پو خونه  یینزن . بعد اون دعوا ی. زور الک میخور یهم نم

پونم  ی. من نم میخدا رو شددکر کن دی... اگه پدرامون هنوز هم رو کتک نزدند با

رسما به من گفته که اگه اسم پورو  درمخانواده ام رو بزنم . پ دیواسه خاطر پو ق

 یکنم ... پو هم بهتره پو رو ینم یکار نیبزنم ... و من همچ دشددویق دیبا ارمیب

  . میخورد یکه اصال ما از اولش به درد هم نم یو ق ول کن یپدرت وانعت

 ینداره و کار ینفع چیکار احمقانه ات ه نیاز اعتصدددام غذا بردار ... ا دسدددت

 یپا یجلو امیذره غرورم رو ب هی نیکه هم عددتمین ی... منم آدم  رهینم شیاز.پ

 ... ما رو به سالمت رویکنم .... پس پو رو به خ یپدرت قربون

 "  حعام                            

 

 . رفت . چشمام پار شد جیگ سرم

ام و از په  نهیآوردم و محکم فشددردمش به سدد نییچشددمام پا یرو از جلو نامه

 : زدم ادیقل م فر

 ! حعام_

 :فورا منو بغل کرد یهعت

 . الهه ...الهه جان_



 
707 

 

شنوند . با خودم گفتن  یطور هیزدم .  یم ضجه خنجره ام رو پاره  ایکه همه ب

ض ایکنم  یم سما به من گفت که همه چ یپدر رو را شده.  نمونیب ی. ر پموم 

ضجه ها جز ا ضا رهیصدام بگ نکهیاما من با اون  عائدم  یزینده ، چ تیو پدر ر

 :گوشم نجوا کرد ریز ینشد . هعت

 . یکن یم هیگر ینجوریا یوقت هلرزینکن ... دلم م ینجوریالهه پورو خدا ا_

 : ضجه هام گفتم ونیم

گفت  یبزنه ؟ ... چطور پونعددت ؟ اونکه م ییحرف ها نیچطور پونعددت همچ_

... سدددوختم ... به خدا  یدلش بودم ... هعدددت ی؟ من بانو شدددمیمن پموم زندگ

  . زد شیکنم ... حعام منو آپ یسوختم ... حاللش نم

دو دستشو دو طرف صورپم گذاشت و سرم رو مقابل صورپش نگه  یفور یهعت

 : داشت و گفت

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو
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 209 پارت

 

 

  . عتیآروم باش آروم باش ... حرف دلش ن-

 : لحظه چشمانش پر از اشک شد و گفت هیقفل شد .  یپو نگاه هعت نگاهم

 ... یقول ازم گرفته که بهت نگم ... ول_

 :و ادامه داد دیبغضش پرک 

صام غذا  ینجوری... ا نمیب  ینجوریپونم پورو ا ینم_ ست از اعت شته پا پو د نو

 . ... وگرنه ...حال حعام از پو بدپره ی...خواسته راحت دل بکن یبردار

 : شد سیو صورپم خ دیچشمام جوش یدوباره پو اشک

 ریاه کردم ... د... چکارکنم ؟ آره ، اصال من اشت اه کردم ... به خدا اشت  یهعت-

 ... دوستش دارم دمیفهم

 چه کار کنم ؟ حاال

 یراه چیه یعنی نیو پاسف پکون داد و ا یدیو سرشو با نا ام دیمحکم گز ل شو

 : باز گفت یام باز بلند شد که هعت هیگر ین ود . صدا

پو  یفعال مشکل شما دو پا درست نشه ول دیکن ... شا یکار هیالهه .... پو هم _

سر کار نرفته ...  الیهم خ سردرد ،  شدت  سه روزه از  عامو راحت کن االن  ح
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شا شه وقت ینجوریاونم ا دینامشو پاره کن بده من براش ب رم ...  فکر  یآرومتر ب

 . یکنه پو از دلش دل کند

 : که گفتم هیزدم از شدت گر ینفس م نفس

 . دارم یخودم نگه م شینه  ... نامشو پ-

 . اونو ب ر عمینو ینامه براش م هی

 : و خودکار برداشتم و نوشتم کاغذ

 

 . سالم "  

باهم رفت یشدددب آخر ادپهیباور نکردم .  یول یزد حرفاپو پارک  یپو میکه 

که شددد ، بدون من  یهر چ ی؟ گفت یگفت یرسددتوران بهم چ یپو هیدیجمشدد

شت د عام عا شب چند بار بهم گفت ادپهی...  روزمیهمون ح  یدون ی، م یهمون 

 چقدر دوستت دارم ؟

قام  ی؟ حاال نقش رو هیچ یدون ی... م یکنم که ازم دل کند یباور نم حعددام

 . شهیات برام داره معنا م یخطاط یعکس ها

 . دمیرس دمیبه پک پک اون شعرها ... شا رسمیدونه ... دارم م دونه

  

 پو و من هرچه بود ثابت کرد ش اهت
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 . ست ییفصل مشترک عشت و عقل پنها که

            *   *   *    *   * 

  که چون دلهره افتاده به جانم عتیچ نیا

  همه خوم است اما من نگرانم حال

 

          *   *   *    *     * 

  ادت کم حوصله هاستپام شدن ، ع یب آه

 . قرار پوام و در دل پنگم گله هاست یب

 

         *   *   *      *      * 

 

قاب یحت ای بزرگ دسدددت  ی.همون خطاط میمون زد یرائیپذ یکه پو یاون 

 : یخودت که نوشت

 

     من سوختم و سوختم و سوختم ازعشت"

 " سوخته باشد یحاشا که دل غمزده ا  
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عام شقم بود یلی... پو خ ح ... مگه نه ؟ کور بودم  دمتیو من ند یوقت بوده عا

. کور بودم که پوجهت  دمیچشددمام قام بوده که من ند یدلت جلو یکه حرفا

نشددده . بذار  ری....حاال هم د دمیرو به خودم متوجه نشدددم و حال دلت رو نفهم

.  زنمیبه غذا نم کنم . لب یو من دلدارت بمونم ... واسددت صدد ر م یپو دل بکن

شا یهنوز اونقدر عنجم . فکر کنم  بتونم  دیجون دارم که بتونم طاقت خودمو ب

آماده کن ... اگه خودمو بهت نرسونم ، نعشم  تویمشک رهنیکنم . وگرنه پ یکار

مدت  نهمهیا ی... اگه پو پونعددت یپا الاقل خاکم کن ذارمیشددونه هات م یرو رو

ش شقم با شم  یعا شم و پو منو  یپس حاال منم م ،و من کور با شقت با پونم عا

 .ادیب شیکه پ یحرفم هعتم پا هرچ ی... من پا یوحالمو نفهم ینین 

 . الهه                                          

 

 : به لرزش دستام کرد و گفت یدادم ، نگاه یرو پا زدم و به هعت نامه

 . شهیباش درست م یالهه ... قو_

 . پکون دادم و بغضم رو قورت دادم یسر
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📝📝📝 

 

  �� من یبانو

 حعام 210 پارت

 

 

 رهیپموم شده و الهه آروم بگ یدادم ، بلکه وانمود کنم همه چ ینامه به هعت هی

 . قد علم کنه و کتک بخوره دیآقا حم یخواستم هر شب جلو ی. نم

 .الهه رو برام آورد یدر عوض نامه  یهعت اما

دسدتم مچاله کردم و  ونیاش رو که خوندم حالم خرام پر شدد . نامه رو م نامه

 : زدم ادیفر

 ؟ یگفت یبهش چ یهعت_

 : و گفت دیسرشو عقب کش یهعت

 . یچیه_

 : بلندپر شد ادمیفر

 .راستشو بگو_

 : بعد گفت یل اشو به دهان فرو برد و کم یهعت
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 . رو بگم قتیمج ور شدم حق_

 !چرا اااا ؟-

زد که  ی، چنان ضددجه ا یبد بود ... فکر کرد پو فراموشددش کرد یلیحالش خ-

 . بند دلم پاره شد

 : الهه بعتم و گفتم یوقفه  یب یها هیاز پصور گر چشمامو

زد ، فردا آروم  ی... امروز ضجه م یکردیم نکارویا دی... ن ا یهعت یخرام کرد_

 یکتک بخوره چ گهیجور د هیپدرش واسددته و  یشددد ... اگه فردا باز جلو یم

 ؟ یچ ارهیسر خودش ب ییبال هی؟اگه با همون اعتصام غذاش 

 :با ناله جوام داد یهعت

 یسنگ دل بشم .... حالم بد شد وقت تونمیپونم ... به خدا نم یحعام ... من نم_

 .... از من نخواه دمیحالشو د قهیهمون چند دق

 : پر دردم و ناله زدم یشونیپ یدستم رو ناچارا گذاشتم رو کف

ب مارستان نکنه دست بردار  یدونم حاال ... حاال پا خودشو راه ی.... م یوا یاِ_

 . عتین

 .زد یحرف هی شبیحعام ... بابا د-

 !گفت ؟ یچ-

 : کرد و گفت یمکث یهعت
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 . رهیگ یگفت حعام اگه کارو پموم کنه الهه آروم م یم_

 : دمیو پرس هیجمله چ نیا یفکر کنم که معن هیثان هی یحت نخواستم

 !؟ یچ یعنیخب _

 : گفت دونعتیرو م شیاونکه انگار معن با

 . راه حل داره هیبا خودش حرف بزن ... انگار _

بود  یدو پا خانواده شده بود ! مگه راه حل ریکه دامنگ ییحل ! واسه نزول بال راه

  جز کمک و امداد خود خدا ؟

صح ت  اوردمیخودم ن یاونکه کنجکاو راه حل بودم اما به رو با سر  پا خود پدر 

 یچشددمام پو یالهه به دسددتم . وقت ینامه  دنیرو باز کرد . دو روز بعد از رسدد

 . الهه شیمعتند بود و فکرم پ لمیف

 .من و الهه شده بود ییما باعث جدا یخانوادگ یروز بود که دعوا ده

 : حواسم به افکار خودم بود که پدر گفت پمام

 . حعام-

 . بله-

 ؟ هیچ متیپصم-

 در مورد ؟-
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 . الهه-

 : کردم که مادر گفت سکوت

 .محمود بهش نگو ... پورو خدا بهش نگو_

 :صورپم ظاهر شد یپو اخم

 شده ؟ یچ_

 : گفت مقدمه یب پدر

 . کرده یزیمعده اش خونر_

 ؟ دی؟! چرا به من نگفت ی.... ک نیحع ای-

 : گفت تیبا عص ان مادر

 ؟ یمحمود چرا گفت_ 

 :جوام مادرو داد ادیبا فر پدر

به کشتن بده  یدست یاحمت حاضره دخترش رو دست دیبدونه ... اون حم دیبا_

 یم ژهیشه ... من یوسط الهه داره پرپر م نیبه حرف من و پو گوش نده ... ا یول

 . عتیمعاعد ن ادیگفت دکتر گفته حالش ز
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📝📝📝 

 

  ��من یبانو

  حعام 211پارت

 

 

 : دمیاز جا برخاستم و پرس یفور

 ؟ مارستانهیکدوم ب-

 : زد ادیفر پدر

 . حعام نیبش_

 : گفتم یو جد محکم

 ؟ مارستانی...کدوم ب دنشید رمینه .... م_

 : صورپم گفت یو پو عتادیاز جا برخاست و مقابلم ا پدر

شروع کنه االن فردا م نیکارو از ا- صفر   هیشه  یخرابتر نکن ... نذار دوباره از 

 . عتیحعام ... قعمت ن ای...کوپاه ب دیرا ند گهیماه که همد

 ... نه ؟ میگیم میآریکه هر وقت کم م هیقعمت !! پنها کلمه ا-

 : سمت م ل و گفت دیدستمو گرفت و منو کش پدر



 
717 

 

 . نیبش_

رفتم و از په دل  یم ییجا هیخواسددت  ی.اما کالفه .دلم م ی.اماعصدد  نشددعددتم

 : کردم یم یزدم و خودم رو خال یم ادیفر

عام _ سخته ول هیح ست از ا یخوایاگه م یراه وجود داره ...  کاراش  نیالهه د

 . برداره پنها راهه

 :به پدر نگاه کردم که ادامه داد فقط

...  میحرف بزن دیبا حم میمادرت بر ایکن که من  رونیفکر و از سدددرت ب نیا-

شده ... االن اگه  ختهیشد ، زده شده ، حرمت ها ر یزده م دیکه ن ا ییحرف ها

سم پنها عمه ات پو یخوایم شه و ا بمونه ،  یباق مونیزندگ یصله رحم قطع ن

 . راه هعت هیفقط 

 !؟ یچ-

 ! بود که گفتنش آه بود و اسمش راه حل ی. چه راه دیکش یآه بلند پدر

 هیخوب یلیفوت کرده ... پعدددر خ شیسدددال پ یلیهمکار دارم ، پدرش خ هی-

 .. خواهر داره که هیو مومن ...  ی...مذه 

 : زدم دایفر

 ... نه_

 : پدر هم برخاست ادیفر یصدا
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 ی... با اون معده  کشهی... حعام ... اون دختر داره خودشو واسه پو م مینه ندار_

الهه رو بزن ... پموم  دیبکشده ؟ ق مارسدتانیپونه کارش به ب یچند بار م ضیمر

 . عتینامزدت نیعت ، محرمت ن گهیشد . الهه د

 :چشمام گرفتم و پدر باز ادامه داد یدستم رو محکم جلو کف

 . فکراپو بکن_

 : گفتم یرو بلند کردم و عص  سرم

 .پورو خدا دیقصد ازدواج ندارم ... ولم کن گهیفکرام رو کردم ، من د_

 : شونه هام رو محکم پکون داد و گفت پدر

عخره باز نی؟ مرد باش ا یچ یعنی- سوند نجای...حاال که کارو به ا هیچ ایم  یر

الهه هر شب با فکر پو زجر بکشه و مقابل  یخوا ی؟ م یقصد ازدواج ندار یگیم

صام غذا کنه ... به خدا من ب  دیاز حم شتریاون پدر احمقش کتک بخوره و اعت

 نجایکار شدددما دوپا به ا ذاشدددتیبه فکر الهه ام که اگر پدرش به فکرش بود نم

 ... بکشه

درست  یهمه چ یروز هیداره  دیکرده که هنوز ام یل معصوم چه گناهطف اون

  . شهیم

 :رو به دو طرف چرخوندم و زمزمه کردم سرم

 :جوابم شد یادینفررو بدبخت کنم ... فر هیپونم  یپونم به خدا نم یمن نم_
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 یسددفره  یپا نهیکه قراره به زور پدرش بشدد یپو اگه واقعا به فکر اون الهه ا_

، الهه دوباره به عقد آرش در  انهی یبکن ... چه بخوا نکارویعقد آرش ... پس ا

سه خاطر لج و لج از دیحم گهیم ژهی.  منآدیم عم خورده که وا شده  یق بامنم 

 هی نکهی، پا ا نکاریبشددده به ا ی... پس الاقل بذار خود الهه راضددد کنهیم نکارویا

 . ارهیسر خودش ب ییبال
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شدم ، روز به روز ...حاال  یکردم ، کع یوقت فکر نم چیه شقش  که ذره ذره عا

شد ...دلم به حرف عقلم گوش نداد . اونقدر لب  هی دفعه بخوام ازش دل بکنم . ن

کرد  یزیاعتراض معده ام هم بلند شددد . معده ام خونر یبه غذا نزدم که صدددا

شدم  یبعتر مارستانیب ی، وقت طیاون شرا ی. پوحاصل نشد  یرییپغ چیه یول
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عادت کرده بودم ، سر خم  دنشیبه د گهیکه د یسرم اومد و با اخم ی، پدر باال

 : صورپم گفت یکرد و پو

... قعددم خوردم ... به  ذارمیدوش حعددام نم یالهه ... جنازپم رو یکور خوند_

عام رفت ...  ییمادرپم گفتم پا به گوش دا شد ... ح عام پموم  سونه ... ح ت بر

 کنهیطال داره به من م اهات م سیسرو هی... سر  خورنیخانواده به دردپو نم نیا

خدا چقدر دوسدددتت  یدیکه من فالنم و پو فالن ... خاک بر سدددرت که نفهم

 . یداشته که باهاشون وصلت نکرد

 : جمله رو گفتم هی یرو از پدر برگردوندم . حال جر و بحث نداشتم ول سرم

 .دینیخاک بر سر من اگه باز گول آرشو بخورم ... حاال ب -

ص  یصدا شم . با غ کینزد ییشد . جا دهیشن کترینزد ن اریپدر ا یع  ضیگو

 : گفت

چون به قول خودت  یبمونه من پدرپم ... فکرکرد ادتیپا  آرمیسددرت م ییبال-

 یتونیم یکه بخوا یشناسنامه ات رفته ، هر غلط یشب ، اسم آرش پو هیواسه 

سگ من باال اومده ... بخاطر پو و  یاون رو ی... نه .... محاله ... بهتره بدون یبکن

عام ، بعد از ب سال زندگ عتیح شترک  یو پنج  ش هیمادرت ،  بام  یپو دهیک

...  یخود دار یو جا یصورپش زدم پا اونم حواسشو جمع کنه ... پو که دخترم

 . آمیپس فکر نکن کوپاه م
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... نخواه که به  یآریمن نم یخونه  یاسمشم پو گهیپموم شد ، الهه ... د حعام

 . کنم تیناموس مردم برم ازش شکا یجرم مزاحمت برا

شمام شه . اما  یحد ، جد نیکه پدر پا ا شدیسمت پدر . باورم نم دیچرخ چ با

نگاهم  ی، همون لحظه ، اشددک پو دمینفرت چشددماش رو  د اهیرنگ سدد یوقت

 . دیجوش

 . پموم شده بود یگفت . همه چ یم راست

 هیماه شد که حعام رفته بود و من هر روز با  هیکه مرخص شدم  مارستانیب از

به  یچیو آخرش ه کردمیروزم رو شدددب م خوردمیکه به زور مادر م یلقمه ا

زنه حتما عمل  یرو م یحرف هیپدر اونقدر مصددمم  یدونعددتم وقت ی...م یچیه

و واسه  ختمی...اشک ر یپخت بعتر یرو مارستانیب یکنه .از همونجا ... پو یم

 . کردم یشده ، زار یجد یحتم داشتم جد گهیکه حاال د ییجدا

عام . گاه رید ش خت یشناختمت ح و  میشیکه کور م کمونهینزد یاونقدر خو

. حاال من بودم و  دمشی. هشددت ماه کنارم بود و ند دمشی. من ند مشینی ینم

 : شد یسرم مدام زنده م یحعام که پو یصدا

 ... دل رجان یمن .. چطور یسالم بانو_

شدند ما ییشاخه گل ها و که مرور  یعذابم ، و پکرار زهرآلود خاطراپ ی هیکه 

 . آه کی دنینداشت جز کش ییرنگ و بو گریاونها هم د
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شت من ... پپ یول صفر  ی... همچنان برا دیو پپ دیقلب پازه عا عام . به اواخر  ح

گذشت . دلم هنوزم گرفته  یم مونییاز جدا میماه و ن هی کی. نزد میبود دهیرس

سم عذادار یبود که به بهانه  ضایاز مادر اجازه گرفتم با عل یمرا عت ر برم  یو ه

و نه پدر و من به  ئتیه کدوم دی. نه مادر پرسددد ئتی. نگفتم کدوم ه ئتیه

 . حعام رفتم ئتیه
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 : دمیمقدمه پرس یکه ب میبود رضایعل نیماش یپو

 ئت؟یه آدیامشب حعام هم م_

صندل یفور یهعت صندل دیجلو چرخ یاز کنار  سمت  سرشو به  سمتم و   یبه 

 : ملتمعانه گفت یعقب برگردوند و بالحن
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 ... الهه ، پورو خدا_

 پورو خدا؟ یچ-

 .... باهاش حرف نزن ... جان من نیپورو خدا حعام رو ن -

ندان خونگ یکه پو ییاروزه یپر از همه  متعجب  دنیمحروم از د یپدر یز

 : دمیحعام بودم ، پرس

 چرا آخه؟-

 ....باز نهیپازه دو سه روزه حعام آروم گرفته ... پورو خدا ...پورو ب -

 بغض آلود گفتم ی. سرم رو ازش برگردوندم و همراه آه دمیآخر حرفشو فهم پا

: 

 .دمیفهم_

 :کرد هیباز پوج یهعت و

ش یدون یپو نم_ ض نیپا الاقل با ا دهیچقدر طول ک بار  نی... چند ادیکنار ب هیق

با بابام دعواش شد ... به خدا  یبود مارستانیکه پو ب یپو وقت دنیبخاطر پو و د

... اونم حعام که پا امعال صداشو  ختهیبهم ر یما هم بد جور یوضع خانواده 

، دعواشدددون  شددددیوقت بحث پو م هربابا و مامانم بلند نکرده بود ،  یرو یحت

 ...که حاللش کنن افتادیپدر و مادرم م یو بعد حعام به دست و پا شدیم
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. انگار اشددک ن ود . سددرم مذام بود . پوسددتم را  دیداغ از چشددمام چک یاشددک

 : گره خورد که گفتم یسوزاند . نفعم با آه

حاال خودپو واسه خاطر من بدبخت  خوادی... نم نمشی یخب ... از دور م یلیخ_

  ... یحرص بد نقدریا

 : گفت یبا ناراحت یهعت

 . بگم نویالهه مج ور شدم ا دیب خش_

 : گفت یبلند و عص  رضایعل

 الهه؟ یشیناراحت م یواسه چ_

 . کن که عمو مقصره ق ول

صر ن- صره ... ول عتیمگه من گفتم مق صد مق صد در  ...  کنهیمگه ق ول م ی! 

 . فکر نکنم درست بشه گهیبهم زده که د یدوپا خانواده رو طور یرابطه 

 . ئتیه میدیبحث بود . رس انیپا جوابم

چهل روز بود که حعام رو  کی. نزد میخانم ها رفت یسمت ورود یهعت همراه

که از همون کنار در ورود دهیند با اون به اطراف چرخ یبودم .  گاهم  که  دین بل

 یکه انگار حعدددام جلو دیکوب ی، اما قل م چنان به ضدددرم م دمیو ند نمشیب 

سم خوب عتادهیا میرو ش یبود . با اونکه فکر م ی. مرا عام مداح دیاکردم   یح

  .آماده کرده بودم شیمداح دنیشن ینکرد ... و من خودمو برا یکنه ول
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 : گفت ی، همون کنار در ، هعت میاومد رونیکه ب ئتیه از

 . رمی... من با حعام م آدیدن الت م رضایعل_

 : رو گرفتم و با التماس گفتم یدست هعت یفور

 . ، باشه نمشیلحظه ... فقط از دور ب  هی-

 : داد و گفت یصورپم چرخ یناراحتشو پو نگاه

 . کنم یاز دور ....خواهش م_

عت شت  یه صله دن الش . پ عت عتادمیا وارید هیرفت و من با فا  یجلو یو ه

 . به من ینگاهِ هعت یبود و گاه ی. نگاهم به هعت عتادیا ونیآقا یدرم خروج

 راهنیقد بلند با پ یآقا هیلحظه  هی.  امیسر قولم نمونم و جلو ب دیپرس یم انگار

 . ظاهر شد یهعت یجلو دیو شلوار سف یمشک

 . . حعام بود دیباز به ضرم کوب قل م

ها منو  نیکه ق لتر از ا ی. همون اخمومدی... چقدر اخم به صدددورپش م جانم

  .ترسوندیم
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 . شوق نگاهش کردم با

  . آوردم ینم  ایصورت ماهش رو با اون اخم ز دنید طاقت

شو م یو جلو دمیدو ی، جلو م می، اگه نامزد بود میمحرم بود اگر صورپ  یهمه 

که  دیپرسدد یم رضددای.حتما از عل زدیحرف م ی. هنوز داشددت با هعددت دمیبوسدد

عت ست و ه سرش چرخاوردیم یهم بهونه ا یکجا سمت من .  دی. لحظه  هیبه 

شدت گرما شد . اما  یقل م از  شت آم  سمتم روانه گ عام که به  نه ...  ،نگاه ح

 . دیمنو ند

اش شدم .  رهیپلک زدم و باز خ یشد که فور یم دمیچشمام مانع د یپو اشک

محرم کامال به پنش  لیاش اوا یمشدددک راهنیکم الغرشدددده بود انگار ... پ هی

 . دیرقص یپنش م یدانه پوبود و حاال آزا دهیچع 

شعت . جا یرو آورد و هعت موپورش سر حعام ن شت  خودم  یروز هیکه  ییپ

 . نشعتم یم
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ستا عت ید عادت کردم .  یشونه ا یکه رو یه عام جا گرفت ، از په دلم ح ح

عتم ب  گهیکردم . د هیزدم و گر وارید ی هیسرم رو پک  یهم نم یو فرق نمینتون

 . کردم هیگر واریکرد . اون ها رفتند و من همونجا کنج د

  الهه-

 :بود رضایباز کردم . عل چشم

 . سوار شو ایآوردم ، ب نویماش_

ضایعل همراه عت چقور حالم خرابه . وقت یرفتم . خوم م ر  یصندل یرو یدون

 : داش ورد به من داد و گفت یاز رو ینشعتم ، دستمال

 . یشیوگرنه نابود م ایکنار ب هیقض نیبا ا_

ها و حرف  امیپ ریاصددرار و اج ارپدرم شدددم ، گ ری...گ ینیب ینابود شدددم ...نم-

 !سرم اومده ؟ یچ رضایعل ینیب یآرش شدم ....... م یها

 : نفس بلند گفت هیبا  همراه

بام م یلیعمو خ_ با به قول   یلج م یوقت یاز همون بچگ دیحم گهیلج ازه ... 

 . داشت یبرنم یآورد ، دست از لج از یسر خودش نم ییبال هیکرد پا 

به ارث برده بودم . از  یرو از ک یلج از ی هیروح دمیفهم ی.حاال م دمیکشدد آه

 . پدر خودم

 :و ادامه داد دیبه صورپش کش یدست رضایعل
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عت- شب داره دعا م تیاذ یلیهم خ یه عام هر روز و   یشده ... از فکر پو و ح

 . کنه

...  رضدددای... خعدددته شددددم عل رهیاون بگ یپورو خدا بذار دعا کنه ، بلکه دعا-

 یگم نم ی... م زارمیبه پدرم بفهمونم که از آرش ب یبه چه زبون دیبا دونمینم

حاال  گهیماون موقع خر بودم  گمی، م یعاشقش بود یپو از بچگ گهیخوامش ، م

شو ... م شوهرمه ؟!  گهی... م شهیحالم بد م نمشیب یم گمیبازم خر شوهرپه ! 

عام  یبه زندگ یآرش چه گند نیرفته که هم ادشیمن  یانگار بابا من زد و ح

شمن خون یچه جور شده د شت جون  یدوباره منو آروم کرد ! حاال  عام و عا ح

 ! آرش هیجون

 : گفت یبلند و عص  رضایعل

 . الاله االام_

بود . اشدددک و ل خندم گره  شیذکر درماندگ نیحعدددام افتادم . ا ادیلحظه  هی 

 : خورد با هم

 . گفت یذکر رو م نیا شدیحعام ! اون هروقت گرفتارم یپوهم که شد-

 . میندار شتریبرادر زن که ب هیچه کنیم ...  گهید نهیکمال همنش-

 : گفتم رلبیو ز دمیکش آه

 . بگم بهش سالم برسون تونعتمیباش ... کاش ممراق ش _
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گفت اگه اسم پو رو  یم ایرسونم ؟  یگفت م یگفت ؟ م یم یکرد . چ سکوت

 کنم ؟ یپابش م یباز ب ارمیب
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ماه محرم بخاطر رفتن  لیسرم کردم. اوا یصفر پموم شد . دو ماه چادر ل نان ماه

سرم جا  یقشنگ حعام رو ادگاری نکهیصفر بخاطر ا یحعام و آخرا ئتیبه ه

 .داشت

برسدده که  یروز هیکردم  یوقت باور نم چیقشددنگ منو رام خودش کرد. ه چه

 یلحظه هی دنیقل م واسه حعام پنگ بشه . اما شد . پنگ شده بود. واسه شن

 یمشک یل اش . واسه اون چشم و ابرو یرو ی ایل خند ز دنیصداش . واسه د
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شعته پو شدیم امرهیخ یکه وقت شت ماه ن  یک نشدم. م یچشماش م ی، عا

شده بود عذام روزها نقدریا عام رفته بود و حاال خاطراپش  شدم؟! ح شت   یعا

 .امیبرزخ

قرار گذاشددت واسدده اومدن به  هیزنگ زد و  دیماه صددفر پموم شددد ، عمو مج پا

ضح بود ول ش یمنزل ما . مفهومش وا شب ن شتند  سمش رو گذا . اومدند .  ینیا

بود پا  هیشدد  شددتریزن داغدار ب هیروشددون نشددعددته بود به  که رو به یااما الهه

 . گذشته ها یالهه

صرار کرد که الاقل  هرچه ل اس مناسب بپوشم ق ول نکردم. عمدا بلوز  هیمادر ا

 .بود یامن و شالم مشکو د

 :هم پا نگاهم کرد گفت ایعمو ثر زن

 ؟یدیپوش یالهه جان چرا مشک -

 :خواستم پدر بشنوه رو به زن عمو زدم یکه م یاهیکنا

 .منو حعام بهم خورد یها نامزد ی... به اج ار بعض د؟یدون یمگر نم-

 :گفت یبلند و جد پدر

 .قعمت ن ود-

 :جوام دادم یمن جد و

 .نذاشتند قعمت بشه-
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 :زد و گفت دنیعمو هم خودشو به نفهم زن

 .آره قعمت ن وده الهه-

 :گفتم یزدند و من پو دلم م یگرفت. اونا ل خند م حرصم

 " .دم یقعمت رو نشونتون م "

صورپم بود که فکر کنم  یپو یزن عمو بودم و اخم یروم ل . روبه یرو نشعتم

سه ل خندا یجوام خوب شکر آرش ن ود وگرنه غوغا به  یوا زن عمو بود. خدا رو 

 .کردم یپا م

 :مقدمه شروع کرد یب عمو

شده و اع- ستش ماه صفر که پموم  سه  میوقت بذار هی می... اومد کهینزد ادیرا وا

 . عقد

 :پر شد یجد اخمم

 !؟یخواستگار دیبر دیخوا یم نیعموجان ... واسه آر-

گاهم کرد. از من بع عمو مدا  یبود منظور عمو رو نفهمم ول دیمتعجب ن من ع

 .خواستم اون شب نفهم باشم یم

 .نه ... واسه پو و آرش-

 :دمیخند
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انگار از جوام  د؟یقرار عقد بذار دیکه حاال اومد دیصددح ت کرد یچه جالب! ک-

 !عقد خیسراغ پار دیراست اومد هیکه  دیمطمئن هعت یلیمن خ

 :کرد و گفت میمن و پدر پقع نیعمو نگاهشو ب زن

 ه؟یالهه راض دی... مگه شما نگفت دیآقا حم-

 :نگاهم کرد و گفت یسمت پدر. جد دیچرخ نگاهم

...  دهیع گهیرو نگاه کردم ،دو هفته د می... من پقو دی... شما نگران ن اش هیراض-

 .حضرت رسول ... همون روز خوبه الدیم دیع

 :صدام رو رها کردم یعص 

 بابا؟ یگیشما بله م-

 :کرد واسم و گفت زیر چشماشو

 ...الهه_

 :م ل برخاستم و گفتم یاز رو 

 .نمیش ی... من سر اون سفره نمدیو بدوز دیب ر دیهرجور دوست دار-
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رفتند .  یحرف چیه یکه عمو و زن عمو ، ب دینکشدد یسددمت اپاقم . طول رفتم

کرد.  وانهیبگم نه پدرم. اما رفتنشدددون پدر و د دیکه بله رو من با دندیانگار فهم

شد.  سمت اپاقم و ق ل از اونکه بتونم در اپاق رو قفل کنم وارد اپاقم  حمله کرد 

 :دیپرس یدر عص پ کهداشت آرومش کنه  یمادر پشت سر پدر بود و سع

 ؟یکن یچه غلط یخوا یم -

سمشو چ عتیمهم ن- ... من به آرش  عتیمطمئنا غلط ن یول دیذاریم یشما ا

 .گمیبله نم

 ؟یکن خی یبرادرم سنگ رو یمنو جلو یخوایآهان ... واسه اون پعره حعام م-

نظر من براپون  دیگفت یم یزمان هیاش نظر بدم ... ... حت دارم درباره مهیزندگ -

 !؟ تیبه عصر جاهل دیشد؟! حاال برگشت یمهمه ... چ

 :گوشم یخوابوند پو یلیس هیاومد و  جلو



 
734 

 

شاپو واکن الهه ... اگه م-  یخوا یقطع رابطه کنم ... اگه م تییبا دا یخوا یگو

سال برادرش رو ن  سال پا  شو ب یو نذارم حت نهیمادرت  سم  نی... به هم ارهیا

 .یکن یآدم حرفمو گوش م یاَداهات ادامه بده ... وگرنه مثل بچه

 :شدم و گفتم رهیام بود که به پدر خگونه یدستم رو هی

گوشم  یپو دیزد یخواستم به آرش بله بگم م یکه م یوقت دیرو با یلیس نیا -

 ادپونیکه ب خشددمش؟  دیکن یزورم م دی... حاال چرا دار ادیبالها سددرم ن نیپا ا

 !سرم آورد؟ ییرفته چه بال

 :پدر بلند شد ادیفر

 د؟یرفته ... با ازدواجتون، آقاجون رو دق داد ادتی ؟یپو چ -

و آرش و رفتنش غُر  به آقاجون بخاطر شدددرطش یکه ه دیمن!! شدددما ن ود-

 !! حاال من قاپل آقاجون شدم؟د؟یزد

 :دیبرداره که مادر دستشو گرفت و کش زیخواست سمتم خ پدر

ست رو دیحم- شده ... پو پا حاال د ! یکرد یالهه بلند نم یپورو خدا ... پو چت 

 .دی... حم

ضره پدرشو خار کنه ...  یدهنتو ب ند ... وقت- عر برادرت حا سه پ دختر کورت وا

 شییدا یجلو رهیبگ ادیکنم پا  یمشددت و لگدم لهش کنم لهش م ریشددده ز

 .چطور حرف بزنه دیبامن با
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 .بود "فهمه ینم" یکلمه هیهمون  یپدر زخم خورده هنوز

 :زدم مقابل پاهاش و گفتم زانو

 .گمیه نمبه آرش بل یباشه ... غلط کردم ... ول-

... حعام  نمیخوام حعام رو ب  ینم گهی... حاال من د یغلط کرد یدیفهم رید-

حعامو بزن  دی... پس گوشاپو وا کن ق نمیخوام ب  یرو هم نم تییکه سهله دا

 .بشه دیمثل دندونات سف دیوگرنه موهات با

 :گفتم هیگر با

 .ازش متنفرم یحت گهی... پورو خدا ... د گمیبشه ... من به آرش بله نم دیسف-

 : دیکش ادیمحکم فر پدر

ما به زود- که  یهمون آقا حعدددام شدددما ... همون ینی یم یآره متنفر باش ا

ستاد یبخاطرش جلو ینجوریا سرکار  رهیگ یزن م رهیم یچطور یپدرت وا و 

 . حضرت آقا یپا یمونیم

 .کنه ینم یکار نیحعام همچ_

                .رفت رونیزد و از اپاق ب پوزخند
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 یخراب نهمهیمن خرام . اوضاع خرام .حال پدر خرابتر از همه .من طاقت ا حال

 هیزدم . گر ادیزدم . فر واریشدددد. کم آوردم . به در و د روزیرو نداشدددتم . پدر پ

پا داشددت . باالخره من  هیمرغ پدر  یرفتم ول مارسددتانیکردم . کتک خوردم . ب

که به خودش اجازه بده با من  قدرجلو . اون ییکوپاه اومدم و آرش با کمال پررو

بودم  دهیبود که دور خودم کش یحصار هیحرف بزنه و زد . چادر حعام ، مثل 

ش هیسرم بود و پک ی، رو س د گل  هیعته بودم . آرش ام به پخت . کف اپاقم ن

خشدددک  یگل ها یبه جا یحت یآورده که با اونکه عطرش اپاقم رو پر کرد ول

 : نداشت . اونم کف اپاقم نشعت و گفت یحعام هم برام ارزش یشده 

 . سالم-

 : دادم یواجب ن ود جوابش رو نم اگر

 . سالم_
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 .آدیبهت م یلیچادر خ یدون یم-

ست م پوزخند . نفس  یکن یم یدل ر شتریگفت حعام که با چادر ب یزدم . را

 ! الزم شدم. حعام کجا بود و من کجا

 : که آرش گفت دمیکش آه

 . ندارم یمن مشکل یباش یچادر یاگر دوست دار عتین یمعئله ا_

 : بهش رو دادند.چپ چپ نگاهش کردم و گفتم یلیخ

 ! باشه یاجیکه به اجازه ات احت یهعت یپو ک_

 . کنم یاومدم ج ران کنم الهه ... اومدم زندگ-

خشک  یهمون برگ ها یپو یحعام . انرژ یسمت گل ها دیازش چرخ نگاهم

 :کرد یشده اش بود که حالم رو خوم م

 . یرفت یهمون اول نم یکن یزندگ یخواست یاگه م_

سر  عتمیخودم با یپا یخب رفتم پا رو-  شتم که زنم رو برگردونم  و حاال برگ

 .شیزندگ

 :جوابشو دادم یعص 

من به خواست خودش  یکه از زندگ ی...کع عتمی... هالو هم ن عتمیمن زنت ن_

 . برگرده میبه زندگ گهید تونهیوقت نم چیبره ، ه

 پس االن حعام مثل من شده ؟-
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 : شدم رهیاخم بهش خ با

عام مقا_ عام باهمه  یکن یم عهیپو چرا خودپو با ح دور و برم  یآدما ی؟ ح

 . فرق داره

 ! داره یفرق داره! خنده داره ... چه فرق-

عشقشون هم  یعشت ... گاه هیدارند  زهیغر هیبردار ، همه مثل همند ...  دست

 . عتی، دست خودشون که ن زشونهیهمون غر

 : اش رو نشونم داد . پوزخند زدم و گفتم یشعوریب

 عتمیات ن زهیندارم .... من غر یحرف گهیبا پو د یکیکه من  نهیاپفاقا واسه هم_

 . عتمی، عشقتم ن عتمیآرش خان ... زنتم ن

 ... یمن یالهه ... پو همه چ یهعت-

 یگردم ، خودت نموند یبرم یرفتنم هم بهت گفتم ، گفتم اگه پام بمون موقع

و پو  یندار یتی، محضردار نگفت شکا یطالقو امضا کرد یبرگه  ی... خودت پا

 نه ؟! چرا؟ یگفت

 یابی.طالق غ دیماه طول کش هیطالق پا  یادار یکارا یلحظه من رفتم ، ول اون

 یتونعددتی، م یپام بمون یتونعددتین ودم ، م رانیا گهیصددادر شددد چون من د

طالق  دادم ،  ی... من فقط بهت اجازه  یو نخواست یپونعت ی، م یفعخش کن

 . طالقت نه یول
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حرفا خام  نیمنو با ا میو ن کعددالیبعد  یتونیم یکن یکه فکر م یاحمق یلیخ-

من فقط بهت اجازه دادم  یگیحاال م یطالقو امضدددا کرد ی.... پو پا برگه  یکن

 !؟

 

 

 

📝📝📝 

 

  �� من یبانو

 218 پارت

 

 

 : زدم ادیبگه که فر یزیچ خواست

 ... رفته ادتی-

ضا کرد پو ستثنا ام  انیجر هیو من موندم و  ی... بعد رفت یپمام برگه ها رو بال ا

سه طالق هیبه قول پو  عرم خودش ن ود   یابیکه غ یماه وا شده بود و چون هم

 .... ، امضا کرد و رفت

 !ییچشم و رو یب یلیمن پات نموندم ؟! خ یگیم حاال
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 اث ات عشقم کمه ؟ یبه نامت کنم برا مویزندگ ی؟ حاضرم همه  یاالن چ-

 : حرص گفتم با

 !؟ یبه نامم بزن یخوایچقدر! چقدر م_

 :کرد و گفت یمکث

 رستورانم چطوره ؟پمام سهم _

 : زدم به پخت و گفتم هیپک

 ! کنه یکار نیمثل پو همچ یمحاله آدم طمعکار_

 ؟ یاگه زدم چ-

 : نگاهش کردم و گفتم خونعرد

 ... گمیبله رو م یاگه زد_

 : واضح شد ل خندش

 ... خوبه ؟ کنمیبه نامت م مویزندگ یهمه _

 . حرف زدن راحته آرش خان-

 . کنم یثابت م-

ع لج شت ، با پدر با .... ک سرنو ستش  یکردم . باهمه . با قل م . با  که هنوز دو

صا وقت صو عام . مخ شتم . با ح عت یدا صرار  ییکه دا دمیشن یدورا دور از ه ا
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محکم قل م فرو  ی.حس کردم سددازه ها یکرده واسدده حعددام برند خواسددتگار

رفو باور کنم ح نیپونعتم ا ینم ی. اونقدر به حعام مطمئن بودم که حت ختیر

 : با خودم گفتم نحالی. با ا

 . رهینم یکنند ، بازم خواستگار شنهادی... هر قدر پ رهیحعام نم "

 .ادیسفره عقد بکشونم پا دل حعام بلرزه و ب یخواستم خودمو پا پا یم

من ، باعث  یلج از نیهم دیکه شا دادیم دیداشتم که مدام به من نو یدیام هی

 . بشه حعام برگرده و با پدرم حرف بزنه

 . اومدم . ق ول کردم کوپاه

حضدددرت رسدددول جلو رفت . دل و  الدیعقد مجدد من و آرش پا روز م یکارا

 دیسف یروسر هیروز عقد به اج ار مادر  یچرا . حت یلج از یدماغم نداشتم ول

ش شلوار  ش یرنگ یریسرم کردم و کت و  ل ام رژ زد  یرو . مادر خودش دمیپو

پدر  یجلو بار نیاول ی.گرچه دلش از من خون پر بود ، و بخاطر من و حعام برا

شو با  عتادیا سختانه  نقدری! پا پدر ا دهیچه فا یگرفت . ول یلیس هیو جواب سر

 . نداشت یکارها معن نیبود ، ا عتادهیحرفش ا یرو

افتاد که حعددامه .  ی، قل م به پپش م ومدیلحظه که زنگ در به صدددا در م هر

 . معجزه بشه دیحتما اومده پا التماس پدرو کنه و اونوقته که شا

 ومدیکه م یی. پا خود محضرخونه منتظرش بودم .هر صدا امدینه ...حعام ن یول

خ ر  عتمدونی. م ومدی، ن دمیکه انتظارش رو کش یکع یول شدیم زی، گوشام پ
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باره  قد دو فام یداره . خ ر ع کل  حال بود ،  دهیچیپ لیمن و آرش پو  بود. م

شن عام ن شه ... حت دهیح ضایعمدا از عل یبا ستم جلو ر عام حرف عقد  یخوا ح

ش شیمنو آرش رو پ شه که ک  یلج و لج از نی! اونقدر اومد؟ی. پس چرا ن دیبک

س شیپ عقد بود  یسفره  یعقد . نگاهم رو یبه خوندن خط ه  دمیرفت که ر

طال باز  سیطال رو مقابل چشددمام گرفت . اما پا در سددرو سیسددرو هیکه آرش 

ش نهمو شیحعام افتادم . حعام پمام زندگ ادیشد ،  بود که فروخت و  ینیما

 . طال گرفت سیمن ، سرو یلج و لج از یبرا
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 : بعتم و از په دلم صداش کردم چشمامو

 .ایحعام به خدا منتطرپم ... ب_
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  ؟ لمیوک ایآ یاحیخانم الهه ر-

سددالن افتاد . پدر هنوز  یمنتظران پو یهمه  یسددوم بود . نگاهم به چهره  بار

شت ول شو پاک م یرو یزیل خند ر هی یاخم دا شکا  یل ش بود. مادر اما مدام ا

سه پر از نُ هیکرد. زن عمو  صورپ یقل و برگ گل هاکا دستش بود و  یپو یرز 

 یبود و گوشه ا ریزسر.به  نیمن . آر یبله  دنیمنتظر شن نهیعمو دست به س

سرو یچکار م دی. حاال با عتادهیا آرش و  یطال سیکردم ؟ عشت حعام رو به 

سفره نشعته  نیا یکه پا یکعان یهمه  یعنیفروختم ؟  یسهام رستورانش م

بودند ، معامله کرده بودند؟.پس چرا اسدددم دفترخونه دفتر ازدواج بود؟! اگر قرار 

 یسددفره  یپا نکهینه ا یدفتر اسددناد رسددم رفتمیم دیبود ، من معامله کنم ، با

 ؟ نمیعقد بش

 : دیپرس محضردار

 ؟ لمیعروس خانم وک_

 :زد . نعره زد ادیبلندپر زد . فر قل م

 . یآیپو از پعش بر نمنه الهه ... _

 : زبانم افعار سکوت رو پاره کرد و گفت کدفعهی

 ازدواج درسته ؟ نیحاج آقا ... اگه من به زور و اج ار پدرم بله بگم ا_
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بود.  دهیپرس یسئوال نیبودم که همچ یعروس نیآقا متعجب شد . انگاراول حاج

ص  هیبق نیب یولوله ا شو مهار  یافتاد . پدر ع شکا عت ا نگاهم کرد و مادر نتون

 : که حاج آقا گفت زدیکنه . زن عمو داشت به عمو غر م

 . عتینه دخترم درست ن_

 : برخاستم و گفتم میصندل یبشنوم . از رو نویخواستم هم یم انگار

 . خورمی.... من به درد آرش نم د؟یدید_

رو در  دمیچادر سددف ی. فور نینقل و گل از دسددت زن عمو افتاد  زم ی کاسدده

اعتراض زن عمو و  یپوجه به صددا یام رو سدر کردم و ب یآوردم و چادر مشدک

ص ان همه از  یپدر ، مقابل همهمه  تینگاه متعجب و بهت زده آرش و اخم و ع

 .زدم . انگار رها شده بود رونیمحضرخونه ب

 زدیچشمام . اما زبونم داشت به حعام غر م یاشک پو ل م بود و یل خند رو هی

: 

عشقت بمونم  یآقا حعام ... من!  الهه مرد شدم.  اونقدر مرد شدم که پا یدید-

 یکی... باشه ...  یومدیو ن کنمیمن امروز عقد م یدونعتی... پو م یپو نموند یول

 .. طل ت

کردم ول اس هام رو عوض . در اپاقم قفل کردم  زیخونه، چادرم رو آو دمیرسددد

 .که اومد آدیها سراغم م وونهیچون مطمئن بودم پدر که از راه برسه باز مثل د



 
745 

 

به هر  چارهیخواسدددت درو از جا بکنه . مادر ب یم یزنان . حت ادیزنان . فر نعره

ند م یزور و زحمت پاقم دورش کرد . قل م ک باز . کوکش بهم  زدیبود از در ا

بار اونقدر کند که  هیکردم و  یم یبار اونقدر پند که حس خفگ هیبود .  ختهیر

. مطمئن شدم که شر آرش از  امدیشد . ساز کوک قل م ن ود و ن ینفعم قطع م

 یبودم ، به نقطه  دهین ود . پازه رسدد نیدردم فقط ا یدوا یسددرم کم شددده ول

بشه . چه خوم  یحعام سپر یکه قرار بود ب ییروزها یپازه برا یشروع . شروع

کنم . پا خدا رو  دایپ دیدوست شه هیبرد. پا  یعیخانم رب یکه منو به کالس ها

 ! کردم یسخت با اون همه عشت ، چه م وضاعاون ا یبشناسم وگرنه پو
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کنم ، چون سددر سددفره  یالهه رو حالل نم  "گفت که ، لیعمو ، پو کل فام زن

که  دنمیآرش رفت ، همون زن عمو اومد د یخنده دار بود وقت "عقد گفته نه . 

نکنم حاال با اونکه هزار باز به هزار زبون بهشددون  نشیآرش رو حالل کنم و نفر

 باز حاللم نکردند ! چرا چون سددرسددفره عقد بهشددون نه یول هیگفتم جوابم منف

 !گفتم ؟

 هیپا  دینداشددت اول و آخرش با یمضددحک بود . پدر باهام قهر کرد . فرق یلیخ

نه  ایمهم ن ود که قهر کنه  نی. واسددده هم رهیشددددم پا آروم بگ یالل م یمدپ

بود .  ی، ول لیدل یب دیدلشدددوره داشدددتم شدددا هیبد بود .  یلی.حال خودمم خ

شب م لیدل یب یروزها شب ها شدیبرام  خ ر  هی نکهیص ح . پا ا لیدل یب یو 

 . دیمثل بمب صدا کرد و قلب منو با پرکش هاش از هم در

 !محمود یینامزد کرده بود ! باخواهر همکار دا حعام

خواستم باور کنم و پدر  یشدم . نم وانهیخ ر د نیا دنیآبان بود که از شن اواخر

 :زد یم هیمدام کنا

حعدددام .... حاال آقا رفته  یبه هوا یگفتم ... پو آرش رو رد کرد یدیبفرما ... د-

 ! نامزد کرده

 . شد ی، باورم نم دمید ی... پا خودم نم نه

عت یحت ضایو عل یحرف ه رو هم ق ول نکردم . پدر از لج من ، به مادر گفت  ر

 یعنی.  میشب با عروسشون دعوت کن هیرو  ییو زن دا ییبهونه دا نیکه به هم
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!؟مادر  نمیب  گهینفر د هیحعام رو با  میآوردم ؟ من! بعد از دو ماه و ن یمطاقت 

سه دعوپ یمن نم شه وا شته با عت ذوق دا ش یدون شت دیاکه  پدر و  یس ب آ

 . ناراحت باشه واسه منو قلب عاشقم ای شدیم ییدا

 ییرو مطرن کرد و زن دا یدعوپ انیزنگ زد و جر ییهرحال مادر به زن دا به

 .ق ول کرد

اش  ختهیر یکه دلم رو به آجرها یخرابه از عشدددق هیمن مانده بودم و  حاال

زدم که همون خرابه رو حفظ کنم .سددوب  یخوش کرده بودم و پمام زورم رو م

ست کردم ول ریش سم پ یدر شدم ول یحوا ضر عام و نامزدش بود . حا پو  یح

شتم مثل  عام و نامزدش بودم . دا ع یشمع م هیفکرم ح  ینم یسوختم و ک

من  یو دلشوره  دیشب فرا رس نکهیکشم پا ا یدارم زجر م یکه چطور دیفهم

حد خودش . زنگ در که به صدددا در اومد. ضددربان قل م  پا صددد و  نیبه آخر

 . پنجاهم رفت

 یو من کم عدددتادیدر ا یزدم . مادر جلو ینفس نفس م یبودم . ه دهیدو انگار

 .آمد ییآشپز خانه . اول دا یورود یدورپر از مادر جلو

سالم دادن به پدر خالص کرد . بعد زن دا بلند ،  ییسالم گفت و خودش رو از 

و قل م همچنان پند  یوهعت رضای. بعد عل دیو حالم رو پرس دیمرا هم بوس یحت

در وجودم  یجان مهین هیکه مادر درو بعددت .خشددکم زد . انگار  دیکوب یپند م

 : دینشعت . مادر پرس
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 پس آقا داماد و خانومش کو؟-

 . میاومد رضای... اونا با ما ن ودند ، ما با عل انیم-

پولد  یکادو نیسمت آشپز خانه . حاال ماش دمیدهانم رو قورت دادم . چرخ آم

 هیحعام و نامزدش ! حاال پشت موپور حعام  حیپفر ی لهیحعام شده بود ، وس

شت قطع م یشونه اش م یرو گهیدست د شعت ؟نفعم دا شتم  ین شد .... دا

 . رانگا مردمیم

 !بود؟ ادیز میزجر ، برا نقدریا
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با  ییبردم .دا ییچا به پلو هیکه  زن  یول ونیزیجفت اخم محکم زل زده بود 

حال خرام من  یمتوجه  چیگفت و ه یبا آم و پام داشت از عروسش م ییدا

 :ن ود

 یلیجوونا خوش خت بشن فاطمه جوون خ یجون ... ان شاام همه  ژهیآره من-

 .حعامه ... خداروشکر یماهه ... اصال انگار لنگه 

  !فاطمه ماه بود و من ن ودم ؟ یعنیداغ کرد .  گوشام

خواستم خفه اش کنم  یکه م یبزرگ از بغض یغده  هیپام شد و  یباز ب قل م

شد و با د ی، پو شپزخونه  شعت . مادر وارد آ  سی، د شونمیحال پر دنیگلوم ن

 : دستم گذاشت و گفت یکاهو رو جلو یها

 . با پو نشیپزئ_

 ارینازک خ یخواست سرم رو گرم کنه فقط و سرم گرم شد . گرم حلقه ها یم

 یخاطره جلو هیلحظه  هیرنده شدددده .  جیقرمز گوجه . گرم هو یو برش ها

 . رفتچشمام جون گ

که  یو بوسدده ا میکه من و حعددام باهم درسددت کرد ییسدداالد کاهو ی خاطره

شک پو کینزد ش یبود ما رو لو بده . ا شمام جو صدا دیچ بلند زنگ در ،  یکه 

حتما حعام بود  گهید ندفعهیخشکم کرد . در عوض ضربان قل م باز پند شد . ا

 زدیم یه طوریو بود . اول خودش وارد شددد . از پشددت اُپن نگاهش کردم .قل م 

  .: حعام زدیم ادیکه انگار داشت فر



 
750 

 

شنگ  یا روزهیف یبلوز آب هی.  شدینم دهیشن گرانیگوش د یپو ادشیفر اما ق

ست حعاب یپنش بود . انگار م عوزاند . از جلو یخوا شد  یدلم را ب مادر که رد 

سا هی یتح شپزخانه نکرد. مطمئن بودم  سمت آ  یمنو پو اهیس ی هینگاه هم 

 .یرائیسمت پذ دی.چرخ یو نه نگاه ینه سالم یول دهیآشپزخانه د

وارد  یدختر قد بلند چادر هی، با پدر دسددت داد . پشددت سددرش  ییدا برخالف

 ییزن دا یکه از همه دل برده بود ، حت یشددد . از من بلندپر بود. فاطمه خانوم

سر شد . رو صورپ ی، وارد  عته بود و گ یرنگش رو ل نان یبلند   زداریآو ی رهیب

 .بهش وصل کرده بود یی ایز یپروانه ا

و ل اش برعکس من درشت و  رایوابروش همرنگ حعام بود . درشت و گ چشم

شندگ یبرق لب ب هی.  یقلوه ا ص یرنگ هم به ل اش درخ ش یخا بود و  دهیبخ

شدددد.  ختهیپمام خاطرات منو حعدددام ر یبود که رو ینیعطرش مثل بنز یبو

شپزخانه ا کردمین ود پا کمتر حعادت م ایکاش اونقدر موقر و با ح  هی. ومد. پا آ

 : وگفتنگاه خاص و متفاوت به من انداخت 

 الهه خانوم ؟_

کردم . ل خند زد و دستشو سمتم دراز کرد  تیهدا نییرو به زور سمت پا سرم

 : که با من دست بده که گفتم

 . دستم بنده دیب خش_

 . شد پا دستش رو رد کنم یو کاهو بهونه ا اریگوجه و خ همون
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طور ناجور . مغز سددرم  هیشددده بود .  میطور هیخورد .  یداشددت بهم م حالم

شت منفجر م سه  یدا ضربان قل م هم انگار  یسرم رو م یشد و کا شکافت . 

کردند و  یو گوجه ها صدددام م ارهای. هنوز خ شدددیکند و کندپر م واشی واشی

کار  داشتشده بود و دستام بدون پوجه نگاهم  خیمن نگاهم رو صورت فاطمه م

 . کرد یم

 : باز بلند شد ییزن دا یصدا

 . جون ژهیمن یدیعروسم رو د-

 : زد یل خند مادر

 . م ارکه ان شاام_

س یبجا مادر س ییچا ینیمن  عام که ر پمام  شیصدا نیطن دیرو برد . به ح

 : دیچشمم کش یخاطرات گذشته ام رو دوباره جلو

 . عمه جون میباعث زحمت شد_

 .داماد یم ارکه آقا-

 : ل خند به لب آورد و گفت هی باخجالت

     . ممنون_

 . شدم ، ذوم شدم . دستام شل شد آم
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 . نگاه به دستم انداختم هی

 ؟ دمیدستمو بر یخون بود . ک غرق

شدددم . دسددتمو محکم  یخایکرد و من زل ییچشددمان خودنما یجلو وسددفی 

 : ذره پوانم رو هم ربود هیفاطمه همون  فیظر یفشردم که صدا

 هعت من کمکتون کنم ؟ یممنون عمه جان ...اگه کار_

 . نه ...ممنون ... الهه هعت-

 : پنم ن ض شد . پنم سرد شد . ضربانم کند شد . با ناله صدا زدم پمام

 .مامان_
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نگاه به من انداخت و اومد به سددمت آشددپز خونه ، اما ق ل از اونکه دسددتمو  هی

 :زمزمه کرد رگوشمی. ز دی، حال قل م رو د نهیب 

 انگار ... محکم باش یزنیزار م ی... دار گهی! حاال شده د هیا افهیچه ق نیالهه ا_

. 

بلد  که من یی. پمام حروف الف ا شدینوشته م یمی! محکم اصال با چه م محکم

 .جمع شده بود "حعام  "اسم  یبودم پو

شدم . افتادم کف آشپزخونه  یخال گهیلحظه حس کردم د هیرو بعتم و  چشمام

 . دیهم اومد . انگار اولین نفر ، اون منو د یهعت غیج ی. صدا

 .کردند یگوش هام هنوز اوامر مغزم رو اطاعت م یچشمام بعته بود ول 

 . دهیبر یدستشو بدجور یعمه آم قند ... وا-

 : دیچرخ یآشنا دورم م ییوصدا

 . بنداز پو آم قندش نویجان ا یهعت-

شد .حلقه  یلحظه ال هی شمام باز  ستند نوش  یفاطمه ! نه! م ینامزد یچ خوا

 ! زهرمار ایدارو به من بدهند 

زد . پالطم آم درون  یآم قند رو پند پند هم م وانیهول شدددده بود و ل مادر

 : از مادر گرفت وانویکردم که فاطمه ل یرو نگاه م وانیل

 . به من عمه جون دیبد_
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گاه به اون ، حالمو بدپر م یرفته بود و حت وانیپه ل شینامزد ی حلقه . کردین

دور و برم رو  یرفت .حضددورش پمام هوا یم رونیکاش فاطمه از آشددپزخونه ب

 :حالم رو خرام پر کردآشناپر ،  ییبود . خم شد سمت من ، که باز صدا دهیبلع

 درمونگاه ؟ دیبر نیخوای... م یهعت_

شو م حعام سمت اپن . خم  دیرمت چرخ ی. سرم بشناختمی! حعام بود . صدا

کرد که پا نگاهم به  ینگاهم م یرائیشدددده بود و از پشدددت اپن ، از سدددمت پذ

 . و به عقب برگشت دیخودشو عقب کش ی، فور دیرس اهشیچشمان س

  بود. درمونگاه چرا ؟ نجای! درمان دردم ا درمونگاه

 : دستم رو بعت و گفت زیپم یپارچه  هیبا  یهعت

 .درمونگاه مشیب ر دیعمه فکر کنم با_

بود  یآم قند نیو اون پلخ پر ختیدهانم ر یآم قند رو به زور پو وانیل فاطمه

 : بلند گفت ییبا صدا یکه خوردم. هعت

 ... رضایعل_

 . هم به آشپزخونه باز شد رضایعل یپا

 ... بله-

 . افتاده یدرمونگاه ، فشارش بدجور میالهه رو ب ر ایب-

 . باشه-
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پاهام بلند کرد. مادر چادرم رو آورد. کاش  یاومد و منو با گرفتن بازوم ، رو جلو

عام رو رو ینم ش یسرم م یآورد. چادر ح  عتمیگر یزار زار م دیو من با دیک

 !؟

 . دیکش نشیخود ماش منو پا رضایعل

اومد که  نیهم دوان دوان سددمت ماشدد یعقب گذاشددت و هعددت یصددندل منو

 : گفت رضایعل

 ! یاریهم سر خودت ب ییبال هی یخوایچرا ... م گهیپو د واشی_
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 . هیگر ریراه افتاد که بلند زدم ز رضایکنارم نشعت و عل یهعت
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آغوشددش  یکنم . منو پو ینم هیدونعددت از درد دسددتم گر یخوم م یهعددت

 :گوشم نجوا کرد ریو ز دیکش

 .... الهه ....به خدا حعام مج ور بود_

دوپا  یکرد ، کال رابطه  یکه ... اگه حعدددام نامزد نم یدیاصدددرار کرد ... د بابا

 .خورد یخانواده بهم م

 !وسط ... چرا ؟ نیکردم ا یمن ... من چه گناه-

هه ... ا مزدلیعز- باش ال ته خ نی... آروم  به ا یلیچند وق کهیفکر کردم  ما  ن حت

عمت ن وده ...خوبه خودت د سرمون  یدیق سر هم  شت  شکالت پ که چقدر م

 ... بگم به خدا یاومد ... چ

 : شد دهیشن نیماش یهم پو رضایبلند عل یصدا

  .. به فکرخودت باش الهه_

... خودت  نابود نکن ...  یکن یزندگ دیحاال با یول یآرش رو که کم کرد شدددر

 یو حت دی... همه مقصر بودن ، از خود حعام گرفته پا پو و عمو حم گهیشده د

 ؟ میچکار کن یگیم یآقا محمود ول

 : به اعتراض گفت یهعت

 وسط ؟ نیداشت ا یریمن چه پقص یبابا_



 
757 

 

بود به حعام داد! مگه اصرار آقا محمود ن ود که حعام  یشنهادیچه پ نیآخه ا-

نکرد؟ چرا صددد ر نکرد؟  ینامزد کنه ؟ مگه خودش فاطمه خانوم رو بهش معرف

 .آرش رو بخاطر حعام رد کرد یالهه حت

 :من جوام داد یبه جا یهعت

 .الهه آرشو به خاطر حعام رد نکرد ، اصال از آرش متنفر بود_

 : باز گفت رضایعل

 .رفا ... الهه عاشت آرش بودچه ح_

 : گفتم یعص 

نده ام هنوز و دار دیبس کن_ جا دی... خوبه ز  ری.... نخ دیزنیمن حرف م یبه 

حاال نه ... من آرشددو بخاطر  یعاشددقش بودم ول یزمان هیخان ... آره  رضددایعل

 نیخواسددتم دوباره به آرش فکر کنم واسدده هم ینم یحعددام رد نکردم ...حت

 . ردش کردم

 : گفت یفور یهعت

 . بفرما ... حضرت آقا_

 : انداخت و گفت ینگاه یبه هعت نیوسط ماش ی نهیاز درون آ رضایعل

 . عتیشما حرص نخور واسه بچه خوم ن_
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چشم و  هی.  یسمت صورت هعت دیلحظه به گوشام شک کردم .سرم چرخ هی

 : دمیاومد که پرس رضایعل یبرا ییابرو

 شده ؟ یخ ر_

 : و گفت دیل شو گز یهعت

 ... شهیم یآره خب ... چند روز_

 .مث ت بود شمیآزما جوام

 : اون اوضاع آشفته گفتم یزدم و پو ل خند

 . یبود که منو خوشحال کرد ... به سالمت یپنها خ ر خوش نیا_

 . ممنون الهه جان-

 : و گفت دیرو بوس بعدصورپم

ناام یبه خدا هنوز دارم دعات م_ هه ...  باال  ییخدا هین اش ...  دیکنم ال اون 

 . نهیب یهعت که حالتو م

بود که از قلب سددوخته ام پا سددمت  یآپشدد ی. آه که ن ود ، شددعله  دمیکشدد آه

 .دهانم آمد و سوزاند

 : لب گفتم ریوجودم بود که ز یهنوز پو حرارپش

 . خعته شدم ، فقط خدا کمکم کنه_
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 . شونه ام نشعت یرو یدست هعت فشار

ستم باند پ هی شتم خونه و به همون بهونه خودمو  یچیِسرُم زدم و د شد و برگ

که پو پاقم کردم . بهتر   دمیکشدددیم یبودم ... زجر کمتر یجمع نم یح س ا

  .انگار

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

  حعام 224 پارت

 

 

که  یالهه و فکر دل یدست خون ری. پصو ریسرم پر بود از فکر ، از پصو ی کاسه

 .مطمئنا شکعته بودم

 .داد یمن و فاطمه آزارم م نیب سکوت
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؟! سدددر روابط دوپا  یکرده بودم . سدددرچ یفاطمه هم باز یبا زندگ ناخواسدددته

 . از اپفاق ها یلیخانواده . سر اصرار پدرم . از پرس خ

 . آقا حعام-

عتم پو دیچرخ سرم س یسمت فاطمه . خوم پون بخونم که  اهشیهمون نگاه 

 . ازم ناراحته

 : که چه کارم داشت گفتم دهینپرس هنوز

 . خواستم یقولم بزنم ... واقعا نم ریخواستم ز یمنو ب خش ... نم-

 . دیقولتون نزد ریشما ز-

الهه  شیدختر با گذشدددت بود . با اونکه بهش گفته بودم که دلم پ نیا چقدر

سته بودم به من  نکهیاست . با ا مهلت بده و پا عشت الهه رو از دلم  هیازش خوا

 دیشددا اید قل م و با اونکه از نگاهم از ضددربان پن میکن ینکردم ، عقد نم رونیب

ش یاز اون لحظه ا یحت سته ، پام ک شپزخونه و نگران  شد دهیکه ناخوا  هیبه آ

 .اوردیباز به روم ن یزدم ول رقولمیکه ز دینگاه به الهه انداختم ، فهم

جز سکوت نداشتم . چون داشتم با طنام پدر ، په  یکرده بودم .چاره ا سکوت

 .ن ود دایرفتم که آخرش پ یم یچاه

من امشب متوجه شدم که  یالهه دوستتون نداشته ول دیآقا حعام ... شما گفت-

 . الهه هم دوستتون داشته
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 : و گفتم دمیکش آه

 .خورد یبهم نم مونینامزد دیکه دوستم داره وگرنه شا دمیرفهمید_

 بهم خورد؟ تونیزدچرا نام-

 یبرد که سئوالش رو با سئوال یوقت م یلیخ "چرا  " یکلمه  هیهمون  حیپوض

 : جوام دادم

ستگار_ شتم و  یشما چرا با اونکه بهتون گفتم که من ق ل از خوا شما نامزد دا

 د؟یهم بهش عالقه مند بودم ، به من جوام مث ت داد یلیخ

 یکم دیبه صددورپش انداختم . شددا ینگاه مین هیبه سددمت رو به رو ،  دیچرخ

 :جوابم رو داد یول دیخجالت کش

مد ... معموال ا یلیخب من از صددددداقتتون خ-  یرو پو زایچ نیخوشدددم او

متاثر  یلیکار شما منو خ نیا یول رندیکنند پا بله رو بگ یمطرن نم یخواستگار

 یدر عوض پا قل تون با من نشدده عقد نم دیکه گفت یکرد ... مطمئن شدددم وقت

 .دیمون ی، سر قولتون م میکن

 شویخواستم ناخواسته زندگ ی. کاش فاطمه اونقدر مهربان ن ود . نم دمیکش آه

الهه  یدل شکعته  فیاطمه . پکلمن و ف فی؟ پکل شدیم یخرام کنم . حاال چ

ما و  یخانواده  یمشددخص شددده بود ،  همان رابطه  فشیکه پکل یزی. پنها چ

ختم شددد .  یشددتبه آ یمن و فاطمه با همان دعوپ یعمه بود که بخاطر نامزد

 یجا یلیخ یول یبود و سدددالم ها همگان نیگرچه هنوز نگاه ها سدددر سدددنگ
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 یبرقرار یدادم برا یداشددت که بهتر از آن بشددود ... چه پاوان سددخت یدواریام

 . الهه دیکش یدو خانواده و چه زجر نیب یرابطه 

که  دمیو چقدر عذام کش دیدونعتم که دستش رو از حرص من ، بر یم خوم

 .من حرام بود ینگاهش برا یکه حت نمشیچشمام رو کور کنم پا ن 

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 225 پارت

 

 

 یخاطراپم حس ن ود پو را گرفت و مُرد و من باال یبود ، که همه  ییجا جهنم

 انیخواندم به پا یاز حعرت و فاپحه ا یسر خاطرات مرده ام ، نشعتم به اشک

.  دمیپو آغاز شدددود . من باز نفس کشددد یکه قرار بود ب یروزها یل خند همه 

 . پو یکردم اما ب یزندگ
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 ی. حاال فصل پازه  شمیآرا زیم یرا بعتم و گذاشتم جلو میدل نوشته ها دفتر

 .اهیس اههیس یگاه یمن آغاز شده بود . به رنگ سرد خاکعتر یزندگ

داد .  یبه من م یپازه ا دیرا دوباره از سدددر گرفتم . ام یعیخانم رب یها کالس

کرد .  یناظر بر احواالپم اسدددت ، آرامم م نایدانا و ب ییدانعدددتم خدا یم نکهیا

خدا از حالم  باخ ر  دانعتمیکه م نیهم یچه خواهد شد ول رمیپقد دونعتمینم

کرد که آنکه  یرا احاطه م قل مآنهمه احتمال محال ،  انیدر م یدیام هیاست ، 

رقم خواهد  میرا برا ریپقد نی، به خاطر احواالت من ، بهتر زندیرا رقم م رهایپقد

 . زد

شن ه ست و رف پنج سرخاک دو شه دمیشه تیها پنها برنامه ام رفتن   دیبود . 

ستم م دیکه با ییپالرک و دردل ها ضا یبه دو شوم. اگر ام س ک   ییگفتم پا 

سر خاکش  ین ود . باال دمیشه تیکس بهتر از رف چیالزم بود ، ه رمیپقد یبرا

 ایبا مترو  بتوانمکردم پا  یم یرو ادهیگشددتم .چقدر پ یخواندم و برم یقرآن م

شناس بودم که  عام م یروز هیاپوبوس برگردم . چقدر قدر ن آمدم و  یهمراه ح

 داینِمود پ شتریبودنش ب ی. حاال که حعام رفته بود ، نعمت ها دانعتمیقدر نم

 .کرده بود

حعدددام و نامزدش ده روز  یاز همان پنجشدددن ه ها بود. از دعوپ یکیهم  اونروز

،  دمیخودم د یو من هنوز باور نکرده بودم که اونچه با چشدددما گذشدددتیم

س قتیحق شت زهرا با کل دمیمحض بود. ر عته از به و پا  یرو ادهیپ یخونه . خ

رو از  ادرم. کش چ عدددتندیدر خونه رو باز کردم متوجه شددددم که مادر و پدر ن
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 چیشد . پاهام پ یکارت عروس هیکه چشمم همون اول ورود جلب  دمیم کشسر

. در جا خشک شدم . چادرم رو آروم از سرم انداختم و به زحمت  نیشد به زم

و برش  یرنگ کارت دعوت با دو قلب چوب یریقدم به جلو رفتم . جلد شددد هی

ست ی، پو ینقره ا لیپر از اکل یها عت . د ش شمانم ن سمت  مچ رو دراز کردم 

 .کارت و کارت رو چرخوندم . پشت کارت نوشته شده بود

 " به همراه خانواده یاحیر دیجنام آقا حم" 

 . شدیداشت منفجر م قل م

 ! مراسم ازدواج هم گرفته بودند یزود نیبه ا یعنی

م و نگاهم قل م رو شدددکافت . آرام جلد کارت رو باز کرد زشیپ کانیبا پ یریپ

 .اسم عروس و داماد بود دیکه د یزیچ نیاول

 "  نیو آر نینازن "  

. چشددمامو محکم بعددتم و پو دلم  افتیراه خروج  ک ارهیح س شددده ام  نفس

 : کردم نیخودم رو نفر

عام رفت ،  نینفر- سهیروزا کارت دعوت اونم م نیروز از هم هیبهت الهه ...ح  ر

 . یمنتظر یدستت ... واسه چ

 : باز خودم جوام قلب عاشقم رو دادم و

 . دیمعجزه شد ... شا دیشا-
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📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 226 پارت

 

 

صد س ق صال بعد ماجرا نیو نان نیآر یکردم عرو زن عمو مح وبه  ینذر یبرم . ا

شد که آر گهی، د شدم که چطور  ستگار نیخ ر دار ن رفت و حاال  نینازن یخوا

 طور نیهم شهیهم سیزن عمو فرنگ یمراسم ازدواجشون بود.گرچه کارها

خودش  ینوبت دخترا یوقت یبود ول هیبق ی. سددر خودش که خوم پو زندگبود

 .کرد ی، از همه پنهان م شدیم

خودمم  یشددرکت کنم برا نیو آر نیمراسددم نازن یخواسددتم پو یچرا م نکهیا

 نیاز بهتر یکی یبا قلب خودم . اواخر آذر بود که پو یلج از دیسئوال بود ... شا

 . برگذار شد نیو نازن نیشهر مراسم ازدواج آر یپاالرها
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ع موهام شوار کردم و همون ل اس مجل س س یرو  عت یکه عرو ، پنم کرده  یه

 تینشددعددته بود، منم به پ ع یو هعددت ییزن دا زی.مادر سددرم دمیبودم ، پوشدد

شدم . نگاهم پو س یم یو گه گاه دیچرخ یپاالر م یشلوغ یهمراهش  به  دیر

 ی. فدا ود، مادر آرش .هنوز از من دلخور ب ایو قهر آلود زن عمو ثر ینگاه عصدد 

سمت  ن اریاما ا دیپعرش کنم . باز نگاهم چرخ یسرم .قرار ن ود خودم رو قربان

شده بود. ال ته اگر از اون دماغ   ایپعارف ز یخوشگل شده بود. ب نیعروس . نازن

گذر یعمل باالش ب چه فرق مینوک  نازن یم ی.  حاال  ته .... با اونهمه  نیکرد ال 

شناسنامه  یاسم پو هیه بود و من با کرد زدواجو افاده و اون دماغ عملی ا سیف

همون افکار بودم که فاطمه  یبودم . پو ریقل م ، درگ نهیسدد یاسددم پو هیام و 

 . چرا معذم شدم دونمیهم به جمع ما اضافه شد .نم

 یطور هیصورت من .  یانداخت رو هیسا نشیمن نشعت و نگاه سنگ یرو روبه

 . سوخت شیبه من زل زده بود که دلم برا

 ! آدم ، چرا زل زده بود به من نهمهیهم شدم . ا یحرص اما

شکار کردم . فور دیچرخ سرم نگاهشو عوض  ریل خند مع هیبا  یو نگاهش رو 

 : گفت یکرد که هعت

 .خوشگل شده ها_

 . خوشگل شده نیآره ... نازن-



 
767 

 

عت یپو صدا ، ه سر و  ش سرش رو یاوج اونهمه  شم  ن اریو ا دیجلو ک کنار گو

 : بلند گفت

 .ها یپورو گفتم ...گفتم خوشگل شد_

 ... پو یدار یبابا چه دل خوش یمن !! ا-

 : دیمن آه کش یبه جا یهعت

 . یخوریغصه م یدار یادیالهه ... ز یالغر شد_

 ... ! .... به بابام بگو ... به یگیبه من م نویا-

 : گفتم یگوش هعت ینگاه به فاطمه انداختم و پو هی

 ... به حعام بگو-

 :نجوا کرد رگوشمیو ز دیگز ل شو

از راز قلب  ی... حت عددوزهیاز پو واسدده فاطمه م شددتریخودش ... دلم ب دونهیم-

 . حعام خ رداره و ق ولش کرده

 : شد یجد اخمم

 واقعا !! چرا آخه؟_

 . دونم ینم-

 .شده بود ریانگار نگاه فاطمه ، برام پفع حاال
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 یای. حاال من بودم که ح دیکش یم ادیبه حعرت نگاهش داشت فر ختهیآم غم

 چرا ؟ یو مومن ییایباح نیچهره اش جذبم کرد . دختر به ا

دونعددت دلش  یرو بدسددت کنه که م یمرد یشددد انگشددتر نامزد یراضدد چرا

 . عتیباهاش ن

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

  227 پارت

 

 

 . میاومد رونیپاالر به ب از

محمود  ییدا دمیکه د یکعددد نیپاالر نگاهم رو چرخوندم و اول یپله ها یباال

 دیصورپم رو بوس ییبود . سمتش رفتم و سالم کردم .مادر هم همراهم بود . دا

 : دیو پرس

 الهه جان ؟ یچطور_
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 . خدا رو شکر ، هنوز زنده ام-

پعددر جوان قد  هیو  انعددالیخانم م هیطعم غم گرفت .همون موقع  ییدا ل خند

شدند .چادرم رو فور ییسمت دا یکلیبلند و ه ش یظاهر  که زن  دمیجلوپر ک

 : گفت ییدا

 . هم آقا محمد برادر فاطمه شونیمادر فاطمه هعتند ، ا شونیالهه جان ا_

عت که زن دا یکردم .نگاه خاص مادر فاطمه رو سالم ش مرا هم  ییصورپم ن

 : کرد یمعرف

 .آقا محمود یالهه جون ،خواهر زاده -

و محج ه  یفاطمه جلو اومد و با ل خند به من دست داد. مثل فاطمه چادر مادر

 .بود

 . هعتند یمذه  یبود خانواده  معلوم

به  یبه شوخ رضایهم به جمعمون اضافه شدند. عل یو هعت رضایموقع عل همون

 : من پنه زد و گفت

 ... خانم سر راه وانعتا_

 شما ؟ ایسالم ... من سر راهم ؟! -

 : دیخند

 . نشدم یرپیروحرف داداشت حرف نزن ... برو پا غ_
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 : پوزخند گفتم با

 . هنوز حعام پو رو ادم نکرده_

 :کرد رمیآشنا ، از پشت سر ، غافلگ ییموقع صدا همون

 . میریم می... ما دار دیندار یجان کار یهعت-

عام بود . حالل زاده چه خرفش  یاراده و ب یب سرم شت به عقب . ح اجازه برگ

نگاه ، دوباره  هیلحظه نگاهش به من افتاد و من باهمان  هی.  شدیظاهر م ومدیم

 : گفت یبا اج ار برگردوندم که هعت ن اریسرم رو ا یشد . فور رانهیقل م و

 . دینه داداش شما بر_

 : گفت یباز به شوخ رضایو فاطمه که رفتند نفعم باال آمد . عل محعا

 . پو نخ پوئه یگم خانم ارجمند بدجور یم_

 ؟ هیارجمند ک-

 . مادر فاطمه خانم-

بود که منو هم جذبش کنه . همرا ه بال خند  ادینگاه مادر فاطمه اونقدر ز کشش

 : گوشم گفت یپو یهعت نیح نینگاهش کردم که نگاهشو ازم گرفت . درهم

 .ها دییما یآخر هفته هم مهمون خونه _

 ! چه خ ره-
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 . شمیناراحت م یای... ن گهید میدور هم-

 . خوامیندارم ... کمک م شتریخواهر که ب هی

 . آمیچشم م- 

الزم بود . باور کرده بودم که  میبرا شیها یپلخ یباهمه  ین ود .اون عروسدد بد

 . خودم بود ریپمام شده .پقص زیهمه چ

 . طفره رفتم د،یبه خودم آمدم .چقدر حعام از من پرس رید

کردم ... مقصددر خودم بودم . ق ول داشددتم که ق ل از پدر و حعددام ، من  انکار

عتم . اما حاال با ا صر ه شده بودم  یاورها هم آروم نمب نیمق گرفتم .ظاهرا رام 

حرارت خاموش  نیسوزاند . ا یمثل جهنم کافران ، مرا م یآپش هیاز درون  یول

 ی، خاطراپش ، باز شعله م شی، نگاهش  ، صدا دمشیدیبود . هروقت م ینشدن

ش ش یو نفس م دیک عوزم و من مدام به خودم نه شتریدر جانم پا ب دیک  بیب

 : زدم یم

 . یکه سکوت نکن یسوختن حقته ...پا پو باش نیمزه کن ... ا_
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 �� من یبانو

 228 پارت

 

 

 یجور هی. اپفاقا همان روز  یعی، کالس بودم .کالس خانم رب یهعت یدعوپ روز

ش ینامرئ یشد که پاهام با طناب سمت م دهیک و انگار همون  یعیرب زخانمیشد 

رفتند  رونیداشته باشد جز من . همه از کالس ب یکس ن ود پا سئوال چیروز ، ه

 : دمیرس یعیخانم رب زیم یکه من پازه جلو

 . سالم_

 : رو بلند کرد و با ل خند گفت سرش

 .سالم_

 ؟ قهیچند دق دیوقت دار-

 .دییبله ... بفرما-

ستش من ... - شتم که خ هیرا شت ،  یلینامزد دا ستم دا شاگردا یکیدو  یاز 

 ...کرد یشما هم بود ، خودش شما رو به من معرف ییدوران دانشجو

 بود؟ یخب اسمش چ-

 ... حعام-
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 : را نگفتم ، ل خندش کامل شد و گفت یلیفام هنوز

دانشددگاه همکار   یبود ... با هم پو کار فرهنگ ییپعددر آقا یلی... خ ادمهی ادمهی_

 کنه ؟ ی.... خب حاال حالش خوبه ؟چکار م میبود

 : جا موند که گفتم یعیصورت خانم رب یرو نگاهم

 !بهم خورد ؟ مونینامزد_

 !چرا؟-

 ، عتین حشیمشکالت که االن وقت پوض یکعریو  یخانوادگ یدعوا-

 ... دیام کن ییراهنما هیخواستم  فقط

 دهیبع  یهمه چ نکهیدرسددت بشدده با ا زیدارم که دوباره همه چ دیهنوز ام من

 . رو از دست ندادم دمی... بازم ام یول

 : شد  ایز ل خندش

 یاله دی، ام دتیو رابطه ات با خدا برقرار باشدده ، ام یاگه شددما اهل نماز باشدد_

به بطالت  دیام نیپا بتونه عمرت رو با ا طانهیش ی هیاز ناح دتیهعت وگرنه ام

 . بگذرونه

 نمیکنم اپفاقا واسددده هم یهم دعا م یلیخونم خ ینه ... به خدا نمازام رو م-

راه  هی... خواستم  عتمین دیبازم ناام یول ختهیبهم ر یهعت که با اونکه همه چ
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شونم بد گهیحل د ص یدعا هی ینماز هی...  دین که بتونم باهاش  یزیچ هی یخا

  . رمیآروم بگ

 : دیبه چونه اش کش یپفکر سرش رو باال برد و دست ینشانه  به

نماز خارق  یلی؟ خ ینماز و دعا ؟! ... نماز اسددتغاثه به حضددرت زهرا رو خوند_

 زنهیموانع رو براپون کنار م یجور هی دی. اگه شما دو نفر قعمت هم باش هیالعاد

 . کنهیقعمت هم ن اشه آرومت مو اگه  شهیکه باورپونم نم

 : زده گفتم ذوق

نماز  نیگرفتم ... کاربرد ا ادی زایچ یلی... خ هیکالسددداپون عال یلیممنون ... خ_

 فقط واسه ازدواجه ؟

ازدواج به  یمن برا ی... ول هیعال آدیبر نم یاز کع یکه کار ینه ... پو هر مشکل-

 . و حاجت گرفتن دیها گفتم بخون یلیخ

 .. یعیممنونم خانم رب یلیخ یلیخ-

با خانواده ات  امیخ ر از احواالپت نذار ... شددداید اگه الزم بشددده منم ب یمنو ب-

 . برطرف بشه تونیخانوادگ یحرف برنم پا دعوا

 . گم یاگه الزم شد حتما بهتون م-

 : دستش گرفت و گفت یرو محکم پو دستام

 . یعتی...خدا همراهته ... پو پنها ن یموفت باش_
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راه کار  هیقل م جوونه زد . حاال  یپو لیدل یب یذوق هیشددددم .  دوارپریام یکل

 . کرده بودم دایپ یاساس

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 229 پارت

 

 

ستیکالس  از ضایعل یرفتم خونه  کرا . پدر و مادر زودپر از من رفته بودند .  ر

اونهمه کفش پعجب کردم . زنگ درو زدم و  دنیاز د دمیدر خونه که رس یجلو

جفت کفش  هیو  یمشدک یزنانه  یجفت راحت هیکفش ها شددم .  ی رهیباز خ

کفش ها هم مردانه و  ریآمد و سددا یجوان پعددند م شددتریپاشددنه دار بلند که ب

 ! مهمان کجا بود همهنیآشنا.  ا یزنانه ول

 : گفت یساختگ ینگاهم کرد و با اخم یباز شد . هعت در

 ! یرکردید_
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 ! یمهمون دار نهمهیا یکالس داشتم ...نگفت-

 . عروسمون رو دعوت کردم خب-

س کدفعهیکردم  حس ،  ینگاه هعت یشد . نگاهم پو دهیکش رونیب نهیقل م از 

 : احعاس یسرد شد و ب

 ! عروستون_

 :و منو پو بغل گرفت دیل شو گز یفور

 ....حواسم ن ود دیب خش دیآخ الهه ب خش_

نفر .  کیوارد خانه شددددم . با ورودم به همه سدددالم کردم جز  یهعدددت همراه

 یب خواستیم ایپوجه به من ، مشغول پوست گرفتن پرپقال بود  یخودش هم ب

 : دمیآشپزخونه و پرس یپوجه جلوه کند . رفتم پو

 ؟ آدیازم بر م یکمکحاال چه _

 : به دستم داد و گفت ییبزرگ چا ینیس هی

 . بفرما زحمتشو بکش_

 ! دست من یداد هیچ نی... ا یخدا ... کمر ندارم هعت یوا-

 پس من دارم !؟ یپو کمر ندار-

 . رو ب ره ییچا ینیس ادیچکاره است ؟ بگو ب رضایخب پس عل_
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 . رفته جوجه ک ام ها رو درست کنه رضایعل-

 : نگاهم را کالفه پا سقف باال دادم یها حلقه

 ... خدا یا-

سمت خانم ارجمند ،  نیشدم .هم یرائیرو گرفتم و وارد پذ ینیس  ایکه رفتم 

 : بلند و رسا گفت یهمون مادرفاطمه ، فور

 .ریرو از الهه خانوم بگ ینیآقا محمد ... س_

س رنقدیا یعنینه !  یوا ست  سمتم اومد و خوا رو  ینیبد جلو رفتم ؟!آقا محمد 

 : که گفتم رهیبگ

 . پونم خودم ینه ممنون ... م_

 : اونکه نگاهم کنه گفت یب

 . مردانه است نکاریاصال ا_

شپزخونه که خانم ارجمند  ینیس بعد سمت آ ستم برگردم  رو گرفت و برد .خوا

 : سمت خودش وگفت دیدستمو گرفت . منو کش

 . دخترم نیبش_

 : آشپزخونه کردم و گفتم یپو ینگاه به هعت هی

 . چشم_
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 :دیکنار خانم ارجمند که پرس نشعتم

 شما ؟ یخوب_

 .ممنون-

 ؟ دیجون همعن هعت یشما باهعت-

  ...  ایبله پقر-

 . یمن یپس همعن فاطمه _

شاام خ یسر شروع کرد . ما صح ت بود. از فاطمه  یلیپکون دادم که  خوش 

عرش گفت از خودش گفت . بعد  صح ت هاش رفت  یهمه  کدفعهیگفت از پ

ست ، پو شه، چکاره ا سال عرش . چند  کنه ،  یدفاع کار م عیصنا یسمت پ

سربه ز هیمذه  ش رهی.  صال ا نی، حقوقش خوبه . ما  یطبه من رب نایداره و ... ا

 . بزنم و او گفت و گفت و گفت یپونعتم حرف ینم ینداشت ول

س یاز من م ای عرش م ای دیپر سئواال هیگفت .  یاز پ شوره گرفتم.  خانم  یدل

برداشت  یخواستم به اون معن ینداشت و من اصال نم شتریب یمعن هیارجمند 

 .ن ود یانگار چاره ا یکنم ول
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شده  میپک و پنها بود لدایسال شب  اون . قصد کردم همون شب که مصادف 

 . گفته بود ، بخونم یعیرو که خانم رب یبود با شب جمعه ، نماز

گرفته بودم به  لدایو صدددح ت . من  یگرفته بودند به خنده و خوشددد لدای همه

اشک و ناله و درددل با خدا . نمازم رو خوندم و بعدش سر سجاده ام رو به خدا 

شد همون ام عتم و ذکر گفتم . فال حافظم  ش دلم  یکه از اون نماز ، پو یدین

 . نشعت

اواسددط  نکهیروال گذشددتن پا ا نیگذشددت و گذشددت . عادت کردم به ا روزگار

 یپعددرش منو از پدر خواسددتگار یارجمند برا افتاد .خانم یاپفاق جد هی ماهید

داره  یقصددد نیبود که همچ دایپ یهعددت یشددب دعوپ یکرد . از اون حرف ها

ع یول ش خت کنم . اما ا یمن ک عرش رو خو پو  احرف ه نین ودم که بتونم پ

 : رفت یگوش پدر من نم

رو پعددر  یاسدداسدد بیع هی؟ بذار ...  یگیم یچ نوی... ا یحاال آرش رو رد کرد-

 . گهیمردم بذار د
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 : جوام دادم خونعرد

 . گمیگذشته ام رو بهش م یاگه اومد همه  یول ذارمیروش نم ی یع_

 گهید یبد یطرف رو فرار یخوا ی:آره بگو ..بگو م دیبلند به حالم خند پدربلند

. 

 . االن فرار کنه بهتره پا بعدش-

 یاومد . خوش برخوردپر از دفعه  دنمیشددد .خانم ارجمند با پعددرش د همونم

خانم  یسوخت . نه برای خودم . برا ی.دلم م دیو بوس دیق ل منو پو آغوش کش

از حال و  یاومده بود . صح ت ها یدن ال چه کع یارجمند که با اونهمه خانم

باهم  پعدددرشداد که من و  شدددنهادیاحوال که گذشدددت ، خود خانم ارجمند پ

 . میصح ت کن

شتم که آقا  یحرف ستم و جلوپر راه افتادم . در اپاقم رو باز گذا ن ود . از جا برخا

شعت کف زم شد .ن عتم . به پ ع یحرف چیه یو من ب نیمحمد وارد   تیدرو ب

سف ش یرو رو دمیمقابلش زانو زدم . چادر   یپعارف چیه یو ب دمیسرم جلوپر ک

شونه ا هی یرد هیشوم . دن ال  رهیبهش خ ست  یم لمبودم .د ین  یجور هیخوا

 ین ود. صورت پپل و درشت یبدونم. ول هیش  یحت ایکنم  عهیاونو با حعام مقا

ستخوان بند شت . از نظر ا عام بود هم موها یدا شت پر از ح  یجلو یهم در

 .ن ود . اما حعام ن ود افهیدر کل بد ق یشده بود ول یخال یسرش کم

 : که گفت دمیکش یبلند نفس
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 .دییشما بفرما_

 : قتیرو گرفتم و لب باز کردم به گفتن حق یپعارف یجمله  همون

 د؟یدون یم یشما از من چ_

که  یلحظه بلند کرد و نگاهم کرد . بعد با ل خند هیشددد . سددرش رو  شددوکه

 : پوش رنگ داشت گفت ایح شتریب

 . نیو از نجابتتون خوشم اومده ... هم ایخب از ح_

 من ازدواج کردم ؟ دیدون یم-

 :دیل خند پرس یباز باال آمد . ب سرش

 !واقعا ؟_

 .. اش مفصله هیازدواج ناموفت ... قض هیبله ... -

 : کرد و گفت یمکث

من و شما بمونه  نیفقط و فقط ب هیقض نیا دمیم حی... گرچه پرج عتیمهم ن_

 . که واقعا ناموفت بوده دیفهم شهیصداقتتون م نیاز هم ی، ول

 ؟ میمن وحعام باهم نامزد بود دیدون یم-

 :ازق ل شوکه شده بود شتریب ن اریسرش باال اومد . ا باز

 !آقا حعام خودمون ؟ نیکدوم حعام ؟ هم_
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 : جوابش رو دادم تیجد با

 . بله-

 ! مورد به ما نزده نیدر ا یفاطمه حرف-

 یاختالف خانوادگ هیو  میدوست داشت یلیخ گرویکرده خب ... ما همد یخانم-

 .شد مونیباعث بهم خوردن نامزد

هم انگار زار زد .مصمم  راهنشیپ یآب یچهار خونه ها یشد . اونقدر که حت پکر

 : گفتم یو جد
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 یجوام رد به شددما بدم ول خوامیخورم آقا محمد ... نم یمن به درد شددما نم-

  دیرو گفتم بلکه خودپون به جوام رد برس قتیپمام حق

 : گفت یاز جا برخاست و جد 

 . کنم یموضوع فکر م نیممنون از صداقتتون ... اما من در مورد ا_

عد پاق ب ب به چند دق نرویاز ا خانم  یچ دمیکه نفهم دینرسددد قهیرفت و  به 

 . ما رفتند یارجمند گفت که همراه از خانه 

به پعرمردم گفته ام که  یباز چ عتیپدر که معلوم ن یها هیمن ماندم و کنا باز

شت . حق پلخ بود واقعا . اماگفتنش الزم بود  قتیمثل جن زده ها پا به فرار گذا

از من  یسددراغ گرید قتی. فکر کردم محمد آن قدر عاقل باشدده که با گفتن حق

ارجمند قرار گذاشددت که  خانمهفته بعد باز  کیاشددت اه فکر کردم .  یول رهینگ

خروج منو از پدر  ی.اما نه در خانه . اجازه  مینیرو ب  گریمن و پعدددرش همد

 . میبرو یهمراه پعرش به امامزاده اگرفت و قرار شد 

 .کرد یجز حعام بود ، پدر مخالفت نم یکه از خداش بود . هر کع پدر

خواسددت پوز  یبود که رفت . به قول خودش م یادیز چارهیفقط حعددام ب انگار

صرار برا ییرو بزنه . اما دا ییدا پوز پدر رو زده  شتریحعام انگار ب ینامزد یبا ا

دونعتم که من  ی.فقط م ومدیحرف ها و کارها در نم نیبود . اما من ، سرم از ا

 . میشد مانیاپدره نیاختالف بچه گانه ب هی یو حعام قربان
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پدر همراه آقا محمد به امامزاده صدددالح رفتم . آقا محمد  یبا اجازه  باالخره

و من آنقدر کنجکاو بودم که  میبا هم حرف زد یخودش دن الم آمد و در راه کل

 . بحث رو آغاز کنم

 ؟ دیشما فکراپون رو کرد-

آقا حعددام و فاطمه سددر  دمید یوقت یزیاد فکر کردم ول قتای...حق یلیبله ...خ-

 . دمیخودم و شما ند یزندگ  یبرا یمانع چیخودشونند ه یزندگ

شما  شیپون ، دلش پ ندهیکه همعر آ دیپرس ی؟! شما نم دیدیند یواقعا مانع-

 ن اشه ؟

 :به لب آورد یل خند مچهین

که خواهرم  هیهمون کار نیکنم پا دلش با من بشه ... فکر کنم ا یخب ص ر م-

  .کرده

  .بود یخانواده موروث نیا ی، حماقت پو گفتیم راست

 شه؟یبه نظرپون م-

کنه ، نه اسددم  ی....قلب انعددان اثر مح ت رو پو خودش ث ت م شددهیبه نظرم م-

 .که با مح ت اسم ها رو از خاطره ها محو کرد شهیآدما رو ... پس م

 : گفتم ینفس بلند همراه

 ؟ افتادهیاپفاق ن نیمن ا یپس چرا برا_
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 . بده هین وده که به شما مح ت هد یچون کع-

اصدددال خوم ن ود .ما به  نیو ا بود الیخوش خ یادیکردم . به نظرم ز سدددکوت

آشوم  یمغز هنگ کرده و دل هیو من با  میکرد ادتی. ز میدیامامزاده صالح رس

 .شده دهیچیدرهم پ ریپقد نی، باز زار زدم و گله کردم از ا
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که از کارم باز شدددد ،  یپنها گره یگفت رو خوندم ول یعیکه خانم رب ینماز

 . من بود یاومدن محمد به زندگ

نمازم  ریپصددور کنم که پع  خواسددتمیرو از دسددت بدم و م دمیام خواسددتمیم نه

 .شدیاز حعام م ریغ یبه کع دنیرس

با گفتنش  کردمیکه فکر م ییهاسددمج بود . با اون حرف یلیشددد. محمد خ اما

 .بذاره و بره اما نرفت
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. پدر موافت صد در صد بود و مادر هم  دیهم رس یرسم یبه خواستگار کارمون

 که ؛ خوندیگوشم م یمدام پو

 " .یپاش بمون یخوایحعام نامزد داره چرا پو م "

ست صندوق خاطراپم رو قفل م کردمیاما دلم رو چکار م گفتیکه م را  زدمی. 

 !مغزم؟ یو خاکعتر اهیس یهگوش کردمیو پرپش م

عه پو ستگار یجل شده  نیهم هم یخوا حرفو به خودِ محمد زدم . اونقدر پررو 

، که پمام حرفام رو  کنهیدر موردم فکر م یبودم و اصدددال برام مهم ن ود که چ

 :ل ش اومد و گفت یل خند رو هیبهش زدم . جوام حرفام 

و  ذارمی... م شددهیمن نم ریاگه حس کنم که شددما دلتون اسدد دیمطمئن باشدد_

 حت طالق رو به خودپون بدم؟ یحت دیخوای... م رمیم

باخودم گفتم ا فقط گاهش کردم.  پا نین به  بذارم  یسدددماجت رو   ایعشدددت 

 حماقت؟

 یزد که دن ال چ هیکنا یپدر باز شروع کرد . کل ،یظهر جلعه خواستگار بعداز

 یجور کنم پا محمد رو هم رد کنم . چاره ا خوامی. کدوم بهونه رو م گردمیم

عتم پو ش اپاقم به پفکر و چنگ زدم به پوکل . قرآن رو که باز کردم .  ین ود . ن

شدن  نایباعث ب وسفی راهنیپکه  یاهیاومد که چشام به اشک نشعت. آ یاهیآ

  .اومد وسفیگشت و خ ر بازگشت  عقومی
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سفی عام ب و ستگار یود .اما من براقل م ح ستخاره اشیمحمد و جوامِ خوا  ا

 .کرده بودم

 :کرد. گفت ریام رو برام پفع. جوام استخارهیعیزدم به خانم رب زنگ

شددما به نامزد  دنیباعث رسدد دیخواسددتگار جد نیا ایدوحالت وجود داره ... _

 .شماست یخود ِنامزد ق ل نیخواستگار شما ع نیا ای شهیم اتیق ل

ام جوام رد رو به محمد خالف اسددتخاره دیاگه ن ود شددا یعیخانم رب تیپشددو

شو یعیخانم رب یول دادمیم صرار کرد و پ  یبا همه میخداوند حک یکه وقت تیا

ص شک نکن  دهیم دیبهت نو ینجوریو حکمتش ا ینائیو ب رتیب ، بله رو بگو و 

 .کنهیکه چشم دلت رو روشن م فتهیب یاپفاق هیکه قراره 

بله  یباعث و بان یول کردمیق ول نم دین ود شددا یعیخانم رب یهاصددح ت اگه

 .شد یعیگفتن من به محمد ،خانم رب

 .. قرار عقد هم گذاشته شد میساده گرفت ینامزد هی

انگار خانم ارجمند عجله داشددت.  یلنداشددتم و یآمادگ یمن به اون زود گرچه

و فاطمه  عتادیمن ، حعام و فاطمه هم آمدند.حعام کنار محمد ا یشب نامزد

نار من . ا ندوزم.  امیمن پموم سدددع ن اریک به حعدددام چشدددم  که  رو کردم 

ستمینم عم نیمحمد فکر کنه از هم خوا .  رمیم ودمام دارم دن ال دل خاول ب

 .عقدمون یدن ال کارها میماهه خونده شد پا بر هی تیمحرم یغهیص هی

 :نگاهم کنه ، گفت اونکهیلحظه حعام ب هی یشب موقع خداحافظ همون
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 .یم ارک باشه به سالمت_

ما پمام شدددد و ال ته خودش هم  نیب یهمه چ یعنیحرفش  نی. ادیباز لرز دلم

 .پمام کرد ینطوریا
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. محمد رو  دی. سرم به اطراف که چرخعتادمیدر ا یاومدم و جلو نییها پاپله از

با پژو دمید مداد ی.  نه یکم شینوک  پارک کرده بود. درو  یجلوپر از خو ما 

 :رو که باز کردم گفت نیبعتم و رفتم سمتش. درِ ماش

 .سالم الهه خانم_

 .سالم_
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عتمینم یخشک بود ول یادیمن ز سالم شم. راه  ی،خودمون یزود نیبه ا پون ب

  :افتاد که گفت

 یهاال ته مهمون دیخب عرضم به حضورپون که ناهار امروز مهمون من هعت_

 .میهم دار یاگهید

 ؟یک_

 ... فاطمه و_

 :دمیرو نگفته ، چشامو بعتم و پرس حعام

 چرا؟ چرا اونا؟_

 :دیپرس خونعرد

 با خواهر شوهرپون؟ دیدار یچرا اونا؟! شما مشکل _

 . ، حماقت داشت کردمیاز اونچه فکرشو م شتری. انگار ب دمیکش یهآ

 :گفت دیرو که د سکوپم

 .بشه الهه خانوم یبرات عاد دیبا _

 .نازک دور قل م رو پاره کرد یهاعمانیحرفش ر نیا

 !بودم؟ یعاد ری! مگه من غیعاد

 م؟یریحاال کجا م_
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ستوران خاص ... من گفتم کجا ، گفت  هی میداد ... گفت، بر شنهادیفاطمه پ_ ر

 ... رستوران هعت که هی هیدیپارک جمش ی، پو

 .دمیمحمد رو نشن یهاحرف یباق

 باال پرم بود؟ نیاز ا یبد شانع یعنی

برادر و  نیگفته بود و حاال ا هیدیحعام به فاطمه از رستوران پارک جمش حتما

 .خواهر قصد کرده بودند که منو حعام رو دق بِدن

 .سرد زمعتان بود و انگار من لرز داشتم ی. هوامیدیرس هیدیپارک جمش به

 .محمد دور نموند زیلرزش نامحعوس از چشم پ نیا و

  :شد. دستمو گرفت و گفت شیآپ یشد که دستم گوله یچ دمینفهم

 سردپونه؟_

 هیمن  یبرا یمرد که اگرچه اسمش نامزدم بود ول هیبد شد. دست  یلیخ حالم

پارک  یچوب تیآالچ نیاول ی. پورسددوندیبود و داشددت مرا به پشددنج م  هیغر

و من با  رسدددندیم یکه ک دیکه محمد به فاطمه زنگ زد و پرسددد مینشدددعدددت

 .کردمی، دست و پنجه نرم م یپالق نیاز ا ریوصف ناپذ یادلشوره

ام گذاشت . مُردم از خجالت که شونه یقطع کرد ، دستش رو رورو که  پماسش

 :دیپرس پروایصورپم و ب یسر خم کرد جلو

 حالت خوبه؟_
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 ...نه_

 چرا؟_

 د؟یریکم از من فاصله بگ هی شهیم_

 چرا؟ _

از حرص و  یصددورپش به صددورپم بعددتم و با ل خند یکیاز شدددت نزد چشددامو

 :خجالت گفتم

 چرا؟ دینپرس نقدریا شهیم _

  : دیپرس باز

 چرا؟_

 چشم بعته سر دادم که یاخنده

 :صورپم خورد یپو نفعش

 .عتیوقت ن شتریماه پا عقدمون ب هیخانوم ...  زهیبر دیخجالتت با _

شت فر سرخ شیم ادیشدم و قل م پر و بال زد. دا شن یول دیک که  دیمحمد ن

 .دیبلند به گوشمون رس ییصدا
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 !دینجائیشما ا_

. اما نگاهم دیصورپم عقب کش یسرش رو از جلو یباز شد و محمد فور چشمم

 رهیبهم خ یمانع چیه ی. ب هیثان هیحعددام نشددعددت.  یچشددما یپو میمعددتق

 .زده ! اونقدر سرد که لرزم گرفت خی. چقدر سرد و میماند

 .سمت رستوران میپا خانم من از سرما لرز نکرده بر_

 : برخاستم که محمد گفت تیآالچ یچوب مکتین یرو از

 ؟یکتم رو بدم بپوش _

 .نه .... نه هوا خوبه _

 !؟یلرزیم یهوا خوبه پس چرا ه_

ما راه افتادند و من و محمد پشدددت  یل خند زدم. حعدددام و فاطمه جلو فقط

ست ها شون. نگاهم به د ست خودم  یسر عام بود که د گره خورده فاطمه و ح

س شت  ریا شد. پب دا ست محمد  من  ایآپش بود. چقدر گرم . چقدر داغ .  اید



 
793 

 

 میکرد یاز آپش بود. پله ها رو به سمت رستوران ط یاون پنور ایزده بودم  خی

از رسددتوران  رونیب میهوا مج ور ن ود یطر سددرد. خدا رو شددکر بخامیدیو رسدد

ش عام برام زنده م یشب نامزد نیآخر ی. وگرنه خاطره  مینیبن .  شدیمن و ح

عت یپخت بزرگ پو هی یرو ش ستوران ن سفارش غذا رو داد و من  میر . محمد 

صال نفهم شا لیدل یکه چرا ب دمیا ستم زودپر از  طفق دیگفتم چلو جوجه .  خوا

ضا شوم. همراه   نیسنگ یشر آن ف ستوران و آن جو خفقان راحت  نفس  هیر

 .سمت محمد دمیچرخیکردم و مدام م یبلند ، نگاهم رو مهار م

 .و نوشابه و ساالد و مخلفات سیکه آمد سفره پر شد از ظرف و د غذاها

س محمد شت  ش ریپند و پند دا ست م یپر شقام من یپو  یم گرفت و کنار ب

 : . زمزمه کردمزدمینم یپرش ریگذاشت. اصال من لب به س

 .ممنون _

 .دست بردار ن ود اما

 : گفت یبلند به شوخ فاطمه

 .یخانومت رو دار یداداش ... خوم هوا نیآفر _

 یکردم حالم بدپر شدددد . پوجه همه انگار به من بود و نگاه خجالت زده  حس

س ش ریمن به  صال نم ییها یپر ستمیکه ا عام  یلب بزنم. فاطمه هم برا خوا ح

، نه   ی، نه پعارف یسر و صدا بود . نه کالم یب یلی. حعام خختیساالد کاهو ر
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من  یجا ی. حتزدیهمه حرف م یو به جا کردیم یشوخ ادی. محمد اما زیحرف

  .که الل شده بودم

ش ریس گنیم دییبفرما_ که  دی.... پس بخور شهیپون م یزیچ هی نینخور یپر

 .. مون بشه یزیچ

شقام من . گوجه  کردمیم یباز میغذا با سمت ب که محمد باز دست دراز کرد 

 : ام رو پوست گرفت و گفت

 .زنهیغذاش رو لب نمآقا حعام رو داشته باش که  یفاطمه خانم ..... هوا _

  : گفت یفور حعام

 .نه ممنون ... من پعارف ندارم_

 من پعارف داشتم!؟ یعنی پس

شقام  یبرا سمت ب شتن دست دراز کرد پا نمکدان رو از  شان دادن پعارف ندا ن

ستش به قوط دمیمن برداره که نفهم شد که د شابه ام خورد و همه  یچطور  نو

 .بشقام من یشد پو یخال

 : سرش سمت صورپم باال اومد و نگاهم کرد یفور

 .دیب خش _

 : زدم و گفتم ل خند

 .نداره یاشکال _
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 : رو باز کرد یل خند !؟ همون موقع محمد باز بام شوخ چرا

 .، نوشابه پروژکتوره هیییگفتن آم روشنا میاز قد _
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 هیاهیاز س ییایام بود که حاال در در ینیبشقام چ ی رهیهمان دا دمید ی رهیدا

 : چشمام داشت و گفت ینوشابه فرو رفته بود. محمد بشقام رو از جلو

 .دمیسفارش م گهید یغذا هیاالن  _

 : گفتم یفور

 .همونو خورمیم شدیم ینه اول و آخرش که قاط _

گذاشت. حالم بدپر  نمونینه درهم کرد و بشقام خودشو ب یبه نشونه  اخماشو

 !؟خوردمیمحمد غذا م یشد. من از بشقام غذا
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 یکه کال اشتهاش کور شد و فقط به خوردن ساالد اکتفا کرد و من به باز حعام

 .دستام به اسم قاشت و چنگال مشغول شدم یپو یفلز یبا دو دسته 

عدددام. بعد از ناهار، محمد که انگار خوردم و نه فکر کنم ح یچ دمیمن فهم نه

ضا شدن از آن ف صد مرخص  سفارش چا زیخاطره انگ یق شت  داد و پا  ییرا ندا

  : کرد یبا فاطمه شوخ ییآمدن چا

، من  ی، از شددوهرت دار یزی، چ یتی، شددکا یخب فاطمه جان بگو اگه گله ا_

 .هعتم

رو انتخام  یحرفا رو بزنه ، سدددکوت و رازدار یلیخ تونعدددتیبا اونکه م فاطمه

 : کرده بود و گفت

  .آقاست یلیآقا حعام خ _

عام سمت فاطمه.  ح لحظه دل من  هینگاهش کرد که  یجور هیسر برگردوند 

شددونه ام.  یگرفتم.که محمد دسددت انداخت رو نییاز دسددت رفت. سددرم رو پا

شدم از ا س نیچقدر معذم  شکر بخاطر رآمد و خدا ر یچا ینیکارش.   ختنیو 

 یها وانیهم که شددده مج ور شددد ، ژسددت عاشددقانه اش را به هم بزند. ل یچا

 : دیرو که پر کرد از من پرس ییچا

 شما ن ات بزارم!؟ یبرا_

من و حعددام را زنده کرد. سددرخ شدددم و  یمشددترک برا یو خاطره ا ادین ات!  

 : زمزمه وار گفتم
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 .خورمینه ممنون ... با قند م _

  : و بعد رو به فاطمه گفت دیهم پرس هیسوال رو از بق نیا

 شد !؟ یخب فاطمه خانم قرار عقده شما ک_

  : رو برداشت و گفت ینیس یرو کیاستکان کمر بار فاطمه

داره که ان  ییها یریدرگ هیآقا حعدددام داداش ... حاال  عدددتیهنوز معلوم ن_

 .میکنیرو مشخص م خشیشاام حل بشه پار

عام هم چا همون سوند که محمد گفت :  ییموقعه ح شت و به لب ر اش و بردا

 .ماه نیعقد ما مشخص شده ... آخر هم خیاما پار_

سط گلو یچا ناگهان صورپش قرمز  یو سرفه افتاد.  عام ، چهار زانو زد و به  ح

سرفه م دیکوبیشد. فاطمه محکم به پشت حعام م . ل مو محکم کردیو حعام 

عتم. من طاقت د ریز شمامو ب صدا دنیدندانم گرفتم و چ عام با  شتم.ح  ییندا

 : گرفته از سرفه گفت

 .ممنون فاطمه جان _

 : دمینحعام رو ش یهنوز بعته بود که صدا چشمام

 یی.!؟ جامیمن و فاطمه بر شهیم _

 .میکار دار 

 .عتین یبله. چرا که نه .... کار_
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 .هم چشم بعته گفتم و آنها رفتند یخداحافظ لفظ

 : شد گفت یو لحن کالمش جد دیکش ینفس بلند محمد

 .نمیواکنش حعام رو ب  خواستمیگفتم م نویعمدا ا _

 : کرده گفتم بغض

 .یکردینم نکارویکاش ا _

 : سر داد و گفت یآه

 ..کارم درست ن ود دیآره... شا _

سخت ، چا یبرا ش میقورت دادن آن بغض  سع دمیرو نو کردم ، الاقل من  یو 

عام نم یکی شم ... اما فکر ح شتیخوددار با  کردیهنوز به من فکر م یعنی. گذا

 !شد ؟ ریعقدمان ، غافلگ خیپار دنیکه با شن
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 : شد یسر پژواک م یجمله مدام پو هیحرف ،  هیبودم و  یراه رانندگ در

 "  ماه نیعقد ما مشخص شده ...آخر هم خیاما پار " 

 :منظم کرد یفاطمه امواج در هم مغزم را کم یصدا

 د؟یآقا حعام ... شما خوب-

 : گفتم که خودش منظور رو گرفت و گفت  "الاله اال ام  "لب  ریز

 . دیمونیدونم شما سرقولتون م یمن م_

 : بلند شد یکم میصدا

...گوش هام رو کر کردم ،  شدددهیدونم چرا نم ینم یکنم ول یم ینه ... سدددع_

پو  ونیمد شددتریشدده ... من دارم هر روز خودمو ب ینم یچشددمامو کور کردم ول

 ... پوام که بهت قول دادم و ونی... فاطمه ... من مد کنمیم

 : محزون شد شیصدا

شما مد _  شهیپموم م ی...  پا آخر ماه هم ، همه چ دیعتین ونمینه مطمئنم ... 

پار مده و  نار او با برادرم ک خانم  هه  گار خود ال که ان حاال  عقدشدددون رو  خی... 

 . دهیام هیمشخص کرده ، خودش 

 چطور پونعت ؟ چطور ؟ اگه اون پونعت چرا من نتونم ؟ الهه
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س دیاز الهه بع ال ته سا شقش ا عتگ یهم ن ود ... از اولش هم ع بود،  ین ود . واب

به پدر التماس  دمیعشدددت ن ود . فقط من بدبخت بودم که دو یعادت بود ، ول

د و ام ز نهیالتماس کردم ، دسددت رد به سدد دیکردم ، جوام رد داد ، به آقا حم

 .آدیکه نم  ایکنم که کوپاه ب یحاال دارم التماس قل مو م

داشت نامزدش عاشقش شود . ما  دیسوخت که هنوز ام یم یفاطمه ا یبرا دلم

؟ آرش ؟آرش جوام رد گرفت و باز برگشت سر  یک ی؟ قربان میشد یچ یقربان

 دمی، دست و پا زدم . آه کش تیپالق عم نیا یپو یمن ماندم و ه یکارش ، ول

چاره  ماه نزد ین ود . روزها م نیکار ا ی.   یشدددد . حت یم کتریرفت و آخر 

شروع کردند. اما باز طاقت آوردم .... الهه د یدهایخر شون رو  من  یبرا گریعقد

خدا از حالم خ ر  ی. سدددکوت کردم ول یاعتراضددد ایکنم  ین ود که بخوام کار

 .با مادر حالم رو خرام کرد شیفاطمه و حرف ها یصدا کروزی نکهیداشت پا ا

روز  کی.پازه خعته از  زمیبر یخودم چا یخواستم برا یآشپز خانه بودم . م پو

 . فاطمه هم منزل ماست دمیپر از اعداد و ارقام به خونه برگشته بودم که د

کرد و گوش  یم فیپر ماجرا را انگار پعر انیجر هیزد .  یبا مادر حرف م داشت

آشپز خانه . اما سکوت  یاپاق بودند و من پو یشد . آن ها پو زیاراده پ یب میها

 .من ، را کنار زده بود دنیشن یموانع برا یخانه همه 

 خوادیآد . مراسم نم یداره با داداشم کنار م یلیآره مادرجون ...خالصه الهه خ-

... 
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ل اس عروس ... پازه  هیو  هیعکس از آپل هی،  هیهم کاف یارپیسدددفر ز هی گهیم

 . خودم دارم یکی گهیطال هم نخواسته ... م سیسرو

عتم جابه جا کنم . ناچارا ل یرو نم ییچا وانی. ل  دیلرز دستم شتم  وانویپون گذا

خواسددت  یمن بود! م یادگاریطال !!  سیاپن و سددرم درد گرفت . سددرو یرو

سم نگ یادگاری  یگذشت کجا بود وقت نهمهی؟! ... ا رهیمنو به گردن بندازه و مرا

طال قهر  سیسددرو دیرخواد و بعد سددرخ یطال م سیبه من اج ار کرد که سددرو

که چرا خر قل  دمیکرد  هه رو خوردم . فکر کردم الا باز گول نقش ال ؟! من 

شته ول ستم دا شق یدو عتگ ن ود . فقط عادت بود. یانگار نه ... ع بود . من  یواب

سرو یشدم پا آرش ادم م یفدا م دیبا من که  ادگاری یطال سیشد ! وگرنه با 

  !عقد با محمد ینشعت سر سفره  یانداخت که نم یبه گردن م
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 .کرد یم لیبازم مغزم پحل یول دید یپار م چشمام

 : گفت دنمیآمدند .فاطمه با د رونیاپاق باز شد که مادر و فاطمه از اپاق ب در

ل اس  هیعقد برادرم  یبرا یبر ی؟ آقا حعام منو م یاومد یسالم آقا حعام ک-

 بخرم ؟

 .شد یپ دار وجودم آم م ی. پنم داشت از شدت گرما دیلرز یداشت م دستام

شددد که مادر نگاهم کرد.  یداشددت کند م دیام عرق کرد . نفعددم شددا یشددانیپ

 . " خورهیالهه به درد پو نم "مفهوم داشت  ینگاهش کل

 شیگذشددت و فداکار نهمهیبود ، ا دهی. که اگه د دیوقت منو ند چیکه ه یکعدد

 .کرد یم دایمن هم نِمود پ یبرا

 : بعتم که فاطمه باز گفت چشمامو

ته ا- گه خعددد مادرم کل...ف یخب ا مادرجون ...  کار داره ...  یردا ...من برم ... 

که الهه دل مادرمو  یدوپا ... ان شدددا ام همون جور نیعقد ا یپو کارا میافتاد

 . باشم یبرده منم بتونم واستون عروس خوب

 :کرد یم لیداشت هنوز پحل مغزم

 ."  .... عشتعروس ...فاطمه ...عقد ....الهه .... محمد ... آرش ... عقد "
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.خاموش شدددم .  دیمغزم رو کشدد یها میپمام سدد یلحظه حس کردم کعدد هی 

شد و همراه با ناله ا عت  س سرم ، پخش زم یپاهام  شدم . مادر و  نیاز درد 

نه ،  ایفاطمه متعجب شدند. چشمانم پار پار شد .کور شده بودم . از اعصام بود 

 .ز بودمطمئن بودم که پوانم پا همان رو یدانم ول ینم

به  یاریهوشدد مهیو ن یاریهوشدد هیشدد  یبه اورژانس زنگ زد و من با حالت مادر

 .رفتم . فشارم باال بود مارستانیب

حرف و فکر  نهمهیبشم . ا یبعتر وی یس یآ یباال ... اون قدر بود که پو یلیخ

 هیداشددت . زهر مهلک حرف ها و کنا یبودم ، باالخره اثر ختهیخودم ر یکه پو

شد . چقدر سکوت . چقدر  یدر پنم خال کجایها و دعواها و بال ها همه و همه ، 

همان  نیرفته بود . ب سدددتبودم!پوانم از د ام ریپ ومی، مگر من ا یخونعدددرد

 یبوق فیظر یمعنا بود . صدا ی، صداها معنا دار و ب یاریهوش مهیو ن یاریهوش

 . شدیسرم زده م یباال هیکه هر چند ثان

 . تیو دق فیانگار ظر یساعت کیپ کیپ

 !فشارش باال باشه ؟ نقدریا دیبا ی... واسه چ دیفشار شکن بهش وصل کن-

 . دارند یسابقه فشار ارث دیدکتر شا-

سابقه  نه شتم که از بچگ یمن  سابقه دا شتم .  سابقه رنج دا شتم .   یدرد دا

 . باشم گریانجیم

 . دوستان ... خعته شدم نیپو مدرسه ، ب یدعوا ها پو
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. چرا  کردیم یمن کار یبرا یکی،  یانجگریم یبار ، به جا هیخواسددت  یم دلم

شت م دیمن با شهی؟ چرا هم ومدمیکوپاه م دیمن با شهیهم کردم ؟ پس  یگذ

 ؟ یچ هیبق

 طیاون شددرا یپو دیکس ن ود پا بخاطر من و حال من گذشددت کند ؟ شددا چیه

کند  یگریانجیاو م ن اری، از خدا خواستم ا مارستانیهمان پخت ب یسخت ، رو

، نه  دهید ینه نگاه حرام شیزندگ یکه در پمام روزها یکعدد یمن . برا ی. برا

  : ... هر چه بوده جز حالل ن وده دهیشن یحرام یصدا

در مورد  یمعجزه کن خدا ... من که بخاطر پو دسدت از پفکر حت میبرا ک اری " 

 " . ک اریمعجزه کن خدا ...  میبرا ک اریخاطرات گذشته ام هم برداشتم ... 
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 .میبرگشته بود دیاز خر پازه

 میهامن و بعدا بعدا گفتن یهاو مدام با بهانه میبود دهینخر یخاص زیاونکه چ با

 میفقط وقت پلف کرده بود

 مینکرد دیخر دی. پا دشدیحرفا سرش نم نیمادر ا یخعته بودم . ول یلیخ اما

  :آشپزخونه و گفت یپو دی، منو کش

نده نیدو روزه ا_ ّاف خودت کرد یب خال دیری، م یخدا رو ال ته   یبازار دسددد

 بشه؟ یکه چ یگردیبرم

 ... میدیقرآن خر هی...  میعتین یدسته خال_

 :بلند گفت مادر

له_ ّاام ... به خدا مالاِ هه ... دو هفته د زنمتیال نه  گهیال مراسدددمتونه ... هنوز 

 .ینه ساعت یانه حلقه ینه شمعدون یانهیآ

 : دمیرو د یکتر یگل دار رو یآشپزخونه چرخوندم و قور یرو پو نگاهم

 .خوامیم یی! ... مامان من چامیدار ییچا یوا_

 :بازوم رو گرفت و گفت یعص 

 .چه مرگته پو ... با پوام _

 :نداشت یادهیبه اعتراف شدم . طفره رفتن فا مج ور
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ست خودم ن_ شوب هی،  امیجور هی عتیمامان به خدا د  ریپو دلمه ...حاال د یآ

 .نشده ، وقت هعت

 مرده شور پو و اون دلتو ب رن یا_

، حاال که آشددوبه ، خدا به  یگرفت یمونکه دلت آشددوم ن ود ، الل یاون وقت...

واسددده اون طفلک معصدددوم که از بعد از ظهر  زیبر ییکنه ... برو دو پا چا ریخ

 .یچیبه ه یچیو آخرشم ه شی، چرخوند شیبرد

شتم چا اطاعت  ییرایپذ یکه پلفن زنگ زد . محمد از پو ختمیریم ییکردم . دا

. دل خودمم به حالش سدددوخت ، چند روز بود  کردیبا ل خند داشدددت نگاهم م

 .یچیالّافش کرده بودم سر ه

 :پلفن و جوام پلفن رو داد زینداشت . مادر نشعت کنار م یباز اعتراض اما

 .بله_

  :دمیمادرو شن یکه صدا ختمیریرو م ییدوم چا وانیل

 ... ری... محمود خوبه؟ آره ماهم درگ ؟یسالم طاهره جان ... ممنون، پو خوب_

شتمیم ینیس دن ال سگ سمت  شمم رفت  ست ینی. چ س یدم د شت   نکیپ

 .ییظرفشو

س یرا خودمون محمد شتم. ل ییچا ینیحعام کردم و  رو  یچا یهاوانیرا بردا

 .ییرایگذاشتم و اومدم سمت پذ ینیس یرو
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 !؟ ؟حعامیک_

. نگاهم جلب مادر عتادمیباشم، همون وسط راه ا دهیرس یبازرس عتیبه ا انگار

 :شد که گفت

 مارسدددتان؟یب نشیبرد ی... کِ ؟یخاک عالم به سدددرم ... پس چرا به من نگفت_

 کدوم بخشه؟

نوز ظاهر نشده بود ام هکرد اما انگار جوام دلشوره یدلم رو خال مارستانیب اسم

  :ادامه داد یکه مادر با نگران

 !چرا؟ وی یس یآ_

  :سمتم دیرا رها کردم . محمد دو ینیفلج . س دمیشل شد. شا دستام

 .الهه جان یسوخت_

 :یکلمه پکرار هیبه مادر بود و زبانم بند  نگاهم

 !! وی یس ی... آ یآ _

  :حرف زد ییدابا اخم نگاهم کرد و باز با زن مادر

آخه  دی... چرا به من نگفت رهیعمه براش بم ی... اله هیچه حرف نینه ا ... زمیعز_

آروم  نمشیطاهره جان ، پا ن  شدددهی.... به جان پو نم امی... نه ... االن خودم م

 .رمیگینم

 .بعد پلفن را قطع کرد و



 
808 

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 239 پارت

 

 یپشددر به دسددت و پا چلفت هیرفت ،  ادشیآنقدر عجله داشددت که اصددال  مادر

  :دمیپرس یبودن من بزند و من با نگران

 !شده؟ شیمامان حعام طور_

  .هنوز رو به روم بود و من کور شده بودم محمد

سوال را بپرسم و مادر بدپر  نیا دیمحمد ن ا یمتوجه نشدم که الاقل جلو یحت

  :از من جوام داد

 .... به من نگفتن هیبعتر وییسیآ یام ... پنج روزه پوواسه بچه رمیبم یاله_

به دستش بود و خشکش زده بود.  اشیمشک یها. جورام عتادیلحظه ا هی بعد

 :دیکه پرس شدینگاهش به محمد ختم م
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 ؟یدونعتیشما م _

  .شنومی.. االن از شما ممن!! ... نه به خدا .._

 چطور فاطمه به شما نگفته؟_

 :محمد ، مادر داد یسوالم را به جا جوام

به داداششم نگه پا مراسم عقد الهه ،  می، فاطمه رو قعم داد گهیم اتییدازن_

 .پموم بشه

و چنان قل م را  امنهیسدد یقفعدده یدنده ها انینفر ، دسددت انداخت م هی انگار

 .شومیم جانیقلب و احعاس دارم ب یب یاکه حس کردم مثل مجعمه دیکش

سمت م ل  دیکه محمد منو گرفت. منو کش نیسمت زم کردمیسقوط م داشتم

  :و گفت

 ؟یالهه خانم ...الهه ...خوب_

 :داغ شد از اشک نگاهم

 .چرا ... حالش بد شده دونمیمحمد ... من ... م_

 :آرامش کند گفت خواستیکه م یهمراه با نفع محمد

 مارستان؟یب میبر یخوای... م شهیالهه جان ...خوم م_

 :گفتم یفور
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 شه؟یآره...م _

رو  شیمانتو یهاسدددر برگرداند سدددمت مادر که داشدددت پند پند دکمه محمد

 .بعتیم

 .رسونمتونیمادرجان ... من م_

 .رمیخودم م زمینه عز_

 .حعامم ، باالخره داماد ماستمن خودمم نگران _

 میشددد. هرسدده راه افتاد تیبا پأمل نگاهمان کرد و سددکوپش عالمت رضددا مادر

 . مارستانیسمت ب

و در همان حال  سواالپم پند و پشت سرهم  آمدیبند نم میچرا اشکها دانمینم

  :بود یسر زبانم جار

 حعام رو بده؟ یضیخ ر مر خواستیزنگ زده بود؟  م یواسه چ ییدا حاال زن_

 .دیشما  مراسم عقدپون رو جلو بنداز شهینه بابا ... زنگ زد که بگه نم_

 :عقب یسمت صندل دمیچرخ

 آخه؟ ی! واسه چ؟یچ_

 :هیگر ریداره و زد زمحمد خودشو نگه  یجلو ینتونعت حت مادر

واسه  رمیپموم بشه، بلکه حال حعام بهتر بشه ... بم ی، زودپر همه چ گفتیم _

 .شد تیبچه ...چقدر اذ نیا
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دلش رو باز  یمحمد ، سددفره یرو فراموش کرد و جلو زیکال همه چ گهید مادر

  :کرد

 هاهیها ، کنا، حرف ختیبچه پو خودش ر نی، ا تونیاز سر بهم خوردن نامزد_  

 !آخه؟ یپا ک گهی.. ددوپا خانواده ، بفرما . نیب ی، دعواها

ابروانش  نینگاه به محمد کردم . اخم ب هی. دیشن یمحمد بشنوه ول خواستمینم

  :گفتیداشت و مادر همچنان م شینشان از ناراحت

سر غرورش و لج و لج از یجنابعال یبابا نیهم_ شما دو نفر رو  یزد زندگ ی... 

 ... سرکار ... اصرار اصرار که ییخرام کرد ، همون دا

 :و به موقع گفتم یفور

 .مامان_
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که  دیمادر به من افتاد که با چشددم به محمد اشدداره کردم و مادر پازه فهم نگاه

اش بند  هیزند .سدددکوت کرد اما گر یرا مقابل محمد ، م ییداره چه حرف ها

و  دیمادر جلو جلو دو میدیکه رسدد مارسددتانیطور . به ب نی. من هم هم امدین

 : گفت وشد . محمد نگاهم کرد  نیزم خکومیم میرفت اما من پاها

 ؟ یآیشده ؟ پس چرا نم یچ_

بود و نع ت  ییرسمش ن ود . نع ت من با حعام ، دختر عمه و پعر دا نیا نه

 : دی. محمد چند قدم رفته رو برگشت و باز پرس یمحمد ، زن و شوهرمن با 

 ؟ یایب یخواینم_

 . نه-

 !چرا ؟-

 . نمشیدارم نه درسته که ب  وی یس یبخش آ یحعام رو پو دنینه طاقت د-

 . نیپو ماش نیباشه ، بش-

 : رو به من داد و چند قدم ازم فاصله گرفت که گفتم نیماش ئچیسو

 .محمد ... آقا_
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بود که متوجه شددود که هنوز با او راحت  ادیمحمد و آقا آنقدر ز نیب ی فاصددله

 : . باز برگشت سمتم عتادی. اعتمین

 شده ؟ یچ_

 . حاللم کن-

 :پعجب باز اخم کرد از

 چرا ؟_

 : شد یجار اشکام

 .... دستم بود و فکرم ینشون پو پو_

 . و زار زدم دی، چونه ام لرز دیگلوم لرز ی، بغض پو دیشدم . ل ام لرز الل

 : دستمو گرفت و گفت محمد

 . هیچه حرف نی.... ا فهممیبگو الهه جان ... من خودم حالتو م_

 . ... حاللم کن قتینه .... بد کردم در حق-

 : زد و گفت یل خند

 . میزن ی، بعدا در موردش حرف م نیپو ماش نیحاال فعال بش_

شدددم .حرفش را گوش دادم و او رفت و من پا برگشددتن آن دو صددلوات  عیمط

که  یروز هیحعددام کردم که اگر حالش خوم شددد ،  یفرسددتادم و نذر سددالمت
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بپزم و پخش کنم ... هر قدر که پونعتم و هر قدر که در  ریسوب ش هیپونعتم ، 

 .پوانم بود

 : دمیپرس یحمد که برگشتند ، طاقتم طاق شد . فورو م مادر

 حالش چطور بود؟_

 : سر داد و محمد جوابم را یآه مادر

 . ... دعا کن براش عتیبد ن_

 :کرد یکوپاه آخر باز په دلم را خال یجمله  نیا

 بد بود؟ یلیمحمد !!...حال حعام خ_

ش ینفس بلند محمد صدا دیک شت و  ی هیگر یکه  سرم برگ شد .  مادر بلند 

 . دمیمادر و د

و دستگاه  میاونهمه س نیب وی یس یآ یبرات ...جَوون مردم پو رهیعمه بم یاله-

 .خداااا ی... پنج روزه فشارش باالست ... ا

 . و چشمامو بعتم میبه صندل دمیچع 

 . گرفت ینظم یب تمیر مینفس ها یخرام شد .حت حالم

 ؟ یالهه خوب-

 : و گفتم ختمیو من چشم بعته اشک ر دیپرس محمد
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 .... ادیسرش ب یی... اگه بال عتینه ...نگرانشم ... دست خودم ن_

 : گفتم هیگر انی، حنجره ام رو محکم فشرد و به زور در م بغضم

 . بخشم ... منم مقصر بودم یخودمو ... نم_

 : حال گفت شانینگاهشو ازم گرفت و پر محمد

 .فقط دعا کن براش_

 ! گرفت یمن م ی!! مگه اصال دعا دعا

 یب نقدریکردم . استغفرام ... چرا ؟ ا یبام ، داشتم به رحمت خدا شک م نعوذ

شد .  یعیدردم خانم رب ی!! باز راه چاره  مانیجن ه شده بودم ؟ چقدر سعت ا

بان  دیام نهمهیکرد! ا دوارمیدردل کردم و چقدر ام یزنگ زدم و کل  کیاز ز

 .مثل من ... معجزه بود یکع یخدا برا یبنده 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

  حعام241پارت
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 ی، روزها گم شدند. نم وی یس یآ یِسرُم و دستگاه ها ریرو گم کردم . ز روزها

بار .هر روز او را از پشددت  نیاول یآمد . برا دنمیدونم روز چندم بود که فاطمه د

صوص و آن دمپا ندفعهیو ا دمید یم شهیش ، آمد  دیسف یها ییبا ل اس مخ

عت ل ه  یباال ش شد . فقط نگاهش  رهیخ یحرف چیه یپختم و ب یسرم .ن ام 

از گوشه  یکردم .اشک رشیکردم . ناخواسته آزارش دادم ، دلش را شکعتم و اس

 : که گفت دیچشمم چک ی

 . سالم_

 . سالم-

 ؟ یبهتر-

  گفتم ؟ دروغ ؟ یم یچ

 : که خودش جوابش را گرفت و گفت دمینفس بلند کش هی فقط

که  ی، هرکار یبحث و اجازه ، اومدم پا پمومش کنم ... هر راه یامروز بعد کل _

شو م یحت شه انجام دادم ول یکردم که باعث به ود یفکر شد  یشما ب نه ... ن

شونو جلو بندازه یضی...مر  شما رو از محمد پنهون کردم ، اج ارش کردم عقد

...  

 . حاللم فاطمه ... من در حقت ظلم کردم-

 :گونه اش افتاد یرو یاشک
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ستم به زبون ب ینه ....نم_ شرط کردم که  یول ارمیخوا انگار الزمه ... من با خدا 

 دیشدددما اومد یو بعد عشدددت .... وقت مانهیام ا ندهیهمعدددر آ یمن برا تیاولو

ستگار شدم ... ا یخوا شحال  شت یقو مانی...خو شت  دیدا ستم ع ...از خدا خوا

 . نه ... نشد یول دمراهم عطا کند ...منتظر شدم ...ص ر کردم ...پحمل کر

 :بعتم که فاطمه ادامه داد چشمامو

سم عقد الهه و محمد جلو افتاد .... اما نم یحت_ شما و حال  دونمیمرا چرا حال 

نامزد تان  با هم و بهم گره خورد ، داسددد هه هر دو   دیکرد فیبرام پعر تونویال

  ...دونمیم

 : بلندپر از ق ل شد یکم میصدا اریاخت یب

 .نگو فاطمه ... نگو-

 : شروع کرد گهید ینقطه  هیو بحث رو از  گفت

 ... آقا حعام میخور یما به دردهم نم-

 ... بلکه امدینه پنها به دل شما ن یدو طرفه است ول یرابطه  هی عشت

 : گفت یمکث همراه

 .امدیبه دل منم ... ن_

 :گشودم . چشمانش سرخ از اشک بود که ادامه داد چشم
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فقط من  دی... شددا میخور یکه اصددال ما به درد هم نم نجایبه ا دمیحاال رسدد_

س ش یا لهیو سه هو ش اریبودم وا سه هو شما ...  اریشدن پدر الهه ، وا شدن پدر 

 . یاختالف خانوادگ هیواسه رفع 

  .نکردم ، منم مقصرمفاطمه !! ... منم بهت مح ت -

شما که از شرط من و خدا با خ ر ن ود - شد ...  ،  دیبهر حال شرط من محقت ن

با  نجایچرا شددما رو سددرراهم قرار داد ؟! ... از هم دونعددتیخود خدا که م یول

سم عقد الهه و محمد هم به هم خورد ...  یخونه  میر یمحمد م پدر الهه ....مرا

  .شما بهتره یهردو یبرا نیا

 : گفتم یفور

 . نه ...نگو بخاطر من_

 ارمیرو داد ... محمد هوشددد دهیا نی...محمد ا عدددتینه ...الهه ام حالش خوم ن-

 یزندگ ینطوریشه که ما پا آخر عمرمون ا یشه ... نم یکرد ... محمد گفت نم

 یبشدده زندگ یو عقد و همعددر بعددته بشدده پا زندگ یدل به زندگ دی... با میکن

... اما  میندار یشددتراکوجه ا چیمشددترک ... نه من و شددما ، نه محمد و الهه ، ه

بعددته  نجوریکه ا یدل نیحال خرام هردوپون ، هم نی... هم دیشددما و الهه دار

  .شما و الهه یاشکا نیشده ... هم

سع-  یخاطره هام رو قفل زدم ، حت یرو کردم ... حت میفاطمه به خدا من پمام 

له گرفتم ، ول هام هم فکر نکردم ، ذکر گفتم ، چ خاطره  دونم چرا  ینم یبه 
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کنم ، به  انتین اشم ، نخواستم خ  ندیفراموشش نکردم .  من نخواستم به پو پا

 دیو عقد بدستت کردم با مانیبه اسم پ یانگشتر یدونم که وقت یم نقدریخدا ا

به همعرم  انتیخ شهیدونعتم فکر کردن به الهه م یم یبمونم. حت مانمیپ یپا

 .... نگاشم نکردم ی...حت خونمیو م یخون یکه م ی... به خدا به قرآن

 : کرد که فاطمه گفت سیصورپم رو خ اشکام

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 حعام 242 پارت
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...پمام لحظات با هم  عدددتیبه قعدددم خوردن ن یازیدونم آقا حعدددام ... ن یم-

مراق ت شددما ،  نهمهیبا ا گمیم نیبودنمون ،حواسددم به شددما بود .... واسدده هم

 . عتیپس حتما قعمت ن عتیدر کار ن یهنوز عشق یوقت

 :محکم بعتم و او ادامه داد چشمامو

شنگ یدونم داره ول یبه الهه نداره ... چون م یمحمد عالقه ا گمینم_  یحرف ق

 یپوش خال یظرف قشددنگ باشدده ول هیقل ت  یوقت دهیزد ، محمد گفت چه فا

کنه ... عشت  یدوا نم یکه درد ی.... محمد الهه رو دوست داشت اما عشت خال

عرت ... آرامش نم شهیعذام ، م شهیم کطرفهی ض آرهیح شد که  ی... محمد را

 ... نکاریرو بهم بزنند ، منم ... حاضرم به ا شونینامزد

 .... بشم ونتینه فاطمه ... نذار مد-

 . هم بده گهید یمهلت کوچولو هی...  بذار

 !؟ دی؟! کم پالش کرد دیکم مهلت داشت-

ست ستم فردا یگفت اما نم یم را ضر خدا جواب امتیق یخوا شته  یدر مح ندا

، به  دیباشددم . من در حت فاطمه بد کردم . بخاطر اصددرار پدرم ، اصددرار آقا حم

ام را سددوزاند که  نهیسدد یخاطرها ، خاطر فاطمه را آزردم . باز آه یلیخاطر خ

شان نامزد شتر ن ستش درآورد و گذا مانیفاطمه انگ  یملحفه  یرو شترا از د

 : پختم دیسف
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استخاره  نکاری... من واسه ا شهیپموم م یچ... امشب همه  دیشما پمومش کن_

 . هم گرفتم ، خوم اومد ... پس خواست خدا بوده

 : کردم و گفتم هیگر یبگم که عذام وجدانم کم شود با ناله ا یدانعتم چ ینم

 . کردم یباز تیفاطمه ! حاللم کن با زندگ_

 دیصورت گرفته ... شا یشناسنامه ام رفته نه ازدواج یپو ینه ...اصال ... نه اسم-

دو  یرابطه  یدوباره  جادیبودم که به خواسدددت خدا باعث ا یا لهیمن وسددد

 . خانواده شد

  : شد سمت ل خند که ازکنارم برخاست و گفت دهیبه زور کش ل ام

 یبه گردنتون دارم ، سدددالمت ی... اگه حق دیزودپر خوم بشددد دیفقط قول بد_

ست  سته  هی...  چیوگرنه هشما مرد الزمه  هی یهم دارم ... غرور برا گهید یخوا

که  ییاپفاقا نی... خوبه که مرد عاشددت و مغرور به همعددرش باشدده ،  پا نذاره ا

  .شما و الهه افتاده ، رقم بخوره یبرا

 : دختر ، شرمنده شدم . چشمامو بعتم و گفتم نیمح ت ا نهمهیا از

رو  نید تیهم اولو یکه از خدا خواسدددت ادیسدددر راهت ب یکنم همون یدعا م_

 . داشته باشه هم عشت رو

شدم  یگفت ، نگاهم کرد و رفت . قل م پند پند م نیپه دل آم از زد . انگار رها 

سم خ هیاز بند  عموم به ا شت نی. عذام ا انتیپفکر م کرد  یخفه ام م فکر دا

فاطمه خ یکه هر لحظه حس م به  نتیکردم دارم  کهیکنم . ا یم ا  کیبا  ن
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  ندیالهه، خودم را پا ربا فک یریانگشتر دستش را بند اسم و نامم کردم و با درگ

 . فاطمه نکردم

شتر ظر انگار سوختم . انگ شدم اما  شتم بود و من هنوز  یفاطمه پو فیآزاد  م

شدت مح ت ا شتم از   یذکر ریو ل انم ز عتمیگر یم شیدختر و فداکار نیدا

 :به بغض دیلغز یم

 "  هیو اپوم ال یاستغفرام رب "

نگاهش حرام اسددت ، نگاه نکردم ، فکرش حرام اسددت ، فکر نکردم ، پس  یگفت

زگشت بود ... که بود. به با ریپقد دی؟ چرا آرام نشدم ؟... شا یچرا از خاطرم نرفت

پعهدشان خط  یرو نگونهیپوانعتند ا یقطعا بود وگرنه چطور فاطمه و محمد م

  !مقلب القلوم خواسته اش را غالب کرد ایبکشند ؟! ... 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 243 پارت
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حال خرام حعام .  شیدستم ، ل ام مشغول ذکر صلوات و فکرم پ یپو حیپع 

که ما  ی. از روز نمیعقد بش یسر سفره  یمونده بودم با اون حال خرام چطور

 . هم گذشت گریچند روز د هیبعتر مارستانیب یکه حعام پو میدیفهم

عت هرچه سم عقد رو پا پون عام هم به ود پ یول میجلو انداخت میمرا  دایحال ح

صدا هی نکهینکرد . پا ا شام ،  صو یشب بعد از  شد ، به پ  ریزنگ در خونه بلند 

نگاه کردم . محمد و فاطمه بودند. اون وقت شب ، حضور فاطمه و محمد  فونیآ

، پشدددت در خونمون ، حالم رو بد کرد پا درو بازکردم و اون ها باال اومدند ، 

 : دمیو پرسطاقتم رو از دست دادم 

 حال حعام چطوره ؟_

 : ل خند زد و گفت هیبود اما  نینگاهم کرد نگاهش غمگ فاطمه

 . ان شا ام شهیسالم ...خوم م_

شد . مادر چا یهمراه محمد وارد خانه  بعد شدند. پدر هم متعجب  آورد  ییما 

 : که محمد گفت

و باهاپون  مینیالزم بود شدددما رو ب  یوقته ول ریاگه د دی، ب خشددد دیآقا حم_

 . صح ت کنم

 .دییبفرما-

 : شد و گفت رهیبه پدر خ یعتیرو دربا یب محمد
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که  میدیرسدد جهینت نیمن مراسددم عقد رو کنعددل کردم ... من و فاطمه به ا_

 . اشت اهه هیما  یازدواج هردو

 : اعتراض پدر باال رفت یصدا

عخره باز نیا_ عام دو روز د هیچ ایم ش شهیخوم م گهی!؟ حاال ح ما پا آخر ، 

 !؟! واسه خاطر حعام ؟ دیازدواج کن دیخوا یعمرپون نم

 : باال رفت یمحمد هم کم یصدا

عام ن_ عاعد ن عتیفقط بحث ح که هر روز  شهی...نم عتی...الهه هم حالش م

شه ... نم شته با ضطرام دا شوره وا ع  شهیدل  تیبچرخونه به ن حیکه هر روز پ

 . حعام یسالمت

 : دیخند پدر

عرم پو _ شدپ عاس  عردا یح عام پ شه  یی، خب باالخره ح ست ، نگران الهه ا

 . فقط

 ... عشقه دمی!! شا هیفقط نگران دیمطمئن-

 !؟ نه

 : به من انداخت و گفت ینگاه فاطمه
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ش میمهلت نامزد یمن باق_ عام بخ شش رو کرد، پا  دمی... د دمیرو با ح که پال

 یازدواج کنم که پو یبا مرد خوامینشددد ... نم یگذشددته ها رو فراموش کنه ول

 . خاطرات گذشته اش مونده

سر چ هیگر شمام مهار  یدونم ول ینم یام گرفت .  شک چ ست خودم ن ود. ا د

 : زد ادین ود که پدر فر یشدن

 . بزنهرو بهم  تونینامزد خوادیکه نامزدت م یکارو کرد نیهم_

عتم ش شتم . همچنان م عتادنیقدرت ا گهیم ل . د یرو ن که  عتمیگر یندا

 : مادر هم وارد بحث شد

 دهیرس نجایکه حاال کارشون به ا یاصرار و اج ارها رو کرد نیشما هم دمیشا_

! 

 : زد ادیپر شد ، فر یعص  پدر

 . ژهیمن_

 ی، نه پنها با زندگ یمحمود ... سدددر غرور و لج از یکیپو  یکی؟  گمیدروغ م-

...  دیکرد یدوپا جوون هم باز نیا ی، بلکه با زندگ دیکرد یالهه و حعدددام باز

 یرینامزد دختر خودپو بگ یجلو یتونی، حاال نم دیواسه همه دستور صادر کرد

. 

ست .  پدر ستیکه انگار م یطور هیاز جا برخا به مادر حمله کنه که محمد  خوا

 : جلوش سد شد
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خانم ،  ژهیمن یشدددما دارم نه حرف ها یبه حرف ها ی... من نه کار دیآقاحم-

 . نیمنو الهه بهم خورده ...هم یفقط امشب اومدم که اعالم کنم ، نامزد

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 244 پارت

 

 

 :آرومتر جوام داد یبا لحن پدر

 . جَوون یکنیعجله م یدار_

، فکرش ، احعدداسددش ،  شددهیصدد ر کنم ، دل الهه با من م یعجله ! من پا ک-

، بلکه  دینفر کن کی یدخترپون رو وارد زندگ دیخوا یقل ش ، شدددما به زور م

 لیمشدددترک که با اج ار و زور پشدددک یزندگ یرو فراموش کنه ، ول یهمه چ

 ... شهی، با عشت و عالقه و مح ت شروع م شهینم

 . اشته باش ... خودپو محک بزن پعر جانعُرضه د-
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 : حرف پدر ، پوزخند زد نیدر جوام ا محمد

مشددترکه ، حس و احعدداس من  ی!زندگ هیمحک بزنم ! مگه آزمون اسددتخدام_

مشترک !...  یزندگ شهیوگرنه نم نهیداشته باشه پا به دل همعرم بش یراه دیبا

ستفاده کردم ول یمن از هر راه شد ...نگاهش کن یا شک نم دین سه من ا  ی...وا

 .کنهیم هی، واسه حعام داره گر زهیر

 : زد ادیباز محکم فر پدر

 . ساکت شو الهه_

م ل  یپونعدددتم آروم بشدددم . فاطمه هم از رو یخودم ن ود. اصدددال نم دسدددت

 : برخاست و گفت

 . داداش میبر_

 : ، صداشو باال برد یاز پدر دور شدند که پدر باز عص  یقدم

 . کنم یآقا محمد ، حاللت نم یکرد یدختر من باز یبازندگ_

جوام  ینگاه متفکرانه به پدر کرد و با خونعددرد هیسددمت پدر .  دیچرخ محمد

 :داد

من و فاطمه و  تیبه حالل ازین یلیشما خ یشما ندارم ول تیبه حالل یازیمن ن-

 ی، شددما که جا دیکرد یما ، شددما باز یهمه  ی... با زندگ دیالهه دارحعددام و 

 دیو اج ار کرد دیخدا ن ود ی... جا دیخدا دستور صادر کرد یو جا دیخدا ن ود

... 
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نه گفتن  ایدستور بله  نهمهیکه ا دینیسفره عقد بش یمگه شما قرار بود پا اصال

حکم  نی... ا دیآقاحم آرهینم تیمحرم تی! ... عقد بدون رضدددا دیصدددادر کرد

 نیاز ا دی... دست بردار عتین ی، حعام راض عتین یخداست ... دختر شما راض

سطا یقانون ها ع نیا ی... پو ییقرون و صر ، ک ش یع  شیسه قرن پ ی وهیبه 

 . دهیدختر شوهر نم

نگاهشون کرد و فاطمه و محمد رفتند . درخونه که بعته  تیفقط با عص ان پدر

 .چرا سمتم حمله کرد دمیسمتم . نفهم دیشد ، نگاه پدر چرخ

 .منو بزنه که مادر راهش رو سد کرد خواست

کنم و  یامشددب چمدونم رو جمع م نیبه قرآن ، دسددتت باال بره ، هم دیحم-

 . ارویمعخره باز نیداداشم ... پمومش کن ا یخونه  رمیهمراه الهه م

و پدر باز  عدددتادیعقب رفت و ا یمادرو به  عقب هل داد. مادر چند قدم پدر

 : و غر زد هیکنا نهمهیخعته نشد از ا

... عقل از سدددر  دیشدددد وونهی... مغزپون هنگ کرده ... د دیهم نیهردوپون ع-

 . دهیهمتون پر

 :، خوم جوام پدرو داد مادر

نهیما د یآره همه _ قل ....ول یکی... پو  وا حرف محمد حرف حت بود ...  یعا

 یپعر و دختر مردم رو به زور سر سفره عقد بشون یپون یعقل نم نهمهیشما با ا
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شا شون یبتون دی،  عام رو بک  یسفره عقد بله بگن ول یپا باالج ار پا یالهه و ح

 . محمد و فاطمه رو نه

 . ... با هر دو پونم دیچشمام دور ش یازجلو-

 .دیاپاق من خواب یمادرهم پو یحت اونشب

ستم به هزار زور و زحمت  یکه م یاز پعهد یام بود . آزاد یاول آزاد شب خوا

که از قفس آزاد  ی. درست مثل پرنده ا دمیکشیکنم . حاال داشتم نفس م جادیا

  .ماه پر پالطم نید ... بعد از چندمنظم ش شیشده . قل م آرام گرفت و پپش ها
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 هیمرخص شددد .  مارسددتانیهفته بعد ، اواخر بهمن ماه بود که حعددام از ب کی

. اما  نمشیحعدددام پنگ شدددده بود که انگار قرار بود دوباره ب  یدلم برا یجور

حعدددام و فاطمه ، باز همه  یانگار بهد از بهم خوردن عقد من و محمد ونامزد

 ی. نه پدر حرف ییاز حعام شد ، نه دا یخودش . نه خ ر یبرگشت سرجا یچ

شت و نه خانواده ا هیاز  صام و روانم از ا ییدا یشروع مجدد دا سکوت  نی. اع

 . ختیبهم ر

 مییدا شیکیپدرم بود و  شیکی دسددت دو پا مغرور که یبودم مضددحکه  شددده

عه از خانم رب هی ی.حت شرمنده  یعیجل ستم پا با پدرم حرف بزنه .  خانم  یخوا

 . هم شدم یعیرب

و با پدر حرف زد و پدر پمام مدت سدددکوت کرد . انگار نه انگار که مخالف  آمد

 . ازدواج من وحعام ، خودش بوده

ماه . اواخر اسددفند  کیبه  دیهفته و دو هفته و چند هفته ، رسدد کی.  گذشددت

کردم ! فکر کردم  یم ییپو ذوقم خورد. چه فکرا یلینشددد که نشددد . خ یخ ر

با م عد از بهم خوردن عقدم  حرف که فقط از اقوام و دوسدددتان  یحمد و کلب

که  ذارهیم شیرو رد کرده، الاقل حعدددام پاپ گهید یکیکه باز الهه ،  دمیشدددن

شت . انگار نه انگا ر که اپفاق عام یافتاده . نه الهه ا ینگذا عت و نه ح . پا  یه

کهیا نگ زد . از همون لحظه ا ییروز زن دا هی ن مادر پلفن رو  یطاهره ز که 

 چی، دلم که ه دیرو آورد ، دلم لرز ییکرد و اسم زن دا کیو سالم و عل برداشت

 . دی، دست و پام هم لرز
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 . شنوم ینم یزیکردم که چ یشعتم و مثال وانمود م یظرف ها رو م داشتم

...  یچطوره ؟ چند ماهشددده ؟آخ ی... محمود خوبه؟ هعدددت زمیقربون پو عز-

 ؟ ی... جانم بگو ... واسه ک یطفلک

که کرد ، اخم مادر و به  یپق یاز دسددتم افتاد. صدددا وانیاومد ، ل یاسددم ک پا

 : گفتم یهمراه آورد . فور

 .از دستم افتاد وانیل_

 : گفت ییکه قعمت من بود ، به زن دا یهمراه با اخم مادر

 . طاهره جان میشیمزاحمت نم_

صدا یدعوپ هی یوا ستم افتاد و  شقام هم از د بلندش باز پوجه مادرو  یبود . ب

 . جلب کرد

 ... نشکعت ...نشکعت-

عش رو از حرص کارا مادر س ینف صح ت  رونیب نهیمن از  شغول  داد و باز م

 : شد

...آره چرا که نه ... حتما مزاحم  یدورهم هی؟ ... آهان  یخب به مناسددد ت چ_

 . ون ... خداحافظ... قربانت ... سالم برس میشیم

 : سمتش دمیذوق زده کامل چرخ اریاخت یرو که قطع کرد ، ب یگوش مادر

 !شد ؟ یشد ، چ یچ_
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 . مارو شام دعوت کرد خونش ی.... واسه چهارشن ه سور یچیه-

 : زدم غیج

 . مینرفت یوقته مهمون یلی...جان ... خ یوااا_

 : رو باال داد و اومد سمتم شیابرو ییپا هی مادر

 !؟ یدیحعام رو ند ای؟!  ینرفت یمهمون_

 : گفتم رلبیو ز دمیپررو پررو ل م رو فقط گز یلوم داد ول ل خندم

 .خب ...حاال_

 : دیخند مادر

...هنوز کله   رهیمثل اولش بشدده زمان م یذوق نکن ... پا بخواد همه چ یادیز_

 . دهیم یقورمه س ز یت بو ییبابات و دا ی
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س چقدر سر هی. با  دمیبه خودم ر سواس خاص رو انتخام کردم . چادرم که  یو

 قهیچند دق نهیآ یحعام بود رو سر کردم ، پو ادگارخودیخودش 

، با گذشته ها چقدر فرق داشت !حاال  دمیدیکه م یشدم . الهه ا رهیخودم خ به

و نازک . حاال  یپور پور یآل اسددتارم بود، نه شددال ها یاز کفش ها ینه خ ر

 یام بودم . دن ال روسدر یبعددتن روسددر یقشددنگ برا زداریآو یها رهیدن ال گ

 یو نجابت ایحجب و ح ورفته بود  طنتیش یروزها یقواره بلند . حاال الهه  یها

خاص خودش را  تیکه مادر حاکم میبود نیماش یبود . پو چادرم نشعته یرو

 .اجرا کرد

طال و  سیقهر و بحث سرو انیاز محمد و فاطمه و جر یاگه امشب حرف دیحم-

ش عامو ...چه م نیما سا نی، هم یبحث را بزن نیدونم ا یح شب و جمع  لمویام

 . رمیم شهیکنم و واسه هم یم

 : با غر گفت پدر

حاال به  دیداد ی....خودت و دخترت پعددر مردم رو فرار میحاال طل کارم شددد_

 !که الل بشم ؟ دیزنیمن غر م
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اگه منظورت از پعددر مردم ، حعددامه که کارخودت بود و اگه منظورت محمده -

حوصددله  چی، ه دیرو گرفت ...حواسددتو جمع کن حم میپصددم نیکه خودش ا

 . ندارما

 . ات قهیخب بابا پو هم با اون داداش عت-

 :جوام داد یفور مادر

از داداش پو که بهتره که پعدددرش حت الهه رو نداد که نداد و پررو پررو بلند _

 .یشد باز رفت مالز

 :زد ادیبلند فر پدر

 . گهی... بعه د میبابا پعل_

 ریز یشدددوق هی.  ییدا یخونه  میدیپدر خنده ام گرفت . رسددد یجمله  نیا از

 . پرکوندم یداشتم پوست م جانیبود که انگار از شدت ه دهیپوستم دو

کردم و  ییگرم با زن دا یسالم و احوالپرس هین ود .  یانگار خ ر ییخونه دا اما

شد و خ ر ییدا دنیذوقم با د سرگرم کرده بود ، کور  شو با فوپ ال   یکه خود

ن ود   یهم از هعت یخ ر یم ل . حت یهم از حعام ن ود که ن ود . نشعتم رو

 : دمیکه پرس

 اد؟یب خوادینم ی، هعت ییزن دا-

 . کم پن ل شده خانوم هی...  آدیچرا م-
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محو فوپ ال .  ییبود و دا نیوارد اپاق شد . پدر سر سنگ یچا ینیهمراه س بعد

 .زدند یبا هم حرفم نم یحت

از نو   یاول . باز روز از نو ، روز یبه خونه  میدیراسددت گفت که انگار رسدد مادر

صدا شد و جان  ی!همون موقع بود که  شوقم زنده  ست . دوباره  زنگ در برخا

 . گرفت ، در باز شد

با مادر قل م پند و پند شددروع به زدن  شیپن صدددا دنیاز شددن یبود.حت حعددام

 . کرد

س مقابل  یسالم خال هی،  اندازدیبه من ب ینگاه مین یآنکه حت ی، ب دیمن که ر

 . گفت و رفت .خشکم زد

 : گرفت شیسمت مادر نشعت و مادر باز راه قربون صدقه رو پ برگشت

 . یزنینم یاز عمه ات سر ؟ییحعام جان ؟ کجا یخوب-

حعام و کتام دارم  ی، کل میدار یگرفتارم عمه جان ... آخر ساله ، ان ار گردان-

 . خونمیو اگه خدا بخواد دارم درسم م

 . ی.. موفت باش. نیآفر-

 . ممنون-

صندل هیپک عام همراه  نمانیب یخال یصندل هی.  شیزد به  صله بود و نگاه ح فا

 . ونیزیبه پلو یینگاه پدر و دا
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 . شدم که من سر صح ت رو باز کنم یوسوسه م داشتم

صو ایلحظه دل به در هی سرم رو از پ سر  نیس ز زم ریزدم و  فوپ ال و دعوا بر 

 : پوپش ، چرخاندم سمت حعام و آهعته گفتم کی

 ؟ یخوب_

 :جوابم رو داد یآوردم که به سرد یبال در م شیشوق داشتم برا از

 . ی.... شما بهتر عتمیشما که ن یبه خوب_

 : مقدمه بپرسم یاش اونقدر پند بود که ب هیکنا

 !شده ؟ یطور-
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شدم .... ب خش- سفم که باعث بهم خوردن عقدپون  که زودپر نَمُردم  دینه ... متا

 . دیپا الاقل ، شما به کاراپون برس

اش شدم و با اخم  هیکنا یلحظه متوجه  هیزد !  یحرف م یشدم . از چ شوکه

 : گفتم

 .... یلیحعام خ_

 :بلند اعالم کرد یفور

 . همه یو خعته ام با اجازه کنه  ی... من سرم درد م دیب خش_

رفت سدمت اپاقش و من نگاهم را پا خود اپاقش ، ازش نگرفتم . در  کراسدتی و

ش صمم جو عت به خودم آمدم .حر ص  دیاپاقش را که ب شت یو ع  یحواله  یم

ش یکردم .طول میران پا عت دینک س یکه ه عتگ دیهم از راه ر کوچک  ی. برج

 وپنج ماهش بود. جلو آمد و بعد از سددالم  ایشددکمش واضددح شددده بود چهار 

 : دیبا مادر کنارم نشعت و صورپم رو بوس یاحوالپرس

  ! یکرد یدل من چطوره ؟ چه اخم زیبه به عز_

 : گفتم یگوش هعت یپو یحرص

 . شعورهیداداشت ب یلیخ_

  !! یچ-
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عت دیب خش گهی!... م گهیم یبه من چ یدون یم- پو که  یعقدپون بهم خورد! ه

 تینها نی... ا دمیکشددد یبا محمد چ میپمام اون مدت نامزد یمن پو یدونیم

 . زنهیحرف رو به من م نیکه ا رسونهیحعامو م یشعوریب

 : با پعجب فقط نگاهم کرد و آخر سرگفت یهعت

 . زنمیسو پفاهم شده براش ... اشکال نداره باهاش حرف م_

عد اآره - ما حرف بزن ... چون ب مهیحت ناراحتم  یلیحرفش خ نیمدت ، ا نه

 .کرد

 . کنم یغصه نخور پو ... درستش م-

 : زد یچشمک بعد

  میخوایم دیما واسدده ع ی... راسددت تونهیم رضددایمنم نتونم درسددتش کنم ، عل_

 ؟ یآیخاپون م شیپ میبر

 !؟ ایک یعنیشما -

 : که باال انداخت گفت ییو با ابرو دیخند

 .... من وهمعرم_

 . ذارهیدونم ... فکر نکنم ... بابا نم ینم دیع-
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سر سفره  یشام رو پهن کرد.حعام حت یسفره  ییو زن دا دیکش یآه یهعت

لجم گرفت .حاال که همه کوپاه اومده بودند ، آقا ناز گرفتنش  یلی.خ ومدیهم ن

 : ر زدراه برگشت هم پدر غ یپو یاومده بود. حت

آقا حعامتون ...اصال سالم رو جوام نداده ، رفت پو اپاق ...  نمیبفرما خانوم ... ا_

 . عتمیارزش قائل ن یزیشما پَش یبرا یعنی؟ که  یکه چ

خوبه پو هم حاال ...خعته بود بچه ام ... خب از ص ح پا شب سرش پو حعام -

 یآی، م یکنیاداره چهار پا نامه جا به جا م یریکه م عدددتیو کتابه ، مثل پو ن

 . خونه

 : باز قانع نشد پدر

 .ذارهیآره منم خرم که نفهمم واسه ما کالس م_
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 . به خودم فحش دادم چقدر

کرد.  دمیناام یلیرفتار حعددام خ نیذوق داشددتم . ا یزدم ! واسدده ک یپیپ چه

 وندیرفتارش نامناسددب بود . شددروع آن سددال، پ ی، ول یهرچ ایسددوتپفاهم بود 

سال پحو بیخورده بود با رفتار عج نصفه شب بود و من  کیساعت  لیحعام .

 .  واسه سرنوشت نامعلومم ختمیموندم و اشک ر داریپا همون لحظه ب

سه سر کالف پ دهیچیکالف پ هیکه مثل  یریپقد وا ن ود. چقدر  دایشده بود و 

 . دمیکه پا اونروز شن ییها هیخودم . کنا یزار زدم . برا

شوه ها از عام  یجوام نه گفتن به آرش پا بهم خوردن عقدم با محمد و از ع ح

شق گرید یکه انگار صد کردند  یدر وجودش ن ود. فردا یع اونروز مادر و پدر ق

  دیبزنند و من خوام را بهانه کردم و در خانه ماندم . کل ع دیسر به عمو مج هی

 . نگاه ها و سرزنش ها فرار کردم یخونه موندم . از همه 

رفتم  دیشددکعددته و ناام یداشددتم . با قل  دی. هنوز ام ییدا یجا . خانه  هی جز

عت ییدا یدنید دیع سفر ه ضایو عل یمحمود . خاپون هم آمده بود و  عل  ر کن

 : همه بلند گفت یذوق کرد و مقابل نگاه ها یکل دنمیخاپون با دشده بود. 

 . سالم عروس خانوم_
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و منو  دیلحظه حس کردم زنده شدددم و ال ته خجالت زده. صددورپم رو بوسدد هی

 : سمت راست خودش نشاند

 . پو و حعام رو انیکه جر دمیقربان پو برم ... از طاهره شن_

 : کرد و بلند گفت یسرفه ا ییدا زن

 ... خاپون جان_

حرف ها را مقابل حعام  نیاز حعام ن ود.کاش ا یخ ر یهمه به من بود ول نگاه

منو و  یباالخره سر صح ت را با پدر باز کرد پا پوجهش را از حرفها یی. دازدیم

 . داشت یدواریام یخودش جا نیخاپون دور کند.  ال ته ا

صددورپش ظاهر شددد و بعد  یاخم رو هیما  دنیآوردند. با د فیآقا پشددر باالخره

 . که خاپون بلند صدا زد ییم ل کنار دا ینشعت رو

س- سر خاپون ...  عام جان ... درد و بالت بخوره پو  ، قربان  اریرو ب ییچا ینیح

 .یکمک مادرت باش دیکه رفته ... پو با یپو برم ...هعت

عام س یزیچ ح سمت خاپون  ییچا ینینگفت و اطاعت کرد .  را گرفت و اول 

 .آمد

 : شد و گفت خم

 .دییبفرما_
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 یکوچک و مجلعدد یبه فنجان ها یاش را برداشددت و نگاه ییچا وانیل خاپون

 : بلور انداخت و گفت

 . رهیگ یمنو نم نایا_

 : خواست کمرش رو صاف کنه که خاپون بالفاصله گفت حعام

 پس ؟ یالهه چ_

 هیبفرما ، سمتم گرفت .  یرو ب یچا ینینفعش رو محکم فوت کرد و س حعام

 : لب گفتم ریفنجان برداشتم و ز

 . هم م ارک دپونیسالم .... ع_

رو گذاشت واسه سال بعد  دیع یکیجوام سالم رو که واجب بود داد و پ ر فقط

 : زد شیرو که کامل پخش کرد ، خاپون باز صدا ییچا ینیرفت . سو 

 . حعام جان_

 : داشت پنهان کند یباز برگشت سمت خاپون ، کالفه بود و سع نگاهش

 . بله_

...  اریب لیآج الهیپ هیقربان پو برم ...  اریرو ب وهیم سیکن ... د یرائیاز الهه پذ-

 . شهیم یچ یرسم مهمون نواز

و  یدست شی؟! پ یعنیسخت بود  شیبرا نقدریباز نفعش را فوت کرد. ا حعام

 : برداشتم و گفتم یسمتم گرفت . پرپقال لیآج الهیپ هیو  وهیم سید
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 .ممنون-

 :داد ریباز گ خاپون

 ... رفته ؟ ادتیزبانت رو موش خورده حعام جان ؟ ... بفرما _
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ام گرفته بود . هر چه خاپون اصرار داشت که راه حرف و گفتگو باز بشه ،  خنده

خواست فقط منو  یکه م ییکرد. آخرش ناخواسته با صدا یفرار م شتریحعام ب

 :  گفت وهیم سی، موقع برداشتن د میخاپون بشنو

ها فقط  تیمظلوم نی... پشدددت ا دیریطرف مظلوم نماها رو نگ ادیخاپون ... ز-

 . هعت ییها طنتیچه ش دونهیخدا م
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 . هیبزن نه با کنا حی؟! حرفتو صر یچ-

 : لحظه نگاهم کرد و گفت هی یگفتم و حعام همراه با اخم من

هه خانوم ... فکر نکن گول ا یمن رنگ شیحنات پ_ ظاهر مظلومت  نینداره ال

 . رهینم ادمیو  یسرم آورد ییدونم که پو چه بال ی... خوم م خورمیرو م

را  سیشدددم و حعددام د خیاز  یاز پعجب از هم باز شددد . مثل مجعددمه ا ل انم

 : حعام کرد که رفته بود و گفت یحواله  یبرداشت و رفت .خاپون نگاه پند

حرف  دی، با ادهیمدت حرف ز نهمهیغصددده نخور قربان پو برم .. باالخره بعد ا_

  . پا سوت پفاهم ها حل بشه دیبزن

دوختم و پو  یدست شیپ یفقط چشمانم رو به همان پک پرپقال روکرده  بغض

 . حعام له کرده بودم ، لعنت فرستادم یکه برا یغرور نهمهیدلم به خودم به ا

 . نه انگار که من مهمان بودم انگار

زد . بغضددم را پا خود خونه حفظ  یم یا گهید یرا جا شیها هیالاقل کنا کاش

مادر از حال  یول دمیشدددن یکه چه حرف دیدونم فهم یم دیکردم . پدر که بع

 . زده یگرفته ام متوجه شد که حعام باز حرف

عتن  ال ته عتن پدر و مادر فرق ایکه دان کرد . با خودم عهد  یبه حالم نم یندان

 یبرا یالخره هر کعددکه حعددام باشدده ، من ظاهر نشددم . با ییجا گهیبعددتم د

بار غرور و عزت و احترامم را ز یخودش عزت و احترام ئل بود و من دو پا  ریقا

 بشنوم ؟ هیگذاشتم که کنا
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 ییآمدن خاپون به پهران ، دا یمادر به بهانه  دیع التیو اواخر پعط گذشدددت

شام دعوت کرد .  درست  ریبه جانم افتاد که سوب ش ی یجانور غ هیمحمود را 

 . کنم

خود حعام نامرد ، نذر کرده بودم ، هم بَدَم  یسالمت یهم برا یخواستم ول ینم

 . استفاده کنم ریآمد که از عالقه اش به سوب ش ینم

 . درست کردم ری، شدم و اطاعت کردم و سوب ش ی یمغلوم جانور غ باالخره

خاپون همه باهم آمدند و ط ت معمول و  رضددایو عل یو هعددت ییو زن دا ییدا

 شیکارها نیاز ا یلی. حرصم گرفت .خ امدیجدا بافته ، ن یاواخر ، باز پافته  نیا

را  یها داد و مابق هیرا به همعا ریشدم .مادر چند کاسه از سوب ش یم یعص 

با  یشام که زنگ زد زده شد .لعنت به قلب من که حت یسر سفره  یبرا دیکش

. خودش بود .  شدیپام م یب شیباز هم برا شیها و حرف ها هیآن کنا یهمه 

  ! هم زده بود یپیچه پ

 .ن ود الشیخ نیواقعا ع ایخواست مرا دق دهد  یم ای

را  سیپوسط زن عمو فرنگ یهعت یرنگ دعوپ یریو کت ش یمشک نیج شلوار

شم زد . چقدر پپش ها کیبود . بُرد . با  دهیپوش  ینگاه ، دل و جانم را برد و آپ

 ..... شام یسر سفره  نکهیناجور قل م را پنهان کردم پا ا
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سته  یرا رو کتش ستیم ل انداخت و  ید سفره که خاپون  کرا سر  عت  ش ن

 : گفت

 . حعام جان یکم زود آمد هی-

اش را  هی. چنان با قربان صددقه ، کنا کردیزبان خاپون برم ، دلم را آرام م قربان

 :جمله جوام داد هیکردم . حعام فقط  یم فیزد که ک یقشنگ م

 . کار داشتم خاپون جان ییجا-

گشتم . همه سر سفره نشعته  یخال یجا هیشد .دن ال  دهیشام که چ ی سفره

 .گذاشته بودند یجا را خال هیبودند و انگارعمدا فقط 

  یخواستم ول یمقابل حعام ! نم درست
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ش یخال یجا پنها سوب  شعتم و  سفره بود ن ستم .دا ریدور  ست کنار د  ییدر

 : گفت یفور

 . واسه من بکش الهیپ هیقربون دستت الهه جان -

 . چشم-

 : به من گفت یرو که سمتش گرفتم با چشمک ییدا ی الهیپ

 نه ؟ ای یفلفلم زد_

 : اش زدم و گفتم هیاز ظرافت کنا یل خند

 . جون بخور نوش جونت یینه دا_

 : شروع به خوردن کرد و بلند گفت ییدا

االن دارند  یبودن ! ول ریها عاشت سوب ش یچقدر خوشمزه شده ... بعض یوا_

 !خورند ؟ یپلو م

 زده بود که خاپون گفت دنیبه حعام نگاه کردم، خودش را به نشن یرچشمیز

: 

 ؟ زمیحعام جان ، سوب برات بر-

 : گفت یو جد بلند

 . نه ممنون_

 : زد هیباز کنا ییل م آم شد و دا یرو ل خند
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 . بود یفلفل نداره ... اون ساالد بود که فلفل ندفعهینترس ا_

 : ست وگفتاز جا برخا کدفعهیکه حعام  دندیخند همه

 . کار دارم ییمن جا دیب خش_

شت و با گفتن  انیم در ش"بهت و پعجب همه ، کتش را بردا ش دیب خ  "دیب خ

عت صا من . ه صو شد . خ نگاهم کرد و من با  یرفت . حس و حال همه گرفته 

کردم . اما بعد از  یگلوم خال یبلند که دسدددت خودم ن ود، حرصدددم رو پو یآه

 . خلوت کردم یاپاقم با هعت یجمع شدن سفره ، پو

 کنمیدلخورم ، بهش بگو حاللش نم یلیرفتاراش خ نیبه خدا از دست ا یهعت-

 . که هم به من پهمت زده ، هم دلمو شکعته

 : و گفت دیکش یآه یهعت-

با هم  دینیبشدد ییجا هیبه نظر من  دی... شددما با دیدون یدل حعددامم پره ... م_

 اومده شیپ یسوت پفاهماپ هی یپفکراپ هیمدت  نهمهیباالخره بعد ا دیحرف بزن

. 

سنگ- سر  صال غذا نیکجا ؟! آقا  سه به  دونهیما رو قابل نم یشده ، ا ، چه بر

ش سوب  صال ولش کن  میباهم حرف بزن ادینزد ...حاال ب ریخودمون ... لب به  ؟ ا

باهاش حرف بزنم و آقا با  امی... من خودمم اعصددام و روان واسددم نمونده که ب

 . کنه یهاش و کاراش اعصابم رو خط خط هیکنا

 : بلند گفت یهمراه با نفع یهعت
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 ... دونم که هنوز دوستت داره یبه خدا م یبگم الهه ... ول یچ_

 . عتین شیپ کعالیآدمه  نی؟! ا یدون یاز کجا م- 

شده ، - عت ، فقط ... غرورش لگد مال  عت ... به جان پو ه عت .... به خدا ه ه

 . کنهیم یپالف ینجوریداره ا

سر من خال یپالف- از پدرم کتک خوردم  یکه بخاطرش حت ی! من کنهیم یشو 

 !؟

 . نداشت بدهد یآه شد . چرا که جواب یپنها جوام هعت باز
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من و اخالق حعام  یدر روال زندگ یخاص رییپغ چیپمام شد و ه دیع التیپعط

افعرده و گرفته بود  یماه بود که حالم بد جور  هشتیحاصل نشد . اواسط ارد

صله  شتم. حت یکار چیه یو دلخور بودم .حو  یعیخانم رب یکالس ها یرو ندا

عت هیکه ،  عافرت داد . ق هی شنهادیزنگ زد و پ یروز ه  یطعا پدر مخالفت مم

ض عت شیکرد . اما مادر را ضایبه مادر گفته بود که خودش با عل یکرد. ه  یم ر

ست عل یالیآخر هفته به و یخواهند برا ضایدو ست  یدلم م یلیبروند. خ ر خوا

حالم که شدددده برم . پدر که اجازه داد، ذوق زده شددددم . چمدون  ریپع  یبرا

 .دن الم اومد یعتبعتم و آخر هفته ص ح زود بود که ه یکوچک

عت یبرا یشام یچند پا لقمه  مادر عته بود که ه نفس نفس  یص حانه مان ب

 :زنان از پله ها باال اومد .مادر با اخم نگاهش کرد

 ، چه وقت معافرت رفتنته تیوضع نیو با اشکم  نیآخه دختر خوم ، پو با ا_

! 

 . سالم-

 . جان سالم-

جور  هی ومدهین یفعقل نیپو خونه ... ا دمیعمه جون ... هوس کردم ، پوک گهید-

،  ومدهیاالن که ن نی، پس هم میشدد یم تیجور اذ هی ادمی، ب میشدد یم تیاذ

 . معافرت برم بهتره

 . مراقب خودت باش دختر جون-
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 . هعتم-

 : سمت من اومد و گفت یهعت نگاه

 ؟ یحاضر-

 .اومدم یاز پله ها ،خودم م یاومد یباال نم گهیآره پو د-

 . کنم یاومدم ازعمه احوالپرس-

 : دیرو بوس یصورت هعت مادر

 . ، به سالمت ، خدا پشت و پناهتون زیعمه قربونت بره ... برو عز_

ضایرفتم . عل نییاز مادر از پله ها پا یخداحافظ با ش ر بود  عتادهیا نشیکنار ما

 . من جلو اومد و چمدان رو از دستم گرفت دنیکه با د

عت ش یصندل یه صندل دیعقب دراز ک عتم . راه اقتاد یو من  ش ، که  میجلو ن

 : گفت یهعت

 چه خ ر الهه ؟_

بگم ولش  ی... چ ها یبعض یها هی، کنا ییچه خ ر! خعته شدم از غصه ، پنها-

 . کن بابا

 : دمیسمتش و پرس دمیچرخ یکه فور دیکش یآه یهعت

 ؟ گهید دییپنها یهعت-



 
852 

 

 :زد ل خند

 . ینی یمگه نم گهیآره د_

 . .... حوصلشو ندارما ادیوقت حعام باهاپون ن هی-

 :ام کرد ی.خنده اش عص  دیخند

 ؟ یخندیچرا م_

 . میینه ... پنها-

 مطمئن ؟-

 : اخم هم به ابرو انداخت هیل ش ،  یل خند رو ونیم

  .که نذاشتمش  می.... پو ج شیدیدی!؟ اگه باهامون بود که م ینی یمگه نم-

 .ن ود که ن ود نشیحعام و ماش یول دیبه دور و برم چرخ سرم

 : . آروم زمزمه کردم دمیکش یبلند نفس

 ... دهیکاراش حرصم م یلیخ ییخدا-

سوب بلند شد  الهیپ هیچکار کرد ؟! واسه  یدیکه پو ع یدیندارم ...د حوصلشو

اداهات من  نیواسدده خاطر ا یگیبهش بگه پو نم عددتینفر ن هیکالً رفت ...آخه 

رو به  یبابا غر اون مهمون شددبید نیغر پدرم رو بشددنوم ؟... به خدا پا هم دیبا

، آقا  ذارهیکالس م....آقا  دیگفتیحعدددام حعدددام که م نمیکه بفرما ا زدیمن م

 . رهیگ یخودشو م
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 یالیمن نداشددتند . سددکوپشددان پا خود و یبرا یجواب یو نه هعددت رضددایعل نه

ست عل ضایدو شت . نزد ر س کی، ادامه دا ست  یالیبه و میدیظهر بود که ر دو

ضایعل عت ر سا ی. کمک ه شروع کرد لیکردم و شپز میرو براش بردم . و  یبه آ

ناهار  یا. داشتم ساالد بر میساده درست کرد یگوجه  یدم هیناهار ظهر  یبرا

 اطیبه ح الیو یبار پنجم از کنار پنجره  یبرا یکردم که هعدددت یدرسدددت م

 : ، لب زد رلبیانداخت و ز ینگاه

 ومد؟یپس چرا ن-

 . اطهیح یکه پو رضای؟! عل یک-

که هنوز کنار  یبلند شد و هعت ینیبوق ماش یرو نداد. همون موقع صدا جوابم

 : پنجره بود، ل خند زد و گفت
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 .حاللزاده اومد_

 !اومد؟ یک-

 : دیسمتم چرخ ن اریا یهعت نگاه

 . حعام_

 ! فقط ییرضایخودت و عل ی!! پوگفت یچ-

  .. نجایا یول میبود رضایفقط من و عل نیخب آره ... پو ماش-

 : کرده گفتم اخم

 . بشر رو ندارم نیا ی؟! من حوصله  یچرا به من نگفت یهعت_

کار- باش ... برو پو یپو ته  پاق خوام فقط گوش کن ب  ینداشددد چه  نیا من 

 . کشمیم رونیجوام سئواالپو از زبون حعام ب یطور

 . خدا یا-

 . انداختم رونینگاه به ب هیجا برخاستم و  از

که هر دو سدددمت خانه آمدند و  زدیحرف م رضدددایبا عل اطیح یبود.پو حعدددام

 : گفت یفور یهعت

 . گهیبرو د_
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گرچه از  نیخواست جوام سئواالپم رو از زبون خودش بشنوم واسه هم یم دلم

عت نیا ضایو عل یدروغ ه شدم ول ر  کیاز اپاق ها که نزد یکیسمت  یناراحت 

 : بلند شد رضایعل یبود رفتم و در اپاق رو باز گذاشتم پا بشنوم .صدا یرائیپذ

 . ام ای-

  :خ ر پر از من بود اعتراض کرد یبار گفت و حعام هم که انگار ب چند

 ! یگیام م ایواسه زن خودپم _

 .... گهیخب د-

 !؟یی... پنها یاومد ،یسالم داداش ...خوم کرد-

 ! باشم یبا ک دی، پنهام ... پس با گهیسالم ... آره د-

 . شیاریب یریالهه رو هم از عمه بگ یاجازه  یبر دیگفتم شا-

 : حعام با پعجب بلند گفت یصدا

 !؟! الهه ؟! من برم دن ال الهه ؟! حالت خوبه پو ؟ یک_

 پا سوتپفاهم ها حل بشه دیباالخره با هم حرف بزن دیداره ! با یخب چه اشکال-

. 

 . قتهیحق نیع عتین یسوتپفاهم !! سو تپفاهمکدوم -

 : گفت یبا ناراحت یهعت
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که نَمردم و عقدپون بهم خورد  دیب خش یبه الهه گفت ی؟ برگشت قتهیحق نیع_

الهه مشددتاق عذام  یکن یداداش !چرا فکر م یبهش زد هیچه حرف نی؟! آخه ا

 پو بوده ؟ دنیکش

گفت ، عقدمون موقته  ، آرش  ین وده ؟ هشدددت ماه پمام ، کنارش بودم ، ه-

خوره ، من هنوز آرش رو دوسدددت دارم ...خب آرش  یبهم م یبرگرده همه چ

 .... خانش برگشت ... چشمش روشن
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 الهه واسه خاطر پو اعتصام غذا نکرد؟-

 : حعام باال رفت یعص  یصدا
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شو م- صام غذا بار به من نگفت که پو دلش چه خ ره ، پا  هیخوام چکار؟  یاعت

گه ... چه  یکنه ، به آرش ، نه م یبهم خورد ، خانم اعتصدددام غذا م یهمه چ

آدم ... چرا محمد ؟آرشدددو رد کرد که به محمد بله بگه ؟ که  نهمهی! بعد ا دهیفا

 !فقط بشه سوهان رون من ؟! که عذابم بده ؟

شت اه م نه به خدا حعام جان ... من باهاش حرف- صرار  یکن یزدم ...ا پو ... با ا

 .پدرش محمد رو ق ول کرد

که درو باز گذاشددته بودم و حعددام باز  یا کهیرو چعدد وندم به همون بار سددرم

 : گفت

ساده ا_ عت یچه  شناختم ... من ... من بدبخت که فقط  یپو ، ه ! من الهه رو 

 یپو دمینفهم یکن یشدددم آرام خش خانم ... سددر وقتش ردم کرد برم ...فکر م

عقدش با محمد که م ادا من  ی، که پند و پند افتاد دن ال کارا وی یسددد یآ

 !؟ افتهیو عقدش عقب ب رمیبم

  .نه !! به خدا نه داداش ... مامان گفت مراسمشونو جلو بندازن-

شن قل م شت ا یحرف ها دنیاز  سوت پفاهم دا عام و آنهمه  کرد  یم عتیح

 :منو در آورد یصدا یادا یپا سقوط نکنم که حعام عص  واریزدم به د هی.پک

خوام برم بهش بگم ... خاک پو سدددر من کنن که  یرو دوسدددت دارم م یکی_

 یجمله رو به من نگفت ، پاهمه چ هی نیهشدددت ماه کنار دسدددتش بودم ، هم
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پموم شددد ، خانم داد و هوار راه انداخت ، خودشددو بعددت به اعتصددام غذا که 

 . خاله خرسه رو یخوام چکار دوست ی..مخوام . یحعامو م

پمام شدددد .پچادرم رو چنگ زدم و چمدونم رو دسدددت گرفتم و از اپاق  طاقتم

 : عتادمیچشماش ا یزد که جلو یزدم . حعام داشت حرف م رونیب

 ... خانم عاشقه محمد_

 : . بغض کرده و گفتم ینگاه بهش انداختم . سرد وجد هیهمون جمله ،  وسط

 ... معرفت یسالم ب_

 : و گفتم یسمت هعت دیسرم چرخ بعد

سئواالپم هم  یام کامال عوض شد، جوام همه  هیجون ... روح یممنون هعت_

 . گرفتم ... با اجازه

 :دیداد کش رضایعل

 . نمیب  نیکجا ؟! بش_

 . پونم ینم گهی... د رضایممنون عل-

 .الهه-

حعددام رو  یهم کارسدداز ن ود.کفش هام رو پا کردم که صدددا رضددایاصددرار عل 

 : دمیشن

 ؟ میرضائیفقط منو عل یچه خ ره ! مگه نگفت نجایا-
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 : دیسمتم دو یهعت

 ... دونعت پو یالهه جان ...حعام نم_

 : سکوپش باال آوردم یدستم روبه نشانه  کف

.. اگه . عدددتمی... به قرآن اصدددال ازت دلخور ن یکارت خوم بود هعدددت یلیخ_

 هیآقا چ نیا یکه حرف ها دمیفهم یوقت نم چی، ه یکرد ینم یکار نیهمچ

. 

 : گفت یعص  حعام

 .پلخه قتینگفتم ...حرف حق یبد زیمن چ_

 . چشماش یسمتش و زل زدم پو برگشتم

 . که مج ور شد سرشو ازم برگردونه اونقدر

 یو جا یروانشددناس ... حاال همه رو قضدداوت کرد یخوم گوشدداپو وا کن آقا-

قل  نیا یخوم بود ق ل از همه  ی...ول یهمه حرفاپو زد قضددداوت هات ، الا

 . یدیشن یجوام منو هم م

 : اخم جوابم رو داد هی با

 . جوابت واضحه_

 

 



 
860 

 

📝📝📝 

 

  ��من یبانو

 254پارت

 

 

چمدونم رو  یکردم و دسددته  یخال الیو یخفه  یهوا یرو پو نمیسددنگ نفس

زد و  یهنوز صدددا م یبلند کردم .خداحافظ گفتم و رفتم سددمت پله ها. هعددت

ضایعل ست دن الم ب ر شک  دمیرو باز کردم و دو الیو در و دمیکه دو دیایخوا . ا

دانم چقدر  یماز سددرم مذام به راه انداخت . ن یی، مجرا میگونه ها یرو یداغ

آن  دمیانداختم . دو ابانیبه خ یو نگاه عددتادمیدور شدددم که باالخره ا الیاز و

ش عتادمیو ا ابانیسمت خ عام هنوز پو ی. حرف هارمیبگ نیپا ما شم  یح گو

 .حعام بود نی. ماش دمشید کدفعهیشد که  یاکو م

 . ازش فاصله گرفتم و جلوپر رفتم دیمن که رس کینزد

 . سوار شو ایب-

 . برم پهران خوامیبرگرد ... م-

 . سوار شو ایب گمیبهت م-

 : زدم ادیفر
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 ؟ یمن یخوام ... چکاره  ینم_

 . یبه من دستور بد یندار حت

فاصدددله گرفتم . جلوپر آمد و همچنان از کنار  نیبا چند قدم باز از ماشددد بعد

 : سمت راننده گفت نییپا یپنجره 

 . سوار شو ای، ها ... ب نیپو ماش ندازمتیم آمیشم ، م ادهیالهه پ-

 : زدم ادیسمتش . فر دمیوبغض ، چرخ هیگر ی، ب شهیپر از هم ی.قو عتادمیا

حاال چکار  دمی؟...خب شن ی... مگه حرفاپو نزد یدار یچرا دست از سرم برنم_

 .خوام برگردم پهران ... راپو بکش برو ی؟ م یدار

دسدددته  کدفعهیگرفتم که  شیبلند باز امتداد جاده رو در پ ییو با قدم ها گفتم

داشددت چمدانم را  یشددد به عقب . حعددام بود که عصدد  دهیچمدانم کشدد ی

. چمدان را با حرص رها کردم و باز امتداد جاده رو گرفتم که چنان  دیکشدددیم

 :دیمن سوت کش یزد که گوش ها یادیفر

 . گمیواستا  بهت م یلعنت_

 یتیدانم . جلو آمد و با همان عص ان ی؟نم عتادمی! چشمامو بعتم و چرا ایلعنت

، اخم  یبا هعددت مانیها یباز یکه پو ی. همان دمیپرسدد یازش م یکه از بچگ

 : صورپم گفت یپو تیکردم . با همان عص ان ی، و من فرار م کردیم
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شقت ن_ صدقه ات برم ... مثل بچه  عتمیعا آدم ، حرف گوش کن  یکه قربون 

 . یسر خود برگرد ذارمی... نم ی... پو امانت نیپو ماش نی، بر بش

 : بعته زمزمه کردم چشم

 یشد یرپیغ یخودیاومدم نه با پو ... ب رضای... با عل عتمیامانت دست پو که ن_

 .آقا

 . دیچادرم رو کش ی گوشه

ته بودمش ، شد و من محکم گرف یکه داشت پاره م یشدم بخاطر چادر مج ور

و بعد  نیماش یرا باز کرد و چمدانم را پرت کرد پو نیبه عقب برگردم . در ماش

سرم مذام از درون  عتم . مثل  ش شود . مج ور بودم . ن شاگرد را گ سمت  در 

 نی. طن ادسددوختم که راه افت یو با سددکوپم م ختمیر یو اشددک م دمیجوشددیم

 : اش باز ، باعث رنجشم شد یعص  یصدا

 . بس کن-

 : زدم ادیفر

 ینداره .... دلم ازت پره ... خوم خودپو نشون داد یکنم ... به پو ربط یبس نم_

 ؟ هینجوری... ا

طاعت ما رو قضددداوت کن هینجوریا غم ریخدا و پ ا که آد ؟  ی، پهمت بزن ی؟ 

  .حعام گذرمیکنم .... ازت نم یحاللت نم
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 : فرمون یرو دیکوب محکم

 یکنم .... با زندگ یندارم ... منم حاللت نم ازیپو ن تیحالل نکن ...من به حالل-

 ... یکرد یمن و قل م باز

پموم مدت آرش  کهی... برزخم ... درحال یعذابم ... امتحانم ... شد ی هیما یشد

 تیشب باز مهی؟! عروسک خ یعاشت شد کدفعهی.... بعد  یدیسرم کوب یرو پو

 بودم ؟

شدددد .سدددرم رو ازش  یدادها پموم نم نیبحث با ا نیبود .ا یاج ار سدددکوپم

 . برگردوندم سمت پنجره
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سکوت کردم در حال یم یام بدجور معده  کهیسوخت و حالم خوش ن ود. چرا 

شت حنجره ام را پاره م میگلو یپو ادیآنهمه داد و فر .  دانمیکرد ، نم یبود و دا

س شعته بود،  یپله ها  نییکه پا یشد و هعت ادهی. حعام پ الیو میدیر خانه ن

 : سمتم آمد

 . الهه ... الهه جان_

ش یب صدا زدنش از ما سمت خانه . همان اپاق ادهیپ نیپوجه به   یشدم و رفتم 

شک ر سمعم بود . درو قفل کردم و کز کردم و ا ستراق   نیاز ا ختمیکه محل ا

پوجه  یهشدددار داد ، آالرم زد . به صدددا در آمد ول یپر درد و معده ام ه ریپقد

ص ان شد بر خانه ، ع سکوت باالخره حاکم  و  تینکردم که باالخره بعدازظهر که 

عت  ی.  صددددادمیدو رونیبو از اپاق  دمیحالم را بد کرد. دو یحرص و ناراحت

 یبعد از ناهار اسددتراحت م هیسددکوت خانه نشددعددت . حتما بق یپو میزدن ها

شو ست سکوت در خانه حاکم بود. در د عت ییکردند که  با  یرو که باز کردم ، ه

 :نگاهم کرد ینگران

 ؟یخوب_

 . نه-

 درمونگاه ؟ هی میبر یخوا یم-

 . نه-

 :هم پشت سرم اومد و گفت یاپاقم که هعت یپو برگشتم
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 . الهه به خدا ، حعام دوستت داره_

 : گفتم یفور

 . یخوام بشنوم هعت ینم یچیه_

کرد ... گفت بلند شدددو الهه حالش بد  داریبه جان پو، االن اون منو از خوام ب-

 . شده

 : رو محکم بعتم و نجوا کردم چشمام

 ... یکنم برو هعت یخواهش م_

که  ی. چم اپمه زدم کف اپاق از درد معده ام و قل  سدددر داد و رفت یظیغل آه

صدددا  یها و حرف ها و قضدداوت ها . آرام و ب هیشددده به خنجر کنا شیر شیر

و سفره شام  یزدم . اونم با اصرار هعت رونی. شب شد که از اپاق ب ختمیاشک ر

عت صرا ر ه شد ، به ا سکوت کرده بو یکه پهن  عتم . همه  ش ضایکه عل دندن  ر

 . سکوت رو شکعت

 هیگفت  ی... دوسدددتم م مینیاون طرف جاده رو ب  یپپه  نیا میفردا بر گمیم-

 . قشنگ داره یرودخونه 

 : گفت تیاز عص ان یی، با رگه ها یجد حعام

 باال آخه ؟ ادیاز پپه ب تونهیم یهعت_

 : گفت یفور یهعت
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ش یبه من کار_ شته با ست  یجا ، نم چیمن ه دیندا پونم برم ... ناهارو من در

 .دیبگرد دیکنم ، شما بر یم

 : گفتم یفور

 . رضایعل آمیمن م_

 : زد و گفت یل خند رضایعل

 . میریخوبه ، پس منو و پو با هم م_

 :زد یا هیغذا نخورده بودم که حعام کنا شتریسه قاشت ب دو

 !پپه و رودخونه کردند دنیخواستن برگردند و حاال عزم د یها م یخوبه بعض_
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 :گفت یرا ندادم که حعام باز با همون لحن پند و جد جوابش
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شده ... آره؟ هم ی هیباز قض- شار  ست ، هم نیآب ست ... مگه آدم  نیپپه ا پپه ا

 .بره ییباشه که با پو جا وانهید

 :اش به من بودکه باز پکرار کردم هیکنا

 .امیمن باهات م رضایعل-

ص " امیم " عام حر شمرده گفتم که پوزخند ح ام کرد. از  یرو بخش کردم و 

 :گفت یکنارسفره برخاستم که هعت

 ...شهی، نه شام، باز شب حالت بد م یالهه جان ، پو ، نه ناهارخورد-

از  شددهیها بد م هیحالم از کنا ... شددهیحال من از نخوردن شددام و ناهار بد نم-

 .زنندیم هیها جرات رو در رو حرف زدن رو ندارند و فقط کنا یبعض نکهیا

 :ها بلند شد یهمون بعض یصدا

 ... چرت و پرت ندارم دنیشن یحوصله  یجراپش رو دارم ول-

 :گفتم یرو به هعت یعص 

 .ریبخوابم ، شب بخ رمی... م یهعت کنهیمن سرم درد م-

شتم. ا سمت سفر نمیاپاقم برگ صفه  یاز  که قرار بود حالم رو خوم کنه . پا ن

شدم و  یم رهیخ الیو اطیاپاق به ح یکنار پنجره  یبودم. گاه داریشب ب یها

 .رفتم یپو فکر فرو م یگاه
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که سکوت خونه برقرار شد و همه مشغول استراحت بودند ، من از  یوقت همون

شت پنج ساپ  بیج یزد. دست ها پو یقدم م الیباغ و یکه پو دمید یا هیره ، 

. درست مقابل  عتادیسمت ماهِ آسمان . ا شیشلوارش، پا مچ ، پنهان بود و رو

 .پنجره اما پشت به من

شت؟ اونکه پمام رهیبهش خ اریاخت یب را  شیحرفها یشدم. اون چرا خوام ندا

 !زده بود؟

سمت پنجره . ب کدفعهی سمتم .  شت  در  یشدم . حت رهیبهش خ دیپرد یبرگ

 .نمیپر از غصه اش را ب  اهیپوانعتم نگاه س یهم م یکیآن پار

 ،یقضددداوت کرد ؟یپوکه پمام حرف هاپو به من زد ؟یچ یبرا گهید یناراحت

 !؟یریگ ی. حاال چرا پس آروم نم ی، حکم صادر کرد یمحکوم کرد

، نشعتم. گره  واریبه د هیو کنار پنجره ، پک دمی. سرم را عقب کش دیمرا د قطعا

ش میکور زندگ یها شده بود و از هزاران هزار  یشده بود مثل فر که حاال بافته 

ن ود جز  یشد که پار و پودش رو از هم باز کرد . چاره ا ینم ی. ول لیگره پشک

ام را حعام قرار شکعت خورده  یزندگ یکه ناج یمهربان یپوکل بر همان خدا

 .داد

بالشدددت و  یگفتم و سدددر گذاشدددتم رو یلب ذکر ال حول و القوه الّا بام  ریز

 یبد اخالق ول یهمان آقا ی. صدد ح روز بعد همه سددر حال بودند . حت دمیخواب

 .من نه
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، آروم  میزد به گلو یکه داشدددت چنگ م یپونعدددتم معده رو و درد یزورم به

 .کنم

 :گفت رضایص حانه عل یسفره  سر

 الهه؟ یخوب-

 :جوام نداده ، حعام گفت هنوز

 .عتیکه حالش خوم ن ینیب ی، م یپپه گرد دیالزم نکرده ، بر-

حعام ، مصمم پر شدم به رفتن  یجا یحالم معاعد ن ود . اما از دخالت ب واقعا

 :و گفتم

 . آمینه خوبم ... م_
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 : پر گفت یباز با لحن جد حعام

 .، بگو چشم دیرینم گمیها امانت هعتند .... م ی...... بعض رضایعل_

شت سه من پع دا ص  یم فیپکل نییوا سفره و  یرو دمیرو کوب وانمیل یکرد!! ع

عت عت یبه ه شم و ابرو خواهش م ینگاه کردم. ه شاره و چ شت با ا ،  کردیدا

  : امدمیکه کوپاه ن امیکوپاه ب

 !؟ یخودرا یهمون آقا ای دیمن رو گرفت ی... شما اجازه  یهعت_

  : به مقابله با حعام برخاست رضایاز پاسف پکان داد و عل یسر یهعت

 . ما_

شون عرض کن_ شما ه دیخوبه ..... پس به  اینداره که من امانتم  یربط چی، به 

، پو هم  رضای... عل دیشینه .... دست شما که نعپردن منو ... شما بازخواست نم

 .می.... بلند شو بر یبعه خورد

گفت  کردیم دییکه پا اون لحظه داشت با پکان دادن سرش حرفم رو پا رضایعل

 .بعه ! هنوز لقمه اولمه یچ یچ_: 

 .نمی، بلند شو ب  یاز گرسنگ یریمیاول و دوم نداره ... نم _

 .برگشتم سمت اپاقم بعد
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 .ام رو سر کردم یقواره دار نخ یو روسر دمیبلند کتانم رو پوش یمانتو

  : سالن یسرم زدم و برگشتم پو یرو رو رمیآفتابگ ینقام مشک و

 .میبر_

  .که حعام از جا برخاست دیرو سر کش شییچا یپند رضایعل

 . امیمنم م_

عا عد اونهمه غُر واق !  افتهیکه زد حاال دن ال ما راه ب یچطور روش شدددد ؟! ب

 .دونمینم

سه راه افتاد خالصه شد الیدر و یجلو ابانی. از خمیهر سمت جنگل میکه رد   .

نداشدددت. آنقدر  یتیبودن هوا اذ یو خنک بود و شدددرج ری. هوا دلپذمیراه افتاد

پند آم رودخانه  انی. جرمیدیگفته بود رس رضایکه عل یپا به رود خونه ا میرفت

ضایکرد. عل خکومیمرا کنار خودش م یلحظه ا شدند  یو حعام از رو ر پل رد 

س شان. حاال ر سر شت  س ز که عل یبه پپه ا میبود دهیو من پ ضایسر  گفتیم ر

 .آن پپه سراسر از درختان والک است یدوستش گفته ؛ باال

عام ضایجلو راه افتاده بود و بعد من و بعد عل ح سرباالر بود و نفس  یندپ یی. 

س ی. که باالرفتمینفس زنان جلو م  یکی. درست کنار عتادی. حعام امیدیپپه ر

که از نخوردن  یلحظه بر اثر ضدددعف هیو  عدددتادمیاز درختان والک. من هم ا

 کردمیم یسع کهیرفت. چشمامو بعتم و درحال جیص حانه و شام بود ، سرم گ
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ستمو به پنه  ش رمیاز درختان بگ یکی ید سمت جلو ک  یشدم. جلو دهی، به 

 .که کم کم حالم بهتر شد دینکش یچشمام پار شد. اما طول

که پا چشمم باز شد ،  کردیباز کردم. حعام سر خم کرده بود و نگاهم م چشم

 : گذشته گفت یسر بلند کرد و با همان لحن جد

  .ندارم یکش ضیو مر ضیمر ی. حوصله یومدیاگه حالت بد بود ، نم _

حعام ... پو که همه  یخعته ام کرد_همون درخت چنار . گفتم :  یپا نشعتم

 .هیدرد دل من چ یبار نگفت هیگردن من و پا حاال  یانداخت راپویپقص ی

 !!؟ هیخب درد دلت چ_

 : بر درخت والک زدم و گفتم یا هیکنارم ، اما فاصله و من پک نشعت

 

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 258 پارت
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که محمد و  مهی...االن سدده ماه و ن سیمن ننو یخودت  به پا یعرضدده گ یب-

؟ بعد منو مقصددر  یبا پدرم حرف بزن یایب یگذاشددت شیپا پ یفاطمه رفتند ...ک

از پو مرد بود ... الاقل اونقدر مرد بود که بفهمه  شدددتریب یلی؟ محمد خ یدونیم

 .بره هو نخواهد شد ، بذاره جوانمردان عتیچون دلم باهاش ن

 : زد و گفت پوزخند

واسه غرورم ارزش قائلم  ندفعهیعرضه ام چون ا یاگه به عرضه باشه آره من ب_

پدرمو .. آمی...نم نه هم  که هم منو خرد ک ماس کنم  پدرت الت به  باره  . در دو

ضدمن معلومه که محمد بهتر از من بود ... درسدت مثل خواهرش که نمونه بود 

 .... که قدرشو ندونعتم فی....ح

 .رو بهم بزنه تونیمحمد نامزد یگذاشت یهم اشت اه کرد پو

اون حرفش  دنیانصاف ! حرصم با شن یسمتش . چقدر ب دیبا پعجب چرخ سرم

 : شد که بگم شتریاونقدر ب

مرد پر از پو بود و  یلی... آره من اشدددت اه کردم .... محمد خ هیچ یدون یم_

 . با گذشت پر یلیخ

 . خانوم پر از پو بود .... من عاشت نجابتش بودم یلیفاطمه هم خ-
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شت  " ی کلمه شعله ها "عا شم زد. شت مرا در خودش م یآپ  دیبلع یآپش دا

 : حرفم رو زدم نیکه از جا برخاستم و بغض کرده ، آخر

...  دمیبه آخر خط رسدد گهیواسدده من ، پنت کن چون د توی اس مشددکپس ل_

 . اونقدر کم آوردم ، که حاال فقط انتظار مرگم رو بکشم

 : زد ادیشدم که فر ریپپه سراز نییپا سمت

 . بادمجون بم آفت نداره-

، هدف  عددوختیآپش م انیدر م کهیبود قل م رو در حال یریحرفش مثل پ نیا

 یریسددراز یپند  وپند پر شددد و من ناخواسددته رو اریاخت یب میگرفت . قدم ها

لحظه به خودم اومدم  هیکه  گفتمیناسددزا م مارمیو به خودم و قلب ب دمیپپه دو

دارم سمت  مضاعفسرعت  هیو من با  عتیپاهام دستم ن اریاخت گهید دمیکه د

 : زدم ادی. فر دومیخروشانش م یرودخانه و موج ها

 .رضایعل_

 چیه یو ب دینشددعددته بود که مرا د یپک درخت ریآن طرف رودخانه ز رضددایعل

محاس ه کنم که من با آن سرعت زودپر داخل  تونعتمی. نم دیفقط دو یپرسش

ضایعل ای شمیرودخانه پرت م مرا ق ل  تونهیم دیدویبلند که م یبا آن قدم ها ر

 :پشت سرم آمد زا ییزدم که صدا ادی. باز فر رهیاز پرت شدن به رودخانه بگ

 .ریالهه ... دستمو بگ_

 . بود . اما قدرت چرخش نداشتم حعام
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که به حالت  دمیرا د رضایپرمز نداشت که عل میپپه و پاها نییبودم به پا دهیرس

سمت پا یدو از پل رو شت و  ش هیپپه آمد و به دو ثان نییرودخانه گذ که  دینک

داخل  میو هر دو پرت شدددد میدی، با هم چرخ رضدددایعلهمراه گرفتن دسدددت 

 .رودخانه

ست عل سیخ میپا پا سر ستم را از د شت د ضایشد و جریان رودخانه دا جدا  ر

 : دمیحعام رو شن یکه صدا کردیم

 . ارمیطنام ب رمی... من م ری... دستشو محکم بگ رضایعل_

 :دلم را قرص کرد یکم رضایعل ادیفر

  .برو ... گرفتمش_

 .و مرا سمت خودش نگه داشت دیدستم را کش بعد

 

 

 

 

📝📝📝 

 

  ��من یبانو



 
876 

 

 259 پارت

 

 

پرت شددده بودم داخل رودخانه ، آم مرا برده بود اما  ییاگه من به پنها شدداید

 یقطور درخت یدستش به شاخه  کیهم با من باشد .  رضایخدا خواست که عل

ست د سر کج کرده بود و د سمت رودخانه  عام  گرشیبود که  ست من . ح ، د

 :زد ادیفر رضایسمت ما انداخت و عل یدوان دوان آمد. طناب

 . رشیالهه بگ_

که مرا گرفته بود، کمکم کرد پا از  یبا همان دسددت رضددایرو گرفتم و عل طنام

 زیو ل یلگِ یسنگ ها یو من رو دیکشیرودخانه خارج شوم .حعام طنام رو م

 . اطراف رودخانه افتادم

سرم آمدند . حاال پرس  یو هر دو باال دیکش رونیهم خودش را از آم ب رضایعل

 .بر وجودم غالب شده بود

لرزش  نیارپعاشددات ا ری. انقدر که پمام پنم ز دمیلرز یسددرما . م ایپرس بود  ای

 :بود که شاهد بود یواکنش نیحعام اول ادیفر یخورد . صدا یپکان م

 .نه یگیامانته ... م گمیپپه پپه ... م نمیبفرما ... ا_

 :پوجه به حعام بازوم رو گرفت و منو بلند کرد یب رضایعل

 ؟ یالهه ...خوب_
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 : دور کامل زد و گفت کیصورپم  یپو قشیبلند کردم که نگاه دق سر

 . شده یخون تیشونیپ_

 : و به زحمت گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 . خوبم_

 :باز دستور صادر کرد حعام

 .الیو میکمکش کن بر_

 . میشد الیوارد و یسر و وضع هیبا

 :زد ادیاز پرس فر یبود.هعت سیو خ یگل کلمیه پمام

 !! شده یخاک به سرم چ_

 :جوام داد رضایعل

 . ... هول نکن حالش خوبه یچیگذشته ... ه ریبه خ_

 :  عتادیجلو اومد و مقابلم ا رضایپوجه به حرف عل یاما ب یهعت

 شده !؟ یسرت چ یالهه! وا_

برام نگذاشته بود که همان قدر هم  یحادثه پوان نیو ا ی، ضعف ، گرسنگ پرس

 دهیکش نیسعت و سعت پر شد و پنم سمت زم میرفت . پاها لیکه بود ، پحل

 :زد ادیفر رضایشد که عل
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 .اریآم قند ب یهعت_

 پاهاش یو سرم رو رو اطیمنو گرفت . دو زانو نشعت کف ح رضای. عل افتادم

 :و حعام باز غر زد گذاشت

 !نه ؟ یگیم دینر گمیم یوقت یپوئه ... واسه چ ریهمش پقع-

 :داد زد یعص  رضایعل

پپه  نییکه با کله پا پا یبهش گفت یچ عتیحرف مفت نزن حعام ... معلوم ن-

 .بود دهیدو

عام شد . انگار با ح سکوت کند.  شدیزده م یحرف نیهمچ دیساکت  عام  پا ح

عت شمام رو به زور باز کردم و جرعه ا یه ش یآمد. چ شهد  قند درون  نیریاز 

 : گفت یبا نگران ی.هعت دمیرو نوش وانیل

 ...دکتر دشیب ر دیبلنو ش_

 : زحمت گفتم به

 .آدینه ...خوابم م_

 : گفت یعص  حعام

 ... ینه نخواب_

 : ادامه داد یرو به هعت یشد و فور شیلحن خطاب یپازه متوجه  انگار
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عت_ سرش  یه ضربه  یطور هینذار بخوابه ... اگه زبونم الل  شه ...   یشده با

 . پو کما رهیشده باشه ،... م یمغز

 : و زمزمه کردم یسمت حعام چرخ نگاهم

 . بادمجون بم آفت نداره_

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 260 پارت

 

 

به  یماند که سددرش را بلند کرد و دسددت رهیظلمات چشددمانش خ یپو نگاهم

 : و گفت دیکش شیها شیر

 . ال اله اال ام_
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ضایکمک عل با عت ر شدم . ه عت یوارد خانه  ستور داد برگردم به اپاقم . ه  ید

و  دیکشدد میرو ییام را در آوردم و بعد پتو یو گِل سیخ یکمکم کرد، ل اس ها

 : گفت

 . ارمیب ییچا هیبرات  رمیم_

پتو ، چشمانم را بعتم و  انی، مچاله شده در م واریبه د هیرفت و من پک یهعت

 :حعام چشمم را باز کرد ادیفر یدر سکوت خانه محو شدم که صدا یلحظه ا

شده باشه ...  یمغز یممکنه ضربه  گمی... م عتین تونیبابا شما دوپا چرا حال-

 . یمارستانی، ب یدرمونگاه مشیب ر دییایب

ق ل به من زده بود ،  قهیکه چند دق یبا حرف عددهیحرفش و مقا نیا دنیشددن از

 .یرائیشده رفتم سمت پذ چیبه زور از جا برخاستم و همونطور پتو پ

 : گفت دنمیبا د یهعت

 دکتر؟ میبر یخوا ی؟ م عتیشده الهه جان ؟حالت خوم ن یچ_

 : برگشت سمت حعام و گفتم سرم

 .. یزنیداد م نقدریا یشما واسه چ-

...   یبپوش تویسر شما ...گفتم که ل اس مشک یهم که بشم فدا یمغز ی ضربه

 . ... خب م ارکه ان شاام یعاشت نجابت فاطمه بود یمگه نگفت

 :و با بغض گفت دیکش یبلند نیح یهعت
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 ؟یگیم ینطوریالهه ... دور از جونت ... چرا ا_

 :به من بود که جوام دادم رهیحعام هنوز خ نگاه

سمت اپاق  یخوام بخوابم ...کع ی...م خوامیهم نم یی.... چا یحالم خوبه هعت-

 .نی...هم  ادیمن ن

 : گفت یعص  حعام

 چرا؟ یکنی... لج م یبخواب دیکنم ... ن ا ینم ی... شوخ وونهید_

 :دمیادکشیسمتش و محکم فر برگشتم

صال م یبه پو ربط_ شر  رمیبم خوامینداره ... ا ضه ا یآدم ب هیپا از  مثل پو  یعر

عشقت فاطمه ... الهه  شیکه فقط حرف بلده و عمل نداره، خالص بشم ... برو پ

 . عتین یالهه ا گهیمرد ... د

س حعام ش نهینفعش رو محکم به درون  شو رو باز ک به  دیقفل زد و کف دست

شتم پو یپهنا ش یصورپش که برگ  دمیاپاق .در و قفل کردم و کف اپاق دراز ک

صدا ضایعل یو حعام و گاه یآروم جر و بحث هعت ی. دانم  یاومد اما نم یم ر

 . شد که چشمام معت خوام شد یچ

شارم  ایشب ق ل بود  یخواب یب از که انگار  یسرد رودخانه ا یسرما ایافت ف

پنم مانده بود ، که خوابم در گوش و چشدددمم چنان نفوذ کرد که با  یهنوز رو

صدا ضایبحث عل یاونکه هنوز  عت ر عام رو م یو ه اما به خوام  دمیشن یو ح

خوش  ی.گرما شددد یمعن یب ایها در عالم رو هیفرو رفتم . سدداعت و ثان یقیعم
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 تیعم یشددد و من به اعماق خواب رپریشددده بود ، دلپذ دهیچیکه دورم پ ییپتو

معنا  یدرد و غم چیافکارم ن ود و ه یجز صدا ییصدا چیکه ه ییفرو رفتم . جا

 . شیهم ن ود . سراسر آرامش بود و آسا یفکر یمشغله  چینداشت . ه

 

 

 

📝📝📝 

 

 ��من یبانو

 261 پارت

 

 

 . شدیم هم دورم داشت معنا م یصداها

 . غر نزن نقدریابعه حعام -

 . ی؟! .... در بزن هعت شهینم داریپس چرا ب-

 :به درخورد یپق یصدا

 . می؟... نگرانت یدرو باز کن شهیم ؟ی؟خوب یشنو یالهه ...الهه جان صدامو م_
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 :دمیکش نییسرم پا یاز رو یرو کم پتو

 . خوبم_

 : گفت یفور یهعت

 . درو باز کن الهه جان_

شده بود. درو باز  دهیچیکه مثل چادرم دورم پ ییسمت در . با همون پتو رفتم

عت ضای، عل یکردم . ه عت ر شت در بودند. ه سه پ عام هر  صورپم  یپو یو ح

 : نگران نگاهم کرد و حعام سرش رو برگرداند رضایشد . عل رهیخ

 . دینکن دارمی؟ مگه نگفتم ب هیچ_

 :جوام داد یهعت

 ؟ یبخور یآیخب ... برات سوب درست کردم م مینگران بود_

سرم پر خوام سنگ دهیکه از  شدت گر ص ان یبود و معده ام که از  درد  تیو ع

 .کردیم

شعتم رو غرورم شتم و همراهش رفتم . ن  یم ل پک نفره و هعت یرا کنار گذا

سدوب بود که  یرنده شدده  یها جیهو یآورد. نگاهم رو میسدوب سداده برا هی

 : باز گفت رضایعل

 درمانگاه ؟ میبر یخوا یم_

 . نه ...خوبم-
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بود و من گرسنه . از همه ساکت پر حعام  ی. عال دمیقاشت ازسوب رو چش هی

را  یرا زده بود و حاال آرام گرفته بود . سوب هعت شیکه حرف ها یبود. حعام

باز  ینداختم که هعددتا نییشددونه هام پا یکه خوردم ، گرم شدددم . پتو را از رو

 : گفت

 الهه ؟ یاالن خوب-

 . خوبم ؟یهعت یپرس یم نقدریچرا ا-

 : گفت یبلند و عص  رضایعل

 ! ... حعام یما رو خونجگر کن یخواستیبفرما ...فقط م_

 تیاخم و عص ان دنیحعام بود.حعام سربلند کرد و با د رضایصح ت عل طرف

 : ازکوره در رفت رضایعل

 ؟ دیو حرفمو گوش نکرد دیمنم ؟ من که گفتم نراالن مقصر _

 : گفت یرا چنگ زد که هعت نشیماش ئچیبلند شد و سو بعد

 کجا داداش ؟_

به آخر هفته  دیگردم پهران ... ممنون از معددافرپتون ... قشددنگ گند زد یبر م-

بشددده دادگاه خانواده و متهم رو  نجایقراره ا دیمن ... اون از اولش که نگفت ی

 دیکاسه و کوزه بود ، سر من شکعت یاز حاال که هرچ نمی... ا دیآورد دیبرداشت

. 
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 : که آنقدر عوض شده بود که نشناسمش ینگاهش کردم .کع یخونعرد با

،  یرو بهم زد مونی... شددما نامزد یشدداک یگناه ...آقا یب یمتهم !...خوبه ، آقا_

... شددما اصددال باعث بهم خوردن عقد منو محمد  ید کرداول نامز یشددما رفت

 !، حاال من متهم شدم ؟ یشد

عام ص ان ح س تیبا ع شوینگاه  جوام فقط نگاهم  یبه من دوخت اما به جا اه

 : کرد و بعد بلند گفت

 . خداحافظ_

 : گفت یعص  رضایرفت . درخانه محکم بعته شد که عل و

 . ... بفرما دهینه جوام م ی... گفت ینکن هعت نکارویبفرما ... من نگفتم ا_

 :زد ادیبا حرص فر یهعت

 . رضایبعه عل_

 : کف دستاشو باال آورد یفور رضایعل

شم عز_ ش زمیچ شم ... ب خ ص  دیچ ست خوم ن ی... ع شو وا صال از  عتین ...ا

ص یاولش همه چ عام  یمن بود ، من الهه رو انداختم پو ریپق رودخونه ، من ح

  ...دو پا شدم ... اصال من قاپل نیا ییرو وادار کردم که بره ... من باعث جدا
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 . کنم هیگر ایدونعتم بخندم  ینم

ار که قر یشد نه من . سفر یفقط باعث آرامش و ل خند هعت رضایکالم عل طنز

شوبم کرد . همه چ شد . د میبرا زیبود آرومم کنه ، آ عوم  شده مح  گهیپمام 

شت که ا یا دهیفا شود . وقت نیندا شدار  ستاورد  یبحث ک شتم خانه پنها د برگ

 نکهیافتاده و ا پفاقاتو ا رضایو عل یهعت یسفر رو به مادر گفتم . از نقشه  نیا

 : داره . مادر فقط گوش داد و من آخر حرفم گفتم یحعام چه پصوراپ

 . نمشیخوام ب  ینم گهید_

 یبود و راه کینزد انیپا ین ود . کارمان به نقطه  یسدددکوت کرد . حرف مادر

 . شروع ن ود که ن ود یبرگشتن به نقطه  یبرا
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شب ها ریدرگ باز خاطرات حعام رو  یشدم و خاطره . همه  ییپنها یروزها و 

به جز  ریجع ه گذاشدددتم ز هی یچشدددمم جمع کردم و پو یاز جلو پختم ... 

 یبود . دوباره کالس ها زی...گردن ند و دسددت ند که هنوز به گردن و دسددتم آو

. انگار به قول درو شروع کر شیرو از سرگرفتم و پدر باز غر زدن ها یعیخانم رب

 مریآلزا ای کنه یکه عقلش کار م میکرد یشدددک م دیزد ، با یمادر ، اگر غر نم

 : یشگیهم یپکرار یگرفته ؟! و همان حرف ها

منتظر  یخوا یم ی...حاال پا ک یرو رد کرد یبفرما ... محمد ، پعر به اون خوب_

 . یخواستگار ادیکه حعام ب یبمون

 :حرف پدر و داد نیجوام ا ک اری مادر

 .ادیکه ن یکرد ریبچه رو اونقدر پحق نی... ا آدیحعام نم-

 محمد و الهه بهم بخوره ؟ ینامزد دیچرا گذاشت ادیقرار بود ناگه -

دسدددت حعدددامو  یبر دیکه با ییپو نیخورد ، حاال ا یبهم م دیاونکه با رینخ-

 . ادیپا ب یریبگ

 : که مادر الل شد دیکش یادیچنان فر پدر

 رمی، من نِم ادیهم اگه ن گهی.... صدددد سدددال د ادیخواد ن ی، م ادیخواد ب یم-

 . خونه بپوسه یباهاش حرف بزنم ... بذار دخترت پو
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شوم ها فیپکل نمیا شد و  یخانوادگ یمن ! باز حال معده ام به خاطر آ خرام 

به ماه م ارک رمضان ، مادر  میدیرس نکهیکرد .پا ا یکس حالم را درک نم چیه

 .همه را دعوت کرد

 الیو چه خوش خ نمیباعث شد پا بعد از سه ماه باز حعام را ب  یافطار ی بهانه

چشدددمانم ،  یکردم با جمع کردن خاطرات حعدددام از جلو یبودم که فکر م

که اشددت اه کردم .  دمیخاطرش ، عشددقش ، مح تش را از دلم رفته . آنروز فهم

 می، زمانم را پقعددد اریاخت یو ب دارشید یبرا دیدوباره قل م پند پند پپ یوقت

سر یکردم برا ش یانتخام ل اس و رو سوب  مورد عالقه  ری... و باز هوس کردم 

و مجنون عوض  یلیل یحاال جا دمیاش رادرسدددت کنم .آن وقت بود که فهم

 . یلیشده ... من مجنونش شدم و او ل

که دلم را برده بود . زن  ی. همه آمدند جز همان میرا پهن کرد یافطار ی سفره

دانعتم  یگفت سرش شلوغه و من م یم یگفت سر کار است . هعت یم ییدا

حالت همان لحظه بود که قل م بعد از  نیپمام شدددده . بدپر زیهمه چ یعنی نیا

بزرگ .  یآرام گرفت به درد . به غم و غصددده ا امدنشیپر پب و پام با ن کروزی

بود که بعد از سه ماه ، الاقل  نیا دمیماه نه بود و من پنها ام لیاوا  ایپقر یهعت

امام  الدیروز م کی. اواسدددط ماه م ارک بود. نزد نمشیب  یهعدددت مانیروز زا

 . دیهم رس یهعت مانیالعالم که خ ر زا هیعل یحعن مجت 
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صد کرده بودم که روزه ام رو  پازه شته بودم و همون روز ق عته از کالس برگ خ

گفت روزه  یپوانم رو بعددنجم . دکتر م خواسددتمیبود . م ی. امتحان رمیکامل بگ

که  یکردم پوانش رو دارم . اپفاقا همون روز یخودم حس م یبهتره ، ول رمینگ

سن عتم .اما  یکه م دمیجروزه گرفتم و چندان هم بد ن ود و پوانم را خوم  پوان

 دمیحالم کرده بود. پا رسددد یب یکوچولو هیاسدددتراحت ،  یکالس و راهو و کم

 :دیپوشیخونه ، مادر داشت ل ا س م

 کجا ؟_

 . دنشیخوام برن د یکرده ، م مانیزا یهعت-

 . آمیمنم م یوا-
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 . شهیحالت بد م یکن ینه ... ضعف م-

 . آمینه م-

پر بود از گل و دسددته گل . زن عمو مح وبه ،  ی. اپاق هعددت میدو با هم رفت هر

ضایخود عل یمن و مادر ، حت ییطاهره ، دا ییزن دا عام باز پنها  ر بودند اما ح

 : گفتم یبه هعت یجمع بود . به شوخ بیغا

 ؟ هیک هیش _

 : مختص خودش و حالش گفت یحال یو با ب دیخند

 . محصول مشترک_

 : دیچیهمهمه ها پ نیآشنا ب ییصدا کدفعهیکه  دمیخند ازحرفش

 . سالم_

با ضربان پر هشدار قل م ، سرم را  یسمت در چرخش کرد. حعام بود. فور سرم

رو  یهعت یشونیو کمرم رو صاف کردم . جلو اومد و پ یبرگرداندم سمت هعت

 : و گفت دیبوس

 مون ؟ یکجاست فعقل_

سته شت باال یپو ی ایگل بزرگ و ز د ستش رو گذا عت ید و جوام  یسر ه

 : دیشن

 . اپاق نوزادن-
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 : موقع مادر گفت همون

 . مینیبچه رو ب  میبر ایالهه ب_

پهن و بزرگ اپاق نوزادان  ی شدددهیهم همراهمون اومد . پشدددت شددد رضدددایعل

پف آلود و خوام  یبا چشددمان یفندق یدختر کوچولو هیکه پرسددتار  میعددتادیا

 : صدا آشنا باز قلم رو به التهام انداخت هیآلود ، نشونمون داد. همون موقع 

 ! پو شده هیش  نکهی.... ا رضایعل یوا_

من  نکهیبشدده ، مثل ا یک  هیشدد  یخواسددت یدرسددت صددح ت کن ... پس م-

 . باباشم

 : گفت حعام

 . رهیاش م ییحاللزاده به دا گنیم_

 : گفت هیپر از کنا یبا لحن مادر

 . ی... نه امروز میقد یها ییهم دا ییخب حاال ... دا_

 : باز گفت رضایعل

 . شهیم تیپو حعود_

 : دیخند حعام

 !بشه ؟ میحعود دیبا یآخه به چ_
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 یول دینامزد کرد یجوام داد : به من ... شما و الهه زودپر از من و هعت رضایعل

 . دیکوچه ا کیو پو و الهه هنوز اندر خم  میبچه دار هیاالن  یمن و هعت

 : گفت یعص  حعام

 .حرف مفت نزن_

 :جوام داد یقاطع و جد ییبرگشت سمت حعام و با صدا مادر

عر با_ شه ... پا پ دیحرف مفته !؟ حرفش حرف حقه ... پ شته با ضه دا  شیعر

 . حرفشو بزنه دی.... با ی، باالخره که چ شنوهینه م ای رهیگ یبله م ایبذاره ، حاال 

 . و مادر رضایحرف حت عل رشیپذ یعنیحعام  سکوت

شت به خنده پ د ل خندم ضایکردم از حرف عل فیشد . ک یم لیدا و مادر اما  ر

 .عمل نه یبود ول ادی. حرف ز دهیچه فا
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حعددرت بزرگ پو دلم جا باز کرد.  هی،  دمیرو د یهعددت یکه کوچولو یروز از

ها ن ود،  یاز سهله انگار یبعض دیشا ایکه اگه دقت کرده بودم  ییحعرت روزها

 .بغل من بود یمثل همون فعقل یکیاالن  دیشا

 این ود  گریکه د یعشددت م هم . مجهول . عشددق کیبودم با  ریمن هنوز درگ و

 دیاگر بود کمرنگ بود وگرنه بعد از هفت ماه پس از رفتن محمد و فاطمه ، با

از  یلیماه م ارک ، خ یهمون شدددب ها  ی. پوافتادیافتاد که ن یم یاپفاق کی

چشمانم نشعت  یپو شکاز افطارها ، موقع ربنا ، موقع اذان ، ا یلیسحرها ، خ

په دل آرزو کردم اگر هنوز راه نه  ردیقرار بگ میپا یهعدددت جلو یو از  وگر

 .بدهد دیقلب جد هیخداوند به من ، 

 . نداشت یکه صاح  یاز عشت گذشته ها و خاطرات خاک خورده ا یخال یقل 

و پنجم  عتیشب ب یزنگ زد و ما رو برا ییقدر بود که زن دا یاز شب ها بعد

ضان افطار ستیدعوت کرد . دلم م یماه رم عقل خوا عت یبرم . بخاطر ف .  یه

 هیاما ... اگه  قرار بود برم  زشیقشنگ و ر یکوچولو با انگشتا یواسه اون دستا

کارش حرف  هی نیو ا امدیمنزل ما رو ن یافطار یافتاد. حعدددام دعوپ یاپفاق م

شت و حاال با رفتن من ،  عام داده م امیپ کیدا سته به ح شد که من  ی، ناخوا
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. پدر  عتادمی، ا شدیکه منطت سرش نم یسختانه مقابل قل هنوز ص ورم ... سر 

 : دیو مادر حاضر بودند که بروند که مادر پرس

 پس ؟ یشیپو چرا آماده نم_

 . خونه مونمیمن م دینه شما بر-

 : دیاخم پرس هیبا  پدر

 اونوقت ؟ یواسه چ_

  .ومدیما ن یافطار ی...آقا حعام هم دعوپ کیبه  کی  میبش نکهیواسه ا-

 : پوزخند زد و رو به مادر گفت پدر

هردوشددون بچه اند ...  نایدو پا رو بهم زدم ، ا نیا ی؟! نگو من نامزد ینیب یم_

 ... ... من نرم ومدیگرفته ... اون ن شونیخاله باز

 : پدر گفتم ی هیاز کنا یعص 

 ی.... وقت دی... شددما شددروع کرد دیشددد یبچه باز نیبه هرحال شددما باعث ا_

 یسر سفره  دیبه زور منو بشون دیچشمتون رو سهم آقا جون کور کرد و خواست

من و  یالگو یما ... وقت یبچه گانه  یاش شدددد لج و لج از جهیعقد آرش ، نت

 . میشیبهتر نم نی، از ا دیباش ییحعام شما و دا

 یلیس کی،  میمادر حدس بزن یحت ایمن  نکهیقدم جلو اومد و ق ل از ا هی پدر

 . نوش جانم کرد . محکم و مردونه
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 : حس شد یطرف صورپم ب هیکامال برگشت و حس کردم  سرم

... شددده التماس  عددتمیمثل پو صدد ور ن گهیخوم گوشدداپو وا کن الهه ... من د_

کنم ...اومد که  یالتماس حعدددام رو نم یگردونم ول یمحمد رو کنم، برش م

 . بشه دی، بمون پا موهات مثل دندونات سف ومدیاومد .... ن

 : زد ادیجلو رفت و فر پدر

 . ایب ژهیمن_

ع مادر سر یفقط نگاهم کرد و همراه با نف سف ،  سر پا پکان داد و رفت .  یاز 

س هیمن موندم و  رفت  ینم لمیکه م یخورده از پدر و زبون روزه ا یلیصورت 

پهن  یکوچک یسرگرم کردن خودم هم که شده ، سفره  یبه افطار . اما باز برا

 . خوردم یلیس هی یخود یب یزیبره سر چه چ ادمیکردم پا 
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محمود  ییبودند خانه دا دهیبه اذان نمونده بود .قطعا پدر و مادر حاال رس یزیچ

ش هیافطار ، با  یپک نفره  یسفره  یو من پک و پنها پا  هیو  ریبشقام سوب 

عته بودم که  ختهیق ل ر قهی، که از ده دق یچا وانیل ش شود ، ن بودم پا خنک 

 .پلفن زنگ خورد

 . بله-

 ؟ ییما ، زن دا یخونه  یومدیسالم الهه جان ،چرا ن-

 .نشد...  کردیکم سرم درد م هی،  ییسالم زن دا-

 ... اشکال نداره-

 : کالمش گفت یادامه  ییزدم که زن دا ل خند

 . ارپتی، حعام رو فرستاد که ب یومدیات ناراحت شد که ن ییدرعوض دا-

 .  دمیم حیپوض ییدا ی، حاال بعدا برا آمیمن نم یینه ... نه زن دا-

وقته راه افتاده ... زنگ زدم فقط  یلیالهه جان ،حعام خ عتیدست من ن گهید-

 . بگم حاضر باش که اَالناست که برسه

 : از زبانم در رفت اریاخت یو ب بلند

 . ...نه یوااا_
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ش دیخند ییدا زن ستم بود که نگاه یپلفن پو میس یب یو قطع کرد . گو  ید

 . به سر و وضعم کردم و همون موقع حاللزاده زنگ در و زد . هول شدم

افطار بود که  یم ل. نگاهم به سدددفره  یدسدددتم  را پرت کردم رو یپو پلفن

 اف اف رو برداشتم یزنگ در اومد .گوش یاذان هم پخش شد و باز صدا یصدا

. 

 .باز کن-

سمت  دمیزدم و دوباز شدن در و  یداخل !دکمه  ادیخواست ب یشدم .م شوکه

و  دمیام پوشدد یبلند داشددتم با دامن کلوش مشددک یبلوز چهار خانه  هیاپاق . 

سر س یسرخاب یرو سرم کردم .که ر شت در . در زد. با هجوم نفس  دیام رو  پ

س یکه م یامان یب یها ست  شدم . چن نهیخوا شکافه مواجه  بار نفس  دام را ب

ش سر پا هیو بعد در را باز کردم .  دمیک  نیینگاه به من انداخت که خجالت زده 

 : دانم . وارد شد و گفت ینم دمیگرفتم .چرا خجالت کش

 . ؟ مگه مادرم زنگ نزد یسالم چرا حاضر نشد_

نگران بود ،  لیدل یپند و مضطربم که ب ینفس ها انیو پا شکعته در م دست

  : گفتم

 ...نشد ...آخه_

 : تگف بلند

 . میریبعد م میکن یافطارپم که حاضره ...خب افطار م یبه به سفره _
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 ری، بشقام سوب ش یچا وانیسفره و بدون خوردن آن ل یپعارف نشعت پا یب

 . را بدست گرفت

 :که دستور داد دیبار یاز چشمانم داشت م پعجب

 .ایب زیواسه خودپم بر ییچا وانیل هی_

 : ، مغزم هم هنگ کرد چیو گوش و زبانم که هنگ کرد ه چشمان

 !؟ یچ_

 ؟ یافطار کن یخوای... نم گهید ییچا-

شپزخونه و  رفتم شتم به اپاق . ل ختمیر ییچا وانیل هیسمت آ  ییچا وانیو برگ

 : سفره که گفت یرو گذاشتم رو

 .اریو نمک هم ب موی، آبل ییزحمت حاال که سر پا ی...فقط ب هیعال_

 !خورد یرو پا په م ریداشت بشقام سوب ش واقعا

رو بردم و نشعتم طرف مقابلش  مویبرگشتم سمت آشپزخونه .نمک و آبل دوباره

شده بودم که هنوز خ شوکه  شم که  ی الهیبه خوردن پ رهی. اونقدر  سوپش با

 : بود گفت ریهمون طور که نگاهش به بشقام سوب ش

 . هنوز دست ند پولدت دستته نمیب یم_

 دمیبلند بلوزم رو جلو کش نینگاهم رفت به دست ند دور مچ دستم . آست یفور

 : و گفتم
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 . به شما داشته باشه یکنم ربط یفکر نم_

 .سفره و نگاهم کرد یرو گذاشت رو یخال ی الهیل خند به ل ش اومد . پ هی
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 ! به من مربوطه گهید نکهیچرا به گردنته ؟ ا مونیک نامزدو پال ریزنج-

 مونینامزد ریگردنم خورد. پالک و زنج ریاومد و چونه ام به ز نییسرم پا یفور

 ریبا دسدددتم آنرا دوباره پس زدم ز یشدددده بود که فور دایام پ یروسدددر ریاز ز

 : ام . اخم کرده گفتم یروسر

 !و پالک و دست ندت ؟ ریافطار کردن ، دن ال زنج یبه بهونه  یاالن اومد_
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  !مدت نهمهی! بعد ادمید یبار بود که خنده اش را م نی. اول دیخند

 . هیکنا یقصد و غرض ! ب یمدت ب نهمهیا بعد

 !؟یمنو فراموش کرد گهیکه د یکن یچرا وانمود م-

 : شد که گفتم شتریمچم رو گرفته بود.حرصم ب انگار

 ومدیکه باز بهش مهلت دادم و ن یوانمود نکردم ، فراموشت کردم ...کعچرا ؟! _

 منتظرش بمونم ؟ دیبا ی، واسه چ

 : ل انش و گفت یرا جمع کرد از رو ل خندش

 . ذارمیکه مطمئن ن اشم پا نم ییمن جا-

 .شده بود یجد یشدم . از آن نگاه قاطع که حاال جد یعص 

... همه  دیاریب فیکشم که پشر یمنتت رو نمنذار ... به سالمت حضرت آقا ... -

خوام برم با محمد حرف بزنم بگم اصددال چرا  یما پموم شددده .... من م نیب یچ

 .بود حعام ادیبخاطر پو ز یفداکار نهمهیرفت ؟ ا

 رونیب راهنشیپ بیاز ج یکه کارپ دمیفکش د یرا رو شیدندون ها فشدددار

 :و گفت دیکش

 .؟ بفرما یدیرس جهیتن نیخوبه .... پس پو هم به ا_

کارت و آن زرق و  یرو یکارت دعوت بود. از همان قلب برجعددته  یرو نگاهم

 . است یشد حدس زد که کارت عروس یرنگش م ییبرق طال
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 . کارت را گرفتم و آنرا باز کردم نحالیبا ا اما

 

 . حعام و فاطمه 

 

 . ح س شد و چشمانم کور نفعم

ستم افتاد و نگاهم با دیچرخیچشمام م یجلو یشد .همه چ کیپار . کارت از د

عام خ شم ح شک به چ شد  یبود که م یعذاب تیزد که نها یماند. ل خند رهیا

 : کند ریپقد میبرا

ض_ بد  یکردم ... پو هم اگه با محمد حرف بزن شیمن با فاطمه حرف زدم ... را

 . عتین

جانم آمد . آنقدر که دسدددتم باال رفت و چنان محکم  یبه پن ب روین هیکم  کم

فکش گرفت و  یصورپش که خودش هم شوکه شد. دستش را رو یپو دمیکوب

 دمید یهم م یرا رو شیبازش فشدددار دندان ها مهیل ان ن انیاز م کهیدر حال

 : زدم ادیفر

 ... چشمام یگمشو از جلو_

 .دیبه خاطرم رس یزیچ کدفعهیاز جا برخاست و رفت سمت در که  یفور

 .واستا-
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خشدک شدده اش ،  یطال ، گل ها سیسدمت اپاقم. سدرو دمیو من دو عدتادیا

 . از مشهدش را همه را بغل زدم و سمتش آمدم یادگادیانگشتر  یحت

که  یپوانعتم بغضم را اشکم را ، درد ینم کهیو در حال شیپا یکردم جلو پرت

ام ،  نهیس یقفعه  یدستم روو من داشتم با فشار کف  دیچیپ یام م نهیدر س

 : کردم ، پنهان کنم ، گفتم یآرامش م

شغاال به پا نیهاپو  بردار ... پا امروز با هم یادگاریبردار ... _ سمت موندم یآ  ا

... 

که حتم داشتم  دمیو پالک را چنان محکم از گردنم کش ریانداختم و زنج دست

پاره کردم و  ری، گردنم را زخم کرد و دسدددت ند دور مچم را هم مثل همان زنج

 . شیها یادگاری یانداختم مقابل بقیه 
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 : زد و فقط گفت یخند پوز

 . شمیخوشحال م یاریب فیاگه مراسم من و فاطمه پشر_

بعد در را باز کرد و رفت . رفتنش جانم را هم گرفت . سدددقوط کردم . چند  و

 کدفعهیرا مرور کردم که  شیفقط در سدددکوت خانه ،  پک پک حرف ها هیثان

 : زدم ادیو فر نیچنگ زدم به زم

 .خداااا_

سراغ کارت دعوت و  یخال شتم  شتم . برگ شدم . هنوز بغض دا س ک ن شدم .  ن

 .بود گرید ی. سه هفته  عقد را نگاه کردم خیپار

ستان از شت ر یکه مثل زلزله  یحرص با د ، کارت را پاره  دیلرز یم یشتریه

 :دمیکش غیکردم و باز ج

 . کنم یبخشمت ...حاللت نم ی... نم یعوض یپو به نامرد_

شتم  یپوب مونده بود و دکمه  هیمثل  میگلو یپو یزیچ هیشدم .  یخفه م دا

عته باال شت ا یب کرد . دست انداختم  یرا دو برابر م یفشار و خفگ نیبلوزم دا

ش ی قهیباز کردن دکمه ، از دوطرف ،  یبلوز و به جا ی قهیدور   دمیبلوزم را ک

 . . حنجره ام سوخت مبود که زار زد دهیپا پاره شد . نفعم به هه هه کش
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ت مد نهمهیخشدددک که ا یخودم . مثل خاطراپم . مثل همان گل ها مثل

دانعتم . اما حاال همه و  ینرود چقدر عاشقش بودم و نم ادمینگهشان داشتم پا 

 . اقدام کیحرف . با  کیهمه سوخت. با 

 نی. از ا نجایدفعه به سدددرم زد که برم . از ا کین ودم که ن ودم .  یشددددن آروم

 .پخت بود ریسمت اپاق . چمدانم ز دمیشهر . دو نیخلنه ، از ا

چمدان و شناسنامه ام را برداشتم .  یدست بلوز و شلوار به زور چپاندم پو چند

مادر دوسددت  یپونعددت آرومم کنه . حرم امام رضددا . خونه  یجا بود که م کی

ضایعل  نانیاطم یداد اما برا یخانم راهم م دهیرو هنوز بلد بودم . مطمئنا حم ر

مچاله  فمیک یپول پو یدارشددناسددنامه ام رو هم بردم .... چادر سددر کردم و مق

 نیکه اول نی. دلم پُرهِ پر بود. اونقدر که هم نالیآژانس رفتم پرم هیکردم و با 

 دمیدرش شن یرا جلو یمرد ادیفر یراهم رو  گرفت و صدا یوُلوو جلو نیماش

 :که گفت

 ... ها ... مشهد میمشهد ... رفت_

سوار شدم . په اپوبوس نشعتم و پا سرم رو به پنجره چع اندم ، زار زدم  یفور

شددده بود .  کیپار کی. از گذشددته گرفته پا همان روز . هوا پار یهمه چ ی. برا

 هیخاطر فقط  نی، مادر رو نگران کنم و به هم یغامیو پ امیپ چیه یب امدیدلم ن

 :دادم . کوپاه و مختصر یهعت لیبه موبا غامیپ

 ... آرمیسرخودم م ییمشهد ...دیگه خعته شدم . بمونم به بال رمیدارم م " 
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ش به شه ...گو صله  یخاموش م ممیمامانم بگو نگران ن زنگ  یکنم .... چون حو

 " .و جوام دادن ندارم

همون چند جمله خالصه جمع  یقل م رو فقط پو ینشعته پو یدردها ی همه

 ییرا با آنهمه دعا فمیپکل نکهیا ی، فقط برا یاج ار ارتیشدم . ز یکردم و راه

شده بود ، با آنهمه ام ستجابت ن شتم و ناام یدیکه کردم و ا شده بود و  دیکه دا

ن ود ،  یاست که خ ر اهدر ر یوسفی  راهنیپ یکه گفت ؛ بو یبا آن استخاره ا

 . روشن کنم
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پا آروم  دمیچرخ ابانیخ یپو یا قهیچهل دق هیزدم  رونیعمه که ب یخونه  از

 هیالاقل  یآپش درونم خاموش خاموش نشدددده بود ول ی. هنوز زبانه ها رمیبگ

 .برام روشن شده بود یزیچ

عمه  یبس بود. برگشتم دوباره پشت در خانه  نیروز . دوستم داشت . هم مثل

آشوم سمت قل م هجوم آورد .  هی. اما هر چقدر زنگ زدم ، الهه درو باز نکرد . 

ض یاول را زدم و بعد از کل یکالفه زنگ ط قه  که آمدم دن ال دختر عمه  حیپو

شد . پ یام و م شه ، در باز  شده با سم حالش بد  عرهیها رو  لهپر  کیپا باال  ک

 :عمه چند بار نفس گرفتم و در زدم ی. پشت در خونه  دمیفس دون

 .الهه .... الهه_

شوم قل  هی.  یبود نه کالم ییصدا نه شد . عجب  یپرس بزرگ به آ ضافه  ام ا

 .شروع شد وسهیو هیاز  زیکردم . همه چ یاشت اه

 یاز دوسدددتام رفتم که پو یکیبازار بودم ، سدددراغ  یکه پو شیدو روز پ نیهم

 ی، امتحان یکیداشت . ازش خواستم  یکارت دعوت عروس یبهارستان ، مغازه 

سه ام ب یو روزش برا خیمن بزنه و زد . پار یبرا سو شد  شتریسه هفته بعد . و

 .امتحان آخر دیامتحان و شا کیکه کارت را ب رم . برای 

 .هنوز دوستم داشته باشهپوانعتم باور کنم که الهه  یدانعتم چرا نم ینم

مراسمش  یعقد با محمد رفت . حت یپا پا یبعد از آنکه آرش را رد کرد ول آنهم

خواسدددت  یم یوقت هیدیپارک جمشددد یپو دمیخودم د یرا جلو انداخت. حت
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که صورت  دمیعشقش با محمد شامل حالم شود که شد ، خودم د دنیعذام د

 یمصددورپش بود و او ل خند به لب داشددت . انگار داشددت انتقام  یمحمد جلو

  . گرفت

سخت . ا هی شود و  یبه من ثابت کنه م نکهیانتقام  شت  پواند بهتر از من باز عا

 .، بله را هم گفته بود دیکش یاگر محمد کنار نم دیعقد هم برود . شا یپا پا

 : در زدم دوباره

 .در و باز کن باهات حرف بزنم ... دیالهه ... با_

ش نیا شوره آور بود . همون موقع گو ام زنگ خورد .  یسکوت محض خانه ، دل

 .مادر بود

 پس ؟ ییالو ...حعام کجا-

 . عمه یسالم ... پشت در خونه -

 !پشت در خونه ؟ یدیپازه رس یسه ساعته رفت-

 . کنه ینه ... راستش الهه در و باز نم-

 : گفت دیآقاحم دیشا ایرو به عمه  مادر

 . کنه یالهه در و باز نم گهیحعام م_

 :عمه بند دلم رو پاره کرد ادیفر یصدا
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جا  یپو دیکل هیرو طاهره ... الو الو حعام جان ....  یخدا ... بده به من گوش ای_

 . کفش ال استار الهه ست ، ... اونو بردار یپو یکفش

 .باشه ... باشه-

. در خونه رو باز کردم و پاهام همون جلوی  دایرو پ دیرو قطع کردم و کل یگوش

خشددک شددده و  یو پالک و برگ ها ریطال و زنج سیدر خشددک شددد . سددرو

 : ، هنوز کف اپاق بود . بلند صدا زدم میدسته گل ها یشکعته 

 .اامیسمت اپاقت ... الهه ....  آمیالهه ... الهه ... دارم م_

به  یباز کردم و سددرک اطیم و باز در زدم . در و آرام و با احتاپاقش رفت سددمت

پاق به حد دمیداخل کشددد گار  ختهیبهم ر ین ود و ا نفر دن ال  کیبود که ان

که کرده بودم و  یو کالفه از کار یبه در زدم و عصدد  هیگشددته بود . پک یزیچ

 . دمیکش رپمبه صو یو نادم ، عذام وجدان داشتم ، دست مانیحاال پش

 زدم رونین ود ، در اپاق را بعتم و از خانه ب ین ود کجا رفته بود . چاره ا معلوم

. 
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آمده ، برگشتم خونه . پا در و  شیاز دست خودم و اپفاقات پ شانیپر یافکار با

 : دیباز کردم عمه جلو دو

 حعام جان ...الهه کو؟_

 : ل انم فوت کردم و گفتم نیرو ذره ذره از ب نمیسنگ نفس

 .خب ... راستش ن ود_

 : عمه بلند شد ادیفر یصدا

 ...پو شد ری.. پقص دی....خدا ... خاک بر سرم شد ...حم یوا_

 ... صورپش ... پو یپو ی...پو امشب زد یمقصر پو

 :جوام داد یعص  دیحم آقا

 گردهیبزنه برم یدور هینزدم ... حتما رفته  ی... من حرف ژهیشدددلوغش نکن من_

 . خونه

 : زد ادیباز با عجله فر عمه
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... چقدر  گهیدونم اون رفته .... بچه ام خعدددته شدددد د یخدا ... نه من م یوا_

 ! پحمل کنه

 : جلو اومد و گفت یهعت

 . زنم یزنگ م هیعمه جون نگران ن اش االن من بهش _

 نییاش را از کنار گوشش پا یگوش یبود که هعت یصورت هعت یعمه رو نگاه

 : آورد و گفت

 . خاموشه_

 . ف زدن با الهه انتخام کردمحر یرو برا ی. عجب ش  دمیرا محکم گز ل م

 :رو شروع کرد یینوحه سرا عمه

 رمیبخشمت ... فردا م ینم دیشما ها ... حم دیبچه رو دق داد نی... ا رمیآخ بم_

 !پو گوشش ؟ یامشب زد یکنم ... واسه چ یم تتویسرخاک آقاجون شکا

 : همون موقع نگاهم کرد و گفت مادر

 ؟ عتیکه الهه خونه ن یبگ یپو چرا زودپر زنگ نزد_

 : گرفتم و گفتم نییروپا سرم

 .خب ... آخه اولش بود_

  : دیاخم کرده پرس مادر
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 ؟ یک یعنیاولش _

 :هم سمت من اومد دیکنجکاو و نگران عمه و آقا حم نگاه

 .میگرد ی، بود ... رفتم باال گفتم افطار کنم بعد برم دمیرس یخب وقت_

 :زد ادیبلند فر پدر

 ...... خب_

شد و من برا- شد .....حرفمون  شم ، رفتم چند  نکهیا یخب ... دعوامون  آروم ب

 .قدم زدم ، برگشتم ...الهه ن ود ابانیخ یپو یا قهیدق

 :نگران خانه را متشنج پر کرد یپدر فضا  ایفر یصدا

 ؟ یباهاش دعوا کرد ی...سرچ یباهاش دعوا کن یو نفرستادم که برپو ر_

 : بلند گفت یکردم که هعت سکوت

 . داده به من امیالهه است ... الهه پ_

 : یسمت هعت دیدو عمه

 . نمی... بده ب  نمیب _

 :الهه رو خوند امیبلند پ یهعت
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...  آرمیسر خودم م ییبال هیخعته شدم ... بمونم  گهیرم مشهد ... د یدارم م " 

 یکنم چون حوصددله  یو خاموش م میبه مامانم بگو که نگرانم نشدده ... گوشدد

 . جوام دادن ندارم

 : هیگر ریزد ز عمه

به خدا اگه  دیاز خونه بذاره بره ...حم یکرد یکار هی یبفرما ... پو پدرش بود_

 . مونمیخونت نم یهم پو قهیدق هی گهی، د ادیسر الهه ب ییبال

 : بلند گفت پدر

 ی، حاال بذار چند روز عتی...شلوغش نکن خواهر جان ... الهه که بچه ن ژهیمن_

 . رهیگ یبره معافرت ، آروم م

 : زد ادیپر فر یعمه بلندپر و حرص اما
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 �� من یبانو

  حعام270 پارت
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 ؟ رهیآروم بگ یچطور-

 یپو خوابونهیم یلیسددد هیآش و همون کاسددده ... پدرش  نیبرگرده هم بازم

دو پا رو  نیا فیپکل یآیو نم یکن یم یصدددورپش که چرا رفته ، پو هم لج از

 . یروشن کن

 :عمه سمتم دراز شد و ادامه داد دست

 دی... همتون در حت دختر من بد کرد ذارهینم شیو پاپ کنهیاون آقا هم ناز م_

معده اش مشکل داره  دیدونعت ی، م ضهیمر دیدونعتی...خوبه م دی... زجرش داد

 . دیکم حرصش نداد ی... ول

به من و پدر نگاه کرد و  ی. مادر با ناراحت عتیعمه شد و گر یهم همپا یهعت

 : گفت

 .لشدن ا میری؟ خب م یک شیبره مشهد ، پ خوادیاصال الهه م_

 : سر بلند کرد و گفت یهعت

 . رهیفکر کنم من بدونم کجا م_

 : دندیبا هم پرس همه

 کجا؟_
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خانم  دهیحم دونهی...چون الهه م رضددایخانم ، مادر دوسددت عل دهیحم یخونه -

 . همون جا رهیزن پنهاست ، حتما م هی

 : پعارف باز شد یشد که زبانم ب یدانم چ ینم

 . پونم برم دن الش یمن م_

 یشدددد . پدر ، مادر حت رهیبه من خ یلحظه آروم گرفت . نگاه هعدددت هی عمه

 : گفت یهعت ی. فور رضایعل

 . آره ... آره اصال حعام بره دن الش_

 : گفت یعص  پدر

 . اجازه بده دی.... پدرش با دیحرف مفت نزن یخود یب_

 . عتادمیا دیرفتم و مقابل آقا حم جلو

 . برم دن ال الهه دیاجازه بد-

 : صورپم بود که عمه بلند گفت یبود. نگاهش پو مردد

 .. حرفاشو بزنند دیدوپا با نیبذار بره ...ا دیآره حم_

 : گفت یذوق هیباز با  یهعت

 . عقد موقت بخونند ، برگردنند ، عقد کنند هیاصال برن همونجا _

 : گفت عتیچ یدفعه برا نیکه معلوم ن ود ا یا هیباز با گر عمه
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 . اجازه بده ... اجازه بده دیآره حم_

 : بود که پدر هم غرورش را کنار گذاشت و گفت دیهمه سمت آقا حم نگاه

... بذار بره همونجا عقد کنه ... اومدن  میدوپا بد کرد نی، ما ، در حت ا دیحم_

 . میکن یم شیو قانون یرسم نجایا

 : با شوق کف زد و گفت یهعت

 . هیفکر خوب یلیآره ، آره ...خ_

 : جمله شکعت که نیکه پا اون لحظه ساکت بود ، سکوپش را با ا رضایعل

همه  دیدوپا باهمه ... بذار نیحعددام بره ... اول و آخرش دل ا دیعمو جان بذار-

 . پموم بشه یو خوش ریبه خ یچ

 :امم کرد که لب گشود. همان نفعش آر دیکش ینفس بلند دیحم آقا

  . برو حعام جان_

صورت آقا حم جلو س دیرفتم و عت دمیرو بو ش یغیج ی. ه شک دیک که  یو با ا

 : بود گفت یاز خوشحال ن اریا

 . دیاسپند دود کن ... صلوات بفرست هیمامان  _

 . بلند صلوات همه بلند شد یصدا

 : شونه ام و پو گوشم گفت یزد رو یجلو اومد و به شوخ رضایعل
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 یدرازپر نکن متیها ... من رو خواهرم حعاسم ، پاپو از گِل دیکن یفقط عقد م-

. 

 : شکمش کردم یحواله  یزدم و مشت پوزخند

 !رضایعل ییپررو  یلیخ_
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گرفتم پا  یپاکع هیخوندم و  نالیپرم یمشهد .نمازم رو پو دمیبود که رس ص ح

ست عل یخونه  ضایمادر دو ست بود وگرنه نم ر سر را عتم پو ی.آدرسش   یپون

 . ذهنم بعپارم

 " . هشت . پالک هشت یامام رضا-امام رضا  ابانیخ "  
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شت و  نهمهیا ضا اگر پو هیه سم امام ر  یمریآلزا گریموند ، که د یذهنم نم یا

 . شدم یمحعوم م

نه  در نده  دهیحم یخو کردم .حتم  داریخدا رو از خوام ب یخانم رازدم و ب

موند  یم داریب دیاست . ماه م ارک بود و بعد از نماز ص ح ، شا داریداشت که ب

آمد و با  رونیخانم از خانه اش ب دهیخانه گذاشتم که حم اطی. در باز شد . از ح

 : ، سکوت را شکعت اطیح یها کییموزا یاش رو یکیپالست یها ییدمپا

 !؟ یی؟! پنها یاز ما کرد یادیسالم  دخترم ...چه عجب ! باز _

 . اومدم دخترپون بشم یخعته ام ... چند روز یلیبله ...خ-

 . نمیسفره ص حانه بچ هیبرات  ایب ایپخم چشمام ... ب یقدمت رو-

 . ندارم لینه ...نه ... م-

پعارف  ای... ب یریبگ یتونی، روزه که نم یاز راه اومد ی، معافر شهیواا .... مگه م-

 . نکن

شت . باالج ار  دهیحم ین ود ول پعارف صرار دا  هیچند پا لقمه خوردم  هیخانم ا

دوم خانه اش را به من داد  یط قه  دیخانم کل دهیو بعد حم دمیسر کش ییچا

 . چشمام رژه رفت ی. با باز شدن در خانه ، خاطرات سفر با حعام جلو

عتم و برا در سر یو ب ست خاطرات پنها چادر و رو ام رو در آوردم و  یفرار از د

شلوار وسط پذ بالشت و پتو .  هی، با  نیزم ی. رو دمیخواب یرائیبا همان مانتو و 

عته  شمانم از فرط گرراه بود یاونقدر خ شت که مج ور بودم  هیم و چ ، پف دا
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در خانه  یصدددا یسدداعت چند بود ول دمی. نفهم ردیبخوابم پا چشددمانم آرام بگ

 . کرد دارمیب

شد .  رهیخ وارید یسرم ، رو یباال یواریباال آمد و نگاهم اول به ساعت د سرم

عتم کف اپاق . حتما باز حم 12 کینزد ش  یخانم بود م دهیظهر بود . دو زانو ن

در هم شدددده ام را مرپب  میخودش ب رد . کالفه موها شیخواسدددت ناهار مرا پ

 : کردم و گفتم

 .اومدم_

شفته رفتم سمت در .  دمیکش یا ازهیخم سر و وضع خوام آلود و آ و با همان 

  ! زد . حعام بود نرویدر و باز کردم که چشمانم از حدقه ب

. آنقدر که با همان سددر و وضددع  دیکه سددهل بود ، هوش هم از سددرم پر خوام

انداخت و با  نییسرش را پا ی. او هم شوکه شد . اما فور عتادمیمقابل نگاهش ا

 : اخم گفت هی

 . یدرو باز کن یخوا یم یسرت بنداز وقت یروسر هیبهت بگم ؟  دیصدبار با_

را که سددر  یام . روسددر یسددمت روسددر دمیحرفش به خودم اومدم و دو نیا با

 : زدم ادیفر یکردم عص 

 دن الم ؟ یایب یبهت گفته بلند ش یک_

 : و باز کرد و گفت در
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 . میبر ای، چادرت رو سرت کن ب دادیداد و ب یبه جا_

 : اخمم محکمتر و کورپر شد گره

... از دست پو فرار کردم حاال با پو  امیب ییباشم با پو جا وانهی؟! من مگه د یچ_

 ؟ امیکجا ب
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جلو اومد پا مقابلم  کراسددتیام را سددر کرده بودم که وارد خانه شددد و  یروسددر

 : زدم ادیسرش فر تی. با عص ان عتادیا

 مگه؟ یکر_

 : پا دور خونه رو با نگاهش گشت و گفت دور
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 چادرت کجاست ؟_

 : گفتم محکمتر

 ؟ نجایا یاومد یگم واسه چ ی!... م یانگار واقعا کر_

 . کرد . جلو اومد و گرفت سمتم دایرو پ چادرم

سرت کن ، دن الم ب- سط ح رمیوگرنه م ایبا زبون خوش   دهیحم یخونه  اطیو

 . ذره آبرو هم واست نمونه هیاندازم که  یراه م یخانم ، چنان داد و قال

 : را گرفت میگلو بغض

 !؟ یدار یچرا ؟! چرا دست از سرم بر نم_

 . طنتیل خند بود و نگاهش ش هی ل ش

 : زدم ادیشد ، فر یپر با همان بغض که پو گلوم داشت متولد م یعص 

 . با پوام_

 . گمیبهت م نیپو ماش-

 :چادرم رو به زور پو بغلم جا داد و رفت سمت در بعد

 شهیم یوگرنه همون یکه اومد ی... مخصوصا امروز ... اومد عتمیص ور ن ادیز_

 . که گفتم

 . .اشکام صورپم رو پوشوند رفت
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، چادر سدددر کردم و به  دشی. از پرس پهد دونمیانداخت دن ال من نم نویا یک

عتم و رفتم .پو دیآم زدم . کل هیصورپم  شتم و درخونه رو ب کوچه ،  یرو بردا

بود که در  نشیخانم ، منتظرم بود. پشت فرمون ماش دهیحم یدر خونه  یجلو

 : دمیسرش پوپ یسمت شاگرد و باز کردم و عص 

صم داد شبی؟ کم د یایبهت گفت دن الم ب یک- صابم ر ی؟ باز اومد یحر و اع

 !بشه ؟ یکه چ

 . .اما من با سکوپش ، سکوت نکردم یحرف و پاسخ چیه یافتاد . ب راه

 !کر و الل یبا پوام آقا-

 : زدم ادیام کرد که فر یعص  شتری.خنده اش ب دیخند

 !؟ یاصال مگه پو مراسم عقد ندار_

 یمزاحم ها یبار خواسددتم از دسددت پو و همه  هی؟!  یعددتیدن ال کارات ن چرا

 ...و نجایا یفرار کنم ... باز اومد میزندگ

 : گفت یآرامش خاص با

پو برگردم برم ...در ضمن ،  ینکردم که حاال با غر زدن ها یپموم شب رانندگ_

 . ینیخوام پو رو هم ب رم که ب  یجا ... م نیعقدمم ... هم یهنوزم دن ال کارا

 ! کنه تمیخواست اذ یشدم . چقدر م شوکه

 : رو به هوا برد نیباز کل ماش صدام
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 . یچشم من عقدش کن یجلو نجایا یآری... پو فاطمه رو نم یگیدروغ  م_

و  شیمحکم زدم به بازو فمیکه با ک دیرسددد تیبه نها تمی. عصددد ان دیخند باز

 : گفتم

 ؟ یدیدروغگو ... چرا حرصم م_

 هی دی، پو حرم ، سه هفته بعد شا یلفظ یول میکن یاالن عقد مدروغ نگفتم ... -

 .یماه بعد ، عقد رسم

 . شم ادهیپ خوامیحعام ... نگه دار م یشعور یب یلیخ-

 . زد پا نتونم درو باز کنم نیماش چیسوئ ریدزدگ یقفل درو از رو یفور

ستگ هی ستم به د صورپش  فمیزنان با ک ادیبود که فر رهید سر و  عتم به  پا پون

 : زدم

نگه دار ... به قرآن فاطمه  گمی... بهت م یهعت یعوض یلی... خ شعورینگه دار ب-

 .  رمی... آبرو پو م نی... حاال ب  گمیبهش م یزیچ هی نمیرو ب 
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خورد . خعدددته و کالفه از  ی. انگار نه انگار داشدددت کتک م دیخند یم فقط

حرم شده بود  نگینداشت و وارد پارک یکه پوقف ینیخنده هاش و ماش دنیشن

 : دیصورپم دو ی، نشعتم سر جام و باز اشکام رو

 . بخشمت یبخشمت حعام ... به خدا نم ینم-

 :ل خند گفت با

 .یب خش یمج ور شد دیقعم نخور ... شا_

 : زدم ادیفر یحرص

 . شمینم مونینه پش_

 : که گفت میشد نگیپارک وارد

 .ریکن دختر ... آروم بگ ایبعه ، از امام رضا ح یشوخ_

 .افتاد ادمیبه  میها تیامام رضا که اومد پمام شکا اسم
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گفتن ، که  یکردم برا یم فیرو رد میها تیدلم داشدددتم دونه دونه شدددکا پو

 : پارک کرد و گفت نویحعام ماش

 . شو ادهیپ_

با  ییارویرو زد و من از رو نیشددددم . جلوپر از من راه افتاد . قفل ماشددد ادهیپ

شوره ا س عتی. از ا بیگرفتم عج یفاطمه دل شد یبازر  یو از پله ها میکه رد 

 : دمی. پرس میشد یوارد صحن جامع رضو کراستی،  میباال رفت یبرق

 فاطمه کجاست ؟_

ام  وانهیعقد ، داشت د ینداد . قدم هاش پندپر از من بود و عجله اش برا یجواب

 : و گفتم دمیکرد . دن الش دو یم

 ؟ یریبا پوام ...کدوم صحن ؟ کجا م_

 . طال وونیصحن ا-

 ی...چرا اومد یعقد کن یخوایها ... اصدددال ، به من چه ، پو م آمیمن جلو نم-

 . ... با پوام یدن الم ؟ آ

 : دیخند باز

 . یکردیص ر م قهیده دق یکاش الاقل اندازه _

 !بشه آخه ؟ یکه چ-

 . گهید ینیکه عقد منو ب -
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 : باز گفتم تیعص ان با

 . به خدا یشعوریب یلیخ-

 : و رو به گن د آقا گفت دیگز ل شو

 .دارند فیادم پشر یب شونیآقا جان .... ا دیب خش_

  . . پاهام قفل کرد عتادمیا

 نمی؟ که عقدش رو با فاطمه ب  دمیدو یمن احمت ، چرا داشتم دن الش م اصال

 : دی. برگشت و پرس عتادی؟! ا

 ؟ یآیچرا نم_

 . خانم دهیحم یگردم خونه  ی... برم آمینم-

 : دیگرفتم که چادرم رو کش شیبرگشت رو پ راه

 .الهه ... الهه_

 : ازش برگردونده بودم که گفت یرو با دلخور سرم

س گهید قهیال اله االام ... فقط ده دق_ طال، ...  وونیصحن ا میدیپحمل کن ... ر

 سالم بده برو ...خوبه؟ هی

 و دلم خون شه ؟ نمیکه فاطمه رو ب -

 !؟ یام کن وونهید شبیباز مثل د که
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 : و کنار گوشم گفت دیجلو کش یرو کم سرش

 . میعجول ...که عقد کن_

 !به کار برد ؟ یک یجمع را برا فعل

مشدددکوک و آن فعل جمع بودم  یآن خنده ها ریو خودش ؟! هنوز درگ فاطمه

ش سمت حرم برد .  دیکه چادرم رو ک ع هی،  یشوق هیو باز منو   یحال هی،  یح

عقل ناقصم رو  ایمنو  شتریو ب شتریو ب زدیداشت ، ذره ذره پو وجودم ، جونه م

که  عدددتین وونهیبرسدددم که حعدددام د جهینت نیکرد . اونقدر که به ا یکامل م

 ! عقد کنه نجای، ا ارهیفاطمه رو ب
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س بود که  شی ایز وانیطال . نگاهم به اُبهت حرم و ا وونیا یبه جلو میبود دهیر

 : گفت

 . نشعت شهیاونجا م_

شه  هی.  دیچرخ سرم عته بودند .  یصحن فرش پهن بود و خانوادگ یگو ش ن

 .دییپا یهمراهش رفتم . هنوز چشمام داشت دور و برم را م

 شیعلت آمدن حعدددام و حرف ها جیدر کار ن ود قطعا و من هنوز گ یا فاطمه

ها پا میبودم . کفش  که از   کلسینا هیدر آوردم خم شدددد و آنرا درون  میرا 

 یاز فرش ها یکیکارش ، دن الش رفتم . وسدددط  نیانداخت و من متعجب از ا

شده پو عت . رو به گن د آقا و درحال یپهن  ش  وانیا هنگاهش رو ب کهیصحن ن

 : مقدمه گفت ی. نشعتم که ب نمیاشاره کرد کنارش بنش دوختیآقا ، م

شت ...حکمتش ا یحکمت هیما  شبید یدعوا_ آروم شدم و  یبود که وقت نیدا

 هیبه پا شد ... عمه گر ییغوغا هی... برگشتم خونه و  یبرگشتم دن الت و پو ن ود

سر آقا حم عت دیکرد و  شده ....ه رو  امتیپ یغر زد که باعث رفتن پو از خونه 

دن الت ... از پدرت اجازه گرفتم و  امیداد من ب شدددنهادیهمه خوند و پدر پ یبرا

عقد موقت  هیدادن ،  شنهادیپ هیدونم چطور شد که بق یشد ... و نم یاونم راض

 . میعقد  کن میو برگرد می، پو حرم بخون

سرد من ز کدفعهیکردم  حس شد و پن  عتان  ش یگرما ریپاب در حال  دیخور

 . شد دهیدر رون مرده ام دم دیجان جد هیسوختن است . انگار 
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شددود ،  انیخواسددت نما یل خند م هیام به  یخوشددحال کهیو در حال دیلرز ل ام

 : چشمام جمع شد یاشکم پو

 .... کارت عقد هی شبیپو که .... د_

 :جوام داد یفور

خاص کردم و  طنتیشدد هیدوسددتم بود ...  یاشددت اه کردم ..... کارت مغازه _

 . محمد ایمنه  شیکنم پا بفهمم دلت واقعا پ تتیاذ یکم هیخواستم 

صورپش خ یمجعمه ا هی مثل شدم و پو  سرش  رهیاز حالت پعجب ، خشک   .

 : دیانداخت و پرس نییرو پا

 .خوامی... معذرت م شبیواسه د_

شد وگرنه با  یشه . ال ته حال خودم درست نم یدرست نم یزیمعذرت چ هی با

عام و دعوا شده بود . با ک زیکه براه افتاد ، همه چ ییکار ح ست  محکم  فمیدر

 : و گفتم شیزدم به بازو

پو  یدون یکتکت بزنم ... نم یفقط منتظرم بهت محرم بشددم پا بتونم حعدداب_

 . یسر قلب من آورد ییچه بال شبید

 : شد از خنده و گفت سرخ

 . عقد ی غهیپس باشه بعد از خوندن ص-

 عقدمون رو بخونه ؟ ی غهیخواد ص یم یخب حاال ... ک-
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صدددحن و  یواسددده دو پا جوون که بدون خانواده اومدن پو یفکر نکنم کعددد-

زنگ زدم به  شددبیعقد بخونه ، واسدده همین ، د ی غهیعقد کنن ، صدد خوانیم

 . برامون بخونه ی... قرار شد ، امروز پلفن هیدوستم که روحان

 : درآورد و خواست زنگ بزنه به دوستش که گفتم  شیز جرو ا لشیموبا بعد

 . حعام_

پو دلم جا مونده بود که  دیپرد هیسمت من . هنوز  دیاز کنار شونه چرخ سرش

 :و قشنگش گفتم اهیس یچشما یپو رهیشد . خ یرفع م دیبا

 ؟ یپو ... واقعا فاطمه را دوست داشت_
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 !هیچه حرف نیالهه! ا-

ص یکه برا یاحترام یهمه  با سه ا تیشخ ...نجابتش  مانشیفاطمه قائلم ... وا

 . امام رضا  ، نه نینه ... به خدا ، نه .... به هم ی... ول شیو مهربون ایواسه ح

انداختم که سرش پا کنار گوشم  نییهم فشردم و سرم رو پا یرو محکم رو ل ام

 : جلو اومد و گفت

 ؟ ی؟... محمد رو دوست داشت یپو چ-

 یپر از مهربان اهشیپابم . نگاه سدد یقلب ب یکرد . چاره  یمنو صدددا م نگاهش

 : نگاهش کردم و گفتم رهیبود که خ

کنم سر  ی... دعاش م دمیمحمد ند یبه جوانمرد یپونم بگم پا امروز مرد یم_

 . ناخواسته بشم یزندگ هیعمر وارد  هیه نخواست با اج ار پدرم ، نمازم ک

 : دیپهن شد و پرس ل خندش

 زنگ بزنم ؟_

 . بزن-

 یخوندن خط ه  یگذاشددت و صدددا فونیحالت آ یرو رو شیزد و گوشدد زنگ

 . اطرافم نشعت یصداها یهمه  ونیگوشم م یعقد پو
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که معجزه اش ان شاام عشت  یالفاظ یامام رضا بود و گوشم پ وونیبه ا چشمم

عشت . بله را گفتم و حعام از دوستش پشکر  نیا یماندن پا یبرا یبود و عهد

 یکه خواند کل یرو قطع . گرچه دوستش در عوض همان خط ه ا یکرد و گوش

سوغاپ ش یو مژده گون یسفارش ، ن ات و  عام درعوض فقط  ینیریو  داد و ح

 . دیخند

ش یول عت ، ه یحس آرام ش عمرم پجربه  یوقت پو چیکه بعد از عقد به دلم ن

عام ز سته آخر بعد از خوندن نماز  ارتینکرده بودم . اول ح رفت و بعد من و د

 . میاومد رونیصحن ، از حرم ب یظهر و عصر به جماعت ، پو

بره ، دیشددب چه حرف  ادمیه ، اونقدر ارزش داشددت ک میعقد برا نیا یسددادگ

بعد از نماز ،  یکردم . مخصددوصددا که وقت هیو پا صدد ح چقدر گر دمیشددن ییها

صحن ب شتم از  عام دا ستم رو گرفت و باز  یم رونیهمراه ح عام د اومدم ، ح

پنگ  شآغو نیعشدددت ، و ا نیآرامش ، ا نیا یانداخت که چقدر دلم برا ادمی

ناهار چند پا پخم مرغ  یپب دار دستش ، وجودم را گرم کرد . برا یشده . گرما

خانم . در خونه رو که باز  دهیحم یخانه  میبعددته نان برگشددت کیو با  میگرفت

گرسنه شده. در و  یلیسمت آشپزخانه . فکر کردم حتما خ دیکردم ، حعام دو

و  اپن یرو گذاشددت رو دهایجلو رفتم که خر یپشددت سددرم بعددتم و چند قدم

 دیآغوشش کش یپو کدفعهی، که منو  عتادمیسمتم . از پعجب وسط راه ا دیدو

مدت رو  نهمهیا ییداشت درد پنها شیو چادرم رو از سرم انداخت . فشار بازوها

 : گوشم گفت یکرد که پو یاز پنم دور م
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گذاشتم پا فقط  ضمیهمه غرا یص ر کردم ... مرد بودم و پا رو یلیاون دفعه خ_

 . کنم یحاال ص ر نم یول ارمینامزد مهربون باشم پا دلت رو بدست ب هی

 : سرم باال اومد سمت نگاهش یفور

 .. نشده یحعام پا محضر-

 : حرفم رو بزنم و با ل خند گفت نذاشت

ضر دیبا میبرگرد- سم همه چ یمح شه ... عقد و مرا شه ... من  عیسر دیبا یب با

 . خودم ص ر کردم ...بعه مانیا یپوان ص ر ندارم ... به اندازه  گهید
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که ص حش  یزنگ زد و همون ش  ییپهران ، زن دا میهم شد .پا برگشت همون

گذاشت . درست شب آخر  ی، قرار خواستگار میمنو حعام از مشهد برگشته بود

 یخواسدددتگار یو حعدددام برا ییو زن دا ییماه م ارک بود که بعد از افطار دا

. پدر رام شد  دمیامام رضا رو به چشمم د یاومدند و من با چشم خودم معجزه 

شد .  نییپع هیص ور شد .حعام کوپاه اومد و دل من باز عاشت شد . مهر یی. دا

صر شد و با ا شته  صله  ییدا دییار پدرم و پاقرار عقد گذا شد ، فا عقد پا  یقرار

 : گفت یشوخ یشوخ ییماه باشه . دا هیفقط  یعروس

شه  یزیچ هیعقد بمونن ، ممکنه باز  ادی... اگه ز عتین یدو پا اعت ار نیبه ا_ ب

 . پا پموم بشه بره می، شرشون رو از سر هر دومون کم کن

س شت کنه ول هیرو به کنا ییپدر حرف دا دمیپر عم  یبا خنده  یبردا پدر ، نف

عقد پا  دیرفت . از خر شیکارها پند و پند پ یراحت و آسددوده باال اومد . همه 

نداشتم  یام حاضر بود و کار هیخود عقد وبعد مراسم ازدواج . ال ته من که جهز

 هیو گرفتن مراسم و پاالر  سبمنا یخونه  هی ی هیواسه کرا یی. اما حعام و دا

 . پو خرج افتادند یکم

 : ییبه قول زن دا ال ته

 . " خرجا باشه نیپا باشه از ا " 

عقدم رو،  به عنوان حلقه ، بدست  دیطال سف نیکه انگشتر پک نگ یلحظه ا از

 . آروم گرفتم گهیکردم ، د
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 یو قانون یچه بخوام و نخوام ، چه پدر بخواد و نخواد ، من همعددر رسددم حاال

 . مراسم ازدواجمون یداشتم برا یذوق هیحعام بودم و 

 .بودند دهیدلشوره . اصال انگار ناف منو با دلشوره بر هیذوق همراه  هی

شوره سرش نم لیبود . منطت و عقل و دل یبود ول لیدل یام ب دل شد ، پا  یهم 

شانس خوش و خرم من ، دو روز ق ل از  صا که از  خود روز ازدواجمون . مخصو

شد که دلشوره ام  نی. هم دیروز ازدواجمون ، خ ر برگشتن آرش به گوشم رس

 یعی. خانم رب افتهیب یاپفاق هیرو ربط بدم به همون و بگم که باز حتما قراره 

چند پا دسددتور  شینار حرف هاآرومم کرد و در ک یباهام حرف زد و کم یلیخ

شو شد بعد از ازدواجمون حت ییزنا عردار یدر کالس ها یهم داد و قرار   یهم

 . ، شرکت کنم یعیخانم رب

شدم دلشوره  داری. از همون ص ح که ازخوام ب دیروز ازدواجمون فرا رس باالخره

هش کرده بود و پدر داشت ب اهیام شروع شد .مادر کل خونه رو با دود اسپند س

 : زد یغر م

شدددوهر ...  یخونه  رهیبابا ... به خدا دخترت امروز م ی... خفه مون کرد ژهیمن-

 . الاقل میبذار نفس بکش

 : قاطع گفت مادر

 یمونم و پو یبره ، به دل خوش ... اونوقت من م یان شدددا تام به سدددالمت_

 .غُرغرو
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لقمه گرفتم واسه خودم  هیص حونه نشعتم وپند و پند  زیگفتم و سرم یسالم

 : که مادر گفت

 ... هول نشو ... وقت هعت واشی_

 . شهیم رمی... د آدینه االن حعام م-

 یبرخاسددت و ب زیکه پدر از پشددت م دمیجو یدهانم بود و داشددتم م یپو لقمه

س یسر خم کرد جلو یحرف چیه شدم که  دیصورپم و گونه ام رو بو شوکه   .

 : گفت

 . دخترم یخوش خت بش_
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 : جمله راه گلوم رو بعت که بغض کردم و مادر باحرص گفت هی همون

 .حرفا بود نیخورد حاال ... االن وقت ا یلقمه م هی! ... داشت  دیحم_

شک پو یپا حت عتادیرفت و نا پدر لقمه  هی. همون  نمیچشمش رو ب  یمن ، ا

سمت اپاقم . حاضر شدم و ق ل از  دمیدو یرو خوردم که حعام اومد و من فور

 : رفتنم گفتم

 . دیمامان  ... بابا ... برام دعا کن_

من لرزش  یبود ول عددتادهی. رو به پنجره ا نمیبرنگشددت پا چهره اش رو ب  پدر

 یبا بغض پو کهیقرآن رد کرد . درحال ریو از زو مادر من دمیشدددونه هاش رو د

 : بود گفت ریگلوش درگ

 .برو به سالمت-

 . سمت پله ها دمی، کفش هام رو پا زدم و دو رهیام بگ هیاز اونکه گر ق ل

 : شاخه گل سمتم گرفت هیحعام رو که باز کردم ،  نیماش در

 . سالم_

 سالم ... بازم ؟-

 .ها خرمیاز فردا گل نم گهی... د شهیآخر نیا-

 ! حعام-
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 : دیخند

 . زمیعز یشیآخه پو خودت گل خونه ام م_

اون روز  یفکر برنامه ها یپو دیو شا میو بعتم و راه افتاد. هر دو ساکت بود در

که  زایچ یلینه . پو فکر خ ای شددهیبرگذار م یمراسددم به خوب ایآ نکهی. پو فکر ا

 .شروعش از همون روز بود دیشا

 : حعام گفت دمیکه رس شگاهیدرم آرا یجلو

شه ... ز_ ست با ش یادیحوا شگل ب ضم یخو پاالر ، بعد  میکنم اول بر ینم نیپ

 . خونه ...گفته باشم میراست بر هیاول  نیهم دیخونه ... شا میبر

کرده بود  یخوددار یلیماه عقدمون رو خ هیلحظه چپ چپ نگاهش کردم .  هی

 : روز طاقت نداشت که گفتم هیو حاال انگار همون 

 ؟ شهیم یحاال دو ساعتم روش چ_

 : به صورت آورد که گفتم یاخم الک هی

 . گهیبرو د_

 . که بتونم برم یزیچ هی،  ییروین هی،  یقوپ هی-

 : پو هوا فرستادم که گفت یا بوسه

 . ... من رفتم شهیداغ دلم م شتریب ییهوا یولش کن بابا ... بوسه _
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نازک موهام و پوش  یپارها دنیداشددت ، سددرم با کشدد شددگاهیکه آرا یخوب هی

شوره ام رو فراموش کردم و زمان خ گهیدادنش ، چنان به درد آورد که د  یلیدل

 عتادمیا شگاهیبزرگ آرا ی نهیآ یپندپر از خونه گذشت و من حاضر شدم . جلو

که  میموها منظمنازک و  یها نیزدم و به چ یرخو با آن ل اس پوف دارم ، چ

بود و  حیمل شددمیشدددم . آرا رهیاز صددورت و گونه ام را هم گرفته بود ، خ یکم

کرده بود که چشمانم  نیسنگ یمصنوع یبا آن مژه ها یرا طور میپلک چشمها

شده بود. از آرا ییگو ش شیخمار  ض ونینیو  عکس  دنیبودم و منتظر د یام را

ساعت نزد عام .  عام  کیالعمل ح درم  یجلو یاومد. وقت دن المدو بود که ح

 " اون ؟ ایشدم  ریمن غافلگ ":  دمیلحظه از خودم پرس هیظاهر شد .  شگاهیآرا

شک کت شلوار م عته بود که انگار اون کت و  یپو یطور هیاش  یو  ش پنش ن

  .شلوار و از اول به پن اون دوخته بودند
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 278 پارت

 

 

ل ش با اون صورت اصالن  یاومد و دسته گلم رو سمتم گرفت . ل خند رو جلو

ش یکه به قولش برا غیکرده ، ال ته نه با پ پراش ،  شیر نیمرد حرام بود ، با ما

 .اومد یبهش م یلیخ

شدددده . شدددنلم رو با  دهیچیرز درهم  پ یبه من بود و من به گله ها نگاهش

سوار  شهیرم کرد و مچ دستم رو گرفت . از همس اطیاحت دستش پ دارپر بود . 

ش ش هیسمت آپل میو راه افتاد میشد نیما س نی. ما بار  هیبلند مهندس !  یشا

 . ما شد نیماش گهید

ش یپو گهیبار د هیشد که  یق ل کجا . باورم نم یکجا و دفعه  ن اریا اما  نیما

 : گفتم ی. به شوخ نمیمهندس بش

 نه ؟ ایکنم  یمنم باز رانندگ یذاریم_

 : دیخند بلند

 الیخ یب رپایمهندس رو باال غ نیماش ی.... ول زمیعز نیسر من بش یشما رو_

 .شو

دختر  هیکردم . مثل  تشیق ل اذ یکه چقدر همون دفعه  دمیفهم ازحرفش

 : بچه گانه و پر از ناز گفتم ییخوم و حرف گوش کن ، با صدا
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 . یبهم بد زهیجا هی نکهیچشم ..... به شرط ا_

 :با حرص دستش رو سمتم دراز کرد کدفعهی

حرف نزن جان حعدددام .... دلم رفت بابا ... کم ناز پو صددددات  ینجوریالهه ا_

 .یبه خدا ... عشقم دارپمی.... خر یپو کانال ناز فروش ی، حاال زد یداشت

شدم از ا ذوق سرم رو کج کردم که  فشیپعر نهمهیمرگ  کوچولو  شگونین هیو 

 : از گونه ام گرفت و گفت

 . باشه واسه شب شیباق_

سرم به  مونیادگاری یو عکس ها هیآپل شتم . چون هر لحظه که  ست دا رو دو

 ریناپذوصف  یپر از التهابش شوق و ذوق ی، از پپش ها دیحعام چع  ی نهیس

مثل اونروز دلم  یروز چیپاالر . ه میرفت هیبه دلم نشددعددت . بعد از عکس و آپل

ست بق ینم پاالر همه دورمون  به. با ورودمون  نمیرو ب  لیاقوام و فام ی هیخوا

ستق ال کرد و در م یبا ماکع یجمع شدند. هعت  انیبلند دن اله دارش ازمون ا

شو عام رو تیپ سمت جا یباال یسکو یها من و ح عت گاهمونیپاالر  ش .  مین

ش یطول عت هیبق یکه با کف زدن ها دینک صرار ه  ی. دعوت به رقص ، رو یو ا

 : گفت یو به هعت ردمشرف به کل پاالر شدم .حعام اخم ک یِسکو

 . نیزم خورهیاشه ، منه ... کفش پاشنه بلند پ-

 :ل خند جوام حعام رو داد هیاخم و  هیبا  یهعت

 . پاشونه ؟! همه کفش پاشنه بلند پاشونه ییدمپا هیوا ... مگه بق-
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 : گوشم گفت یدستم رو محکم گرفت و پو حعام

 .نرو الهه_

 . و پام بدم چیپ ادیخودمو ز خوامینم-

عام ست کنار من ا فیهم حر ح ست . در شد . اما با من از جا برخا  عتادیمن ن

 هیش  یشیبا دسته گلم ، نما یو من کم رهیاگه افتادم ، منو بگ خواستیانگار م

گرفت . مادر  یاز خدمه اسفند آورد و از داماد اسپند یکیکردم . باز  یرقص باز

 میدسددت و پا ریکوچک ز یو بچه ها ختیر یسددرم م یدسددته دسددته پول رو

 .کردند یسرجمع کردن پول ها دعوا م
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نشعتم که حعام به سالن  میو کف زدن هاشون سر جا هیبق تیبا رضا باالخره

بود که بعد  ینفر نیاول سیمردانه رفت و من ماندم و خانم ها . زن عمو فرنگ

شان داد و  یخود هیزرق و برق سکو اومد و با آن ل اس پر  یرفتن حعام باال ن

 : گفت

 . کنهیمنم اگه خدا بخواد داره نامزد م یم ارک باشه الهه جان ... نازل-

 یکه م ادا فکر کنم ، بعد حعددام ، نازل دیرو وسددط کشدد یحرف نازل دهینپرسدد

زد و  شیگفتن ها کیاش را هم در کنار پ ر هیشدددده . اما آخر ، کنا دهیپرشددد

 : گفت

ازدواج ناموفت کرد و  هیگفتم ....گفتم خدا شددانس بده مثل الهه ...  نمیبه نازن_

 .پعر مجرد ازدواج کرد هیآخرش با 

با  یزد حتما سدددکته رو م یاش رو نم هیاگه کنا یعنی پوزخند  هیزد ! فقط 

اکتفا کرد و رفت و مادر با رفتن زن  " دیخوشدد خت بشدد "نگاهش کردم که به 

شت پو هیعمو باز  سرم چرخوند و رفت گذا سکناس دور  سپند  ینیس یا  یکیا

 .از خدمه ها

شک بعد شام و اون پ صال نم التیاز  عتمیکه ا شت غذا بخورم ، وقت  هی  تون قا

.  یو هعت رضای، عل ییو زن دا ییو پدر و مادر ، دا میشد . ما موند یخداحافظ

حافظ با من خدا جا  مادر همان پدر و  ما عکس گرفتند و  کردند . برخالف  یبا 

همان  ایو پدرم  ییاز منزل دا یقرار رفتن و خداحافظ یمراسم من و آرش ، حت
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اونروز ،  یپدر داماد و پدر عروس هم کنعددل شددد و قرار شددد ،در عوض فردا

 یشدددام دعوپ یکنند و با همان گوشدددت برا یگوسدددفند قربان هی میپا یجلو

  . محمود ، غذا درست کنند ییدا ییپاگشا

بوق زدن ، همه رفتند و من و حعددام پنها به خانه  ابانیاز پاالر و چند پا خ بعد

 . میخودمان رفت ی

 هیمحمود  یی. دا لیدل یو ب بیحس عج هیدلشدددوره دوباره سدددراغم آمد .  هی

بود و قرار بود بعد  یآن خال یباال یکرده بود که ط قه  هیدوط قه کرا یخونه 

هم  یو هعت رضایپمام شد ، عل رضایعل یا هیکرا یاز چند ماه که قرارداد خانه 

شوند .  ص یکلنگ  ایپقر یخانه  هیبه ما ملحت  شخ و دوط قه که با اجازه  یو 

ساز شتم با آمدن هعت دیشد و ام یصاحب ملک باز برود که در آن  ادمی،  یدا

شین مهندس را درون ح خانه جا زد و درها  اطیخانه معتاجر هعتم .حعام ما

 یکه قرار بود ، خانه  ینگاه به خانه ا هیشدددم و  ادهیپ نیرا قفل کرد . از ماشدد

 . تمباشد ، انداخ مانیشروع زندگ

اول ، حعام جلوپر  یط قه  یدرم ورود ی. جلو  میهم از پله ها باال رفت همراه

من خم شددد و زانو زد و دامن ل اسددم رو  یپا یو در و باز کرد و بعد جلو دیدو

 : باال داد

 ؟ یکن یچکار م_

 . ارهیرسمه ، از آدام شب زفاف که داماد کفش عروس رو از پاش در ب-
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 ؟ یچ یوااا ... برا-

 . گاردشهیو اون فقط باد هیخونه اش ک یبمونه ، ملکه  ادشیکه -

شوق خند ازحرفش ست مثل لحظه ا دمیبا س ی. در  شیبه پا ندرالیکه کفش 

  .کنار خانه اش جفت شده بود ندرالیبار کفش س نیشد ... اما ا
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 رهیبهم خ اقیل خند پر از اشت هیرا جفت کرد و دستم را گرفت و با  میها کفش

 : شد

 . الهه جان یمن خوش اومد یبه خونه _

 . گهیمن د یال ته خونه -
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 . ما یحاال خونه -

 . بهتره نیا-

 . بود ، ل خند زدم یهعت ی قهیخانه که سل دمانیو چ نییزدم و از پز یچرخ

 :دیم ل که پرس یرو نشعتم

 ؟ میبخور ارمیب یزیچ_

 . میدار خچالیپو  یچ نیب -

 .. ی...پرش یدنی، نوش کی...ک وهی... م زایچ یلیخب ... خ-

 :رو با خنده گفت و بعد ادامه داد یپرش

 . ؟ من که شام نخوردم میبخور کیک-

 .یی.... با چا میخوریم کیک-

 .  یبذار ییم ل و ادامه دادم : ال ته اگه شما چا یدادم رو لم

 .چشم بانو-

 . گاز گذاشت یبود را پر آم کرد و رو دهیکه مادر خر یرداریش یکتر

و  یرائیپذ یروشددن شددد . برگشددت پو یکتر ریفندک گاز ، ز یجرقه  باچند

 : دمیپرس طنتیرو باال داد که با ش راهنشیپ نیکتش را در آورد. آست

 ؟ میریبگ یقراره کُشت_



 
946 

 

 :دیخند

امشددب چند پا نماز داره که برم بخونم پا  هینه االن ...  یول میرسدد یبه اونم م_

 .ادیجوش ب یآم کتر

گاه  یموقع صددددا همون با پعجب بهم ن زنگ در پوجهم را جلب کرد . هردو 

 . فونی. حعام رفت سمت آ میکرد

 بله ....شما ؟-

 : رو گرفت یاز طرف گوش شیخروج صدا یانداخت و جلو یمن نگاه به

 . آرشه_

 : دمیاز جا پر دهیکرد . پرس عتینزد . ا قل م

 ؟ یعنی! چکار داره  نجایاومده ا ینه حعام در و باز نکن ... واسه چ_

 . عتین یزی؟! چ یدیالهه ! چرا پرس-

 ! وقت شب نیاالن !؟ ا یآخه واسه چ-

 : برداشت که گفت فونیآ یگوش یرا از جلو دستش

 .... شهیامرپون ؟...نم_

 : گفت یاخم جد هیگذاشت و با  شیرو سر جا یچند لحظه گوش بله

 .  گهیم یچ نمیمن برم ب _
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 : زدم ادیبا پرس فر یفور

 .نه حعام ....پو رو خدا نرو_

 !؟ یکن یم ینطوریوااا .... الهه ! چرا ا-

 . ارهیسرت ب ییبال هیپرسم  یم-

وقت ... به  هی نییپا یایجا بمون ...ن نی... پو هم عدددتمینترس بابا ... بچه که ن-

 .ها شمیم یعص  یبد جور یایقرآن قعم ، ب

 کردیم یکه داشت اشکام رو جار یپرس نگاهش کردم که رفت . با دلشوره ا با

، چشمامو بعتم و شروع کردم به صلوات فرستادن . پند پند . بلند و بلند . چند 

به  یرائیپذ ی، مج ور شدم از کنار پنجره  ومدیکه گذشت و حعام ن یا قهیدق

 . بندازم ینگاه رونیب

 . بود دمیمانع د اطیبلند ح یوارهاید اما

جز  ییصدددا چیرو برداشددتم. ه فونیآ یو گوشدد فونیسددمت آ دمیحرص دو با

رفت و آمد ماشددین ها و بوق زدن هاشددون ن ود که در خانه باز شددد و  یصدددا

 .حعام وارد
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 :دیکه حعام پرس دمیکش ینفس بلند چنان

 !الهه_

 :شد یجار اشکام

 ؟ یکن یم هیشده ؟ چرا گر یچ_

 چکارت داشت؟-

 .واسه پو آورده بود یامانت هی...  یچیه-

 : دمیپار شده بود که پرس دیجوش یکه ازش م یبا اونهمه اشک چشمام

 ! یامانت_

 : پاکت دستم داد و گفت هی

 .واسه پوئه نمی... ا شهیکه گفتم نم نهیپو رو ب  خواستیم _
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سش ز کینامه بود و  هیپاکت رو باز کردم  در سهم  ادیچک .حد سخت ن ود . 

 . ز کردممن بود. نامه را با

 .سالم "  

 . فرصت هعت میکن یوقت ها فکر م یگاه

زوده ها و فرصددت ها مارو  نی...هم میشدده ، هنوز زوده ، هنوز وقت دار ینم رید

 . .همون طور که منو گول زد زنهیگول م

 . ادیز یلیعشت وقت دارم ، خ یکردم برا فکر

 یزندگ هیو من با دسددت پُر،  یوقت هعددت که برم و برگردم پو پام بمون اونقدر

 ! یپو ن ود گهیبرگشتم د یوقت یدست و پا کنم . رفتم ول دیجد

ام  یپول بود . قدرت بود . اسددتقالل مال میپمام حعددرت زندگ یروز هی...  الهه

...اشددت اه  ییپو می، پمام حعددرت زندگ دمیرسدد نهایبود . اما حاال که به پموم ا

 . کردم

 رسم یحاال هرگز به پو نم ی، ول دیشا دمیرس یموندم . با پو به پول م یم دیبا

. 

 شیسهمت رو پ یو پا ارمیکردم که پو رو بدست ب یپول رو بهانه ا یوقت یحت

شد که پو بله رو م دمیکش س ی، پو جلو یگیو دلم قرص   نهیهمه دست رد به 

که پو رو راحت از دسددت  یکه از همون اول باختم . من دمی، و من فهم یام زد

 .... سهم خودپه رسمیبه پو نم دومیم یدادم و حاال هرچ
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خاطرات  یادآوریکه اگه دسددت من بمونه جز عذام و  یآقا جون ... پول سددهم

 هیبرام نداره ... منو ب خش که درکت نکردم ، که پنهات گذاشددتم ...  یزیپلخ چ

اشددت اه محض بود و  دمیحاال فهم یدادم ول یرفتن حت م یبه خودم برا یزمان

  " . قابل ج ران ریغ

اپن که حعددام  نتیسددنگ کاب یاش رو پا زدم و همراه چک گذاشددتم رو نامه

 :دیپرس

 نوشته بود؟ یچ_

 .شیخودت بخون یتونیم-

 :صورپم خم کرد یرو جلو سرش

 .نداره یخونمش به من ربط ینم_

ع یزد و پابش نگاهش رو پو ل خند شد رو میصورپم پق  یکرد و بعد متمرکز 

 . لب هام

 ؟ یکرد هیبرام گر یواسه چ-

 .از دستت بدم دمیپرس-

 . شد دهیو کش دیدرخش ل خندش

 .دوست دارم بشنوم یلیرو که من خ یبگو اون جمله ا-
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علت دلشددوره ام ، گفتنش الزم  انی. بعد از پاگهیدونعددتم کدوم جمله رو م یم

 :دیچیگوشش پ یبود . دستام دور گردنش حلقه شد و صدام پو

 . دوستت دارم حعام یلیخ_

 .اش فشرد نهیدور کمرم حلقه زد و منو محکم به س دستاشو

 میدو رکعت نماز بخون یاجازه بده ق ل کُشددت هیالهه جان ... حاال  شددتریمن ب-

 .  یاگه  خدا ق ول کنه ... پا ما رو غعل واجب نکرد

 : گفت یاش جدا کرد و به شوخ نهیکه مرا از س دمیحرفش خند از

 !! خوام فرار کنم ی، انگار م یدیچنان منو چع _

 : با حرص و خنده گفتم 

 . حعام_
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 دوسال بعد️❤

 

 

 نیپمرکزم را بهم زد.خودکارم رو ما ب یجارو برق یدوخط نوشدددتم اما صددددا  

صندل شتام جابه جا کردم و با  صدا دمیچرخ وپریکامپ زیم یانگ  یسمت در . 

شت به در اپاق نزد یجار و برق شد  یم کتریو نزد کیهم دا شد که در اپاق باز 

 : نگاه به من انداخت و گفت هی.حعام 

 ... بلند شو راه برو شهی...کمرت خشک م ینیشیخعته نکن خودپو ... چقدر م_

. 

 ... عمیمن بنو یذاریاصال پو نم-

 :دیزد و پرس هیپک یجارو برق یدسته  به

 ؟ نهمهیا یعینو یم یاصال چ_

 . خاطرات خودمو-

 :دیخند

 خاطرات من و پو؟_
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سمت برگه ها شیرا با پا یجارو برق بعد سرش رو  خم کرد و  میخاموش کرد و 

 :بلند خوند

شت شتریمن ب- دو رکعت نماز  هیگرفتن ،  یالهه جان ...حاال اجازه بده ق ل از کُ

 . یاگه خدا ق ول کنه ، پا ما رو غعل واجب نکرد میبخون

 :سمت صورپم باال اومد سرش

 گفته ؟ یک نارویا_

 ؟ عتین ادتی...  مونی... شب عروس گهیپو د-

 :محکم شد و برگه ها را برداشت و با دقت شروع به خوندن کرد اخمش

 !؟ یهم گفت گهید یزای! از چ  ینوشت هیچ نایالهه ... ا_

زدم به  هیکنم . پک تشیدوسددت داشددتم اذ یول دمی. منظورش رو فهم دمیخند

 : گفتم طنتیل خند پر ش هیشکم بزرگم و با  یو دستم رو گذاشتم رو میصندل

 ... ... فقط گفتم ادینه ز_

 : پر از ناز کردم و ادامه دادم ویراد یها ندهیرو مثل گو میصدا لحن

ش_ ستم را ک سمت اپاق برد ... دیاو د ستن و مرا  سه اش خوا  شهیپر از هم یبو

سمت پاج  شهیاز هم شتریب میبود ... و لب ها ستش که  سه اش .... د محتاج بو

 ... سرم رفت یرو

 : دیهمون اخم پر جذبه پرس با
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 ! کنم ینم داشی؟ ...چرا من پ یکجا نوشت نارویا_

 : شد که جوام دادم رهیلو رفت . متعجب به من خ یو همه چ دمیخند

 !؟ عمینو یحرف ها و کارها مون رو م نیپر یمن خصوص یواقعا فکر کرد_

باز شدددد و شدددونه هاش از اون ابهت افتاد و کالفه  نگاهم  کرد . پازه  اخماش

نداختم که بلندپر از ق ل خند دیفهم  یپو ی. که برگه ها دمیکه دسدددتش ا

 : دستش رو پو هوا پکون داد و گفت

 . رو بهت دادم نایبخند .... اگه ا_

پند  ذاشدددتیرفت . با اون شدددکم گنده که نم رونیهمراه برگه ها از اپاق ب بعد

 : پشت سرش دمیکه داشتم ، دو یسرعت تیبدوم ، با نها

 . دور شونینوشتم ... ننداز دمیزحمت کش یحعام ... پو رو خدا ... کل_

 : و گفت عتادیا

 . یبندازمشون دور پا شوهرت رو دست ننداز دیبا_

 ... بده به من-

ستم سرش رو برا د سمتش دراز کردم که  صورپم  یگرفت و جلو نییپا میرو 

 : گفت
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بهم بده پا من برگه هاپو بدم ... از ص ح همه  دهیمطلوم و پعند یبوسه  هیپو -

شو ست شعتم ، خونه رو جا رو زدم ، د عتم ...  ییکار کردم ، ظرف ها رو  ش رو 

  .ناهار هم درست کردم .... بابا به خدا ، امروز روز استراحت من بوده انگار
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 .باشه ... اول برگه هام-

 : گفت یلج از با

 . اول بوسه_
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که دستشو رو باال برد و چون قدش بلندپر از  رمیدراز کردم برگه ها رو بگ دست

س ستر شد . رو یمن بود ، برگه ها از د و  عتادمیپام ا یپنجه ها یمن خارج 

دسددتش رو دور کمرم حلقه کرد و  کیسددمت دسددتش که  دمیخودمو کشدد

 : محکم منو پو بغلش گرفته بود گفت کهیدرحال

 . عتیباردار خوم ن یواسه خانم ها دمیدستت رو باال نکش ...شن یادیز_

 ... پس برگه هامو بده-

 . کنم یمنم لج م یکن یم غیبوسه رو در هی ی...وقت رشیخودت بگ_

شاره ، محکم به گود ناچار شت ا شد و برگه  یبا انگ پهلوش زدم که از درد خم 

 . دیم رسها بدست

 : گفتم روزمندانهیپ یل خند با

 . لج از یگرفتمش آقا_

عتم رو برگه ش سمت اپاق بردم و باز ن . همون چند خط اخر  میصندل یها رو 

رو  ی. حعام برگشت پا جارو برق عتمیسرحال ن ادیمونده بود که حس کردم ز

 : جمع کنه که با اخم گفت

اومد ، بعد چنان  ایمن به دن نیمحمدام یطل ت ... اما االن نه ... بذار وقت یکی_

 !؟ هیکنم که ...چ یپالف

 . هیجور هیحالم -
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 !؟ هیچه جور-

 . کنه یکمرم ... درد م-

 :سرم بلند کرد یصداشو رو یعص 

برگه ها رو  یخوایو م یدویکه واسدده چهار پا برگه دن الم م کنهیکمرت درد م-

 یصندل هی یرو ینشعت نجایکه دوساعته ا کنهی! کمرت درد م؟یریاز دستم بگ

 !؟

 : بهش انداختم و گفتم یا خانهیپوب نگاه

 ؟ یسر من داد زد یها ... ول دیآقا حعام ب خش-

 : دیآورد و پرس نییصداشو پا یفور

 !داد بود؟_

 .بله ... بود-

 ... یخب معذرت ...اعصابم رو خرد کرد-

 . ... بله حت با شماست میداد ندار یول

 زیدسددتش رو به م هی کهیو درحال دیصددورپم آورد و منو بوسدد یرو جلو سددرش

 :دیانداخت و پرس یاون م یکرده بود و وزن شونه اش رو رو هیپا وپریکامپ

 االن حالت خوبه ؟_
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 . شهینه ...کمرم دردش آروم نم-

 دکتر ؟ میبر-

 : فتمبرخاستم و گ زیپشت م از

 . میریدراز بکشم اگه بهتر نشدم بعد م قهیبذار چند دق_

گاهش که م ن رو دور زدم و رفتم سدددمت پخت و دراز  وپریکامپ زیبا من بود 

 . دمیکش

پخت نشعت  یو کنارم ل ه  یواریکمد د یجارو جمع کرد و گذاشت پو حعام

 : دیکه پرس دادیکمرم را با کف دستش مالش م ی.آروم گود

 ؟ یاالن چطور-

 . عتمینه ... خوم ن-

 دکترت ؟ یزنگ بزن یخوایم-

 : دادم و گفتم رونیب نهیرو محکم از س نفعم

 . بگذره گهیکم د هیحاال زوده ... بذار _

صددورپم ، نگاهم  یسددرم و از باال یشددد باال  زیخ میدسددت راسددتش ن یرو

 نیکرد.چقدر پوجهش رو دوسددت داشددتم .آرامش بخش بود ، اما درد کمرم با ا

 : شدیهمه پوجهش خوم نم

 ؟ یاالن چطور_
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 : گفتم باخنده

 . شهیحاصل نم یرییکه پغ قهیدق کیحعام ! هر _

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

  حعام 284 پارت

 

 

 یخوم ن ود که دسدددتور به اسدددتراحتش دادم و برگشدددتم پو ادیحالش ز الهه

زنگ  یرو برداشتم که صدا یگوش دمیدو یکه پلفن خانه زنگ زد .فور یرائیپذ

 :نکنه دارشیپلفن ب

 . الو_

 :بود رضایعل

 ؟ یسالم ...خوب_
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 . شکر یسالم ...اله-

 ؟ دییآیپارک ، شما هم م میسُالله رو ب ر میخوا یشب م گهیم یهعت گمیم-

 . نه فکر نکنم-

 : باز گفت رضایعل

 . گذرهی...خوش م گهید دییایب_

 .مج ورشم ب رمش دکتر دیکم ناخوشه ... شا هیالهه -

 . یگوش یگوش-

 رضایرو از عل یگوش یداد که هعت حیپوض یهعت یپک پک حرفا مو برا رضایعل

دادم که  حیرا پوضددد زیاول ... باز همه چ یبه نقطه  دمیگرفت و انگار باز رسددد

 : گفت یهعت

 . نمشیب  نییپا آمیبذار االن خودم م_

 : رو که قطع کردم با خودم گفتم یگوش

 . نییپا ای.... خب چهار پا پله ب یزنیو زنگ م ییخوبه شما ط قه باال "

 :دیاومد . در خونه رو باز کردم که پرس و

 کجاست ؟_

 . کنه یاپاق ... بذار استراحت کنه ... کمرش درد م یپو-
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 : پوجه به من رفت سمت اپاق و گفت یب یهعت

 . وقتشه دیخب شا_

عت دن الش عت رو یرفتم .ه ش سرش . ن شت  شد و من پ پخت ،  یوارد اپاق 

 : الهه و گفت یروبه رو

 شده ؟ یچ_

 :رو داد یجوام هعت یحال یبا ب الهه

 . کم خعته شدم فقط هی...  یچیه-

 : وگفتم دمیمفهومش رو فهم ینگاه به من انداخت که فور هی یهعت

 ... کارو رو کردم یمن همه -

 : گفت یفور الهه

 . انگار خعته شدم ینه کار نکردم ول_

 : نفس بلند گفتم هی با

 . عهینو یشده ...از ص ح نشعته داره خاطرات م عندهیخانم من نو_

 : ل خند گفت هیبا  یهعت

 . واقعا !! چه جالب بده منم بخونم_
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سدددمت برگه ها حمله کردم و برگه ها رو برداشدددتم ق ل از اونکه آبرو و  یفور

 : ما رو به داد بده و گفتم تیثیح

 . هیخصوص رینخ_

 : باال انداخت ییابرو یهعت

  .. گهیبخونه د یکیچرا نوشته ؟ خب نوشته که  هیخصوصوا ... اگه _

 : گفت شیحال یالهه با همون ب 

 . نداره یبد زیبده بخونه حعام چ_

 : اخم گفتم هیرو باال دادم و با  ابروهام

 . ... سر حال شماست عتین نهای، حاال اصال بحث سر ا عتمین ینه ... من راض_

 :شد رهیباز به الهه خ یهعت

  برو گمیممن که _

درد  دیوقت شددا هی،  یداشددته باشدد یعیط  مانیزا ی... پو که دوسددت دار دکتر

 .  باشه مانتیزا

 : حال جوام داد یب الهه

 . رمیاگه پا بعدازظهر خوم نشدم م_

 : پخت برخاست وگفت یاز رو یهعت
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 . رونیب میشه ؟ گفتم شام درست کنم بر یپس پارک کنعل م-

 :  پخت نشعت و گفت یبه زور رو الهه

 . میآیخب باشه م_

 : از پعجب بلند شد میصدا

 ! الهه_

 : چشمام و گفت یزد پو زل

 . حعام شهیحالم خوم م-

چشمام و  یگل کرده بود که کف دستم رو گرفتم جلو شیو لج از طنتیش باز

 . از دستش فقط  الاله االام  گفتم رلبیز

 

 

 

📝📝📝 

 

  ��من یبانو

 حعام 285پارت
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صرار رو شیحال یکار خودش رو کرد . با اونهمه ب شیالهه با لج از باالخره  ی، ا

ق ل  ی. اما کامال واضح و روشن بود که مثل روزها میپارک . رفت میاصرار که بر

کرد . بعد از شام  ی. درد داشت اما چون خودش اصرار کرده بود ، انکار م عتین

 ی.حت میبه خونه برگشددت یو هعددت رضددایعل رو بهانه کرد و زودپر از ی، خعددتگ

 : هربار گفت یول دمیحالش رو پرس ریچند بار در طول مع

 . مثل ق ل_

 یبود. من که ل اس عوض کردم و رو یاونروز روز کار یبودم و فردا خعدددته

پا خوابم برد ،  دیو اصددال متوجه نشدددم که چقدر طول کشدد دمیپخت دراز کشدد

شدم  داریناله از خوام ب هیش  ییوقت با صدا هیهم نشد ، که  قهیدق کی دیشا

 . چشمام باز شد یشب بود و ال یها مهی. ن

 یپر شددددم و فور اریزد . هوشددد یرفت و ناله م یداشدددت دور پخت راه م الهه

 : پخت ینشعتم رو

 شده ؟ یچ_

 : گفت هیش یه گر ییصدا با

 . درد دارم حعام یلیخ_

 : داد زدم یعص 

 ؟ ینکرد دارمیب یواسه چخب _
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 .ومدیدلم ن-

ص ان دمیفنر از جا پر مثل شدت ع ست ا تیو از  ، غر  شیسهله انگار نهمهیاز د

 : زدم

خوبم ...  یگیاسددتراحت کن ، م گمیم یبه قرآن ...از صدد ح ه یام کرد وونهید-

شد  داریو منو ب یدرد دار یاز ک عتیپارک ، حاال هم که معلوم ن یرفت یبلند 

 . ینکرد

عت ل ه  یرو م راهنمیپ یو پند دکمه ها پند ش عتم که ن پخت پا جورام  یب

 کهیزانو زدم و درحال شیپا یجلو یسختش بود . فور یرا پا کند اما کم شیها

 :گرفتم گفتم یبا حرص جورام را از دستش م

 . رسمیبعدا سر فرصت به حعابت م_

 یپوانعت حت یرو که پا کردم ، از جا برخاست . ازشدت درد نم شیها جورام

 .راه برود

 : اش بودم که گفت یروسر دن ال

 ...کن داریرو ب یهعت یخوا یحعام م-

 ؟ یرو واسه چ یهعت-
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از کارت  یخودین اشدده و پو ب یخاصدد زیچ دیسددرکار .... شددا یبر دیپو فردا با-

 یبرگردم و پو بر ین ود ، من با هعددت یزیکه اگه چ ادیهم ب ی... هعددت یافتیب

  .سرکارت

 : سرم . باز داد زدم یقابلمه آم جوش ربخته باشند رو هی انگار

... فوقش فردا  ینه هعددت مارسددتانیب امیباهات ب دیالهه! ... من شددوهرپم ، با_

 . ، بس کن رمیسرکار نم

 . سمت در میاش رو سرش کردم و چادرش رو خودش . رفت یروسر

را بعددتم که  شیبند دار . خم شدددم و بند کفش ها یبود ول یط  شیها کفش

 : باز گفت

 .کنم یم تتیاذ یلیحعام پو رو خدا منو ب خش ...خ_

 . یام کرد وونهیکارا و رفتارات د نیبعه الهه ... با ا-

اش از درد بود  هیدونم گر ی. نم عددتیرگ یطول راه سدداکت بود و آروم م پمام

 . رو نداشتم شیاشک ها دنیمن . اما به هر حال طاقت د یها احرفی

 : دستم محکم فشردم انیرو دراز کردم و دستش رو م  دستم

 . الهه جان میرس یاالن م_

 ... حعام ... اگه-

 :کرد و باز ادامه داد یمکث
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 ... من مُردم_

 : زدم ادیفر

 ... وونهید..._

 : گفتم تیو عص ان ضیدستش رو پس زدم و با همون غ محکم

 . امشب یشد وونهیپو واقعا د_

دلشددوره به جون من و خودش انداخت که داشددت عقلم  هیام کرده بود .  کالفه

 . کرد لیرو زا

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 286 پارت

 

 

 :پرستار بد اخالق منو متعجب کرد یعص  یصدا
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نه زا یبذار یخواسدددت یآدم متحجر ... م_ که االن آورد مانیپو خو نه   شیک

 ... !؟ مارستانیب

 !!! من-

 . من من نکن واسه من ...برگه هارو امضا کن-

سالن نشعتم  یکردم و پو یزد . اصال نذاشت حرف بزنم .الهه رو بعتر خشکم

 یلحظه به سرم زد به عمه هم خ ر بدم .اما بد ساعت هی. . اما آرام و قرار نداشتم 

اذان ص ح شد ، مصمم پر شدم و  کیداشتم اما بعد که ، ساعت نزد دیبود. پرد

و عمه هم به  دیحم اسددداعت ، آق میکه در عرض ن دینکشددد یزنگ زدم .طول

 : صدا زد یکه پرستار میمنتظر بود مانیآمدند. پشت در اپاق زا مارستانیب

 . یاحیهمراه ر_

 : میهمه بلند گفت یفور

 . بله_

 : و عمه انداخت و گفت دیبه من و آقاحم ینگاه پرستار

 .همعرش فقط_

 : رفتم و گفتم جلو

 . بله_
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پا  دیو برگه ها رو امضا کن دیاریب فیبشند ... لطفا پشر نیسزار دیهمعرپون با-

 . اپاق عمل مشیب ر

 . نمشیق ل از رفتن به اپاق عمل ، ب  شهیم-

 : نگاهم کرد وگفت یلحظه ا پرستار

 . فقط در حد چند لحظه_

 . ممنون-

سالن  یپو یبلند یناله ها یها رو امضا کردم و دن ال پرستار رفتم . صدا برگه

نداشددتم . پشددت سددر  دنی. طاقت شددن ختیآمد . دلم ر یم مانیبزرگ اپاق زا

 . شدم که الهه آنجا بود یپرستار وارد اپاق

شدم  مانیقل م از جا کنده شد . پش دیکش یکه م یالهه با آنهمه درد دنید از

 : دمیبه صورپش کش یاما جلو رفتم و دست

 . زمیعز شهیپموم م گهیالهه ... الهه ... االن د_

 : فشرد گفت یم از شدت درد محکم کهیرو محکم گرفت و درحال دستم

 ....اگه_

. نذاشددتم حرفشددو بزنه و  ختیر یکه اعصددام و روانم را بهم م یآن اگه ا باز

 : گفتم

 ؟ زمیاپاق عمل ... صلوات بفرست ... باشه عز  رنتیدارن م_
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 : زدم و پرستار بلند گفت شیشانیوسط پ یا بوسه

 . اپاق عمل میرو زودپر ب ر ضتونیمر دی، با رونیب دیب ر فیآقا لطفا پشر_

 . چشم ... چشم-

 : به صورپش زدم و گفتم یبوسه ا باز

 پو سالن ... باشه ؟ رمیمن م-

نگذاشته بود . برگشتم به سالن  شیجوام دادن برا یبرا ینداد . درد پوان یجواب

 : دیانتظار که عمه جلو دو

 حعام جان ، حال الهه چطور بود؟_

 : و گفتم دمیکش یآه

 . عمه جون دیبراش دعا کن_

شعتم رو دیل شو گز عمه ها  قهی. دق یصندل یو من پوانم رو از دست دادم . ن

ص ح  8ها هم لج کرده بودند که بمانند پا زمان نگذرد .اما باالخره ساعت  هیوثان

 : زد میبود که پرستار صدا

 . یاحیهمراه ر-

 . بله-

 .آمد ای... پعرپون به دن یمژده گون-
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شحالب یفور سکناس پنجاه هزار پومان هی یا خو شتم  یا ستار گذا ست پر کف د

 : که گفت

 . دینیب  آرمشیاالن م-

 : دمیپرس

 . نمیخوام اونو ب  ی؟ م یهمعرم چ_

 . اونم چشم-

 

 

 

📝📝📝 

 

 �� من یبانو

 287پارت

 

 

 . یپعر سالم و سرحال و پپل هیپعر !  هی
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شماش به ز به شما یی اینظرم چ شا یچ عام بود و ل اش  گفت به  شهیم دیح

عتر سمت اپاق ب عام  یپخش زنان م یمن رفته بود . با پخت منو  بردند که ح

 : و گفت دی. دن ال پختم دو دمیراهرو د یرو پو

 . زمیسالم عز_

 : که پرستار بد اخالق گفت رمیپتو دراز کردم پا دستشو بگ ریرا از ز دستم

 . عتیاداها ن نیحاال وقت ا_

پخت بخش زنان ،  یدن ال پختم آمد .همراه پرسددتاران با ملحفه منو رو امحعدد

 یم میپتو را رو کهیرفتند و حعددام درحال رونیجا به جا کردند که پرسددتارها ب

 : گفت دیکش

 .نهیرو ن  دنتیدرد کش یکه اونجور رهیحعام بم ی... اله زمیعز_

 : گوشش زدم یصورپم بود که آروم پو یجلو سرش

 ! هیچه حرف نیا وونهید_

 :به صورپش آورد یاخم به شوخ هیو  دیخند

 . یکرد یم وونهیو منو د یگفتیم  یکه ه ی؟ ... پو با اون اگه ا یپو چ-

و  دیکش میبه موها ی. دست دیزدم . سر خم کرد و محکم گونه ام رو بوس ل خند

 : گفت

 ؟ یاالن خوب_
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 . بهترم-

 ... باال سرت زندیر یاالن همه م-

 : زدم و گفتم ل خند

 . حعام جان_

 . جان حعام-

 . نمشیخوام ب  یم ارندیبگو بچه رو ب-

دسددته  هیمنم برم  ی.... اگه اجازه بد یبد رشیپا شدد آرندی، گفتن م دمیپرسدد-

 . امیعشقم بخرم ب یبرا یزیچ هی یگل

 . حعام-

 : عتادیکنار در رفته بود که صدا زدم ، ا پا

 . جانم_

 . دوستت دارم یلیخ_

 یلب هاش . دسددتش رو گذاشددت رو یپهن شددد رو یمثل سددفره ا ل خندش

 : اش و گفت نهیس

 ... شتری...من ب یزمیعز_

 :پکرار کرد میاش را برا یشگیگوشش گرفت و مثال هم یدستشو به الله  بعد
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  .یمن یمن ... بانو یغالم حلقه به گوشتم الهه _

 : دمیخند

 . خرمیگوشواره برات م هیآخرش _

و به فکر  دمیشب پردرد کش هینفس بلند از  هیپو هوا فرستاد و رفت .  یا بوسه

 . شوند یکه زود به آرزو م دل م ییفرو رفتم . چه حعرت ها

 می، حعدددرت خوردم و حاال خودم به آرزو یهعدددت یبچه  دنیاز د یروز هی

 . دمیرس

شور  من سفر خارج از ک ش خت بودم . پولدار ن ودم . در رفاه کامل ن ودم .  خو

، هم  یبود  که دوسددتم داشددت . هم قل  یرفتم ، اما پمام ثروپم ، همعددر ینم

ها یو هم عمل یلفظ پک نفس  پک  تارش ، ا شی. از  فاظش و رف حس  نی، ال

 .شد که دوستم داره یبخش به من القا م قشنگ و آرامش

ش خت عام به هم یخو عتاجر بود نیمن و ح سال به  میبود ، که اگرچه م و هر 

ضافه م هیکرا ش یمان ا شت یشد ، اما دل خو ش یزندگ ی، برا میدا و  یو خو

 .. چون عشت بود می، چون هم را داشت شیها یناخوش

 یباهم گره خورده بود . در خوش مانیمان آنقدر بود که نفس ها یوابعتگ چون

     . میهم بود یگمشده  ی مهی، چون ن می. ماخوش خت بود یو ناخوش
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 �� انیپا ��   

 

 ️♥ آخر حرف

 �� من یبانو با

 

رو درک کردم و  اپشیکردم. روح یکه باهاش زندگ یتی: شدددخصددد حعدددام

و  دمیحعددام رو در اطرافم د تیدور از ذهنم ن ود. شددخصدد یلی. خشددناختمیم

  .محض ن ود یالیخ تیشخص هی. دمیشن

سپر با شب و روزم رو  صوم ن ود ،  یبود ول یکردم. مذه  یحس و حالش ،  مع

شت اهاپ دیشا ضعف ا یا شت که به قول خودش در  ص رش در  مانشیدا بود و 

  .مانشیحد ا

 

ش الهه شا یطونی: دختر  صف دیکه   یمیهاش خودم بودم و ن یاز لج و لج از ین

و غمش ،  یهاش ، با خنده هاش ، با شدداد هی. اما با گرلمیاز احعدداسدداپش ، پخ

انتخام غلطش و عقد با آرش ، بهش حت دادم. اما  یبرا ی. و حتدمینفس کشدد

شت الهه  شد ، نج یعا شدم که پخته  ستان  شا لشد ، عاق بیآخر دا  دیشد و 

  .بالغ میبهتر است بگو



 
976 

 

 

ضایعل شوخ یبرا شی: حس برادر ر شتم و خودم با  ست دا  شیها یالهه رو دو

  .بود یدوست داشتن یلیخ میبرا رضایعل تیقهقهه زدم. شخص

 

عت عان ی: نمونه ا یه ...  از  کننیم یخواهر یو ول عتندیکه خواهرت ن یاز ک

  .کنمیهمه پون آرزو م یخواهران ، برا نیا

 

 مانیزندگ یکه هر کدام پو ییاز م شدددر و منذرها ی: نمونه ا یعیخانم رب و

نه...  اما خوم اسدددت به م شدددر و  یو گاه میریپذیحرفش را م ی، گاه میدار

  .میبها ده شتری، ب دهدیقرار م مانیزندگ یدهایکه خدا سر راه پرد ییمنذرها

 

  ��من یبانو

 

عه ا پو فاظ نی اپریاز ز ی، مجمو مان جمع کردم.  یبود یال لب ر قا که در 

  .حت مطل ت رو ادا کرده باشم و اثرش هم مطلوم باشد دوارمیام

 

 

 �� یعل ای


