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 Helma_m نوشته|هست؟ چراغی آید می که شب"رمان

  شده ساخته رمان تک کافه انجمن توسط رمان این

telegram.me/caffetakroman 

 اوست عنایت و لطف رسد می چه هر که دوست حضرت نام به

 دوردست در منزلی

 را مسافر هر شک بی هست دوردستی در منزلی

 دانم چنین وین بودم، دانسته چنین این

 لیک

 دور اي! چند و چون ندانم اي

 ست دلخواه که آیینی به باشی کاراسته بسا تو

 لیک آمد، تو سوي بایدم که این دانم

 منزل نشناخته اي دانستم، می نیز را این کاش

 راه کدامین آنجا تا بیغوله این از که

 ست بیراه که آن است کدام یا

 منزل ساخته برایم نه برایم، اي

 کاش را، این دانستم می نیز
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 آورد بایدم می ها چه تو سوي به که

 دانی می نیک این  !عزیز دور اي دانم

 ست بیگاه وقت دیگر و دور تو ناتوان ي پیاده من

 نیز را این دانستم می کاش

 داري ها چه آنجا در تو من براي که

 سرشار شود خاطر طرب و شور کز گاه

 دید توانم می

 جام بر زد جام تواند که نازنینی حریفان از

 بخشید؟ توان سهمی او به شادي آن از تا

 هست؟ چراغی آید می که شب

 گلدان یکی در گل اي شاخه بهاران، گویم نمی من

 لبریز و تیره شد دل بارید، اندهان ابر چو یا

 هست؟ سراغی آنجا غمگسار آشنایی ز

 

  »اخوان«
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ــغ و شــیون صــداي ــام ســرمد زن و خــواهر زدن جی ــر رو قبرســتون فضــاي تم ــرده،زن پ ــاي ک  ه
 اینطـور  خواهیـد  مـی  اگـر  هـا  خـانم : میگـه  مردهـا  از یکـی  کننـد،  آرومشون کنند می سعی فامیل
 .ببینید رو مرحوم دیم نمی اجازه بزنید جیغ

ــواهر ــرمد زن و خ ــاکت س ــن س ــا ،زن میش ــوده ه ــن آس ــا و میش ــال ب ــت خی ــون راح ــی ولش  م
 کنتــرل رو خــودش گریــه صــداي بتونــه تــا گیــره مــی دهــنش جلــوي رو دســتش کننــد،خواهرش

 در بیشــتربوده ســرمد بــه وابســتگیش و کــوچیکتره ســرمد از ســال ســه فقــط باشــه چــی کنــه،هر
 کنه،صــداي گریــه هــم اون جــاي و بکشــه هــم رو خــودش رفتــه فرنــگ خــواهر جــور بایــد ضــمن

 بــار اخــرین بــراي رو مرحــوم صــورت جلــو بیــان هــاش خــانوم و مرحــوم خــواهر: میــاد پیرمــردي
 .ببینید نمیدم اجازه بیاد در صداتون اگر ،فقط ببینند

ــدازه مــی جنــازه روي رو خــودش و جلــو میــره ســریع ســرمد خــواهر  بخــاطر هــم دومــش ،زن ان
 مـی  رو بـازوم  شـوهرم  بـرادر  زن کنه،نسـرین  مـی  تکـرار  رو کـار  همـون  نمونـه  عقـب  قافله از اینکه
 .جلو ببرمت بیا جان سولماز: گیره

 !چی؟ براي:کنم می نگاهش واج و هاج

 ایـن  خـدا  رو تـو  ،فقـط  ببیـنش  ،بـرو  هسـتی  سـرمد  اول زن تـو  خـب : کنـه  مـی  نگـاهم  مهربونی با
 روحـت  عمـر  بقیـه  ،ببخشـش،تا  کـرده  ظلـم  خیلـی  تـو  حـق  در میدوننـد  ببخشـش،همه  اخر لحظه
 ...باشه اروم

 اراده بـی  ،مـنم  میـره  جلـو  و شـکافه  مـی  رو کنـه،جمعیت  مـی  حرکـت  جلـو  و گیـره  می رو دستم
 ابـري  ،آسـمون  میـاد  هـا  کـالغ  قـار  قـار  ،صـداي  میشـه  تاریـک  داره ،هـوا  میشم کشیده دنبالش به

 گـوش  در کـه  بیـنم  مـی  رو هـا  میشـه،زن  دوختـه  مـن  سـمت  بـه  جمعیت کنجکاو هاي ،نگاه شده
 ،هنـوز  بشـینم  جنـازه  کنـار  کنـه  مـی  کمکـم  ،نسـرین  رسـیم  مـی  جنـازه  کنند،کنار می پچ پچ هم
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 سـیلی  بـا  آب قـبض  شـدن  زیـاد  بخـاطر  صـبح  کـه  مـردي  رومـه  روبـه  کـه  اي جنازه کنم نمی باور
ــه ــرده تــرك رو خونــه زد صــورتم بــه ک ــار رو صــورتش روي ،کفــن ک  زنند،درســته مــی کن

 ،همــون گرفــت ازم رو زنـدگیم  ســالهاي بهتـرین  از ســال یـک  و بیســت کـه  کســی ،خودشـه،همون 
ــه کســی ــر از وقتــی ک ــزي ه ــن فقــط میشــد عصــبانی چی ــد و م ــه رو کمربن ــه خــاطر ب  میاورد،ب

ــورتش ــاه ص ــی نگ ــنم م ــونیش ک ــم ،پیش ــی زخ ــته عمیق ــمهاش ،دور برداش ــوده چش ــار کب  ،انگ
 کـرده  حاللـت  مـن : زنـم  مـی  حـرف  باهـاش  دلـم  تـو  تـرس  بـدون  همیشه مثل سالها ،بعد خوابیده

 فرامـوش  ،امـا  بخشـمت  ،مـی  کنـد  مـی  جبـران  جـور  بـد  یـرَه  شـرًا  ،آیـه  خوندم قران توي ،چون ام
 ...کنم نمی

 دسـت  ،جـاي  کـنم  مـی  پـاکش  دسـتم  میخوره،بـا  سـر  ام گونـه  روي چشـمم  گوشـه  از اشکی قطره
 خـواهر  زیبـا  تعجـب  از پـر  نگـاه  متوجـه  ،تـازه  میشـم  بلنـد  جـا  گیـره،از  می درد صورتم روي سرمد
 کنـار  فلـزي  نیمکـت  ،رو گیـرم  مـی  فاصـله  جمعیـت  از میفـتم  ،راه میشـم  ام هـوو  شایسته و سرمد

 و کشـم  مـی  صـورتم  روي رو ،چـادرم  شـکنه  مـی  ام سـاله  یـک  و بیسـت  ،بغـض  میشـینم  قبر یک
ــه ــدازه ب ــه عمــرم رفتــه دســت از ســالهاي ان  یکــی و دخترخوشــگل ســولماز ،مــن کــنم مــی گری

 بیـوه  ایـن  دونـم  نمـی ... شـدم  بیـوه  سـالگی  شـش  و سـی  ي اسـتانه  در خیـاط  حسـن  حاج یکدونه
 ...مجدد اسارت یا رهایی سرآغاز شدن

 میدوننــد ،همــه نکــن ،گریــه عمــو زن:میشــنوم خــودم نزدیکــی در رو داري خــش مردونــه صــداي
 نیسـت  بنـد  جـایی  بـه  دسـتش  االن ،عمـو  شـدي  اذیـت  ،خیلـی  کشـیدي  عـذاب  زندگیت تو خیلی

 .کن حاللش برس دادش ،به

ــا رو صــورتم  ،چشــمهاي کــنم مــی نگــاه اشــکان چشــمهاي ،تــو کــنم مــی پــاك چــادرم گوشــه ب
 ،قربــرن شــده مــردي خــودش بــراي ،پســرم شــده یاشــارم داداش چشــمهاي شــبیه کــامال پســرکم
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 مـی  روفرامـوش  دردهـام  دیـدنش  بـا  ،همیشـه  میشـم  اروم اشـکان  دیـدن  ،بـا  بـرم  باالش و قد اون
 زنـی  و پدرواقعیشـه  شـده  گذاشـته  سـرد  هـاي  خـاك  زیـر  االن کـه  مـردي  نمیدونـه  ،طفلـی  کردم

 .واقعیش مادر میشناخته عمو زن اسم به عمري که

 رو هـا  ناگفتـه  بیـان  ،وحشـت  رسـونه  مـی  مـا  بـه  رو خـودش  زنـان  نفـس  نفس احمد شوهرم برادر
 ؟ گشتم می دنبالت اینجایی اشکان بابا: میگه ترس و دولی دو ،با بینم می چشمهاش تو

 ایـن  بـه  نیسـت  ،یکـی  کشـه  مـی  ارامـش  بـه  نفسـی  بینـه  مـی  رو اشـکان  و مـن  اروم قیافـه  وقتی
 اسـم  بـه  فقـط  رو مـن  اونهـا  و کردیـد  جـدا  ازم تولـد  لحظـه  از رو هـام  بچـه  درسـته  بگه خدا بنده
 رو دارنـد  االن کـه  راحتـی  زنـدگی  نیسـتم  حاضـر  و مـادرم  یـک  هـم  مـن  شناسند،ولی می عمو زن

 .بگیرم ازشون

 .دنبالشون ،اومدم شه بد حالشون ،ترسیدم بودم عمو زن پیش: میگه اشکان

 گیـت  بچـه  از مادر،همیشـه  بشـم  مهربونـت  دل ایـن  میره،قربـون  ضـعف  دلـم  حرفهـاش  شـنیدن  با
 ،بعــد عزیـز  خونــه برن،ببرشـون  نگـذار  رو هــا مهمـون  بــرو: میگـه  احمـد .بــودي مهربـون  همینطـور 

 .بدیم شام بهشون رستوران ببریمشون نماز

ــکان ــه در اش ــوز حالیک ــمش هن ــران چش ــه نگ ــه دور ازم من ــد میش ــه اروم ،احم  داداش زن:میگ
 دلخوشـیمون  تمـام  ،مـا  نکنـی  خـراب  رو مـا  اشـیونه  وقـت  یـک  خـدا  رو شـدي،تو  تنها االن میدونم
 .اشکان

 راه قبرســـتون در طـــرف بـــه و میشـــم بلنـــد نیمکـــت روي از بـــدم رو جـــوابش اینکـــه بــدون 
 میـده  رو خـوردم  مـی  کـه  هـایی  کتـک  جـواب  چی؟کـی  بـوده  خـراب  اول از که من میفتم،اشیونه

ــده؟کی رو مــن تنهــایی شــبهاي جــواب ؟کــی ــواده کــه ســالهایی ایــن تمــام جــواب می  رو ام خون



 اختصاصی کافھ تک رمان   رمان شب کھ می آیدچراغی ھست 

9 
@caffetakroman 

ــدم ــده؟کی رو ندی ــواب می ــرت ج ــایی حس ــه روزه ــار در ک ــدن انتظ ــد دی ــی بارب ــذرونم م  رو گ
 ... میده؟کی

 .بریم شو ماشین سوار بیا میري ؟کجا ؟سولماز سولماز:-

 ، میداره نگه پام کنار احمد ماشین

 گیـره  مـی  رو مـن  دسـت  و میشـه  پیـاده  کنارشه،،نسـرین  هـم  ،احمـد  نشسـته  فرمون پشت اشکان
 نیسـت  خـوب  حـالتون  اصـال  عمـو  زن:کنـه  مـی  نگـاهم  آیینـه  تـو  از ،اشـکان  میشـیم  سوار هم با و

 .ببرمتون جایی درمانگاهی خواهید ،می

 اروم بخـورم  مسـکن  قـرص  ،یـک  کنـه  مـی  درد ام جان،سـر  عمـو  زن نـه : کـنم  مـی  نگـاه  ایینـه  به
 .میشم

 چســبونم مــی شیشــه بــه رو ام ،ســر گرفتــه فــرا رو ماشــین ســنگینی ،ســکوت میفتــه راه ماشــین
 شــده؟اقاجونم شــکلی چــه هســتند؟عزیزم کجــا ام خونــواده االن ،یعنــی کــنم مــی نگــاه رو ،بیــرون

 مـن  شـبیه  یاشـار  بچـه  داره،نکنـه  بچـه  و زن و کـرده  ازدواج حـاال  تـا  یاشـار  شـده؟حتما  شکلی چه
 شـه،کاش  تـازه  دلشـون  داغ و بیفتنـد  مـن  یـاد  اون دیـدن  بـار  هـر  بـا  عزیـز  و اقـاجون  و باشه شده

 خـوام  مـی  ازادام دیگـه  مـرده  سـرمد  کـه  کنم،حـاال  پیداشـون  بـرم  تـا  رفتند شهر کدوم میدونستم
ــرم ــیش ب ــار ،کــاش ام خــانواده پ ــدم،روزي رو حبیــب دیگــه یکب ــامزدیمون انگشــتر کــه میدی  رو ن
 اینکـه  بـا  کـرد  مـی  گریـه  و بـود  نشسـته  مـون  خونـه  در جلـوي  شـب  نصـفه  تـا  دادنـد  پـس  بهش

ــود بزرگتــر ازم ســال چهــارده  دوســت تــرین صــمیمی ،حبیــب خواســت مــی رو خــاطرم خیلــی ب
ــار داداش وهمکالســی ــود مــن یاش ــا ب ــم اون االن ،حتم ــرده ازدواج ه ــراي و ک ــانواده خــودش ب  خ

 ...داره اي
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 .نیست؟رسیدیم حواستون عمو زن:میام خودم به اشکان صداي با

 رو هـا  خـانم  داره هـم  ،نسـرین  خونـه  تـو  رفتـه  و شـده  پیـاده  احمـد  کنم می نگاه ماشین داخل به
 غـرق  خودتـون  افکـار  تـو  جـور  یـک  عمـو  زن:میگـه  اروم ،اشـکان  کنـه  می راهنمایی خونه داخل به

 !بودید معشوقی و عاشق عمو با کرد می فکر دیدتون می کی هر که بودید شده

 زخمــی رو آدم روح طــوري دردهـا  بعضــی جــان اشـکان :میگــه میشــم پیـاده  ماشــین از حالیکـه  در
 . نمیشه خوب وقت هیچ زخمشون جاي که کنند می

 یــک و بیســت کــه اي ،خونــه میفــتم راه ســرمد مــادر خونــه طــرف بــه و بنــدم مــی رو ماشــین در
 ...شدم ،واردش االن مثل ساعتی ،یک امروز مثل روزي یک پیش سال

 رو سـرمد  خبیـث  باالمیفتـه،نگاه  طبقـه  بـالکن  هـاي  نـرده  بـه  نگـاهم  ،ناخودآگـاه  میشم حیاط وارد
 بــازوم حالیکــه در و گیـره  مــی دســتم از رو چمـدونم  خــواهرش فهمــم مـی  بعــدا کــه میبینم،زنـی 

 مـی  هـاش  سـبیل  بـه  دسـتی  ،سـرمد  میبـره  پـایین  طبقـه  تـو  اتـاقی  سـمت  بـه  منـو  کشـه  می رو
 ...کشه

 ام صــورت روي رو شــینم،چادرم مــی میــرن خرپشــته ســمت بــه کــه هــایی پلــه رو حیــاط گوشــه
 میشـم  اتـاق  میشـه،وارد  شـروع  هـم  بـاز  زنهـا  پـچ  ،پـچ  میـدم  تکیـه  دیـوار  بـه  رو ام سر و کشم می

 نداري؟ الزم چیزي: میگه اروم و گذاره می اتاق گوشه رو ام چمدون ،زري

 اتــاق وســط کــه رفتــه رو و رنــگ فــرش یــک و کهنــه موکــت ،یــک چرخــه مــی اتــاق تــو چشــمم
 دســت اویزونـه،یک  لـوال  یـک  از فقـط  درهـاش  از یکـی  کـه  داغـون،  در دو چـوبی  کمـد  افتاده،یـک 
 الزم چیــزي گفــتم: میــام خــودم بــه زري صــداي ،بــا افتــاده هــم روي اتــاق گوشــه کــه رختخــواب

 نداري؟
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 مــی غرغــر لـب  زیــر حالیکــه در. میـدم  تکــون رو ام ،سـر  میــدم قــورت رو گلـوم  بغــض حالیکـه  در
 ..خواد می رو ام اقاجون خواد،دلم می رو عزیز گرم اغوش میشه،دلم خارج اتاق از کنه

 سـرمد  مـادر  ،صـداي  کـنم  مـی  گـوش  حیـاط  تـوي  صـداهاي  بـه  و میشـینم   زمـین  رو دیوار کنار
 ببیـنم  رو نحسـش  قیافـه  حیـاط  تـو  میـام  وقتـی  نمیـاد  خوشـم  گفتـی  دختـره  ایـن  بـه  زري: میاد

 ؟ ،گفتی

 .بگم من نباشه الزم دیگه شنید االن کنم فکر ،ولی نگفتم من مادر:میده جواب شاکی زري 

 ضـعف  ،دلـم  کـنم  روشـن  رو اتـاق  المـپ  کلیـد  نـدارم  جـرات  ولـی  نشستم تاریکی تو هاست ساعت
 برخـورد  دیـوار  بـه  و میشـه  بـاز  شـدت  بـا  اتـاق  ،در بیـرون  میزنـه  دهنم از داره ام معده ،اسید میره
 و بیـنم  مـی  کـه  چیـزي  اولـین  سـرمد  قرمزشـده  ،چشـمهاي  میشـم  بلنـد  جـام  از ترس ،با کنه می

 نکنـی  فکـر  یکوقـت  حـاجی  دختـر  ببـین :چیـزه  دومـین  گیـره  مـی  رو گلـوم  کـه  بـزرگش  دستهاي
 اصـرار  اگـر  تـو،من  بـدبختی  اول ،تـازه ... ،نـه  میشـه  راحـت  خیالـت  شـد  ازاد داداشت و اینجا اومدي
 ،عروســی شــه رد خــدابیامرزم داداش ســال و دارم نــامزد خــودم ،مــن گرفتمــت نمــی نبــود مــادرم

 گــذره مـی  خـوش  بهـت  رحمـه  دل خیلـی  اون ،دیــدیم احمـد  بـدیمت  خواسـتیم  ،مـی  گیـرم  مـی 
 کـه  مـن  بـه  بـدن  رو تـو  شـد  قـرار  ام اینـده  زن و نـامزدم  جـون  شایسـته  رضـایت  بـا  کـه  شـد  این

 .بیاییم در اقاداداشت خجالت از حسابی

 ،هیچوقـت  محلـه  تـو  ،چـه  مدرسـه  راه سـر  چـه  ترسـیدم  مـی  سـرمد  از ،همیشـه  شـده  تنگ نفسم
ــرار راهــم ســر رو ســرمد روزگــار گــردش کــردم نمــی فکــر ــده ق ــی ســعی.ب ــا کــنم م  دســتهام ب

 رو ،خـودت  کـن  سـعی : میـاد  وجـد  بـه  کـارم  ایـن  از ظـاهرا  کـه  کـنم  بـاز  گلوم دور از رو دستهاش
 . افتادي بالم و دست تو بدبخت موش مثل میاد بده،خوشم نجات
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 و کنـه  مـی  ولـم  کـه  بکشـم  نفـس  میکـنم  سـعی  تـوانم  تمـام  ،بـا  میده فشار تر محکم رو دستهاش
 نـداري  اي،حـق  خونـه  ایـن  مـال  تـو  امشـب  از باشـه  یـادت :گیـره  مـی  ام سـرفه  میفـتم  زمین روي

ــداري بري،حــق بیــرون تنهــایی ــا ن ــد بزنــی،فقط حــرف کســی ب  کلفتــی و بشوري،بســابی،بپزي بای
 .داري عهده به هم نسل ازدیاد وظیفه ضمن بیاد،در در جونت ،تا بکنی رو همه

 یـک  حملـه  فقـط  مـن  و میـاد  مـن  طـرف  بـه  و میشـه  بـاز  گوشـش  بنا تا نیشش حرف این گفتن با
 ...میشه حک ذهنم تو عمرم اخر تا حیوان معنا تمام به حیوان

 . بخورید رو شربت این ،بیایید خوبه ،حالتون عمو زن:-

 مـی  فرامـوش  رو غمهـام  دیـدنش  ،بـا  گیـره  مـی  طـرفم  بـه  رو شـربت  لیوان و میزنه کنار رو چادرم
ــه نگــاهم.گیــرم مــی رو شــربت لیــوان و میــزنم لبخنــدي کــنم،بهش  دارن ،همــه میفتــه حیــاط ب

ــی ســوار ــوس مین ــن ب ــرن میش ــتوران ب ــذا رس ــورن غ ــه بخ ــرار ،اگ ــراي زري اص ــام دادن ب ــو ش  ت
 .کردند می اماده خونه تو رو شام االن نبود رستوران

 

 وجـودش  طلبکـار  صـورت  همـه  اون بشـینم،بین  پیشـش  بـرم  کنـه  مـی  اشـاره  نسـرین  رستوران تو
 از جـان  سـولماز : میگـه  ،آروم میشـینم  کنـارش  عقـب  کشـه  مـی  رو میده،صـندلی  قلـب  قـوت  بهم
 . میزدند حرف تو مورد در داشتن ماشین توي بگیر نشنیده من

 کن نگاه رو روبرو.نیار در بازي تابلو اینقدر:میشه ،عصبانی کنم می نگاه صورتش تو تعجب با

 ،چرا؟ میزدند حرف من مورد در کیا:
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 نبایـد  ،اینکـه  شـوهرم  هـاي  فامیـل :میگـه  میزنـه  هـم  چنگـال  و قاشـق  بـا  رو غذا حالیکه در نسرین
 خـانم  عمـه  پـیش  ده بفرسـتنت  خـوان  برگردي،مـی  ات خـانواده  پـیش  ،یـا  بمـونی  تنهـا  سرمد بعد
 .کنی کار و بمونی جا همون عمرت اخر تا که

 تـونم  مـی  کـرده  فـوت  کـه  ،حـاال  مونـدم  مـی  پیشـش  بایـد  بـود  زنـده  سرمد وقتی تا من!!چرا اخه:
 .ام خونواده پیش برگردم

 کسـی  بخـوان  نشـناختی،اگر  رو خـانواده  ایـن  هنـوز  سـال  اي خـورده  و بیسـت  ایـن  تو اینکه مثل:-
 .بگیره رو جلوشون تونه نمی کس هیچ کنند اذیت رو

 کنم؟ کار چی نظرت به جون نسرین: اندازم می نسرین به نگاهی ملتمس

 زري نــه بـاش  مطمــئن. شـی  دور شـهر  ایــن از شـلوغه  سرشــون تـا  روز دو یکـی  همــین تـو  بایـد :-
 .بگرده دنبالت احمد گذارم می من نه داره رو تو کردن تعقیب حس

 جمـع  وسـیله  بتـونی  تـو  تـا  خونتـون  میـریم  وسـیله  اوردن بهانـه  بـه  صبح ما،فردا خونه بیا امشب:-
 رو جـایی  بتـونی  تـا  تـو  بـه  میـدم  رو اونهـا  نـداره  خبـر  احمـد  دارم انـداز  پس کنی،یکم فرار و کنی
 .کنی اجاره

 . کردم انداز پس یکم سرمد چشم از دور ،خودمم نکنه کمت خواهري از خدا:

 نـدار  ور بیشـتر  لبـاس  دسـت  سـه  دو پیچـه  مـی  زود خبرهـا  کوچیکـه  ،شـهر  باشـه  حواست فقط:-
 گفــت مــی احمــد.شــو دور شــهر ایــن از و کــن عــوض ماشــین هــم میتــونی نکنــه،تا شــک کســی
 .نگذاشته برات چی هیچ و کرده شایسته نام به رو اموالش همه سرمد
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 دونـم  مـی : کشـم  مـی  دل از آهـی  و کـنم  مـی  نگـاهی  میفتـه  زمـین  رو چنگـالم  تو از که کبابی به
 مهمـه  خـانواده  ایـن  دسـت  از شـدن  خـالص  فقـط  مـن  بـود،براي  گفتـه  اینوبهم بارها خودش ،قبال

 .همین

 مـی  فکـر  ایـن  بـه  راه طـول  ،تمـام  بنـدم  رومـی  چشـمهام  و میـدم  تکیـه  صندلی پشتی به رو سرام
 دوره رو شایسـته  ،همـه  رسـیم  مـی  سـرمد  مـادر  خونـه  ،بـه  بـرم  شـهر  این از چطوري فردا که کنم

 زري هـم  میـدونم  ،مـن  الکـی  زاري و گریـه  بـه  کردنـد  شـروع  هـم  بـاز  زري با شبی اخر اونم کردند
 خونـه  سـر  برگـرده  و کنـه  ازدواج دوبـاره  اش سـابق  شـوهر  بـا  میتونـه  و مـرده  سـرمد  که خوشحال

ــدگیش ــا کــه خوشــحال شایســته ،هــم زن ــوالی و مــال ب ــراش ســرمد کــه ام ــه گذاشــته ب  ارزوي ب
ــه رفــتن کــه اش دیرینــه ــایی کشــور یــک ب ــا برســه، انجاســت تــو زنــدگی و اروپ  کــه چشــمکی ب
 گیـره  مـی  رو بـازوم  ریزم،نسـرین  مـی  اشـکی  و کـنم  مـی  تـر  جمـع  رو زنه،حواسـم  می بهم نسرین

 بــود،االن خــوبی مــرد کنــه رحمــتش ،خــدا نکــن گریــه جــون ســولماز: کشــه مــی در طــرف بــه و
 و بفرسـتید  ،صـلوات  کشـه  مـی  عـذاب  کنیـد  مـی  قـراري  بـی  اینقـدر  شـما  بینـه  می وقتی روحش

 .بخونید قران براش

ــه ــزرگ عم ــرمد ب ــه س ــرف ک ــر و اول ح ــه، اخ ــاي از فامیل ــرین حرفه ــه زده ذوق نس ــد و میش  بلن
 محـزون  حـالتی  بـا  ،نسـرین  میشـن  وسـاکت  فرسـتند  مـی  صـلوات  هـم  ،بقیـه  فرسـته  مـی  صلوات
 نمــاز مرحــوم اون ،بـراي  مــا خونــه بـریم  ســولماز و مــن بدیـد  اجــازه اگــر جـون  عمــه:میــده ادامـه 

 .میده دست از رو تمرکزش ادم شلوغ ،اینجا بخونیم

 نگـاهی  یـک  و نسـرین  بـه  نگـاهی  یـه  اش چروکیـده  ریـز  چشـمان  بـا  ایـه  کینـه  و تیز زن که عمه
 . دارم ها برنامه ،براش باش دخترك این مواظب ولی برید: میگه و کنه می من به
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 واز. باشـه  راحـت  خیـالتون : گـه  مـی  قاطعیـت  بـا  گیـره  مـی  محکـم  منـو  دسـت  حالیکه در نسرین
 .میشیم خارج در

 زنـدگی  هـم  بـا  خونـه  همـین  تـو  همـه  سـرمد  مـادر  و شایسـته  و نسـرین  و مـن  ازدواجمـون  اوایل
 و بـده  عـذاب  رو مـن  اینکـه  بخـاطر  ،سـرمد  دومـم  پسـر  تولـد  بعـد  سـال  دو اینکـه  ،تـا  کـردیم  می

 از اونهـا  و بخـره  خونـه  تـر  پـایین  کوچـه  تـا  چنـد  بـره  داد دسـتور  احمـد  بـه  ببینم رو ام بچه کمتر
 جـا  کـه  شـد  شـروع  شایسـته  هـاي  گیـري  بهانـه  هـم  اونهـا  رفـتن  ،بعـد  رفتنـد  سـرمد  مـادر  خونه

ــه از بــاالتر کوچــه تــا چنــد ســرمد و... و میــده عــذابش مــن دیــدن و کوچیکــه  یــک مــادرش خون
 کـه  ،منـی  خـودم  تنهـایی  زنـدان  تـو  رفـتم  همیشـه  بـراي  مـن  و خریـد  متـري  پنجـاه  حدوداً خونه
 بـافتن  بـافتنی  ام تفـریح  ،تنهـا  نداشـتم  رو بـودن  اجتمـاع  تـو  و رفـتن  مهمـونی  و رفـتن  خرید حق

 سـرمد  هـم  یکبـار  اي ،هفتـه  بـود  اسـمون  بـه  کـردن  نگـاه  و ام خونـه  متري ده حیاط تو نشستن و
 شایسـته  کـه  بـود  موقـع  اون ،از کـنم  تمیـز  رو شایسـته  و مـادرش  خونـه  تـا  میبـرد  و دنبالم میومد
 ،نفـر  سـرمد  مـادر  و خـانم  عمـه  بعـد  و گرفـت  بدسـت  رسـماً  رو سـرمد  زندگی و اموال تمام اختیار

 . شد مهم هاي گیري تصمیم تمام سوم

 ؟ فکر تو رفتی شده چی باز سولماز: میگه نسرین

 عمـه  کـنم  فکـر  کـنم  فـرار  نتـونم  فـردا  ،اگـر  ،نسـرین  ترسـیدم  خیلی خانم عمه امشب حرفهاي از:
 . کنه اش دیوونه ساله شصت پسر زن و ده ببره منو

 همـین  اش نقشـه  احتمـاالً  مـنم  نظـر  ،بـه  میگـی  اهههههه،راسـت : میگـه  و میـره  فرو فکر به نسرین
 .باشه باید

 مـی  زنـدگی  کشـور  از خـارج  کـه  سـرمد  بـزرگ  خـواهر  ،مـثالً  کمـه  ولدخیلی و زاد سرمد فامیل تو
 مـادرش  اصـرار  بـه  سـرمد  ببیـنمش  مـن  اینکـه  بـدون  تولـد  بعـد  رو اولـم  پسـر  و نشد دار بچه کنه
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 داد سـرمد  رو دومـم  پسـر  کـه  نسـرین  و احمـد  همـین  باشـه،یا  اون بچـه  تـا  خواهرش براي فرستاد
 علـی  و شـد  دعـواش  سـرمد  بـا  شـوهرش  پـیش  سـال  سـه  و نـداره  اي بچـه  کـه  هـم  ،زري اینها به

 ،ولـی  بـده  طـالق  رو زري تـا  کـرد  مجبـور  رو خـواهرش  شـوهر  ،سـرمد  شـوهرش  و زري عالقه رغم
ــط ــن فق ــرین و م ــی نس ــیم م ــه دون ــکی زري ک ــیغه یواش ــوهرش ص ــده ش ــه و ش ــی رو همدیگ  م

 از و چـرون  چشـم  هـم  خیلـی  کـه  داره ذهنـی  مونـده  عقـب  پسـر  یـک  فقـط  هـم  خانم بینند،عمه
 میـون  ایـن  سـال،تو  شصـت  نـه  سالشـه  چهـل  کنـی  مـی  فکـر  میبینـیش  وقتـی  بـوده  رفـاه  تو بس
 . کرده حفظ رو نسل و اورده بچه تا چهار سرمد مادر فقط

 ،نسـرین  لـرزم  مـی  ،یکـم  کنـه  مـی  سـیخ  تـنم  بـه  مـو  بشـم  حمیـد  زن شـم  مجبور من اینکه فکر
 .کنه می کمکت خدا نترس: میگه

 مـی  رو مـن  فکـر  مـن  دیـدن  بـا  همیشـه  و بـوده  مـن  دوسـت  تنها ،نسرین اسارت سال همه این تو
 ...،نترس نترس:میده فشار رو بازوم و کنه می بغلم پهلو از راستش دست با ،اروم خونده

 داره راه ات خونـه  بـه  پشـتی  خیـابون  از کوچـه  ایـن  سـولماز : میرسـه  ذهـنش  بـه  فکـري  دفعه یک
 .من خونه ببریم یواشکی ،بعد بردار رو وسایلت و پول ،تو بریم اول بیا

 میشـه  خوشـحالیم  ،متوجـه  برمیـدارم  تـر  تنـد  و تـر  بلنـد  رو قـدمهام  و میشـم  خوشـحال  فکرش از
 در رو کلیــدم کــیفم تــو ،از میــدیم تغییــر رو مســیرمون مــن خونــه بســمت و گیــره مــی رو دسـتم 
 اونـه  گوشـه  شـعله  سـه  گـاز  اجـاق  یـک  کـه  کوچولـو  حیـاط  ،یـک  کنم می باز رو خونه در و میارم

ــا متــري بیســت حــدودا اتــاق یــک ، ورودیــش در کنــار و خــود ســر حمــوم توالــت یــک و  یــک ب
 . منه سالهاي این همه زندان ، اتاق پشت انباري

 . حیاط داخل میده هولم نسرین
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 ! کنی می خاطرات مرور وایستادي مجسمه مثل که باز:-

ــد بهــش ــزنم لبخن ــاق وارد و می ــوز میشــم ات ــرات ،هن ــا ســرمد صــبح دعــواي اث ــو مــن ب ــه ت  خون
 کمـد  ،در کـرده  پـاره  کـه  هـایی  ،لبـاس  شکسـته  ،گلـدون  زمـین  رو افتـاده  هـاي  ،پشـتی  مشخصـه 

 ایـن  همـه  صـبح  کـه  مـردي  کنـه  مـی  بـاور  کـی : میـده  تکون تاسف با رو سرش ،نسرین شده کنده
  کارها

 

 .افتاده خاك خروارها زیر االن کرده

 شیشـه  بپـوش  رو هـا  ایـن  بیـا : میـاد  پالسـتیکی  دمپـایی  جفـت  دو بـا  و کنـه  مـی  اطراف به نگاهی
 .نره پات تو خورده

 نمـی  نسـرین  کـه  بـردارم  سـاك  ،میخـوام  میـرم  در بـدون  کمـد  طـرف  بـه  و پوشـم  می رو دمپایی
  گذاره

 . کنه می توجه جلب کمتر بردار دوز دست دستی کیف یک نه:-

 رو کمـد  ،کفـی  برمیـدارم  معمـولی  لبـاس  دسـت  دو و زمسـتونی  لبـاس  دسـت  دو نسـرین  کمک با
 کــه اونجــایی ،از میــدم نشــون بهــش رو کــردم جمــع ســال همــه ایــن تــو کــه پولهــایی و درمیـارم 

 مـی  بـرام  نسـرین  و میـدادم  انجـام  کـه  یواشـکی  هـاي  بـافتنی  ،بـا  نمیـداد  مـن  به پولی هیچ سرمد
 بـودي  رئـیس  پـا  یـک  خـودت  تـو  بابـا : میگـه  لبخنـد  بـا  ،نسـرین  بودم کرده جمع پول یکم فروخت

 .نداشتم خبر من

 بـه  حالیکـه  در و گیـره  مـی  گـاز  دنـدونهاش  بـا  رو بـاالییش  ولـب  میشـمره  و برمیـداره  رو هـا  پول
 شـهر  یـک  تـا  میتـونی  میـدم  بهـت  مـن  کـه  پـولی  و پـول  ایـن  بـا : میگـه  کنه می نگاه فرش گوشه
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 اون پـایین  هـاي  محلـه  مثـل  جـایی  یـک  و بشـی  گـم  شـهر  شـلوغی  تـو  و بـري  تهـران  مثل شلوغ
 . کنی اجاره خونه

 و میشـه  روشـن  دلـم  تـو  امیـدي  چـراغ  بـودم  دور چیـز  همـه  و جامعـه  از مـدت  ایـن  تمام که منی
 . بوسم می رو صورتش

 گـردم  برمـی  اخـر  ،لحظـه  میفـتم  راه دنبـالش  مـنم  بیـرون  میـره  اتاق از و برمیداره رو دستی کیف
 ... بودي من سرپناه سالها این تمام که ازت ،ممنونم کنم می نگاه دیگه یکبار رو اتاق کل و

 بشــه مــا متوجــه کســی اینکــه بــدون کوچــه تــاریکی تــو و میشــم خــارج خونــه از نســرین دنبــال
 بـه  کـه  هـامون  همسـایه  تمـامی  امشـب  شـکر  رو خـدا .رسـونیم  مـی  نسـرین  خونـه  بـه  رو خودمون

 بــه مــا اومــدن متوجــه و بودنــد ســرمد مــادر خونــه بودنــد ســرمد خونــواده هــاي جاســوس نــوعی
 . نشدند من خونه

 .میرم خواب به بندم می رو چشمهام تا خستگی ،از اندازه می جا برام خودش کنار نسرین

 .بدي انجام مهمی کارهاي باید امروز دختر پاشو: کنم می باز رو چشمهام نسرین صداي با

 .میشه تنگ برات دلم کن جون،باور نسرین سالم:کنم می نگاهش لبخند با

 .کنم می پیدات میام روز یک: میگه و میزنه چشمک بهم

ــراي ــوردن ب ــبحونه خ ــه ص ــه ب ــادر خون ــرمد م ــریم س ــدا می ــکر رو ،خ ــوز ش ــون هن ــا مهم  ه
ــه ــه خوابند،وگرن ــانم عم ــی خ ــرف کل ــارمون ح ــی ب ــریع م ــماور کرد،س ــن رو س ــی روش ــنم م  و ک

 . کنم می اماده رو صبحونه وسایل
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 کنـه  مـی  نگـاه  بهـم  دقـت  بـا  داده تکیـه  عصـاش  بـه  و نشسـته  بـالکن  روي حالیکـه  در خـانم  عمه
 .بیاري مپل تپل نوه تا چند برام باید بیاد در سرمد سال شدي،بگذار زرنگ امروز شده چی:

 .دارم ها برنامه برات: میگه شرارت با و میشه ترسم ،متوجه لرزه می دلم

 بـه  بعـد  بشـه  خشـک  خـدابیامرز  اون کفـن  بگـذار  خـانم  عمـه  وا: ومیگـه  میشه حیاط وارد شایسته
 .باش دارشدن نوه فکر

 بهـم  ،نسـرین  بـوده  حـرف  همـین  باشـه  زده حسـابی  و درسـت  حـرف  یـک  عمـرش  تو شایسته اگر
 .درمیاره رو هواپیما پریدن اداي دستش با و نترس کنه می اشاره

 یواشـکی .میشـه  مـن  شـادي  باعـث  وجـودش  شـرایط  تـرین  سـخت  تـو  ،همیشـه  خنـدم  می دلم تو
 .میزنه پلک اروم و میشه متوجه میزنم لبخند بهش

 نشسـته  گـل  پـر  جـاي  یـک  تـو  دیـدم  رو سـرمد  خـواب  دیشـب : میگه خانم عمه صبحانه سفره سر
 بــراش دیشــب کــه نمازهــایی از کــنم فکــر نســرین خندیــد،دخترم مــی و بــود شــده جــوون بــود،

 .بود خوشحال خوندي

 کـه  غمگینـی  حالـت  بـا  بود،نسـرین  مـن  کارهـاي  دنبـال  دیشـب  تمـام  کـه  میفته نسرین به نگاهم
 ... باشه شاد ،روحشون خانم عمه بود ام وظیفه: میگه میده صداش به

 

 ،اشـکان  نمیـره  پـایین  گلـوم  از چیـزي  اضـطراب  شـدت  از مـن  و میشـه  خـورده  سـکوت  تو صبحانه
 درد بـه  قلـبم  بـرم  بایـد  اشـکان  دیـدن  بـدون  اینکـه  ،از نمیـان  غـروب  تـا  و جـایی  رفـتن  احمـد  با

 رو اشــکان دوبــاره روز یــک بتــونم تــا بــده عمــر بهــم انقــدر خداونــد کــنم مــی ارزو دلــم میاد،تــه
 خــورد مشــغول و برمیــدارم رو پیــاز ،ظــرف میــرم حیــاط بــه و میشــم بلنــد ســفره ســر از. ببیــنم
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 مهمـون  کلـی  ناهـار  و زیـاده  تعدادشـون  اومـدن  روسـتا  از کـه  هـایی  ،مهمـون  میشـم  پیازها کردن
 خونـه  تـو  از بـرو  گرمـه  سرشـون  همـه  کـه  ناهـار  موقـع : میگـه  و میشـه  نزدیـک  بهم ،نسرین داریم

 بشــو اومــد کــه اتوبوســی اولــین ســوار و اصــلی جــاده کنــار بــرو دربســت بــا و بــردار رو کیفــت مــا
 بـه  گـذري  هـاي  ماشـین  بـا  و وایسـتا  جـاده  مخـالف  طـرف  بـرو  و شـو  پیـاده  اتوبـوس  از راه ،وسط
 دنبــال ، بخــواب مســافرخونه یــک تــو بــرو شـب  دو ،یکــی تهــران رســیدي برو،وقتــی تهــران طـرف 
 .بدي نجات رو خودت خودت و باشی مواظب بیشتر باید بعد به حاال از.بگرد هم خونه

 مشـکوك  همـه  بـه  انقـدر  حـاال  تـا  دیشـب  ،از کـنم  مـی  تشـکر  ازش کـنم  بلند رو سرم اینکه بدون
 .بخونند رو فکرم چشمهاشون تو کردن نگاه با ترسم می که شدم

 مناسـب  فرصـت  یـک  تـو  و میـاد  دنبـالم  هـم  نسـرین  کـه  بیـارم  بـزرگ  ابکـش  زیرزمین تو از میرم
 محبتـت  بتـونم  روز یـک  امیـدوارم  جـون  نسـرین :کـنم  مـی  بوسـه  غـرق  رو ،صـورتش  کنه می بغلم

 . باش اشکان ،مواظب کنم جبران رو

 تـو  و بوسـه  مـی  رو پیشـونیم  گـذاره  مـی  مـانتوم  جیـب  تـو  رو اش خونـه  کلیـد  حالیکـه  در نسرین
 و کـنم  مـی  پیـدات  روز بشـی،یک  خوشـبخت  و کنـی  فـرار  بتـونی  امیـدوارم :کنـه  می نگاه چشمهام

 .رسونم می بهت رو اشکان

 میشــینم زیــرزمین تــو کــه اي کهنــه صــندلی ،روي میــره در طــرف بــه و میشــه جــدا ازم نســرین
 ایـن  از بتـونم  کـن  کمکـم  ،خـدایا  بـده  قـدرت  بهـم  ،خـدایا  شـده  سسـت  ،بـدنم  نـداره  جون ،پاهام
 .کن کنم،کمکم فرار زندان

 هنــوز کــه تــو: گــرده مــی دنبــالم حیــاط تــو چشــمهاش بــا خــانم ،عمــه بیــرون میــام زیــرزمین از
 !!!دختر اینجایی
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 .خانم عمه دارید کاري:کنم می نگاهش تعجب با

 ،بـدو  بیـاري  پسـته  خـالل  و زعفـران  نسـرین  خونـه  از بـري  نیسـت  قـرار  مگـه : میگـه  عصـبانیت  با
 .میشه دیر ناهار

 االن خـانم،همین  عمـه  چشـم : میزنـه  بهـم  نامحسـوس  چشـمک  یـک  کـه  میفتـه  نسـرین  به نگاهم
 . میرم

 کـنم  مـی  نگـاه  رو نسـرین  بـار  اخـرین  ،بـراي  میـدوم  حیـاط  در طـرف  بـه  و کنم می سر رو چادرم
 ،انقـدر  میـرم  نسـرین  خونـه  طـرف  بـه  و میشـم  خـارج  خونـه  ،از شـده  جمـع  چشـمهاش  تـو  ،اشک

 بخـورم،در  زمـین  نزدیـک  بـار  میاد،چنـد  همیشـه  از تـر  طـوالنی  نظـرم  بـه  مسـیر  که دارم اضطراب
 مــی کیــپ رو روم و گــذارم مــی چــادرم زیــر رو دســتی ،کیــف در کنــار ،کــیفم کــنم مــی بــاز رو

 گیـرم  مـی  دربسـت  و بیـنم  مـی  کـه  تاکسـی  مشخصـه،اولین  ام بینـی  نـوك  فقـط  که ،طوري گیرم
ــه و ــار اصــلی جــاده طــرف ب ــده مــی حرکــت شــهر کن ــرد کــه کنم،رانن  حســابی کنجکــاوي پیرم

 تـو  خونـه  قهـوه  کنـار  اتوبـوس  کنـه،یک  مـی  کنتـرل  رو مـن  حرکـات  ایینـه  توي از و شده حساس
ــام متوجــه تاکســی راننــده کــه ،طــوري وایســتاده جــاده ــه بشــه حرفه ــوس راننــده ب  نزدیــک اتوب
 ؟ ببرید شهرکناري تا منو دارید جا نفر یک سالم اقا: میگم و میشم

 کرمــان تــا مــا ،البتــه داریــم جــا نفــر ،یــک مــادر اره: میگــه و کنــه مــی نگــاهم تعجــب بــا راننــده
 . نیست ورنا اون میریم،مسیرتون

 .خواهرم خونه کرمان برم میخوام اتفاقا چرا: میگم ساختگی خوشحالی با

 و وایسـتاده  ماشـینش  کنـار  کنـه  حرکـت  اتوبـوس  وقتـی  تـا  تاکسـی  راننـده  و میشـم  اتوبوس سوار
 . کنه می فکر
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 حرکــت اتوبــوس ســاعت چهــار ســه.کــردن غرغــر حــال در دائمــاً کــه مســنی زن کنــاریم مســافر
 نگـه  مسـافرها  رفـتن  بهداشـتی  سـرویس  بـراي  ،اتوبـوس  میشـیم  نزدیـک  راهـی  سـه  یک ،به کرده

 سـمت  اون هـاي  رسـتوران  طـرف  بـه  و میگیـرم  فاصـله  اتوبـوس  از مناسـب  فرصـت  یک ،تو میداره
 رید؟ می تهران شما ببخشید اقا: میشم نزدیک ها راننده از یکی ،به میرم جاده

 چطور؟ بله:-

 . بیام شما با منم ،میشه موندم جا ام اتوبوس از من:

 .ها بشینید اتوبوس ته باید ،فقط نیست مشکلی:-

 .میشه نگرانم مادرم ،وگرنه تهران برسم زود ،باید نداره اشکال:

 بــه ،نگــاهم میفتــه راه ،اتوبــوس میشــینم اتوبــوس اخــر هــاي صــندلی رو و میشــم اتوبــوس ســوار
 جــاده ســمت ایــن شــکر رو ،خـدا  میشــن ســوار دارن جــاده اونـور  کــه کرمــان اتوبــوس مسـافرهاي 

 .کنند پیدا رو من نیست ممکن و میفتند راه دارن اتوبوس تا هشت هفت همزمان

 کـه  اونجـایی  ،از میفتـه  راه تهـران  طـرف  بـه  ،اتوبـوس  گیـرم  مـی  پنـاه  پشـتش  و کشم می رو پرده
 ام دسـتی  کیـف . نیسـت   نـزدیکم  اي دیگـه  مسـافر  نشسـتم  اتوبـوس  انتهـایی  هـاي  صـندلی  تو من
ــاد ،اصــالً کیــف تــو هــم  ام ،شناســنامه کــنم مــی بــاز رو ــده خیــرش ،خــدا نبــودم شناســنامه ی  ب

 صـبح  از میفتـه  یـادم  ،تـازه  میـره  ضـعف  دلـم  اورده گیـر  رو ایـن  کجـا  از نیسـت  معلـوم  رو نسـرین 
 حسـابی  و درسـت  غـذاي  حـاال  تـا  صـبح  دیـروز  از بگـم  بخـوام  تـر  ،دقیـق  نخـوردم  چیـزي  حـاال  تا

 ،از خـالی  معـده  طـرف  یـک  ،از میشـه  آشـوب  ،دلـم  درمیـاره  ناسـازگاري  سـر  بـاز  ام ،معده نخوردم
ــرف ــه ط ــه دیگ ــعیت االن فکراینک ــه وض ــادر خون ــرمد م ــه؟باعث س ــرس چطوری ــوبه دل و ت  آش
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 یــک کـنم  مـی  نگـاه  رو کیـف  ،تــو بشـم  تسـلیم  باشـم،نباید  محکـم  بایــد ،مـن  ،نـه  میشـه  بیشـترم 
 کنم می بازش ،وقتی کیفه تو بلند بند با کیسه

 

 مــی و برمیــدارم رو هــا ،پــول نســرین انــداز پــس تمــام میــدونم کــه توشــه اســکناس بســته یــک
 و میلیــون یــک نزدیــک خــودم انــداز پــس تــومن پونصــد بــا تــومن هــزار هشتصــد حــدود شــمرم
 مـی  کیسـه  تـو  خـودمم  انـداز  پـس  و ،شناسـنامه  باشـه  پولهـا  بـه  حواسـم  ،بایـد  میشه تومن سیصد
ــازتوکیف مــی آویــزون ازگــردنم و گــذارم ــه دســتم کــنم مــی رونگــاه کنم،ب ــایلونی ب  خــوره مــی ن
 کوچیـک  بطـري  یـک  و سـیب  تـا  دو ،بـا  پنیـره  و نـون  بـزرگ  لقمـه  تا سه توش درمیارم رو ،نایلون

ــرم ،قربونــت معــدنی اب  رو هــا لقمــه از یکــی. داري هوامــو خــودم از بیشــتر کــه جــون نســرین ب
ــارم ــاز و درمی  لقمــه خــوردن هســت،بعد هــا لقمــه روي نســرین محبــت گرمــاي ،هنــوز میــزنم گ
 تــرس از مــن ،ولــی میــداره نگــه نمــاز و شــام بــراي ،راننــده کــنم مــی بیشــتري ارامــش احســاس

 شـینم  مـی  سـرجام  و میشـم  اتوبـوس  سـوار  سـریع  نمـاز  خونـدن  ،بعـد  کننـد  پیـدام  یکوقت اینکه
 ،خـدا  میشـن  سـوار  دونـه  دونـه  میزنه،مسـافرها  بـوق  و میشـه  اتوبـوس  سـوار  راننده ساعت نیم ،بعد
 .بره کله یک تهران تا و نداره نگه دیگه کنه

 تکیــه ماشـین  شیشـه  بــه رو ،سـرم  نمیبـره  خــوابش ادم گرمـا  شـدت  از و گرمــه خیلـی  عقـب  ایـن 
 بـه  هـم  کننـد،باز  مـی  عبـور  سـرعت  بـا  کـه  هـایی  ماشـین  و کـنم  می نگاه رو جاده تاریکی و میدم
 کنـه  مـی  عبـور  چشـمهام  جلـوي  از سـینمایی  فـیلم  مثـل  سـال  بیسـت  ایـن  تمـام  میـرم  فـرو  فکر
 کـه  یاشـاري  داداش و بـودم  خواسـتگار  کلـی  بـا  شـهر  خیـاط  تنهـا  یکدونـه  یکی دختر سولماز ،من

 عزیـز .بخونـه  درس بایـد  فعـالً  گفـت؛خواهرم  مـی  و داد نمـی  رو خونـه  بـه  خواسـتگار  اومـدن  اجازه
ــاجون و ــم اق ــرف رو ه ــار ح ــرف یاش ــی ح ــه نم ــا زدند،محل ــود م ــر داداش و ب ــی یاشار،پس  و غیرت

 اون باشـند،تا  داشـته  یاشـار  مثـل  دامـادي  بـود  ارزوشـون  دختـردار  هـاي  خونـواده  همـه  کـه  بامرام
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 وایسـتاده  پلـیس  ماشـین  خونمـون  در جلـوي  ،دیـدم  مدرسـه  از برگشـتن  موقـع  کـه  لعنتـی  غروب
 پلــیس ماشــین ســوار بــود دســتبند دســتهاش بــه حالیکــه در رو یاشــار آدم،داداش از پــر کوچــه و

 همسـایه  زنهـاي  و بـود  کـرده  غـش  حیـاط  وسـط  ،عزیـز  میـزد  سـرش  تـو  جـون  ،اقا بردند و کردند
 چــی دونســتم نمــی و بــودم وایســتاده حیــاط وســط ســردرگم بیــارنش،من بهــوش داشــتند ســعی

 سـرش  و بـود  نشسـته  هـا  پلـه  رو مـن  خـورده  شـیرینی  نـامزد  و یاشـار  داداش دوسـت  شده،حبیب
 و افتـاده  اتفـاقی  چـه  پرسـیدم  و رفـتم  طـرفش  بـه  حبیـب  دیـدن  بود،بـا  گرفتـه  دسـتهاش  بین رو

 کــار ســر از یاشــار ،اینکــه شــد مــا همــه زنــدگی جریــان ریخــتن بهــم باعــث کــه رو انچــه شــنیدم
ــده داشــته ــه میوم ــی کــه خون ــه م ــادل بین ــا ســرمد داداش ع ــد ب ــااز چن ــی هــاش نوچــه ت  از یک

ــرهاي ــوم پس ــل مظل ــد دوره رو مح ــتکش دارن و کردن ــد ک ــا میزنن ــوق ت ــن حق ــو ای  ازش ماهش
 کــه کنـه  جـدا  هـم  از رو اونهـا  میـره  نمیداده،یاشـار  بـوده  نیازمنـد  خیلـی  چـون  هـم  اون و بگیرنـد 

 خـوره  مـی  سـر  عـادل  پـاي  و میفتـه  یاشـار  دسـت  چـاقو  دعـوا  کشـاکش  تو و کشه می چاقو عادل
 ... کنه می تموم جابجا و میره فرو قلبش تو چاقو و میفته چاقو روي و

ــا میــره ســیاهی چشــمهام و میفتــه فشــارم حبیــب حرفهــاي شــنیدن از ــه آب شــدن پاشــیده ،ب  ب
 منـی  و حبیـب  نگـران  چشـمهاي  بیـنم  مـی  کـه  چیـزي  اولـین  و میـام  خـودم  به دفعه یک صورتم

 بــاز دهـن  زمـین  خـوام  مــی خجالـت  ،از اغوششـم  تـو  آدم همــه اون جلـوي  حیـاط  وسـط  االن کـه 
 دوبـار  یکـی  از غیـر  موقـع  تـااون  ولـی  بـودیم  محـرم  هـم  بـه  حبیـب  و من ،درسته ببلعه منو و کنه
ــوك اتفــاقی کــه ــم دســتش انگشــت ن ــود خــورده به  ،متوجــه نداشــتیم اي دیگــه تمــاس هــیچ ب

 قنـد  اب لیـوان  کنـه  مـی  سـعی  و میـده  تکیـه  کنـاري  دیـوار  بـه  رو مـن  سریع و میشه من خجالت
 میشه؟ چی ،االن حبیب اقا: گریه زیر میزنم و میفتم یاشار وضعیت بده،یاد دستم به رو

 .کنه کمک خودش خدا فقط دونم ؛نمی میده تکون رو سرش حبیب
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ــه ــاي جلس ــاه ه ــرار دیگــري از پــس یکــی دادگ ــانواده و میشــه برق ــول خ ــدن رضــایت مقت  و نمی
ــاه ــدام حکــم دادگ ــاجون و میکنــه،عزیز صــادر رو یاشــار اع ــو اق ــد اون ت ــاه چن ــه م ــدازه ب  تمــام ان

 بیننـدو  مـی  منـو   مـادرش  و سـرمد  کـه  بـود  هـا  جلسـه  همـین  از یکـی  ،تـو  شـدن  پیـر  عمرشون
 خـواد  مـی  اونهـا  نظـر  شـنیدن  بـا  ،حبیـب  کشـند  مـی  پـیش  مـا  خـانواده  بـراي  رو بس خون حکم

 شــاخ پســر طــرف یــک ،از بگــن چیــزي مــن بــه ندارنــد جــرات عزیــز و بکشــه،اقاجون رو خــودش
ــاالي میــره داره شمشادشــون ــه ب  بجــاي رو دخترشــون مقتــول خــانواده دیگــه طــرف از و دار چوب

 مقتـول  خونـه  بـرم  یاشـار  جـاي  بایـد  مـن  گیـرم  مـی  رو خـودم  خوان،تصـمیم  مـی  شون بچه خون
ــه برمــی رو حبیــب حلقــه بشــن،اقاجون داغــدار عزیــز و اقــاجون بگــذارم ،نبایــد ــا ،طفلــی گردون  ت
 اقـاجون  و مـن  عزیـز  مخالفـت  رغـم  ،علـی  کنـه  مـی  گریـه  و شـینه  مـی  خونه در پشت شب نصفه

 و میـام  در سـرمد  دائـم  عقـد  بـه  سـاده  خونـه  دفتـر  یـک  تـو  مـن  و میشـیم  روبرو سرمد خونواده با
 هـیچ  بـدون  تشـریفاتی  هـیچ  بـدون  ،مـن  شـه  ازاد یاشـار  میـدن  رضـایت  دیه دریافت قبال در اونها

 از عمــرش تمــام بــراي بایــد میــده راي دادگــاه و میشــه ازاد یاشــار و ســرمد خونــه میــرم همراهــی
 هــم کلــی و فروشــه مــی رو زنــدگیش تمــام دیــه کــردن جــور بــراي هــم ،اقــاجون بــره شــهر ایــن

 اینکـه  بـدون . بـده  سـرمد  خـانواده  بـه  رو دیـه  پـول  تـا  کننـد  مـی   ریـزون  گـل  بـراش  بـازار  کسبه
 کجــا نمیــدونم هــم هنــوز و میــرن شــهرمون از همیشــه بــراي ببیــنم رو یاشــار و اقــاجون و عزیــز

 .هستند

  کنه می شدیدي ترمز اتوبوس پیچه می اتوبوس جلوي ماشین یک

 وارد اش دیوونـه  پسـر  بـا  خـانم  عمـه  و میشـه  بـاز  اتوبـوس  ،در میشـن  پرتـاب  جلـو  سـمت  به همه
ــوس ــد میشــن اتوب ــم ،احم ــه دنبالشونه،پســر ه ــانم عم ــو خ ــل محکــم من ــی بغ ــه م ــوي و کن  جل
 همـه  ایـن  ؟چـرا  مـن  چـرا  ،خـدایا  میشـه  جـاري  ،اشـکهام  میشـم  خفه ،دارم بوسه می هی جمعیت

 بدبختی؟
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 . تهران رسیدیم نمونند جا ،مسافرها میام خودم به راننده صداي با

 داشـتم  شـکر  رو شـدم،خدا  عـرق  خـیس  کـنم  ارزیـابی  رو موقعیـت  تـا  کشـه  مـی  طول دقیقه چند
 روشـن  ،هـوا  کـنم  فـرار  سـرمد  طایفـه  دسـت  از تونسـتم  مـن  و تهـران  ،رسـیدیم  دیـدم  مـی  خواب
 .مسافرخونه برم نشم مجبور شب تا کنم می اجاره رو جایی یک امروز ،همین شده

 

ــا میشــم پیــاده اتوبــوس از  مــی محکــم رو دســتیم ســت،کیف غلغلــه ترمینــال صــبحه اول اینکــه ب
 در میرم،بیـرون  خروجـی  در طـرف  بـه  شـدن  پیـاده  اتوبـوس  از کـه  مسـافرهایی  دنبـال  بـه  و گیرم
 سـوار  سـر  کـش  مسـافر  شخصـی  هـاي  سـواري  و تاکسـی  هـاي  ،راننـده  ترمینـال  خـود  از تر شلوغ

ــو کــه هــایی ماشــین ،دود شــده دعواشــون مســافرها کــردن  هســتند حرکــت حــال در خیــابون ت
 بـه  نسـبت  کـردم  مـی  زنـدگی  تـوش  کـه  اي منطقـه  کنه،درسـته  مـی  جـاري  چشمهام از رو اشک

ــتاهاي ــرافش روس ــی اط ــزرگ خیل ــر ب ــلوغ و ت ــر ش ــود ت ــی ب ــن ول ــه ای ــر و دود هم ــدا و س  رو ص
 میرید؟ کجا خانم: میشه ام نزدیک جوون مرد ،یک برم کجا موندم واج و نداشت،هاج

 !!بله:کنم می نگاهش تعجب با

 اشـاره  کـرده  پـارك  دورتـر  کمـی  کـه  سـفیدي  پرایـد  وبـه  کنـه  مـی  میکنـه  تعجـب  هم جوون مرد
 .برمتون می بقیه از تر ارزون بخواهید جایی ،هر هستم کش مسافر:میگه و میکنه

 .نمیخوام ماشین ممنونم نه: میفتم راه هوایی پل طرف به

 خـانم  ،یـک  سـوزه  مـی  چشـمهام  و ،گلـو  تـره  الـوده  جـا  همـه  از بـاال  ،ایـن  میـرم  بـاال  هوایی پل از
 .بود کرده خرید چقدر صبحی اول خدا میشه،بنده رد کنارم از مسن
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 یـک  خـانم  ببخشـید : بهـم  میخـوره  دانشجوهاسـت  شـبیه  کـه  جـوونی  ،دختـر  پـایین  میام ها پله از
 . نشدم متوجهتون لحظه

 .نداره اشکال:

 کنـار  مـن  مثـل  هـم  جـوون  ،دختـر  کـنم  مـی  نگـاه  رو اطـرافم  و میـرم  خیـابون  کنـار  بـه  سردرگم
 کنید؟ راهنمایی منو میشه خانم ببخشید: میشم نزدیک بهش وایمیسته خیابون

 . جانم:میکنه نگاهم مهربونش صورت با دختر

 ؟ برم باید کجا از شهر جنوب برم بخوام اگر من ببخشید:

 برید؟ خواهید می شهر جنوب منطقه کدوم:-

 .تره پایین هاش قیمت اونجا گفتند گردم می خونه دنبال ،دارم دونم نمی:

 وگرنـه  دارم کـالس  االن حیـف . شـهره  پـایین  هـاي  ازمنطقـه  یکـی  تـو  ام خونـه  منم!... اینطور که:-
 داري؟ پیش پول چقدر خواهی؟ می متري چند نفرید؟ چند حاال. حوالی همون میبردمت

 .بدم میتونم تومن یک کافیه،تا باشه هم کوچیک اتاق یک ،همین تنهام خودم:

 هستی؟ فراري ،نکنه باشی تنها نمیاد بهت: میره فرو فکر به دختر

 خونـه  از شـوهرم  ،فـامیالي  نوشـته  ام شناسـنامه  ،تـو  مـرده  تـازه  داشـتم  شـوهر : میشه پاره دلم بند
 .کنم کار اینجا ،اومدم کردند ام بیرون

ــراز ــو دخت ــیفش ت ــک ک ــه ی ــذدر تک ــاره کاغ ــزي روش و می ــی چی ــه م ــن: نویس ــجد ادرس ای  مس
 . کنند کاري برات بتونند شاید که هستند خانم حاج تا چند یک اونجا ،برو محلمون
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 . ببینی خیر الهی: گنجم نمی خودم پوست تو خوشحالی از

 ؟ چیه اسمت نگفتی: میشه دور ازم و میخنده دختر

 . نرگس:-

 . سولمازم منم:

 . میده تکون دست برام میشه اتوبوس سوار حالیکه در

ــار کــنم مــی نگــاه رو کاغــذ  بنــی قمــر ،مســجد درمانگــاه نوشــته،محله کشــیده کــه کروکــی ،کن
 )ع(هاشم

 سـعی  زور ،بـه  میشـم  پـرت  رو پیـاده  وسـط  حرکـت  یـک  تـو  و میشـنوم  نزدیکم رو موتوري صداي
ــی ــنم م ــه بشــینم ک ــر دو ک ــور ســوار رو نف ــنم موت ــه در کــه میبی ــاك حالیک ــن دســتی س ــو م  ت

ــا دستشــونه ــدنم ام شــوك تــو ،هنــوز میشــن دور ســرعت ب ــه ،ب  مــی درد و شــده کوفتــه شــدت ب
 ؟ خانم خوبه حالتون: میشه نزدیک بهم سرعت به داشت پراید که جوونی کنه،راننده

 . ممنونم: میدم تکون رو چادرم خاك و وایمیستم

 کیـف  و هسـتند  بـرا  و دور ایـن  همیشـه  نیسـت  دیروزشـون  و امـروز  کـار : کـرده  هول خیلی راننده
 .میزنند رو بیچاره مسافرهاي

 .برمتون می مجانی.کالنتري ببرمتون خواهید می:-

 .بردن رو لباسهام فقط.نبود کیف تو زیادي چیز نیست مهم:

 هـم  دقیقـی  کروکـی  چـه  نـرگس  خـدا  ،بنـده  افتـاده  کجـا  نیست ،معلوم میفتم دستم تو ادرس یاد
 بلدید؟ رو درمانگاه محله شما ببخشید:کنم می نگاه جوون مرد بودبه کشیده برام
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 . جام همون بچه خودم بلدم بله: میشه خوشحال راننده

 )ع( هاشم بنی قمر مسجد برم خوام می:

 .هستید من صبح اول دشت ،شما من مهمون هم کرایه شید سوار بفرمایید:-

 کنـه  مـی  حرکـت  پـیچ  در پـیچ  و تنـگ  هـاي  کوچـه  تـو  و میفتـه  راه ،ماشـین  میشـم  ماشین سوار
 بـود  کـرده  امـاده  بـرام  رو دار بنـد  کوچیـک  کیسـه  ایـن  نسـرین  کـه  کـنم  می شکر رو خدا دلم ،تو

 نـیم  حـدود  بعـد .کـردم  مـی  کـار  چـه  بایـد  پـول  و شناسـنامه  بـدون  غریـب  شهر این تو االن وگرنه
 .رسیدیم بفرمایید: میداره نگه مسجد یک جلوي ماشین ساعت

 مســجد در ،بیــرون اســت بســته مســجد در و صــبح هفــت حــدود ســاعت میشــم پیــاده ماشــین از
 . میره و کنه می خداحافظی راننده.بیان جماعت نماز براي ها خانم و بشه ظهر تا میشینم

 چرانشستی؟ اینجا دخترم ا: میاد بیرون در از مسنی خانم و میشه باز مسجد در

 . بشه ظهر اذان تا بودم ،نشسته ،ببخشید سالم:میشم بلند جا از

 .مونده اذان تا خیلی هنوز اووووه: میخنده پیرزن

 داد بهـم  رو اینجـا  ادرس نـرگس  اسـم  بـه  خـانمی  دختـر  ،یـک  گـردم  مـی  خونه دنبال من راستش:
 .بکنند کاري برام بتونند مسجد هاي خانم شایدحاج ،گفت

 !جونی نرگس دوست پس ا:-

 .شدم اشنا باهاشون صبح امروز بله:

ــه ــرار ب ــرزن اص ــجد وار پی ــم مس ــوض میش ــایی اب ،ح ــط زیب ــاط وس ــرار حی ــا دور و داره ق  دور ت
 .شمعدونی گلدونهاي پراز حوض
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 اتـاق  تـا  ،دو کنـه  مـی  دعـوت  اتـاق  داخـل  بـه  رو مـن  و میشـه  حیـاط  گوشـه  در وارداتـاقی  پیـرزن 
 شینم، می پشتی یک ،کنار اند شده چیده سلیقه با که اپن اشپزخونه با تو در تو تمیز

 

 .مادر اومدي خوش: میاره چاي برام پیرزن

 .نکشید زحمت کنم می ،خواهش خانم حاج ممنونم:

 .نمیشدم در بیرون تو متوجهً  اصال بود نزده زنگ بهم محسن ،اگه گلم داري اختیار:-

 مسـافر  ،راننـده  خواهرمـه  پسـر  محسـن :میـده  ادامـه  و  خنـده  مـی  کـه  کـنم  می نگاهش تعجب با
 .خواستید رو اینجا ادرس ازش و زدند ترمینال جلو رو کیفتون گفت بهم ،راستش کش

 دم بیــاد کـرده  هماهنـگ  اش خالــه بـا  اون و بـوده  محســن اسـمش  اورده رو مـن  کــه پسـري  پـس 
 . شینه می لبهام روي من،لبخندي دنبال در

 رو تهـران  بـه  مراجعـه  علـت  خـواد  مـی  ازم کنـه  مـی  معرفـی  کوکـب  خالـه  رو خـودش  کـه  پیرزن
 سرگذشـت  شـنیدن  ،از کـنم  مـی  تعریـف  بـراش  کامـل  رو مـاجرا  همـه  هـم  بـدم،من  توضیح براش

 پــاك رو اشــکهاش میــاره در گلــیش گــل پیــراهن جیــب از کــه دســتمالی بــا و میشــه ناراحــت ام
  داشتی تلخی سرگذشت عجب: کنه می

 

 داریـم  قهرمـانی  خـانم  حـاج  یـک  مـا  ،راسـتش  فرسـتاده  اینجـا  رو تـو  خـدا  کنم ،فکر جون سولماز
 ولـی  کنـه  مـی  پرسـتاري  ازش هـم  جـوونی  خـانم  ،یـک  شـده  افتـاده  پـا  از و پیر شهید،خیلی مادر
ــه خــانم اون ــازگی ب ــره پیشــش از میخــواد و عقــدکرده ت  پرســتار یــک دنبــال هــم خــانم ،حــاج ب

 .گرده می مطمئن
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 کنه؟ می قبول رو من نظرتون به: میگم خوشحالی با

 کــه هــم هســتی،تنها کــدبانوهم احتمــاال و خــانمی ،هــم خوبــه کــه شــرایطت: میگــه کوکــب خالــه
 .پیشش بریم االن همین پاشو اصال.نکنه هستی،چراقبول

 تـا  چنـد  از گذشـتن  از بعـد . میفـتم  راه دنبـالش  هـم  مـن  و کنـه  مـی  سـر  رو چادرش کوکب خاله
ــه ــازه و خون ــوي مغ ــه زنــگ و وایمیســته بزرگــی اي قهــوه در ،جل ــده جــواب جــوونی ،زن میزن  می

 ؟ بفرمایید:

 .کن باز رو ،در کوکب خاله جان سمانه منم:-

 جور،بـا  و جمـع  نقلـی  حیـاط  ،یـک  میشـیم  حیـاط  وارد و کنـه  مـی  بـاز  رو در خوشـحالی  بـا  دختر
 هـا  پلـه  زیـر  در کـه  زیرزمینـی  و بـاال  میـره  خـوره  مـی  پلـه  تا پنج حیاط از که مسکونی طبقه یک
 .داره قرار

 .بفرمایید کوکب خاله سالم: میاد ما اسقبال به جوونی دختر

 هـم  ایـن  ،بیـا  خـانم  عـروس  سـالم : بوسـه  مـی  رو دختـر  صـورت  و درمیاره رو چادرش کوکب خاله
 .اوردم جات که مطمئن نفس تازه نیروي

 .نازه هم چقدر: بوسه می رو من خوشحالی با دختر

 .سولمازم ،من لطفتون نظر: میشم خوشحال حرفش از

 . تو بفرمایید ،بفرمایید هستم سمانه  منم:-

ــاق وارد ــذیرایی ،یــک میشــیم ات ــري بیســت حــدودا پ ــا مت ــاق یــک ب  اشــپزخونه یــک و خــواب ات
 یـک  حالیکـه  در مسـنی  و نـورانی  زن. بهداشـتی  سـرویس  احتمـاال  کـه  کنـارش  در یـک  ،با قدیمی
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 کوکـب  باشـی  خبـر  خـوش : میگـه  و میزنـه  لبخنـد  دیـدنم  بـا  کـه  وایستاده اتاق وسط دستشه عصا
 .جان

 بـودم  داده بهتـون  رو قـولش  کـه  پرسـتاري  ایـنم   جـان  خـانم  زهـرا  بـرم  قربونت: میگه کوکب خاله
 . مطمئن و کدبانو خانم ،یک

 !دارید هم خوشگل پرستارهاي این از فامیالتون تو بودید نگفته: میگه خوشحالی با سمانه

 .دیگه اینیم ما:  میگه و میده غبغب به بادي کوکب خاله

 متاهل؟ یا مجردي:پرسه می ازم و کنه می نگاه بهم خانم زهرا همون یا قهرمانی  خانم

 . شده فوت شوهرش پیش وقت چند بوده متاهل: میگه کوکب خاله

 . کنه می تعریف براشون قسمتها بعضی حذف با و مختصر رو من زندگی داستان و

 فقـط : میگـه  کوکـب  خالـه  کـه  میـدن  تکـون  تاسـف  بـا  رو سرشـون  دو هـر  ام سرگذشت شنیدن با
 دفـن  نفرمـون  چهـار  بـین  و بمونـه  جـا  همـین  سـولماز  قصـه  که نفرتون دو هر از کنم می خواهش

ــراي مشــکلی یکوقــت نکــرده خــدا تــا بشــه  بگیــد پرســید ازتــون کــی ،هــر نیــاد پــیش ســولماز ب
 .اومده شهرستان از که منه هاي فامیل از جان سولماز

 نداري؟ اثاثیه جان سولماز: میگه سمانه که کنند می قبول رو حرفش همه

 جلـوي  اونـم  کـه  داشـتم  دسـتی  کیـف  یـک  نه،راسـتش : مـیگم  و میـدم  تکـون  رو ام سـر  تاسـف  با
 . زدند ازم ترمینال

 نکردنـد،تو  رحـم  هـم  تـو  کیـف  بـه  کـه  نگـذره  ازشـون  خـدا : میگـه  و دسـتش  رو میزنـه  خانم زهرا
 نداشتی؟ چیزي پولی کیفت
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 . بود ام گردنی کیف تو ام شناسنامه و ها پول شکر رو خدا نه:

 نـدارم  الزم رو قبلـیم  ،اثاثیـه  کـنم  مـی  ازدواج دارم مـن  کـه  اونجـایی  از نبـاش  نگـران : میگه سمانه
 هـم  رو هـام  لبـاس  از تـا  چنـد  ،یـک  یکـی  هـم  سـایزمون  کـنم  ،فکر گذارم می تو براي جا همین و

 .بدم نشونت رو اتاقت بریم بیا. گذارم می برات

 بـا  متـري  دوازده حـدودا  تمیـز  اتـاق  ،یـک  میشـم  زمـین  زیـر  وارد و میـرم  حیـاط  بـه  سمانه همراه
 یــک و وظـروف  ظـرف  کمـی  و شـعله  سـه  گـاز  و کوچیـک  یخچـال  یـک  و دیـوار  کنـار  تخـت  یـک 
 کـه  میـده  توضـیح  بهـم  سـمانه  اتـاق  دیـدن  حـین  ،در اسـت  سـمانه  اثاثیه ،همه در تک لباس کمد
 و کـرده  معـرفیش  خـانم  زهـرا  پرسـتاري  بـراي  کوکـب  خالـه  پـیش  سـال  چهـار  و پرورشگاهی بچه
 میومـده  خـانم  زهـرا  بـه  رسـیدگی  بـراي  مـاه  هـر  کـه  شـهید  بنیـاد  کارمندهاي از یکی با  هم االن

 میــرن و میــدن مختصــر مهمــونی یــک عروســی جــاي.کننــد ازدواج زودي بــه قــراره و کــرده عقــد
 .خودشون زندگی خونه سر میرن هم ،بعدش زیارت مشهد

 هـاي  بچـه  کـه  هـم  گـاهی  از ،هـر  نداشـته  اي دیگـه  بچـه  پسـرش  ایـن  بغیـر  و تنهاست خانم زهرا
 . نباشه مزاحمشون تا مونه می پایین ،سمانه میان خواهرش

 داریــد خالـه : بیـنم  مـی  بـره  خـواد  مـی  حالیکـه  در رو کوکـب  خالـه  کـه  بـاال  میـرم  سـمانه  همـراه 
 میرید؟

 .کنم درست چیزي حاجی ناهار براي برم مادر اره:-

 پولهـات  خواسـتی  ،اگـه  داره نگـه  بـرات  باشـه  خـانم  زهـرا  دسـت  بـده  رو ات شناسنامه مادر راستی
 بهـت  خواسـتی  چیـزي  وامـی  روز یـک  اگـه  بگـذاري  مسـجد  الحسـنه  قـرض  تـو  تـونی  مـی  هم رو

 .بدن
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 مشـغول  تلفـن  بـا  ،خوشـحال  سـمانه  گـردم  مـی  بـر  پـذیرایی  طـرف  ،به میره و کنم می تشکر ازش
 بــراي رو مهمونیشــون قــرار ظــاهرا کنــه مــی صــحبت شــوهرش بــا داره معلومــه و کــردن صــحبت

 . کنه خداحافظی میده رضایت سمانه ،بالخره گذارند می هفته همین اخر

 !افتاده؟ ،اتفاقی زدي حرف کم امروز:میگه خنده با خانم زهرا

 . کشم می خجالت نکنید اذیتم خانم حاج: بوسه می رو خانم زهرا صورت سمانه

 .هستی خجالتی هم خیلی نکه اوه اوه: میگه خانم زهرا

 کنم؟ درست چی ناهار خانم حاج: میگه سمانه

 .داره دوست مهمونمون چی هر: میکنه من به نگاهی خانم زهرا

 .بیام جون سمانه مهمونی بعد برم من بدید اجازه اگه: میگم شرمندگی با

 داري؟ رو کسی تهران تو ؟مگه بري کجا: میگه خانم زهرا

 .بمونم مسافرخونه ،برم ندارم راستش:

 ایـن  کـردي  فکـر  ،االن بمـون   جـا  همـین  مـادرت  مثـل  مـنم : میگـه  و کنـه  مـی  اخمی خانم زهرا
 راضــی ،تـو  بــازي نـامزد  دنبــال بـره  خــواد مـی  همــش میشـه  بنــد خونـه  جمعــه تـا  خــانم عـروس 
 .بمونم تنها من میشی

 داشتیم؟ خانم حاج: میگه خنده با سمانه

 سـمانه  از هـم  رو وسـایل  جـاي  بهتـره،  ،تـازه  بمـون  جـا  ،همـین  نکـش  خجالـت : میگـه  خـانم  زهرا
 . گیري می یاد
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 .بمونم فرشته تا دو اون پیش کنم می قبول و میزنم لبخندي خانم زهرا به

 کــنم مــی فکــر همــش کــه دادي تغییــر رو مــن زنــدگی انچنــان روز ســه ایــن ،تــو شــکرت خــدایا
 .خوابم

 بیهــوش کــرده بــدو بــدو امــروز بــس از کــه نمیبره،ســمانه خــوابم و کشــیدم دراز ســمانه تخــت رو
ــاده ــه و افت ــر مــی ســمانه طــرف خوابیده،ب ــون چرخم،دخت  مــی رو اي ســاله چهــار و بیســت مهرب

 داداش داده،یـاد  مـن  بـه  رو تخـتش  و انداختـه  زمـین  رو،روي جـاش  مـن  راحتـی  بخـاطر  کـه  بینم
 مـن  شـبیه  باشـه،یعنی  سـمانه  سـن  هـم  االن باشـم  داشـته  اي زاده بـرادر  اگـر  شـاید  میفتم یاشارم

 مادرش؟؟؟ یا شده

 بایــد االن کــه اولــم پســر باربــد قیافــه ،مثــل باشــه ندیــده رو نزدیکــاش قیافــه ادم ســخته خیلــی
 سـرمد  خونـه  بـه  رفتـنم  روزهـاي  اولـین  یـاد ... ندیـدمش  هرگـز  مـن  و باشـه  سـالش  بیست حدودا
 کـار  و کـردن  کـار  فقـط  شـدم  سـرمد  خونـه  وارد کـه  روزي میشـه،از  اشـک  از پـر  ،چشمهام میفتم

 چــون نبــودم ناراحــت تنهــایی ایــن از هــم اصــال و خوابیــدم مــی تنهــا شــبها یادمــه،اکثرا کــردن
 بـه  وحشـی  آدم بود،یـک  عمـرم  شـبهاي  تـرین  تیـره  پیشـم  بیـاد  خواسـت  مـی  سـرمد  که شبهایی

ــود معنــا تمــام ــا اول همیشــه کــه ب ــه میفتــاد کمربنــد ب  کبــود و ســیاه حســابی وقتــی و جــونم ب
 اي لقمــه تونســتم نمــی حتــی درد زور از شــب اون فــرداي شــد،اونوقت مــی نزدیــک بهــم میشــدم

 نمــی ،هرگــز چرخیــد ســرم دور دنیــا بــاردارم فهمیــدم کــه بجــوم،روزي و بگــذارم دهــنم تــو غــذا
 ایـن  وارد ناخواسـته  کـه  بـود  مهمـانی  طفـل  اون باشـه،ولی  بطـنم  تـو  کفتـار  اون از طفلـی  خواستم

ــازي ــود شــده ب ــادر ب ــارداري خبــر شــنیدن از ســرمد ،م  مهمــونی و شــد خوشــحال خیلــی مــن ب
ــا مهمــونی ایــن تفــاوت ،تنهــا گرفــت بزرگــی  کــه شخصــی کــه بــود ایــن دیگــه هــاي مهمــونی ب

ــود شــده گرفتــه اون بخــاطر مهمــونی ــدانی خــودش اتــاق تــو ب ــود زن  هــاي خــوراکی حســرت و ب
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 باهـام  مـن  بـارداري  خبـر  شـنیدن  بعـد  سـرمد  کـردم  مـی  فکـر  بود،همیشه مونده دلش به مهمونی
ــر ــنگینی از و بشــه نرمت ــاي س ــه کاره ــم ام خون ــه ک ــی ش ــن ،ول ــاق ای ــاد اتف ــار و نیفت ــرمد انگ  س

 بــرف بــارش زیــر کــرد مــی مجبــورم زمســتون ســرماي تــو بود،یادمــه شــده قبــل از تــر خونخــوار
 سـرما  شـدت  از ،انگشـتهام  بشـورم  دسـت  بـا  تشـت  تـو  حیـاط  وسـط  رو خونه افراد تمامی لباسهاي

 مــی هـام  اشـک  کــه حـالی  ،در کـردم  نمــی حـس  رو پـایین  بــه مـچ  مـن  و شــدند مـی  حـس  بـی 
 ... هست ،خدایی هست ،خدایی گفتم می دلم توي فقط ریخت

 ماشــین خونشــون تــو زمــان اون کــه حســن حــاج پــرورده نــاز و یکدونــه دختریکــی ســولماز مــن
 ســرمد خــانواده هــاي لبــاس و حیــاط برفهــاي روي مینشســتم روز داشــتند،هر ســطلی لباسشــویی

 غرغـر  پسـرش  بـه  دائمـاً  و سـوخت  مـی  بحـالم  هـم  سـرمد  مـادر  دل کـه  اواخـر  ،این شستم می رو
 .کرد می

 بـراي  دکتـر  بـره  شـهر  بودنـد  اومـده  شـوهرش  بـا  بـود  مـاه  هـم  مـن  بـا  کـه  سرمد دخترخاله یکبار
 جیگــرم بــه خــون چقــدر بودنــد ســرمد مــادر خونــه کــه روزي چنــد اون زایمــان،تو وقــت تعیــین

 جمـع  جلـوي  هـم  شـوهرش  و کـرد  مـی  نـاز  تونسـت  مـی  تـا  دیـد  مـی  رو من شرایط که اون کرد،
 رفتنـد  مـی  هـم  بـا  سـرمد  و شـوهرش  و کـرد  مـی  خـوراکی  یـک  هـوس  ،دائماً خرید می رو نازش

 و خواســت مــی عســلی مــرغ تخــم دلــم بــود میاوردند،مــدتها بــراش و کردنــد مــی تهیــه بیــرون از
 بـه  عسـلی  مـرغ  تخـم  اون حسـرت  امـروز  تـا  و نگفـتم  هـم  اخـرش  بگـم  کسی به کردم نمی جرات
 اشــپزخونه تـو  صــبح تـا  شـب  بیچــاره مـن  و کـرد  خــونگی حلـیم  هـوس  روز یــک مونـد،خانم  دلـم 
 کنـه  کمکـم  خواسـت  نسـرین  بـار  بیفته،چنـد  جـا  تـا  میـزدم  هـم  حلـیم  و مونـدم  بیدار حیاط کنار
 . اتاقش تو بره شد مجبور ترس از کشید سرش سرمد که دادي با که
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 کـردن  کـار  مشـغول  دائمـاً  و نداشـتم  درسـتی  تغذیـه  کـه  منـی  و بـود  رسیده بارداریم اخر روزهاي
 مــی هــم رو بــود اومــده خــارج از تــازه کــه شــوهرم زیبــا،خواهر شــوهر داري مهمــون بایــد بــودم
 ،انقـدر  بـود  دوشـم  رو هـم  خونـه  اون تکـونی  خونـه  و بـود  نزدیـک  عیـد  شـب  هـم  طرفی ،از کردم

 و کـرد  مـی  بـاد  متکـا  یـک  انـدازه  پاهـام  ور اون بـه  غـروب  کـه  بـودم  کـار  و تکـونی  خونـه  مشغول
 کمـی  بایـد  مـن  گفـت  مـی  سـرمد  بـه  زیبـا  شـوهر  ،بارهـا  گرفت می من رواز کردن حرکت توانایی

 خــانواده خصوصــی مســایل تــو خواســت مــی وازش کـرد  نمــی قبــول ســرمد ولــی کــنم اسـتراحت 
 . نکنه دخالت سرمد

 لبخنــد خــواب تــو و خــواب خــواب ســمانه چــرخم مــی پهلــو دردناك،بــه گذشــته یــاداوري چقــدر
 کـه  منـی  ،مثـل  بینـه  مـی  رو اینـده  شـیرین  روزهـاي  خـواب  داره حتمـا  میـزنم  لبخنـد  منم میزنه

 حبیـب  بابـاي  بـاغ  رفتـیم  در بـه  سـیزده  کـه  وقتـی  اون ،خـواب  دیـدم  می رو حبیب خواب همیشه
 و کـرد  گریـه  چقـدر  حبیـب  و زدم هوشـی  بـی  بـه  رو خـودم  و پـایین  افتـادم  درخـت  باالي از ومن

 اسـتخر  تـو  اخـرش  و کـردم  مـی  گریـه  تـرس  از کـه  کـرد  دنبـالم  اونقـدر  زدم کلکـش  فهمید وقتی
 و اب تــو پریــد حبیــب کــه اي لحظــه ،یــاد نیســتم بلــد شــنا افتــاد یــادم تــازه و افتــادم بــاغ وســط
 خجالـت  از مـن  و گرفـت  محـرمش  صـورت  از یواشـکی  مـاچ  یـک  اولـین  بـراي  داد می نجاتم وقتی

ــا کــنم مــی نزدیــک صــورتم بــه رو ،دســتم نکــردم نگــاه چشــمهاش تــو روز اون اخــر تــا  وجــود ب
 و باشـه  شـده  خوشـبخت  حبیـب  کنـه  خـدا . گـرم  اش بوسـه  جـاي  هنـوز  سـال  همـه  ایـن  گذشت

 .باشه کرده فراموش رو من

 چــه هــر بایــد ولــی پیچیــده وجــودم همــه تــو زایمــان ،درد تــر ســنگین و میشــه ســنگین پلکهــام
 مونــده هنــوز ببینــه و بیــاد غــروب ســرمد اگــه وگرنــه کــنم تمــوم رو فــرش ایــن زدن پــارو زودتــر

 مـی  تیـر  ،کمـرم  بـزنم  پـارو  تنـدتر  بایـد  نشـده  خـوب  لـبم  کنـار  پارگی کنه،هنوز می کبودم و سیاه
 .. برس دادم به خدااااااا ،آي میاد بند ،نفسم کشه
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 ســراغم بــه دوبــاره ،درد مونــده دیگــه متــر نــیم فقــط زنــم، مــی پــارو تــر محکــم میشــه اروم درد
 ؛سـولماز  میـاد  طـرفم  بـه  زیبـا  ،شـوهر  لـرزه  مـی  ،زانوهـام  گـذارم  مـی  زانوهـام  روي رو میاد،دستم

 ؟ کنم کمکتون خواهید ؟می خوبه حالتون خانم

 . میشم اروم ،االن خوبم ؛نه میدم تکون رو سرم

 ،دردي میشـم  فـرش  ابکشـی  و کـردن  لولـه  کنم،مشـغول  مـی  تمـوم  رو ،فـرش  میشـم  ارومتـر  یکم
 اي: میـزنم  ،داد کننـد  مـی  جـدا  هـم  از بنـد  بنـد  رو اسـتخونهام  دارن انگـار   میپیچـه  بدنم تموم تو

 !برسی؟ دادم به کجایی جونم عزیز

 و برنـد  مـی  اتـاقم  تـو  منـو  ،بـزور  بـرم  راه پاهـام  رو تـونم  نمـی  اصـال  میـان  کمکم به زري و نسرین
 سـرمد  مـادر  زایشـگاه  ببـرن  بایـد  منـو  میگـه  زیبـا  شـوهر  چـی  قابلـه،هر  دنبـال  میره نسرین شوهر
 لباسـهاي  دیـدن  بـا  و میـاد  پیـر  ،قابلـه  کنـه  مـی  قیامـت  بفهمـه  سـرمد  اگه میگه و کنه نمی قبول

 ،شـنیده  بـره  قربونـت  مـادر : میگـه  اروم گوشـم  کنـار  و میشـه  جمـع  چشمهاش تو اشک من خیس
 . کردم نمی باور کنند می شکنجه اینجا رو حسن حاج دختر بودم

 رو دســتش ،وقتــی نشــدم نــوازش مدتهاســت میشــم اروم ،چقــدر میکنــه نــوازش رو ســرم موهــاي
 بــردم دیــر رو ســرمد چــاي کــه دیشــب اخــه کنــه مــی درد موهــام ریشــه کشــه مــی موهــام روي

 . کوبوند دیوار به رو سرم و پیچید دستش دور رو سرم موهاي

 چیــزي دیگــه و شــنوم مــی رو نــوزادي ضــعیف گریــه صــداي تنهــا کشــیدن درد هــا ســاعت بعــد
 شـیر  بهـش  و کـنم  بغـل  کـه  خـواد  مـی  رو ام بچـه  تنهـام،دلم  اتـاق  تو میام بهوش ،وقتی نمیفهمم

 .ببینم میاري مو بچه نسرین: تو میاد ،نسرین بدم
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 !!؟ مرده ام بچه نسرین: کنه می پاك رو چشمهاش اشک و کنه می کج رو صورتش نسرین

 .خودته شبیه خیلی که سالم کوچولو پسر ،یک ،سالمه نه:-

 ؟ ببینمش بیاري میشه: میزنه برق چشمهام خوشحالی از

 تونم نمی:-

 ؟!!!چرا:

 ...برد خودش با زیبا شوهر:-

 مـی  مـو  ،بچـه  خـوام  مـی  مـو  بچـه  مـن  نسـرین : میـاره  فشـار  بهـم  شـیرم  پـر  ،سینه کنم می گریه
 .خوام

 کنی؟ می گریه چرا عزیزم شو ،بیدار شو بیدار جون سولماز: میده ام تکون نفر یک

 ،بالشــم ،میشــینم کشــم مــی بلنــدي ،نفــس خــانومم زهــرا خونــه ،تــو کــنم مــی بــاز رو چشــمهام
 تـو  بچـه  و کـردي  مـی  گریـه  خـواب  تـو  داشـتی : کنـه  مـی  نگـاهم  نگران ،سمانه شده خیس خیس

 !داري؟ بچه تو ،مگه خواستی می

 بچـه  اره: مـیگم  و کشـم  مـی  دلـم  تـه  از ،اهـی  کـنم  مـی  رو پشـت  رو ،بالشـم  کشم می دراز دوباره
 . دارم

 کجاست؟ ؟االن سالشه چند: میشینه تخت لبه کنجکاو سمانه

 ...میاد خوابم ،االن کنم می تعریف برات روز یک: بندم می رو چشمهام
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 فـیلم  یـک  مثـل  رو باربـد  تولـد  روز خـاطره  دقیقـا  سـال  همـه  ایـن  بعـد  چرا کنم می فکر خودم با
 تجدیــد ایــن و ســالمه کــه اهللا شــاء ،ان افتــاده اتفــاقی باربــد بــراي نکنــه دیــدم خــواب تــو واقعــی
 .بوده خستگی از فقط من خاطره

 

 میفتــه میاد،یــادم محــل مســجد از اذان ،صــداي کــنم مــی بــاز رو چشــمهام گنجشــکها صــداي بــا
 حلقـه  چشـمهام  تـو  ،اشـک  نیسـتم  سـرمد  خونـه  دیگـه  و هسـتم  سـمانه  پیش خانم زهرا خونه من

 پـر  پـنج  سـتاره  یـک  کـه  حیـاط  کوچولـو  رنـگ  ابـی  حـوض  ،کنـار  بیـرون  میـرم  اتاق از میزنه،اروم
 عیــد نزدیــک روزهــاي یــاد برنــد مــی خودشــون بــا رو مــن ،خــاطرات گیــرم مــی وضــو و میشــینم

 ،چقـدر  کـنم  تمیـز  رو مادرشـوهرم  خونـه  بـزرگ  حـوض  اسـفند  سـرماي  تـو  بودم مجبور که میفتم
ــوار و در هــاي لجــن غــرق حالیکــه در اخــرش و خــورد مــی ســر پاهــام  کــارم میشــدم حــوض دی
 .میشد تموم

 جـان  سـولماز  سـالم : میـام  خـودم  بـه  حیـاط  هـاي  موزاییـک  بـه  عصـا  وخـوردن  رفتن راه صداي با
 .مادر بخیر صبحت

 دو و بســته ســنجاق بــا رو روســریش وســط حالیکــه در خــانم ،زهــرا گــردم برمــی صــدا طــرف بــه
 خــانم حــاج ماســت از ســالم: کشــم مــی ،خجالــت وایســتاده کنــارم انداختــه عقــب بــه رو طــرفش
 .نشدم حضورتون متوجه ،ببخشید

 .بگیریم وضویی یک ماهم ،بگذار میشه قضا نماز االن شو ،بلند شو بلند:میگه مهربونی با

ــار از ــوض کن ــد ح ــم بلن ــا و میش ــب ب ــیگم تعج ــاج: م ــانم ح ــه خ ــاال مگ ــرویس ب ــتیش س  بهداش
 ؟!نداره روشویی
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 داره هــم خــوبش داره: میگــه میزنــه بــاال رو گلــدارش لبــاس هــاي اســتین حالیکــه در خــانم زهــرا
 جـا  همـون  گذاشـتم  اضـافه  سـجاده  بـاال  بـرو .بگیـرم  وضـو  اینجـا  کـردم  هـوس  امـروز  من خب ولی

 .بخون رو نمازت

 سـال  سـالیان  ،انگـار  میـده  ارامـش  بهـم  خونـه  ایـن  ،چقـدر  میشـم  اتاق وارد و میرم ها پله طرف به
 نمـاز  ،بعـد  میخـونم  ارامـش  تـو  رو نمـاز .میـده  رو ام پـدري  خونـه  بـوي  ،درسـت  کردم زندگی اینجا

 مـی  امـاده  رو صـبحانه  و میـرم  اشـپزخونه  ،بـه  رسـیده  عجیبـی  ارامـش  بـه  قلـبم  کنم می احساس
 ...کنم

 خـانم  زهـرا  بـه  رو شـون  خونـه  کلیـد  و رفتنـد  مشـهد  سـفر  بـه  شـوهرش  و سـمانه  روزه دو درست
ــا ســمانه خونــه ماموریــت فرســتاده رو کوکــب خالــه و مــن امــروز هــم خــانم دادنــد،زهرا  اثاثیــه ت

 انـدازه  مـی  کلیـد  کوکـب  ،خالـه  بخـریم  بـراش  داره کـم  چیـزي  اگـه  ببینـیم  کنیم بررسی رو خونه
 وارد ،مسـتقیم  حیـاط  بـدون  متـري  شصـت  خونـه  ،یـک  میشـیم  خونـه  وارد و میشـه  باز خونه در و

 خلـوت  حیـاط  یـک  بـا  اشـپزخونه  و پـذیرایی  یـک  و خـواب  اتـاق  یـک  هـم  بعـدش  و میشیم راهرو
 سـلیقه  بـا  ،خونـه  مختصـر  خیلـی  اثاثیـه  بـا  نقلـی  خونـه  ،یـک  اشـپزخونه  در پشـت  دومتري حدودا

 ،یــک پشــتی جفــت ،یــک شـده  انداختــه پــذیرایی وســط متــري شـش  فــرش یــک و شــده موکـت 
 خـالی  تقریبـا  لبـاس  کمـد  و رختخـواب  دسـت  یـک  و ظـروف  و ظـرف  یکـم  بـا  کوچیـک  گاز اجاق
ــه اي اثاثیــه ،کــل ــد شــوهرش و ســمانه ک ــه همینــه دارن  یادداشــت دفتــر کــیفش از کوکــب ،خال

 کـار  خیلـی  امـروز  کـه  بـریم  بیـا : میگـه  و نویسـه  مـی  تـوش  مطـالبی  دقـت  بـا  و درمیاره کوچیکی
 . داریم

 .بریم کجا! خاله: میگم تعجب با

 .بخریم اثاثیه سمانه خونه براي بازار بریم:-
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 نخریدید؟ عروسی قبل چرا بخرید خواستید می که شما:

 فـروتن  بـس  از شـوهرش  و دختـر  ایـن  اخـه : میگـه  گـذاره  مـی  رو خودکـارش  در حالیکـه  در خاله
 اثاثیـه  براشـون  کـه  فرصـت  بهتـرین  نیسـتند  کـه  ،االن بخـریم  چیـزي  مـا  دادنـد  نمی اجازه هستند
 .بیاریم و بخریم

ــا ــه ب ــه از خال ــارج خون ــیم خ ــه و میش ــرف ب ــازار ط ــا راه ب ــو شــب میفتیم،ت ــازار ت ــی راه ب ــم م  ری
ــرش ،یــک خــریم مــی وجهیزیــه ــرویس متري،یــک دوازده ف  نفــره شــش نقلــی مبلمــان س

ــاق ،یخچال،ســرویس  ،چینــی قابلمــه ،ســرویس حاضــري ،رختخــواب لبــاس دســت خواب،چنــد ات
 ،معلومـه  شناسـند  مـی  رو خالـه  بـازار  کسـبه  تمـام  ،تقریبـا  دیگـه  چیزهـاي  خیلـی  و چنگال ،قاشق

 خـانم  زهـرا  رو پـول  از مقـدار  یـک  میشـم  متوجـه  تـازه  اومـده  جهیزیـه  خرید براي نیست اولش بار
 خـانم  زهـرا  خونـه  بـه  خالـه  بـا  کـه  شـده  تاریـک  ،هـوا  مسـجد  خیـر  هاي خانم هم مقدار یک داده

 شـده  انداختـه  زمـین  روي امـاده  هـم  شـام  ،سـفره  برداشـته  سـبزي  قورمـه  بـوي  رو ،خونه میرسیم
 بازدیـد  کامـل  شـرح  کوکـب  ،خالـه  اسـت  سـفره  کنـار  شـده  بنـدي  بسته هم کوچیک قابلمه تا ودو

 و خـودش  شـام  قابلمـه  حالیکـه  در بعـدش  و میـده  توضـیح  خـانم  زهـرا  بـراي  مـو  به مو رو خرید و
 خوشــمزه و میشــینم ســفره کنــار ،مــنم میفتــه راه شــون خونــه طــرف بــه دستشــه تــو همســرش

 .بود خوشمزه خیلی خانم حاج نکنه درد دستتون:خورم می رو عمرم غذاي ترین

 .نیست هم تعریفی من دستپخت ،وگرنه چسبیده بهت بودي مادر،خسته جونت نوش:-

 .افتادم مادرم دستپخت یاد کنید باور نه:

 دوسـت  خیلـی  سـبزي  قورمـه  هـم  مـن  عبـاس : میگـه  و میشـه  خیـره  هـا  دسـت  دور به خانم حاج
 . داشت
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 .خدابیامرزدشون:

 بـا  بیـار  سـوز  لـب  رنـگ  خـوش  چـاي  تـا  دو کـردم  دم چـاي  ،بـرو  بیـامرزه  هم رو تو رفتگان خدا:-
 . کنیم اختالط یکم و بخوریم هم

 میشـینم،زهرا  خـانم  زهـرا  کنـار  و گـردم  برمـی  خوشـرنگ  چـاي  تـا  دو بـا  و کنم می جمع رو سفره
 ندیدي؟ رو ات خانواده وقته چند جان سولماز:میگه خانم

 .اي خورده و سال بیست حدود:میرم فرو فکر به

 هستند؟ کجا دونی نمی:-

 .ندارم ازشون خبري کوچکترین نه:

ــو کــه خــدایی اون نبــاش ،نگــران اینطــور کــه:- ــا رو ت ــه رو رســونده،تو اینجــا ت  مــی هــم اونهــا ب
 .کنی تعریف برام زندگیت و خودت از یکم نمیشی ناراحت اگه.رسونه

 ام تلـخ  خـاطرات  و زنـدگیم  همـه  مـن  و... کـنم  مـی  تعریـف  میشـم  سـبک  هم دارید،خودم اختیار:
 ... کنیم می گریه دوتامون هر و کنم می تعریف خانم زهرا روبراي

 

 .کردم ناراحتتون ببخشید:

 میگـه  شـنوه  مـی  رو تـو  مثـل  هـا  بعضـی  سرگذشـت  هـا  کتـاب  یـا  هـا  فیلم تو وقتی آدم میدونی:-
 . کنه می باور بیشتر ،دلم میشنوم خودت دهن از وقتی ولی است قصه همش اینها
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 و میفتـه  اتفـاق  زیـاد  اي عشـیره  و اي قبیلـه  بـین  جنـگ  مـا  منطقـه  میدونیـدتو  جـون  خانم زهرا: 
 مـی  منطقـه  بـومی  عنـوان  بـه  مـا  ولـی  نیسـت  علنـی  اینکـه  ،بـا  داره ادامه بس خون قصه هم هنوز
 بینیم

 مثـل  عمرشـون  اخـر  تـا  و میشـن  مقتـول  پـدر  چهـارم  یـا  سـوم  زن کـه  من مثل جوونی دخترهاي
 .کنند می کار برده

 کنی؟ فرار نکردي سعی چرا:-

ــا: ــار دو اتفاق ــرار ب ــی کــردم ف ــه هــر ول ــر دفع ــادم گی ــو و افت ــد،یکبار من  عروســی شــب برگردوندن
 بـه  صـاف  رو مـن  و شناسـه  مـی  رو سـرمد  بـوس  مینـی  راننـده  نگـو  کـه  کردم فرار شایسته سرمدو

 وقتـی  هـم  برم،یکبـار  راه تونسـتم  نمـی  مـدتها  تـا  کـه  کـرد  فلکـم  انچنـان  سـرمد  و برگردوند خونه
ــه ــومم بچ ــاردار رو س ــودم ب ــکان ب ــدم رو اش ــه از و دزدی ــرار خون ــردم ف ــد و ک ــو روز دو بع  از من

 .شد سقط ام بچه که خوردم کتک انقدر روز ،اون برگردوندند و کردند پیدا کناري شهرهاي

 مرتکـب  کـه  گناهـانی  ایـن  بـا  کنـه  رحـم  سـرمد  بـه  خـدا : میگـه  و میده تکون رو سرش خانم زهرا
 .شده

 بایـد  ،فـردا  مـادر  بخـواب  بـرو : میگـه  و میشـه  متوجـه  خـانم  ،زهـرا  سـوزه  می چشمهام خستگی از
 . بچینید جهیزیه کوکب کمک بري

 ندارید؟ کاري شما:

 .نکن رو گذشته فکر دیگه و بخواب ،برو دخترم نه:-

 .بخیر شب:
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 ایـن  ،کـه   دارم سـختی  جـون  چـه  مـن  مـیفهمم  تـازه  گذشـته  یـاداوري  ،با کشم می دراز تختم رو
 ندیـدمش  هرگـز  کـه  اي شـده،بچه  تنـک  بـدجور  باربـد  بـراي  دلـم .مونـدم  زنده و بودم فشار تو همه
 کـرده  ام بیچـاره  پرشـیرم  هـاي  سـینه  اومـدنش  بـدنیا  بعـد .منـه  شـبیه  نسـرین  بقـول  میدونم فقط

 بشــی اذیــت کمتــر تــا بشــه خشــک بگــذار نــدوش رو شــیرت کــه کــرد دعــوام نســرین بود،چقــدر
 االن کـه  میـزد  غـنج  دلـم  اي بچـه  پسـر  هـر  دیـدن  ،بـا  گرفـت  مـی  اتـیش  دلم نوزادي هر ،بادیدن
ــد ــن بارب ــه م ــدري چ ــده،یاد ق ــتم روزي ش ــه میف ــدم ک ــاره فهمی ــاردار دوب ــتم ب ــی ،از هس  طرف

 مــی طرفـی  واز میـزنم  حـرف  شـکمم  تـو  طفـل  بـا  و نیسـتم  تنهـا  مـاه  نـه  تـا  کـه  بـودم  خوشـحال 
 و شــد خوشــحال بــارداریم خبــر شــنیدن از ســرمد کنــه،مادر دور ازم هــم رو ایــن ســرمد ترســیدم

 بـه  بیشـتر  رو کـار  ایـن  میدونسـتم  هـم  ،ازطرفـی  کنـه  جـدا  ازم رو بچـه  این سرمد نگذاره داد قول
 دلـم .شـوره ک از خـارج  باربـد  و باشـه  چشـماش  جلـو  تـا  نـداره  اي نـوه  کـه  کنـه  مـی  خودش خاطر
 و کـردم  مـی  سـحر  رو شـبها  بـافتم  مـی  شـکمم  تـو  طفـل  بـراي  که هایی بافتنی بود،با شده گرمتر
 اومــد ســراغم بــه زایمــان درد کــه ،روزي کــردم مــی ماچشــون بــار ،هــزاران میشــدند تمــوم وقتـی 
 ،دلــم کـردم  مـی  دل تـه  از گریــه درد، بـا  ،همـراه  نداشـت  سـابقه  کــه شـدم  ترسـی  انچنـان  ،دچـار 

 همـه  از مـن  سـهم  مـن  تنهـایی  شـبهاي  مـونس  ،ایـن  بشـه  جـدا  ازم ام بطن تو طفل خواست نمی
 رو عریـان  نـوزاد  دسـتش  از سـریع  حرکـت  یـک  تـو  کـرد  جـدا  مـن  از رو طفل قابله ،وقتی بود دنیا

 حرکـت  از دنیـا  ،تمـام  اینـه  مـادري  لـذت  پـس  شـکرت  چسـبوندم،خدایا  خـودم  سـینه  به و کشیدم
 اي ،لحظــه رفــتم خـواب  بــه داشـتم  اغــوش در رو پسـرکم  یکــهحال در ابرهـا  اوج در مــن و وایسـتاد 

 شـدت  از بـود  نزدیـک  کـه  میـزدم  هـایی  ،ضـجه  نیسـت  اغوشـم  در نـوزاد  دیـدم  و شـدم  بیـدار  که
ــرم درد ــادر و ،زري بمی ــد کــاري هــر ســرمد م ــم نتونســتم کردن ــه از کننــد،انچنان اروم ــم ت  در دل

 شایسـته  ،اگـر  کـردم  نمـی  حـس  رو سـرمد  هـاي  کتـک  درد دیگـه  کـه  کردم می گریه طفلم فراق
 سـرمد  پـاي  و دسـت  زیـر  جـا  همـون  کـردمطمئنم  نمـی  دور ازم رو سـرمد  زور بـه  و نبود شب اون
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 بـود،فرداي  فرزنـدانم  از دوري مـن  درد تمـام  کـه  بـودم  اي سـاله  هفـده  زن ،مـن  کـردم  مـی  تمـوم 
 کـردم  شـکر  بـار  هـزاران  رو خـدا  مـن  و بـدم  تاشـیر  اورد رو ام ماهـه  هفـت  طفـل  نسرین شب اون
 بــراي رو اون گرسـنگی  از طفـل  مــردن تـرس  از اونهـا  تـا  کــرده عنایـت  مـن  بــه نارسـی  طفـل  کـه 

ــه شــیردهی ــرار اغوشــم در وقتــی کــوچیکم برگردوننــد،طفل مــن اغــوش ب ــایی دیگــه گرفــت ق  ن
 کرد،دسـتش  مـی  نگـاه  منـو  یاشـار  چشـمهاي  و اسـتخونی  صـورت  بـا  و نداشـت  کـردن  گریـه  براي

 کـرد  مـی  فکـر  سـرمد  خـواهر  تـا  و خـورد  مـی  شـیر  اروم اروم چقـدر ، دادم شیر بهش و بوسیدم رو
ــده ســیر ــی و ش ــن از خواســت م ــداش م ــه ج ــاره کن ــاره دوب ــی شــیر دوب ــا م ــتهاي خورد،ب  انگش

 اون تـو  وقتـی  از کـه  ،عشـقی  کـرد  مـی  تزریـق  عشـق  بهـم  و بـود  گرفتـه  رو من انگشت کوچولوش
 گفـت  گوشـم  کنـار  اروم ،نسـرین  کـرد  جـدا  ازم رو طفلـم  ،زري بـود  شـده  دریـغ  مـن  از بودم خونه

 نمـی  هـم  ،شیشـه  نگرفتـه  رو زنـی  هـیچ  سـینه  حـاال  تـا  دیـروز  ،از میـارنش  هـم  بـاز  نبـاش  نگران:
 .خوره

 اشــکان هــاي گریــه صــداي و ســینه درد از شــب ،نصــفه میشــه گرمتــر دلــم نســرین حرفهــاي بــا
 بـه  شایسـته  و شـوهرم  مـادر  سـر  ،اخـر  کنـه  مـی  گریـه  داره اسـت  دقیقه چهل ،حدود میشم بیدار
 تحفـه  ،بگیـر  صـاحبش  ریـش  بـیخ  بـد  مـال  بابـا : میگـه  و میـاره  برام رو اشکان نسرین و میان ستوه

 .تو

 میخــوان کــی بــه رو ؟اشـکان  نســرین: میشــه ،اروم میـدم  شــیر بهــش و کـنم  مــی بغــل رو اشـکان 
 .بدن

 اشـک  باشـه  خیلـی  ،ایـن  زاییـدي  غـول  انگـار  اشـکان  اشـکان  میگـی  همچی: میگه خنده با نسرین
 .ما به داده رو تحفه این سرمد و نکردند پیدا واحمد من از تر کوتاه ،دیواري

 نسرین؟ میگی راست:میشم خوشحال
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 و میده تکون رو سرش بامزه حالتی با

 .میگم راست اشک جان به: میگه

 خـوردن  شـیر  از دسـت  اي ،دقیقـه  میکـنم  نـوازش  انگشـتم  بـا  رو اشـکان  گونـه  و میشـم  خوشحال
 ایــن شــکرت خــدایا خــوره مـی  شــیر بیشــتري قــدرت بــا ،بعـد  میشــه نوازشــم متوجــه و برمیـداره 

 مـاچش  یواشـکی  میتـونم  خواسـت  دلـم  وقـت  هـر  و میشـه  بـزرگ  چشـمهام  جلـوي  اشـکان  یعنی
 .کنه نمی اذیت رو اشکان میدونم و خواهرمه مثل که هم ،نسرین کنم

 سـرمد  اینکـه  تـا  بـود  عمـرم  روزهـاي  بهتـرین  خـورد  مـی  رو مـن  شـیر  اشـکان  کـه  مـاهی  نه تمام
 ترسـه  مـی  حتمـا  گفـت  مـی  کـه  نسـرین  کردنـد،بقول  جـداش  مـن  از و بـدن  غذا بهش داد دستور
 شـکنجه  بیشـتر  کـه  کنـه  مـی  رو کـار  ایـن  داره کنـه  قبولـت  مـادر  عنوان به و بشناسه رو تو اشکان

 .کنه ات

 از رو احمــد و نســرین ســرمد هــم ســر اخــر و بــود شــده بیشــتر شایســته هــاي اذیــت بــود مــدتی
 کنـه،با  اذیـت  بیشـتر  منـو  اشـکان  ندیـدن  بـا  تـا  فرسـتاد  بـاالتر  کوچـه  تـا  چنـد  و کرد بیرون خونه

ــه اون تــو خــودم حــامی تنهــا گفــت شدم،میشــه تنهــا واقعــا نســرین رفــتن  دادم دســت از رو خون
 میومـد  نسـرین  وقـت  هـر  و نشـه  خشـک  تـا  میدوشـیدم  رو شـیرم  یواشـکی  نسرین سفارش به ولی

 چــه ســرمد مــرد، شایســته پــدر اینکــه ،تــا بــدم شــیرش تــا میــداد رو اشــکان اي بهانــه بــه اونجــا
 بابـاش  دونسـتم  نمـی  اگـر  کـه  گفتنـد  مـی  خـدابیامرز  اقـا  حـاج  ،انچنان گرفت براش بزرگی مراسم
 مملکتـی  بـزرگ  مقـام  کـردم  مـی  ،فکـر  شـده  پولـدار  شـبه  یـک  مواد فروش راه از و ایه شیره کریم
 سـرمد  اون قبـل  از و رسـید  بـرادرش  و اون بـه  پـدرش  امـوال  همـه  شایسـته  پـدر  مـرگ  ،بعد بوده

 شایسـته  گفـت  مـی  شایسـته  گفـت  نمـی  کـرد  مـی  صـداش  وقتـی  شوهرم مادر ،دیگه شد پولدارتر
 اخــرین  خداروشــکر اینکــه ،تــا رونــد مــی رو حــرفش خونــه اون تــو حســابی هــم ،شایســته جــون
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 بـه  مـن  سـرمد  مـادر  دسـتور  بـه  و کنـه  مـی  اذیـتش  خونـه  اون تو من حضور که بود این اش بهانه
ــه ــد کــه اي خون ــیش روز چن ــرار ازش پ ــود تبعیدشــدم،اونجا کــردم ف ــه شــروع تنهــایی از کــه ب  ب
 زنـدگی  بیمـاري  زن مـا  همسـایگی  ،تـو  فروخـت  مـی  بـرام  یواشـکی  نسـرین  و کـردم  بافتن بافتنی

 شــیري اون و بــود اومــده بــدنیا تــازه دومــش ،دختــر داشــت کوچیــک دختــر تــا دو کــه کــرد مــی
 اون دیــدن بــا مــن اورد خونــه بــه یواشــکی رو اونهــا نســرین کــه بــاري ،اولــین بــده بهــش نداشــت
ــر ــو دخت ــم کوچول ــد،دختر دل ــعیفی لرزی ــه ض ــاش ک ــم و لبه ــروش و چش ــبیه اب ــب ش ــن حبی  م

 حسـابی  کـه  هـم  ،اشـکان  کـرد  گریـه  خوشـحالی  از مـادرش  کـه  میخـورد  رو شیرم ولع با بود،انقدر
ــه ــد ب ــود شــده حســودیش نوزادجدی ــاً ب  شــیر خــودش خواســت مــی و داد مــی هــل رو اون دائم

 .کنند جنگ هم با تو تصاحب سر نفر دو که این بود دلنشینی حس ،چقدر بخوره

 مـادر  خونـه  تـو  داشـت  اجـازه  فقـط  و مـن  خونـه  بیـاد  نداشـت  اجـازه  دیگه نسرین سرمد دستور به
 نسـرین  و مـن  کـه  بـود  گذاشـته  جاسـوس  هـا  همسـایه  بـین  و کوچـه  تو ،انقدر ببینه رو من سرمد

 مونــدیم،تنها دور هــم از مــدتها تــا و بخشــیدیم لقــایش بــه رو یواشــکی هــاي مالقــات ایــن عطــاي
 نـامزد  حبیـب  بـا  بـود،وقتی  سـلما  اسـمش  کـه  دختـر  نـوزاد  اون بـه  دادن شـیر  بود شده دلخوشیم

 مــی سـلما  رو اسـمش  مـن  بخـاطر  بشــه دختـر  اولمـون  بچـه  اگـه  گفــت بهـم  حبیـب  یکبـار  بـودم 
 ...سلما و ،سولماز سلما و سولماز گفت می هم همش گذاره

 رسـوند  سـرمد  گـوش  بـه  رو سـلما  بـه  مـن  دادن شـیر  خبـر  اي خـورده  پـاك  شـیر  کدوم نمیدونم
 اون سـلما  مـادر  دیگـه  کـه  انـداخت  راه ابروریـزي  انچنـان  و همسـایه  خونـه  در دم اومـد  یکشب که
 نشسـته  حیـاط  تـو  بـار  ،یـک  شـدم  بـاردار  هـم  بـاز  مـن  و شد خشک کم کم ،شیرم نیاورد پیشم رو

 کـرد  جلـب  رو ام توجـه  بـود  اومـده  سـلمابیرون  مـادر  خونـه  درخـت  از کـه  انـاري  شـاخه  کـه  بودم
 نهیـب  خـودم  خواسـت،به  مـی  رو شـاخه  از اویـزون  انـار  اون االن دلـم  و بـودم  بـارداري  هفـتم  ،ماه
 تــو خونـه  تـو  بـارش  کـه  اي شــاخه نـه  گفـت  مـی  قلـبم  ولــی اسـت  همسـایه  مـال  حـروم  اون زدم
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 تقلــی ،هرچــی روش رفــتم و برداشــتم رو پایــه چهــار حیــاط گوشــه از.بخــوري رو بــارش ،میتــونی
 انـار  شـکمم  تـو  طفـل  ، پـایین  اومـدم  چهارپایـه  از ناامیـد  سـر  ،اخـر  بچیـنم  رو انـار  نتونستم کردم

 پـرده  دیـدم  پـایین  اومـدم  مـی  چهارپایـه  از بچینم،وقتـی  انـار  بـراش  نتونسـتم  مـن  و خواسـت  می
 خجالــت ،خیلــی دیــده مــی رو مــن پنجــره پشــت نفــر یــک ،نکنــه خــورد تکــون خونشــون هــاي

ــه کشــیدم ــه داخــل ب ــتم خون ــازده ســاعت ،حــدود رف ــه زنــگ ،صــداي شــب ی  ،اولــش اومــد خون
 تـو  کـه  داداشـش  بـا  ،اخـه  بـره  بزنـه  کتـک  منـو  اومـده  کـرده  مسـت  هـم  بـاز  سرمد نکنه ترسیدم
 و بودند دوبدن تو روح یک مثل شد کشته درگیري

  هـیچ  دیگـه  کـه  نوشـید  مـی  قـدر  اون میفتـاد  داداشـش  یـاد  وقـت  هـر  و کردنـد  مـی  خـالف  باهم
 ،دوبـاره  رفـت  مـی  میـزدو  کـتکم  میتونسـت  تـا  و میومـد  مـن  سـراغ  بـه  فقـط  و نبـود  حالیش چیز
 ؟ کیه میگم اروم و میرم در ،پشت داره کلید که سرمد ولی زدند زنگ

 انـار  تـا  پـنج  بـا  اسـت  خونـه  در پشـت  سـبد  ،یـک  کـنم  مـی  بـاز  احتیاط با رو در الي نمیاد جوابی
 خونــه تــو میــارم برمیــدارم رو ،ســبد نیســت کســی کــنم مــی نگــاه رو کوچــه ،تــو قرمــز و بــزرگ
ــوده مادرســلما ،حتمــا ــرده پشــت از کــه ب ــرام رو انارهــا ایــن و دیــده منــو پ  مــی رو ،ســبد اورده ب
 انـار  دلـم  ،انقـدر  کـنم  مـی  بـاز  رو ،انارهـا  کنـه  مـی  قـراري  بـی  درونـم  ،کـودك  اتـاق  زمین گذارم

 مـی  دعـا  دلـم  ،تـو  میشـه  اروم درونـم  ،کـودك  خـورم  مـی  هاشـون  پیه تمام با رو انارها که میخواد
 .بده برکت زندگیشون به خدا و شه خوب زودتر هرچه سلما مادر کنم

 چـه  االن سـلما  ،یعنـی  بچینـیم  رو سـمانه  خونـه  بـریم  بایـد  فـردا  بخـوابم  بایـد  میـاد  خـوابم  چقدر
 االن وگرنــه نــدارم دختــر مــن شــد خــوب شــده؟چقدر خــوب مــادرش حــال ،یعنــی شــده شــکلی

 ... گذشت می چی بهش سرمد خونه
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 رو ســمانه خوشــحالی ،از انــدازم مــی ام گــردن تــو رو فیــروزه گردنبنــد و وایمیســتم ایینــه جلــوي
 .قشنگه خیلی ممنونم، جون سمانه واي: بوسم می و کنم می بغل

 بـاري  اولـین .نـداره  رو تـو  قابـل  بـرم  قربونـت : میگـه  و کنـه  مـی  صـاف  گردنم تو رو گردنبند سمانه
 اسـایش  بـه  سـختی  همـه  ایـن  بعـد  بـاالخره  کـه  کـردم  دعـا  تـو  بـراي  فقط حرم رفتیم سعید با که

 .اقا پابوس مشهد بري شوهرت با بزودي و برسی

 عـزادارم  مـن  مـثالً  بکـش  خجالـت : مـیگم  سـاختگی  اخـم  بـا  و میـزنم  پهلـوش  تـو  محکـم  ارنجم با
 بچـه  تـا  سـه  کـه  منـی  بیـاد  کنـه  ول رو بخـت  دم دختـر  همـه  ایـن  برداشته تاب مخش کی ،ضمناً
 !بگیره؟ و اوردم بدنیا

 !!داري؟ بچه تا سه تو جون سولماز واقعاً: میکنه نگاهم تعجب با سمانه

 ســقط ســرمد هــاي کتــک زیــر رو ،ســومی انــد زنــده تاشــون دو: مــیگم و کشــم مــی دل از اهــی
 .کردم

 خبره؟؟؟ چه تو دل ،تو دلم ،عزیز دلم عزیز: میگه و کنه می بغلم اي خواهرانه محبت با

 و اومـد  خواسـتگار  بـرات  وقتـی  سـولماز  ولـی : میگـه  و کنـه  مـی  نگـاه  چشمهام تو خنده با یکدفعه
ــی ازدواج خواســتی ــوي مــن کن ــاد جل ــیگم بهــت دام ــنم ســولماز م ــونی ای ــاب مخــش کــه هم  ت

 .بودي منتظرش و بود برداشته

 .بگی کنی می بیجا تو: میگم و گیرم می نیشگون رو بازوش محکم

 منـو  بگـم  سـعید  بـه  بگـذار : ومیگـه  بیـرون  میـره  زیـرزمین  از مالـه  می رو بازوش حالیکه در سمانه
 .کنه دعوات بیاد گرفتی نیشگون
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 تــو خـانم  زهــرا بـا  سـمانه  ،شــوهر بیـرون  میـام  زیــرزمین از بـدنبالش  و کـنم  مــی سـر  رو روسـریم 
 کنی؟ می جیغ جیغ اینقدر ؟چرا دختر خبرته چه: میگه هستند،شوهرش حیاط

 .گرفت نیشگون منو سولماز: میگه و میده نشون منو مظلوم حالتی با سمانه

 کـه  ،مـن  کـردي  بـدي  کـار  ،حتمـاً  نکنـه  درد دسـتش : میگـه  سـعید  ،اقا میشم آب دارم خجالت از
 . نمیشم تو حریف

 گفتـی  گـل : میگـه  و خنـده  مـی  هـم  خـانم  ،زهـرا  گیـره  مـی  ام خنده سعید اقا زدن حرف حالت از
 . کرد کنترل نمیشه رو سمانه ،واقعاً پسرم

 حیــاط در طــرف کشــه مـی  خــودش دنبــال رو چمـدون  حالیکــه در و کنــه مـی  قهــر مــثالً سـمانه 
 قهــر ،خــانم بابــا: میفتــه راه دنبــالش و گیــره مــی رو نــادم مــثالً هــاي ادم ژســت ،شــوهرش میــره
 .بیرون میرن خونه در از و نمیده محلش هم سمانه و. گفتم ،الکی نکن

 ســرمد هــم یکبــار خواســت مــی دلــم ،چقــدر خنــدیم مــی کارهاشــون بــه هــم خــانم زهــرا و مــن
 خونــه حیــاط تـو  همســایه هـاي  زن بــا داشـتیم  یکبــار میفتــه کشـید،یادم  مــی منـو  نــاز اینطـوري 

 حـرف  شـوهرداري  مـورد  در هـا  ،زن کـردیم  مـی  پـاك  قورمـه  سـبزي  و کوکـو  سـبزي  سـرمد  مادر
 پخـت  دسـت  شـوهرش  دل در نفـوذ  راه تنهـا : گفـت  ،یکیشـون  بـودم  عـروس  تـازه  مـنم  و میزدنند
 دیگــه نفــر ،یــک خوشگلیشــه و تمیــزي شــوهرش دل در نفــوذ راه گفت؛تنهــا دیگــه ،یکــی خوبشــه

ــادت رو ؛شــوهرش گفــت ــره وقتــی داده ع ــرون می ــا و بی ــاد ی ــه می ــد خون ــا بای  رو همســرش حتم
 از و بــودم کوچیــک کــه مــنم.میـداد  یــاد بهــم رو کــاري راه کـس  هــر... بکشــه اغــوش در و ببوسـه 

 ،حــداقل کــنم زنـدگی  مــرد ایـن  بــا قـراره  کــه حـاال  گــرفتم تصـمیم  بــودم شـده  جــدا ام خونـواده 
ــتش ــته دوس ــم داش ــش و باش ــت به ــنم محب ــه ک ــودم ،ب ــاه خ ــردم نگ ــدم ک ــتپختم دی ــه دس  ک

 شـب  وقتـی  ،یادمـه ...سـرمد  بـه  کـردن  محبـت  مونـه  مـی  ،فقـط  هسـتم  هـم  تمیز و خوبه،خوشگل
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 نفـرت  و خجالـت  و زحمـت  هـزار  بـا  بـود  بیـداري  و خـواب  تـو  وقتـی  خوابیـد  و اتاقم تو اومد سرمد
 بلنـد  خـواب  از هـا  گرفتـه  بـرق  عـین  یکدفعـه  داشـت  سـنگینی  خـواب  کـه  ،سرمد بوسیدمش اروم
 اتـاق  در پشـت  خونـه  افـراد  تمـام  شـبی  نصـفه  کـه  ،طـوري  زد کمربنـد  بـا  منو تونستم می تا و شد
 منـو  کمربنـد  سـگک  بـا  حالیکـه  در ؟سـرمد  شـده  چـی  ؛بـاز  گفـت  مـی  ،مـادرش  شـدند  جمـع  ما

ــا مــن کــرده فکــر خــراب میزد؛دختــره ،فریــاد میــزد  میــارم در ،پدرشــو میشــم خــر کارهــا ایــن ب
 تـو  انقـدر . بشـه  مـن  سـوار  میتونـه  خوشـگله  کـرده  ،فکـر  بچسـبونه  مـن  به رو خودش کرده ،جرات
 تـا  و کـرد  ول منـو  نسـرین  و زري وسـاطت  بـا  سـر  ،اخـر  میـاوردم  بـاال  خـون  که زد لبهام و صورتم
 خـورده  کـه  مفصـلی  کتـک  و هـا  همسـایه  هـاي  راهنمـایی  لطـف  بـه  که ،منم نیومد اتاقمون مدتها
 .باشم نداشته دوستش و نبخشمش وقت هیچ عمرم اخر تا خوردم قسم بودم

 . هپروت تو رفتی که ؟باز کجاست حواست جان سولماز سولماز:کنه می صدام خانم زهرا

 . ها گذشته تو ،رفتم خانم حاج ببخشید: میگم و میشم شرمنده

 بـراي  برنگرد،چیـزي  گذشـته  بـه  وقـت  هـیچ : میگـه  میـره  هـا  پلـه  طـرف  بـه  حالیکه در خانم زهرا
 . نداره گشتن

 بـه  کمتـر  بـودم  سـرمد  خونـه  وقتـی  تـا : مـیگم  اروم بـاال  بـره  هـا  پلـه  از میکـنم  کمکش حالیکه در
 هــم خــودم کــه میفتــه یــادم خــاطراتی بیـرون  اومــدم اونجــا از وقتــی ،از کــردم مــی فکــر گذشـته 

 .کنم می تعجب

ــا کنــه عــوض رو فضــا میخــواد کــه خــانم زهــرا  شــوهرش و ســمانه االن نظــرت بــه: میگــه ذوق ب
 ؟ میشن حالی چه ببینند رو خونه و خونه برسند
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 اونجــا االن خواســت مــی دلــم خیلــی: مــیگم و میشــم خوشــحال اونهــا کــردن ذوق فکــر از مــنم
 .بودم

 .اند خودشون که بردار رو گوشی بدو: خنده می خانم ،زهرا میاد تلفن زنگ صداي

ــدو ــه ب ــرف ب ــن ط ــرم تلف ــی و می ــدارم رو گوش ــداي برمی ــغ ،ص ــغ جی ــردن ذوق و جی ــمانه ک  س
 ...توا کار اینها ،میدونم کشمت می سولماز:میاد

 ؟ کار کدوم: میگم ساختگی تفاوتی بی با

 .میگم رو اثاثیه:-

 ، کنم سودا ناله با ندارم آه من:

ــرات بیــام ــدون اون و یخچــال و فــرش و مبــل و اثاثیــه ب ــااون گل  بقیــه و چینــی ســرویس قرمزه،ی
 .شده چی اونجا نداره خبر روحمم من بخرم رو چیزها

 .خانم زهرا بده رو گوشی.داره منم خونه وسایل امار چه: خنده زیر میزنه

 ،زهـرا  میشـن  کـردن  تعـارف  مشـغول  دختـر  و مـادر  یـک  ،مثـل  میـدم  خانم زهرا بدست رو گوشی
ــا مــادر باشــه ،مبــارکتون دوســتامونه و کوکــب و مــن طــرف از هدیــه یــه اونهــا: میگــه خــانم  دل ب
 .کنید استفاده خوش

 و کنـه  مـی  پـاك  رو هـاش  اشـک  روسـري  گوشـه  بـا  اونـم  و میـره  خـانم  زهـرا  صدقه قربون سمانه
 سـلیقه  بـا  خیلـی  ،واقعـاً  جـون  سـولماز  ممنـونم : میگـه  گریـه  بـا  ،سمانه میده من بدست رو گوشی
 .ببینی زندگیت از خیر که اهللا شاء ،ان چیدي

 .بشید خوشبخت کنم می ،دعا جون سمانه کنم می خواهش:
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 .،خداحافظ کنه می تشکر ازتون هم ،سعید ممنونم:-

 .خداحافظ:

 تـو  کـنم  مـی  دعـا  جـان  سـولماز : میزنـه  لبخنـد  بهـم  کـه  کنم می نگاه خانم زهرا مهربون چهره به
 .کنی پیدا رو خودت جفت سمانه مثل هم

 . خودم مهربون خانم حاج ممنونم:

 خالـه  و خـانم  زهـرا  و مـن  و شـده  بـاردار  نرفتـه  هنـوز  ،سـمانه  خـانم  زهـرا  خونـه  اومـدم  ماهه پنج
 االن خــانم زهــرا و کوکــب خالــه لطــف ،بــه خــریم مــی سیســمونی بــراش داریــم یواشــکی کوکــب

 فـراغتم  ،اوقـات  خـانم  زهـرا  خونـه  هـم  پـام  یـک  میـدم  انجـام  خیریـه  فعالیتهاي و مسجده پام یک
 بهـم  ماهانـه  خـانم  زهـرا  کـه  حقـوقی  و هـا  بـافتنی  فـروش  ،بـا  فروشـم  مـی  و میبـافم  بـافتنی  هم

ــده ــولی و می ــه پ ــش ک ــتم اول ــس داش ــداز ،پ ــري ان ــو مختص ــرض ت ــنه ق ــجد الحس ــل مس  مح
 زیـر  ،شـعله  بخـرم  سـمانه  بچـه  بـراي  یـک  و صـفر  نـوزادي  لبـاس  یکـم  بازار برم باید گذاشتم،امروز

 خرمــا همــراه و میریــزم خــانم زهــرا بــراي رنــگ کــم چــاي یــک و کــنم مــی کــم رو ناهــار قابلمـه 
 ؟ برم ندارید کاري من با جونم عزیز: میبرم براش

 قربونـت  نـه :میگـه  کـنم  مـی  صـداش  جـون  عزیـز  خـودش  درخواسـت  بـه  مـدت  یک که خانم زهرا
 . باش خودت مواظب فقط برم

 دونـم  ،نمـی  میشـم  خـارج  خونـه  از کـنم  مـی  سـر  رو چـادرم  حالیکـه  در و بوسـم  مـی  رو صورتش
 مـی  الکرسـی  ایـت  ،یـک  میزنـه  شـور  عجیبـی  جـور  یـک  دلـم  شـدم  بیـدار  کـه  صـبح  از امروز چرا

 خیـابون  تـو  کـه  تاکسـی  اولـین  ،بـا  میشـم  دور خونـه  از و کـنم  مـی  فـوت  خونـه  طـرف  به و خونم
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 بـراي   ابجـی : میگـه  و کنـه  مـی  نگـاه  ایینـه  تـو  از ،راننـده  کـنم  مـی  حرکت بازار طرف به بینم می
 .بازار برید می تشریف خرید

 ام خنـده  و فضـوله  چقـدر  اینکـه  از ،عصـبانی  میگیـره  ام خنـده  هـم  میشـم  عصـبانی  هم حرفش از
 .کنه کار چه پس میره بازار ادم اخه که میگیره

 .میرم دخترم سیسمونی خرید براي: میگم جدي صداي با

 .باشید داشته بزرگ دختر نمیاد بهتون اهللا ماشاء: میگه تعجب با راننده

 .همینه هم خودمون اقاي حاج نظر اتفاقاً:

 حرفـی  بـازار  تـا  و میشـه  ،سـاکت  دارم سـر  بـاال  سـایه  و اقـا  حـاج  مـن  میفهمـه  اینکـه  بعـد  راننده
 .نمیزنه

 ام میفتم،خنــده راه هــا فروشــی سیســمونی قســمت طــرف وبــه میــدم رو کرایــه میرســم بــازار بــه
 .شد پکر چقدر دارم شوهر فهمید وقتی راننده ،بیچاره گیره می

 اگـر  میشـم  متوجـه  دار مغـازه  راهنمـایی  بـا  کـه  بخـرم   نـوزاد  لبـاس  اي جعبـه  سـرویس  خوام می
 صـفرو  شـماره  لبـاس  تکـه  تـا  میره،چنـد  بـاالتر  کـار  تنـوع  هـم  و بیشـتره  صرفش هم بخرم اي تکه

 یـا  دختـره  نیسـت  معلـوم  کـه  اونجـایی  از میخـرم  نـوزاد  بـراي  دو و یـک  شـماره  لبـاس  تکه تا چند
 یـک  خواسـت  مـی  دلـم  ،چقـدر  بخـوره  هردوتاشـون  بـه  کـه  کـنم  می انتخاب رو شیري رنگ ، پسر

 .خریدیم می سیسمونی من بچه براي و بازار میومدیم خودم جون عزیز با روزي

 ،اقـاي  شـدم  کالفـه  گرمـا  شـدت  واز گرمـه  میفتم،هـوا  راه خونـه  طـرف  بـه  شـده  دو نزدیک ساعت
 مــی صــداش و میــرم طــرفش ،بــه میفتــه زمــین روي دفعــه یــک و میشــه رد کنــارم از میانســالی

 خوبه؟ حالتون اقا؟اقا: کنم
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 مـرد  ایـن  میشـم،چقدر  خشـک  جـا  ،در میـزنم  عرقـه،یخ  غـرق  ،صـورتش  کشـه  می نفس سختی به
 .  بیمارستان دربست اقا: گیرم می دربست تاکسی یک.حبیب شبیه

 .برام نشه سر خانم؟درد مرده:کنه می نگاه رو بیرون راننده

 .ماشین تو بگذاریمش کن کمک بگیر گاز رو زبونت اقا: میشم عصبانی

 بـا  مـنم  و گـذاریم  مـی  ماشـین  روتـو  حبیـب  شـبیه  کـه  مـردي  سـختی  بـه  و میشـه  پیـاده  راننده
 .میشینم ماشین تو خریدم هاي کیسه

 مـی  پـاك  رو مـرد  پیشـونی  عـرق  دسـتمال  ،بـا  میفتـه  راه بیمارسـتان  نزدیکتـرین  طـرف  به راننده 
 شـو  مالحظـه  بایـد  کـردي  مـی  خریـد  تـا  ده تـا  ده کـه  موقـع  ،اون من خواهر: میگه راننده که کنم

 .میکردي

 !!!اقا بله: میگم تعجب با

 دادم شـوهر  دختـر  تـا  چهـار  مـنم :میگـه  و کنـه  مـی  اشـاره  دسـتم  تـو  خریـد  هاي کیسه به راننده
ــا ،هرســال ــا دادم جهیزیــه ی ــدرم سیســمونی ی ــا اومــد در ،پ  هــاي قســط دارم ،االنــم شــه تمــوم ت
 ... میدم رو شون جهیزیه

 منـو  عجیـب  کـه  نـامحرمی  مـرد  صـورت  غـرق  ،حواسـم  کـنم  نمـی  توجهی دیگه راننده حرفهاي به
 اسـتخون  ،همـون  لـب  و بینـی  ،همـون  گونـه  ،همـون  ابـرو  و چشـم  ،همـون  انـدازه  مـی  حبیـب  یاد

 مـرد  یـک  ،ایـن  بکـش  خجالـت  میـزنم  نهیـب  خـودم  بـه ... بـود  مـن  حبیـب  مـرد  ایـن  ،کاش بندي
 .اند نگرانش خونه تو االن اش بچه و زن نامحرمه،حتما

 بــه و کنــیم مــی پیــاده تاکســی از از رو پرســتارهامردغریبه کمــک بــا و رســیم مــی بیمارســتان بــه
 بیمار؟ اسم: کنه می راهنمایی پذیرش به منو بریم،پرستار می اورژانس بخش طرف
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 دونم؟ نمی:

 دونید؟ نمی رو همسرتون اسم شما: میگه و کنه می نگاهم تعجب با پرستار

 تـو  اقـا  ایـن  میومـدم  خریـد  از بـود،من  کجـا  همسـر  خـانم  نـه : میشـم  پرسـتار  سـوال  متوجـه  تازه
 .بیمارستان اوردمش رفت حال از خیابون

 غریبـه  مـرد  اتـاق  بـه  پرسـتار  اجـازه  بـا . بـرم  تـونم  مـی  میگـه  و گیـره  می ازم تلفنی شماره پرستار
 و وصـله  دسـتش  بـه  سـرمی  و خوابیـده  ،اروم ببیـنم  رو صـورتش  دیگـه  یکبـار  میخـواد  ،دلـم  میـرم 

ــک ــیژن ماس ــی رو اکس ــه،خیالم و بین ــت دهانش ــه راح ــی میش ــاق از دارم ،وقت ــارج ات ــم خ  میش
 چیــزي اي شــماره ببــین بگــرد رو هــاش جیــب: میگــه پرســتار بــه و میشــه اتــاق وارد سرپرســتار
 . نیست همراهش

 شـماره  هـم  داره شناسـایی  کـارت  هـم : میگـه  و درمیـاره  پـولی  کیـف  شـلوارش  جیـب  تو از پرستار
 .تلفن

 حالیکــه در میفــتم راه خونــه طــرف بــه و برمیــدارم رو خریــد هــاي کیســه و میشــه راحــت خیــالم
 .مونه می جا اورژانس بخش تخت رو وجودم از نیمی

 میشــم خونـه  وارد سـالم  کـه  مـن  دیــدن ،بـا  شـده  نگـرانم  کلـی  ، کنــه مـی  بـاز  رو در جـون  عزیـز 
 اومدي؟ دیر اینقدر چرا دختر شدم عمر نصفه: میگه و کشه می راحتی به نفسی

 شــدن تمــوم ،بعــد کــنم مــی تعریــف بــراش رو امــروز حــوادث تمــام و بوســم مــی رو پیشــونیش
 خیـر  ،خـدابهت  کـردي  کمکـش  کـردي  کـاري  خـوب : میگـه  و میزنـه  رضـایت  از لبخنـدي  حرفهام

 .بده

 خریدي؟ چیا شازده این براي حاال ببینم: میگه و میفته خرید هاي کیسه طرف به نگاهش
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 و کنـیم  مـی  ذوق کلـی  لبـاس  هـر  دیـدن  بـا  دوتـامون  هـر  و میـدم  نشـونش  دونه دونه رو ها لباس
 . کنیم می ضعف و غش نیومده طفل براي

 مادر؟ گردي می چی دنبال: میگه جون ،عزیز کنم می رو زیر رو ها کیسه دقت با

 نیســت میگــردم دنبالشــون چــی هــر کــه بــودم خریــده هــم نــوزادي ســرهمی دســت دو راســتش:
 .میارمشون میرم فردا. جاگذاشتمشون مغازه تو ،حتما

 .میشه پیدا ،بالخره نمیشه گم حالل مال نباش نگران: میگه جون عزیز

 هیجـان  بـا  و کـنم  مـی  بـاز  رو در اسـت  ،سـمانه  کـنم  مـی  نگـاه  ایفـون  از میـاد  خونـه  زنگ صداي
 .اومد دختر، بدو بدو: میگه و خنده می هم جون ،عزیز میشم خریدها کردن قایم مشغول

ــمانه ــاق وارد س ــه ات ــد و میش ــالم بع ــوال س ــی اح ــل پرس ــاهش مفص ــه نگ ــمت ب ــپزخونه س  اش
 !!چهاره نزدیک ساعت نخوردید ناهار هنوز شما:میره

 گرسـنه  حـاال  تـا  رو خـانم  حـاج  کشـی  نمـی  خجالـت  تـو : میگـه  و کنـه  مـی  مـن  به ساختگی اخم
 !داشتی نگه

 میـده،تو  غـذا  ،کـم  میـده  غـذا  دیـر  بهـم  همـش  اره:میگـه  و کنـه  مـی  مظلوم رو خودش جون عزیز
 گرسـنگی  از بخـورم  بـدي  ،بهـم  قبولـه  باشـه  هـم  کشـمش  دونـه  ،چیزي،یـک  خـوراکی  یک کیفت

 .میشم بیهوش دارم

 حـاج  خودمـونیم : میگـه  سـمانه  کـه  خنـده  زیـر  زنـیم  مـی  جـون  عزیـز  حرکـت  این از من و سمانه
 .ها هستید ماهري هنرپیشه خیلی خانم

 .هستیم قابلی شناگر وگرنه نداریم آب: میگه و خنده می جون عزیز
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 سـمانه  یکدفعـه  ،کـه  میشـیم  ناهـار  خـوردن  مشـغول  و کنـیم  مـی  پهـن  رو سـفره  سـمانه  کمک با
 رکــابی پیــرهن زیــر ،یــک میــده نشــون مــا بــه و برمیــداره رو چیــزي مبــل زیــر از و میزنــه جیــغ

 .اي حامله ،خوبه وایستاد قلبم دختر نمیري:میگه جون ،عزیز نوزادي

 خرید؟ بودي رفته: میگه جیغ با سمانه

 بعـد  دقیقـه  ،پـنج  گـرده  مـی  کامـل  رو خونـه  و میشـه  بلنـد  سـمانه  و خنـدیم  می جون عزیز و من
 و بوســه مــی دونــه دونــه رو هــا لبــاس داره ســمانه و پخشــه پــذیرایی زمــین رو مــن خریــد تمــام
 کلـی  مـا  جهیزیـه  خریـد  سـر  کنیـد  ،بـاور  خـانم  حـاج  کاریـه  چـه  این اخه: میره شون صدقه قربون

 .بخریم خودمون گذاشتید می رو سیسمونی ،دیگه شدیم شما شرمنده

 .بدم سیسمونی و جهیزیه بهت داشتم ارزو دخترمی: میگه جون عزیز

 ،عزیـز  کنـه  مـی  گریـه  کلـی  و کنـه  مـی  بغـل  رو اون و جـون  عزیـز  طـرف  میـاد  میشه بلند سمانه
 .کرده بغض ،االن نیست خوب ات بچه براي مادر نکن گریه: کنه می دعواش هم جون

 اش بقیـه  خریـد  بـراي  بگذاریـد  حـداقل : میگـه  خنـده  بـا  و کنـه  مـی  پـاك  رو هـاش  اشـک  سمانه
 .دارم ارزو ،اخه بیام خودمم

 سـمانه  کمـد  و تخـت  خریـد  دنبـال  رفتـی  فـردا  مـادر  جـون  سـولماز : میگـه  و خنده می جون عزیز
 .ببر هم رو

 . چشم بگه باید گفتم من چی هر ولی میبرمش: میگم و باال میدم رو ابروم یک

 . بگی شما چی هر چشم چشم: میگه و میده تکون رو سرش تند تند سمانه
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 خریـد  جـون  عزیـز  و مـن  و میـره  سـمانه .میفتـیم  خنـده  بـه  تـامون  سـه  هـر  سمانه شیطنت این از
 .کنیم می جمع زمین روي از رو ها

 بعـد  تـازه  خیـال  و فکـر  کلـی  بعـد  مـن  و صـبحه  هشـت  سـاعت  میشـم  بیـدار  خونه زنگ صداي با
 میبیـنم  در پشـت  دسـت  بـه  بربـري  رو سـمانه  و میکـنم  بـاز  رو خونـه  ،در بـرده  خـوابم  صـبح  نماز

 بخـوریم  صـبحونه  ،بـدو  عسیسـم  بخیـر  صـبح  سـالم : دسـتم  میـده  رو بربـري  و ها مرغ تخم ،نایلون
 . خرید بریم

 شـده  بیـدار  مـن  از زودتـر  کـه  جـون  ،عزیـز  میشـم  پـذیرایی  وارد سـمانه  ،دنبـال  مونـده  بـاز  دهنم
 بمیـرم  الهـی : میگـه  و کنـه  مـی  سـالم  ،سـمانه  اسـت  امـاده  دم تـازه  چـاي  و کرده روشن رو سماور

 رو ناهــار گرفتیــد پرســتاره ایــنم!؟ کنیــد مــی درســت خودتــون هــم صــبحونه خــانم حــاج براتــون
 کنه، نمی درست که هم صبحونه و میده بهتون غروب

 . بود کدبانو و خانم خیلی قبلیتون پرستار انصافاً

 میزنـه  رو معـروفش  هـاي  جیـغ  کـنم  مـی  پـرت  طـرفش  بـه  و برمیـدارم  رو مبـل  روي از رو کوسن
 .میکنه هم تون شکنجه ،نکنه داره که هم بزن دست: میگه و

 .دارم شیشه بار من بکش خجالت:جون عزیز پشت میره میکنه فرار اونم و کنم می دنبالش

 ،از بــارداریم بگــیم نمیشــد رومــون ،مــا شــدن پــررو االن دخترهــاي چقــدر: مــیگم جــون عزیــز بــه
 عـدس  انـدازه  اش بچـه  سـفید  چشـم  دختـره  ،ایـن  میشـدن  مـون  بـارداري  متوجـه  بزرگمون شکم

 .دارم شیشه بار ،میگه

 مـن  بچـه  بـه  کنیـد  ادب رو پرسـتارتون  ایـن  خـانم  حـاج : میگـه  و کنـه  مـی  بغض مثال الکی سمانه
 . دکتر ببردت ام بچه گذاشتم اگر شدي فرتوت و پیر وقتی ،بگذار عدس میگه
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 خـوریم  مـی  ارامـش  تـو  رو صـبحونه  و کنـیم  مـی  بـس  اتـش  مـا  جـون  عزیـز  پادرمیونی با  باالخره
 بـا  ،سـمانه  میفتـیم  راه فروشـی  کمـد  و تخـت  هـاي  مغـازه  طـرف  بـه  سـمانه  و مـن  صـبحونه  ،بعد
 .بخوابه اینجا میخواد من عدس اخی: میگه و میکشه دست ها تخت به ذوق

 !!!عدس؟؟:

 .عدس گفتی ما میرزاي بیوك به میگم بهش ببینم رو سعید بگذار:-

 کیه؟ میرزا بیوك:

 رو پـدربزرگم  اسـم  میخـوام  میگـه  کنـه  مـی  شـوخی  ،سـعید  سـعید  بـزرگ  پدر اسم: میگه خنده با
 .بگذارم ام بچه روي

 سـمانه  قسـمت  مهربـونی  و صـالح  همسـر  خداونـد  اینکـه  از و خنـدم  مـی  سـعید  انتخـابی  اسـم  به
 .کنم می شکر باز هزاران رو خدا دلم تو کرده

 و کنـه  مـی  انتخـاب  چـوبی  رنـگ  کمـد  و تخـت  سـرویس  سـمانه  سـر  اخر تا گردیم می مغازه کلی
 .کنند استفاده اونها از بتونند هم هاش بچه بقیه که اینه دلیلش

 دیـر  هـم  بـاز  کـه  سـمانه  بـدو : مـیگم  سـمانه  بـه  ظهـره،  از بعـد  سـه  نزدیک میفته ساعت به نگاهم
 .شده

 خـانم  حـاج  ناهـار  بـازم  بـدو : میگـه  جیـغ  وبـا  کنـه  مـی  نگـاه  رو سـاعت  هم سمانه دویدن حال در
 .کشمت می خودم بگیره معده زخم خانم حاج اگه پرستاریت این با هم شد،تو دیر

 .تو کارهاي دنبال اومدم اینکه چه،مثل من به:



 اختصاصی کافھ تک رمان   رمان شب کھ می آیدچراغی ھست 

62 
@caffetakroman 

 ،وارد کنـه  مـی  بـاز  رو در جـون  عزیـز  و میـرنم  رو در ،زنـگ  رسـیم  مـی  خونـه  بـه  سـاعت  نیم بعد
 احتیـاط  ،بـا  اونجاسـت  مردونـه  کفـش  جفـت  ،یـک  کنـه  مـی  اشـاره  هـا  پلـه  ،سـمانه  میشیم حیاط

 عزیـز  اشـاره  ،بـا  ماسـت  طـرف  بـه  پشـتش  مـردي  و نشسـته  مبـل  رو جون ،عزیز میشیم خونه وارد
 بــردمش کــه دیروزیــه مــرد همــون کــه چرخــه،این مــی مــا طــرف بــه و میشــه بلنــد مــرد جــون

 .سولماز سالم: میشه اشک پر چشمهاش ،مرد بیمارستان

 دونه؟ می کجا از منو اسم ،این کنم می متحیرنگاهش

 منــو دیگــه کــه شــدم پیــر انقــدر:خــوره مــی ســر اش گونــه روي چشــمش گوشــه از اشــکی قطــره
 .سولماز ام حبیب شناسی،من نمی

 مـی  سـر  دسـتم  از ،کـیفم  بـوده  حبیـب  بیمارسـتان  بـودمش  دیـروز  کـه  مـردي  ،یعنـی  من حبیب
ــوره ــین روي و خ ــه زم ــتام میفت ــی ،انگش ــس ب ــن ح ــادرم و میش ــرم از چ ــز س ــوره لی  ،روي میخ

 بیــنم مــی ســفیدي فقــط کــه چرخــه مــی ،انقــدر چرخــه مــی ام ســر دور ،اتــاق میفــتم زانوهــام
 .سکوت و ،سفیدي

 میــزنم جیــغ خوشــحالی بــا ،مــن میــدوه مــن دنبــال داره ،حبیــب بــاغ تــه اومــدیم حبیــب و مــن
 فکــر هــامون خــانواده ،االن دختــر بکــش خجالــت میگــه؛ میزنــه نفــس نفــس حالیکــه در ،حبیــب

 . کنیم می کار چه داریم اینجا ما کنند می

 میفـتم  و مـن  روي پـره  مـی  اخـرش  میخنـدم  و میـزنم  جیـغ  فقـط  حبیـب  حرفهـاي  خیال بی من
 . ارومتر باش اروم: کنه می نگاه چشمهام تو و گذاره می دهنم روي رو ،دستش زمین روي

ــاه ــرمحبتش نگ ــاي پ ــم وجــودش ،گرم ــاره رو لرزونه،صــورتش مــی رو دل ــو می  از رو ،چشــمهام جل
ــا میشــه داغ ام کــرده عــرق ،پیشــونی بنــدم مــی شــرم  میــاییم خودمــون بــه اي ســرفه صــداي ،ب
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ــب ــد روم از زود ،حبی ــه بلن ــار ،داداش میش ــه یاش ــت: میگ ــید خجال ــداتون بکش ــل ص ــاغ ک  رو ب
 . برداشته

 ... مونم می حالت همون تو دقیقه ،پنج میرن هم با و میگیره رو حبیب دست بعدش

ــی ــورتم روي رو آب خنک ــس ص ــی ح ــنم م ــمهام ک ــاز رو ،چش ــی ب ــنم م ــمهاي ک ــون ،چش  مهرب
 جان؟ سولماز خوبی:کنه می نگاهم لبخند با بینم می رو حبیب

 .اومدم بهوش اون اغوش تو و ام حبیب بغل تو هم باز  عمرم کل تو دوم بار براي

 ،نـیم  میـاره  دهـنم  نزدیکـی  تـا  رو لیـوان  ،حبیـب  حبیـب  بـه  میـده  میـاره  قند اب لیوان یک سمانه
 مــی رو لیــوان دســتی لــرزه،دو مــی دســتام هیجــان شــدت ،از گیــرم مــی رو لیــوان و میشــم خیــز
 حبیـب  بـه  حواسـم  ،تمـام  فهمـم  نمـی  چیـزي  قنـد  اب مـزه  از کـنم  مـی  نزدیـک  دهنم به و گیرم

 .بخور دیگه یکم میگه چشماش با و میزنه لبخند بهم ،حبیب

 میــدم تکیــه دیــوار کنــار قــدیمی پشــتی ســمانه،به دســت میــدم و نوشــم مــی نیمــه تــا رو لیــوان
 مـن  بـه  زنـگ  یـک  مـا  اومـدن  قبـل  بـود  خـوب  ببخشـید : میگه شینه،سمانه می روبروم هم ،حبیب

 .کنم اش اماده کمی تا زدید می

 ایـن  پـیش  دقیقـه  چنـد  مـنم : میگـه  و کنـه  مـی  طاقچـه  رو کوچیـک  عکـس  قاب به نگاهی حبیب
 .شناختم رو سولماز و دیدم و عکس

 ؟!کردید پیدا رو اینجا جوري چه پس: میگه تعجب با سمانه

 . این کمک با: میگه و میکنه اشاره دیوار کنار رنگ سفید خرید کیسه به حبیب
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 مـی  خجالـت  نـوزادي  هـاي  سـرهمی  دیـدن  ،بـا  کنـه  مـی  بـازش  و میـره  کیسـه  طـرف  بـه  سمانه
 دارویـی  داروخانـه  از رفـتم  مـی  داشـتم  کـه  دیـروز : میـده  ادامـه  حبیـب  که کنه می سکوت و کشه

 مـی  بیمارسـتان  یـک  بـه  منـو  خـانم  ،یـک  شـدم  بیهـوش  و شـد  بـد  حـالم  خیابون ،تو کنم تهیه رو
 گفـت  بهـم  رو موضـوع  پرسـتار  کنـه،تا  مـی  تـرك  رو اونجـا  مـن  بسـتري  هزینـه  دادن بعد و رسونه
 رئـیس  خـواهش  کلـی  ،بـا  کـنم  تشـکر  ازش و کـنم  پیـدا  رو خـانم  اون بایـد  شـده  طـور  هـر  ،گفتم

 ایــن پرســتارها از یکـی  هــم اومـدنی  بــدن بهــم رو خـانم  اون تلفــن شـماره  داد دســتور بیمارسـتان 
 رنـگ  خـانم  حـاج  بـه  صـبح  گذاشـته،امروز  جـا  بیمارسـتان  تـو  خـانم  اون گفـت  و داد بهم رو کیسه

ــوز گــرفتم رو اینجــا ادرس و زدم ــاورم خــودمم ،هن ــو کــه کســی نمیشــه ب  همــون داده نجــات من
 . پیش سالها گمشده سولماز

 کنـه  مـی  نگـاه  دوتـامون  هـر  بـه  کـه  حالیکـه  در جـون  ،عزیـز  خنـده  مـی  ،اونم میزنم لبخند بهش
 عمــر خــدا از کــه ســالهایی ایــن کنیــد،تو نمــی تعجــب دیگــه بشــید مــن ســن هــم وقتــی: میگــه
 .مونند می نکردنی باور هاي قصه مثل که دیدم ،چیزهایی گرفتم

 دارید؟ بچه تا چند حبیب اقا:میگه عجله با سمانه

 .دارم دختر تا دو:میگه خنده با حبیب

 تنهــایی مــن و رفتــه دنیــا از پــیش ســال خیلــی مادرشــون:میــده ادامــه حبیــب ،کــه میریــزه دلــم
 .کردم بزرگ رو دخترها

 سالشونه؟ چند دخترات: میشه روشن دلم در نوري

 .دیدي منو دخترهاي قبالً که تو: میگه حبیب

 .ندیدمت دیگه یاشار دستگیري بعد که من ؟ولی!من: میگم تعجب با
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 اون:  میگــه بینـه  مـی  رو چیزهـایی  ذهـنش  اعمـاق  در انگــار و میزنـه  زل فـرش  گوشـه  بـه  حبیـب 
 شـاگرد  دسـت  رو بـودیم  خریـده  کـه  هـایی  هدیـه  عزیـزم  بـود،وقتی  عمـرم  روزهـاي  بدترین روزها

 از همیشـه  بـراي  رو تـو  روزگـار  دسـت  کـردم  نمـی  شـد،باور  بـد  حـالش  دیـد  خونه در دم مغازتون
 وقتــی ،ولــی کــنم دور شــهر اون از رو تــو گــرفتم تصــمیم عزیــزم و اقــام مشــورت ،بــا گرفتــه مــن

 و نشسـتم  اونجـا  شـب  نصـفه  ،تـا  کـرد  نمیشـه  کـاري  دیگـه  گفـت  اقاجونت و خونتون در دم اومدم
 تـه  ،از شـدي  زنـش  و سـرمد  خونـه  رفتـی  شـنیدم  برد،وقتـی  منـو  اومـد  اقام هم اخرش کردم گریه
 مجبـور  مـنم  کـنم  فراموشـت  دیگـه  داد قسـمم  اقـام  کـه  بـدزدمت  ،میخواسـتم  میـزدم  ضـجه  دلم

 شـهر  اون از داد پیغـام  بهـم  بـار  چنـد  بـودي  مـن  قبالًنـامزد  میدونسـت  کـه  کنم،سـرمد  ولت شدم
 بـدن  ام خونـواده  کـه  زدنـد  منـو  انقـدر  هـاش  نوچـه  یکبـار  اخـرش  و نکـردم  گـوش  مـن  ولـی  برم

 دختــر گرفتنــد،زهرا بــرام رو مــادرم خالــه نــوه جــا همــون از و بردنــد روســتامون بــه منــو داغــون
 مـن  نفهمیـد  هـم  ،سـرمد  برگشـتیم  شـهرمون  بـه  مـن  اصـرار  بـه  مـاه  چند بود،بعد نجیبی و خوب

 همسـرم  اومـد  بـدنیا  کـه  دومـم  ،دختـر  داد مـا  بـه  هـم  سـر  پشـت  دختـر  تـا  دو ،خداونـد  برگشتم
 دیـدم  اومـدم  کـار  سـر  از کـه  یکـروز  اینکـه  ،تـا  بـده  شـیر  اونو تونست نمی و گرفت سختی بیماري

ــحال ــتش خوش ــیدم ازش رو ،عل ــه پرس ــت ک ــایه زن گف ــون همس ــه بغلیم ــیر بچ ــوره ش  و داره خ
 . شیربده بهش کرده قبول اون برده رو سلما

 اون سـولماز  اره: میـده  ادامـه  حبیـب  ،کـه  میشـه  گـرد  تعجـب  از هـام  چشـم  سـلما  اسم شنیدن با
 شـوهرت  نبـودم  مـن  روزکـه  یـک  اینکـه  ،تـا  بـود  مـن  دختـر  میـدادي  شیرش که کوچولویی دختر
ــد ــه در دم اوم ــا خون ــداد و داد م ــداخت راه بی ــی ان ــدم وقت ــیدم اون فهمی ــزار مردسرمد،ترس ــا ه  ت

 ،بعـد  بیـاره  روپیشـت  ،سـلما  زهـرا  نگذاشـتم  دیگـه  کنـه  بیشـتراذیتت  و بزنـه  بهـت  دیگـه  برچسب
 نـامزد  همـون  تـو  فهمیـد  کـه  بـود  جریـان  اون بعـد  ،زهـرا  شـدیم  بلنـد  خونـه  اون از هم مدت یک

 . میکنی زندگی داري سختی چه تو و منی سابق
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 !! نداري که هایی بازي چه روزگار اي... عجب،عجب: میکشه اهی جون عزیز

ــاره زودي اون بــه ،چطــور بودیــد ســولماز عاشــق اونقــدر کــه شــما حبیــب اقــا: میگــه ســمانه  دوب
 کردید؟ ازدواج

 عاشـقش  نتونسـتم  ،اصـالً  زهـرا  مـرگ  زمـان  تـا  مـن  راسـتش : پـایین  انـدازه  مـی  رو سـرش  حبیب
 نــازنینی فرشــته چــه فهمیــدم دادم دســتش از اینکــه از میفهمید،بعــد رو جریــان ایــن ،اونــم بشــم
 رو دخترهــا تنهـایی  بــه االن تـا  و نکـردم  قبــول زنـدگیم  تــو رو زنـی  هـیچ  حضــور اون بعـد  و بـوده 
 . کردم بزرگ

 سالشونه؟ چند االن خانوماتون دختر: پرسه می جون عزیز

 بـا  و سـالش  نـوزده  سـوده  بـزرگم  دختـر :میگـه  و کنـه  مـی  نگـاه  رو جـون  عزیـز  لبخنـد  بـا  حبیـب 
ــدگی فرانســه خــواهرم ــراي پــیش ســال دو حــدود کنــه مــی زن ــه تحصــیل ادامــه ب  ،میخــواد رفت
ــه،دختر پزشــکی ــده کنکــور میخــواد امســال و ســالش هجــده حــدود ســلما هــم کــوچیکم بخون  ب

 منـو  نمیـاد  دلـش  بـده،ولی  تحصـیل  ادامـه  جـا  همـون  خـواهرش  پیش بره داره دوست خیلی ،اونم
 .بگذاره تنها

 کنید؟ نمی ازدواج دوباره چرا خب: میگه سمانه

 .نکنم ازدواج دیگه گرفتم تصمیم زهرا بعد: میره فرو فکر به حبیب

ــده شــوهر منــو شــده طــور هــر میخــواد کــه ،ســمانه شــکنه مــی دلــم حــرفش از ــا ب  ســماجت ب
 کردید؟ پیدا رو سولماز که حاال حتی:میگه

 نگــاه رو مــا همــه تعجــب ،بــا شــده خــاص موضــوع یــک متوجــه تــازه ،انگــار میخــوره جــا حبیــب
 ...نمیکنم باور!!!!...؟سولماز!!!!سولماز:منه به همش نگاهش اخر ودر میکنه
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 هـاش  بنـده  نـداره  دوسـت  ،خـدا  خوبـه  هـم  ،خیلـی  مـادر  نـه  کـه  چـرا :میگـه  خوشـحال  عزیزجون
 افتـاده  شـما  بـراي  اتفاقـات  ایـن  ادم همـه  ایـن  بـین  سـال  همـه  ایـن  بعد ،اینکه باشند تنها و عذب
 .بوده توش حکمتی حتما

 راضـی  بایـد  مـن  دخترهـاي  راسـتش  ،ولـی  خـانم  حـاج  خدامـه  از کـه  مـن :کنه می نگاهش حبیب
 دوبـاره  روزي یـک  اگـر  گفتنـد  مـن  ،بـه  ببیننـد  مادرشـون  جـاي  رو کسـی  توننـد  نمـی  باشن،اونها

 .بشن ناراحت زهرا هاي امانت نمیخوام ،من کنند می قهر باهام کنم ازدواج

 دختـر  بگیـري؟این  ارامـش  سـال  همـه  ایـن  بعـد  ؟نمیخـواي  چـی  کـه  بـاالخره  اما: میگه جون عزیز
 .برسه ارامش به سال همه این بعد نیست حقش من

ــاهم حبیــب ــی نگ ــه م ــایین رو ،ســرم کن ــی پ ــدازم م ــام اشــک و ان ــن،حبیب روون ه ــه میش  میگ
 چیه؟ تو نظر سولماز:

 .دونم نمی: میگم بیارم باال رو سرم اینکه بدون

 دخترهـا  میترسـم  ،ولـی  بشـی  همسـرم  تـو  آرزومـه  مـنم  کـه  واحـد  و احـد  خـداي  به: میگه حبیب
 . برسیم بهم ما نگذارند و کنند اذیت

 گـی  تجربـه  بـی  سـر  از کـه  نیسـتید  تجربـه  بـی  و خـام  جـوون  تـا  دو شـما  ببینید: میگه جون عزیز
 یــک بهتــره مــن نظــر ،بــه رســیدید اینجــا بــه تــا کشــیدید ســختی ،ســالها کنیــد ازدواج بخواهیــد

 سـر  بریـد  اهللا شـاء  ان کـه  کنـه  راضـی  رو دخترهـاش  بتونـه  حبیـب  اقـا  تـا  بشید صیغه هم با مدت
 .زندگیتون خونه

 تمـوم  مـن  مشـکالت  میشـه  یعنـی  ،خـدایا  میشـم  حبیـب  زن دارم زودي همـین  بـه  کـنم  نمی باور
 ؟.بشیم صیغه هم با مدت یک ،موافقی بگو رو نظرت جان سولماز:میکنه صدام شه،حبیب
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 تمــام مالـک  و باشـی  داشـته  اي نیمـه  نصـفه  زنـدگی  ،اینکـه  ترسـیدم  مـی  صـیغه  اسـم  از همیشـه 
 .بشیم صیغه ندارم دوست من: میگم نباشی،اروم مردت وجود

 .هستی پررویی عروس عجب: خنده زیر میزنه سمانه

 یـک  نـداري  دوسـت  چـرا : میزنـه  زانـو  روبـروم  میـاد  میزنـه،حبیب  تشـر  بهـش  خنـده  با جون عزیز
 .بشیم صیغه بهم مدت

 .ترسم می:میدم ادامه همونطور کنم بلند رو سرم نمیخوام

 !!؟؟.کنه می اذیتت ترسی؟کسی می چی از:میگه تعجب با حبیب

 ایـن  همـه  ببیـنم  شـم  بیـدار  خـواب  از روز یـک  ترسـم  نیسـت،می  نه،کسـی : میـدم  تکـون  رو سرم
 .بشم تنها هم باز و بوده خواب اتفاقات

 ترسـم  مـی  جـون  سـولماز :میکنـه  نگـاه  چشـمهام  تـو  و میکنـه  بلنـد  رو صـورتم  دسـتش  بـا  حبیب
 .شیم جدا هم از اخرش و کنم راضی رو دخترها نتونم

 شـوهر  و زن مـدت  یـک  میـدم  تـرجیح  نـداره  عیـب : مـیگم  میریـزه  دلیـل  بـدون  اشـکم  حالیکه در
 .موقت تا باشیم واقعی

 بله؟؟ یعنی این: میخنده حبیب

 .میزنم پلک اروم فقط و میزنم لبخند بهم

 اقـا  خـب .روشـکر  ،خـدا  شـکر  رو خـدا : میگـه  جـون  عزیـز . میزننـد  کـف  برامـون  سمانه و عزیزجون
 چیه؟ ات برنامه ببینم اینجا بیا کن ول رو خانم عروس داماد

 .بگید شما چی هر:منه به حواسش ولی جون عزیز کنار میره حبیب
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 بعدشـم  و ازمـایش  بریـد  خانومـت  بـا  بیـا  شناسـنامه  بـا  صـبح  فـردا  ات خونـه  بـرو : میگه جون عزیز
 .محضر بریم

 . کنه می نگاه بهم خوشحالی با حبیب

 کـار  جـایی ...چـی  نگـران ...خـوبم  نـه ... جـان  بابـا  سـالم :میـده  ،جـواب  میزنـه  زنـگ  همـراهش  تلفن
 .خداحافظ... میام االن... دلم عزیز نه...بشم قربونت...خونه میام دارم باشه...اومدم داشتم

 ،حبیـب  شـده  نگـرانش  سـلما  چـون  بـره  بایـد  کـه  میکنـه  عـذرخواهی  ازمـون  میشه تموم که تلفن
 سـولماز : گیـره  مـی  رو دسـتم  حیـاط  ،تـو  میـرم  دنبـالش  ،مـنم  حیـاط  تو میره و میکنه خداحافظی

 بشی؟ من مال دوباره تو میشه یعنی

 .من مال تو و:میگم میاد،اروم در دوباره اشکم

 مـال  دوبـاره  قـراره  و کـردم  پیـدات  کـه  ،حـاال  نیسـت  دلـم  تـو  دل کـن  باور: کنه می پاك رو اشکم
 .شم جدا ازت تونم نمی هم ثانیه یک ،دیگه بشی من

 .همینطور منم:

 کنم؟ سر طوري چه صبح فردا تا دونم ،نمی میزنه زنگ سلما دوباره االن برم من:-

 .باش خودت مواظب:

 .خداحافظ:-

 .خداحافظ:

 .،شکرت شکرت ،خدایا بندم می رو ،چشمهام میدم تکیه حیاط در ،پشت میره حبیب
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 شـما : کـرده  قفـل  هـم  تـو  رو دسـتهاش  و وایسـتاده  هـا  پلـه  بـاالي  ،سمانه کنم می باز رو چشمهام
 هــم از دور خواهیــد مــی چطــور میریــد ضــعف و غــش هــم بــراي اینقــدر نکــرده ازدواج هنــوز کــه

 ...بمونید

 دنبـالم  دختـرت  ایـن  بـاز  کمـک  جـون  خـانم  حـاج : میکنـه  فـرار  خونـه  داخـل  بـه . میکنم دنبالش
 .کرده

 

 حبیـب  االن ،یعنـی  شـدم  کالفـه  شـدم  پهلـو  بـه  پهلـو  بـس  نمیـاد،از  ،خـوابم  کشیدم دراز تختم رو
 چی؟اگـر  بشـه  پشـیمون  چی؟اگـر  نیـاد  فـردا  کنـه؟اگر  مـی  فکـر  مـن  به کنه؟اونم می کار چه داره

 ؟ بفهمه دخترش

 جـا  گردم،هـر  مـی  حبیـب  دنبـال  صـبح  تـا  میـدونم  ،فقـط  میشـه  سـنگین  چشمهام کی دونم نمی
 کجاست؟ حبیب شده،خدایا نیست،گم میرم

 

 میشـم  اروم خـونم  مـی  کـه  رو میشـم،نمازم  بیـدار  خـواب  از خورشـید  هـاي  اشـعه  اولـین  تـابش  با
 .باشه قبول جون عزیز سالم: خونه می نماز داره و بیداره جونم عزیز باال میرم

 .نازنینم باشه حق قبول:-

 نبرد؟ خوابت جان سولماز: میگه جون ،عزیز کنم می روشن رو سماور زیر

 . خوابم کنم می فکر ،همش جون عزیز نه: میشینم اش سجاده کنار میام

 . پرته حواست معلومه:گیره می دستش تو رو دستم جون عزیز
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 چطور؟:

 .ازمایش براي باشی ناشتا باید دختر گل:-

 .نداریم که ،ما باشیم داشته محضر نامه نباید ازمایش براي مگه جون عزیز:

 .کرده رو جا همه ،فکر دیدم من که دامادي اون نباش نگران:-

 خونـواده  جـزو  رو حبیـب  و مـن  اینکـه  از ،خوشـحالم  بوسـم  مـی  رو اش ،گونـه  میـزنم  لبخند بهش
 خــودم اقــاجون و عزیــز پــیش ،انگــار کــنم مــی دلگرمــی جــور یــک احســاس.دونــه مــی خــودش

 .هستم

 . حبیب اقا حتماً: میگه پریم،عزیزجون می مون تا دو هر در زنگ صداي با

 .گلم عروس کن باز رو در: میاد سمانه ،صداي برمیدارم رو ایفون

 .ست سمانه: کنم می جون عزیز به نگاهی خنده ،با کنم می باز رو در

 .نیست بردار دست بازم دادیم هم شوهرش رو دختره این بابا:میره ریسه خنده از جون عزیز

 چـه  ،دومـاد  بـاد  مبـارکش  ،ایشـاهللا  قشـنگه  چقـدر  عـروس : میشـه  خونـه  وارد صـدا  سـرو  بـا  سمانه
 .باد مبارکش ایشاهللا شنگه و شاخ

 ؟.میشم راحت تو دست از کی من دختر:کنه می بغلش خنده با جون عزیز

 .بدم صفا سولماز صورت و سر به یکم ،اومدم خانم حاج ،سالم هیچوقت: میگه سمانه

 گـم  چیـزي  یـک  انگـار  نیسـتی  اینجـا  اومـدي،وقتی  کـردي  کـاري  خـوب  افـرین : میگـه  جون عزیز
 .کردم
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 .خودم خانم حاج شم فدات: کنه می بغلش خوشحالی با سمانه

 بهـم  نمیـاد  خوشـم  ،اصـالً  کنـار  ،بـرو  بـرو :میـده  هـولش  آروم و میکنـه  سـاختگی  اخـم  جـون  عزیز
 کنی؟ نمی صدا عزیزجون منو سولماز مثل ،چرا خانم حاج میگی

 .کشم می خجالت اخه: پایین اندازه می رو سرش سمانه

 نداري؟ قبول هم مادربزرگت ،جاي هیچ که مادرت جاي منو تو یعنی: میگه جون عزیز

 یـک  بـزرگ  مـادر  نخـواد  دلتـون  میشید،شـاید  مـن  خونـواده  مثـل  شـما  اونوقـت : میگه اروم سمانه
 .باشید پرورشگاهی بچه

 نداشــتم خونــواده مــنم دونــی ،مــی نــزن رو حــرف ایــن: میشــه اشــک پــر چشــماش جــون عزیــز
 و کـرد  قبـول  فرزنـدي  بـه  منـو  ،همسـایمون  رفتنـد  دنیـا  از سـل  بیمـاري  اثر در مادرم پدرو ،وقتی

 .شدم خودشون عروس اخرشم

 ؟.جون عزیز حاج واقعا: میگه ،سمانه مونده باز دهنمون تعجب از سمانه و من

ــا رو حــرفش ســمانه کــه کنــه مــی اخــم بهــش جــون عزیــز  عزیــز واقعــاً: میکنــه اصــالح خنــده ب
 !!جون؟

 بلـه :میگـه  و میـده  تکـون  رو ،سـرش  بزنـه  حـرف  اش گذشـته  از زیـاد  نـداره  عـادت  کـه  جون عزیز
 میشـه  چـه  خـب  ،ولـی  باشـم  داشـته  دختـر  تـا  دو و پسـر  تـا  دو خواسـت  مـی  دلـم  همیشه.دخترم

 تـا  دو بهـم  خـدا  و رسـیدم  ارزوم بـه  عوضـش  ولـی  گرفـت  خودشـم  و داد بهـم  امانت یک ،خدا کرد
 . داده نازنین و خوب دختر

 .جون عزیز برم قربونتون الهی:بوسه می و گیره می دستش تو رو جون عزیز دست سمانه
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 .بوسه می رو سرش هم جون عزیز

 نگاههـاي  بـا  مـن  و خورنـد  مـی  صـبحونه  سـمانه  و جـون  ،عزیـز  کـنم  مـی  امـاده  رو صبحونه سفره
 .میشم تر خوشحال بهم اونها عاشقانه

 انـدازه  مـی  بنـد  رو صـورتم  حرکـت  یـک  تـو  و میـاد  مـن  طـرف  به خوره می رو صبحونه که سمانه
 ارزو همیشـه  و برسـم  خـودم  بـه  بـودم  نتونسـته  وقـت  هـیچ  کـه  کنـه،منی  مـی  تمیـز  رو ابروهام و

 میشـه  تمـوم  کـارش  سـمانه  ،وقتـی  کـنم  مـی  ذوق کلـی  بـرم  ارایشـگاه  دیگـه  زنهـاي  مثـل  داشتم
 مـی  بـاهللا  اال قـوه  وال الحـول  هـی  جـون  ،عزیـز  کننـد  مـی  نگـاه  منـو  بهـت  تـو  سمانه و جون عزیز
 آیینـه  جـون  سـمانه : ببیـنم  آیینـه  تـو  رو خـودم  خـواد  مـی  دلـم  کنـه،خیلی  مـی  فوت بهم و خونه

 ؟ شدم شکلی چه ببینم بده رو

 مرتــب پــر ،ابروهـاي  شــده خیــره بهـم  آیینــه تــو زیبـایی  میــده،عروس دســتم بـه  رو آیینــه سـمانه 
 ؟!!!!!منم این واي،واقعاً: براق ،صورت

 !!! شده تمیز چقدر: کشم می صورتم روي رو دستم

 بودي؟ نرفته ارایشگاه بود وقت چند: میگه سمانه

 .اومدم بدنیا وقتی از:میگم و کنم می نگاه آیینه تو شدم ابروهام فرم جذب حالیکه در

 . میشه مگه!!!واقعاً:میگن باهم سمانه و جون عزیز

 !!نرفتی؟ هم عروسیت براي یعنی:میده ادامه سمانه

 و سـرمد  و اقـاجونم  بـا :اي عروسـی  سـرمدچه  خونـه  رفـتم  کـه  روزي ،مخصوصـاً  میفـتم  گذشته یاد
 بـرم  گرفـت  اجـازه  هـم  ،اقـاجونم  رفتنـد  اونهـا  گفـتم  بلـه  کـه  موقـع  محضـر،همون  رفتـیم  مادرش
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 رفــتم تنهــایی رو راه ،بقیــه رســوند منــو کوچــه ســر تــا بعــدش و بــردارم رو اســهاملب ســاك خونــه
 .بود زندگیم روز بدترین ،واقعاً

 .مادرت و پدر دل براي بمیرم الهی: میگه جون عزیز

 غصـه  اقـاجون :انـدازم  مـی  اغوشـش  تـو  رو ،خـودم  میفـتم  اقـاجون  رفتـه  گـود  و قرمز چشمهاي یاد
 تـو  وگرنـه  مغـروره  یکـم  داره،فقـط  دوسـتم  خیلـی  گفتـه  ،بهـم  مهربونیـه  مرد ها،سرمد نخورید منو

 .نیست هیچی دلش

 جــدا ازش بخونــه رو دروغــم تــا کــنم نگــاه چشــمهاش تــو اینکــه بــدون و بوســم مــی رو صــورتش
 مـی  اقـاجون  هـم   خـودم  ،هـم  کشـم  مـی  خجالـت  اقـاجون  میـرم،از  سـرمد  خونـه  سـمت  و میشم

 خونــه ،نزدیــک کــنم اروم رو دلــش خــوام مــی هــا حــرف ایــن بــا و دروغــه حرفهــام همــه دونــیم
 وایستاده، اقاجون کنم می نگاه رو کوچه سر گردم می ،بر میشم سرمد

 .میشم ذوب اونجا اتش تو و میشم جهنم وارد

 بیـان  حبیـب  اقـا  تـا  نـیم  و هفـت  سـاعت  االن سـولماز :میگـه  کنـه  عـوض  رو فضا میخواد که سمانه
 . داره سفیدي خیلی کنم رنگ هم رو سرت موهاي بیا

 ؟ بشه معطلم ،حبیب نشه دیر ،یکوقت کشم می دست موهام سفید تارهاي به

 . میشه معطل یکم نهایت: میگه سمانه

 !تو مجهزي هم چقدر: میگه جون عزیز. درمیاره رو وسایلش و مو رنگ کیفش تو از سمانه

 .شد نمی روم بگم سولماز به خواستم می بود وقت خیلی راستش:  میگه سمانه
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ــایلونی کیســه و میشــه مشــغول ســمانه ــاالي زدن سشــوار حــال در ســمانه و ســرمه موهــاي رو ن  ب
 نشــده تمــوم کــارم تــا کــنم مــی دعــا ســوختن درحــال چشــمهام رنــگ بــوي از و وایســتاده ســرم
 کنـه  مـی  خشـک  سشـوار  بـا  رو موهـام  ،سـمانه  شـورم  مـی  رو سـرم  سـمانه  کمـک  ،با نرسه حبیب
 بشـه  معلـوم  بیشـتر  چشـمهام  روشـنی  شـده  باعـث  هـم  ،همـین  شـده  روشن خرمایی موهام ،تموم

 ،واقعـاً  بـرم  خودمـون  خوشـگل  عـروس  قربـون : میگـه  خوشـحالی  بـا  و بوسـه  می رو صورتم ،سمانه
 .سولماز شدي ناز

 . بود ناز هم اول از من دختر: میگه میزنه برق خوشحالی از چشمهاش که هم جون عزیز

 اسـت  غریبـه  چقـدر  و آشـنا  ،چقـدر  کـنم  مـی  نگـاه  رو آیینـه  تـو  جـوان  زن کـنم  می نگاه آیینه تو
 دیدمشـون  مـی  خیـابون  تـو  خریـد  میـرفتم  وقتـی  کـه  هـایی  خوشـبخته،همون  هاي عروس ،شبیه

 همیشـه  سـرمد  ،ولـی  مـنم  ایـن  ،یعنـی  خوشـگله  ،چقـدر  باشـم  اونهـا  جـاي  کـاش  کردم می ارزو و
 نـوري  ،درخشـش  نبـودم  زشـت  ،یعنـی  خـوره  مـی  بهـم  حـالش  مـن  قیافـه  دیـدن  از گفت می بهم
 ،بـا  ببینـه  منـو  و بیـاد  زودتـر  حبیـب  خـواد  مـی  ،دلـم  بیـنم  مـی  آیینـه  تـو  چشمهاي اعماق در رو

 مــن بـده  اون: میگـه  و گیـره  مــی دسـتم  از رو ایینـه  ،سـمانه  میشــه برلبهـام  لبخنـدي  حبیـب  یـاد 
 .باشه رو پر اینقدر نباید که ،عروس

 مـی  شـیرین  چـایی  یکـم  جـون  عزیـز  اصـرار  بـه  میـره  ضـعف  ،دلم نیومده حبیب و صبح ده ساعت
 پلـه  رو ،میـرم  میـره  راه اتـاق  تـو  همـش  هـم  جـون  ،عزیـز  اسـت  کالفـه  من مثل هم ،سمانه خورم
 دیگـه  و شـده  پشـیمون  افتاده؟نکنـه  بـراش  اتفـاقی  نیومد؟نکنـه  حبیـب  ،چـرا  میشـینم  حیاط هاي

 داره دلــم.بــره اینجــا از تــا میکنــه ازدواج باهــام گفتــه رودربایســتی تــو دیــروز بیاد؟شــاید نمیخــواد
 بعـد  کـه  ،تـویی  دادي نجـات  سـرمد  خونـه  از منـو  کـه  تـویی  نیسـتم  ناشـکري  بنده خدایا ترکه می
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 اتفاقــات ایــن تــو خیــري حتمــا و داري رو هــوام ،میــدونم رســوندي بهــم رو حبیــب و مــن ســالها
 .همین باشه سالم حبیب خوام می ازت ،فقط بوده

 . اومده پیش براش کاري نخور،حتما غصه جون سولماز: میشه حلقه ام شونه گرد بر دستی

 حتماً: میدم تکون رو سرم

 ؟ باشه نخور، غصه هم نیومد اصالً حبیب اقا اگر:-

 .باشه:

 از و برسـی  خـودت  بـه  شـدي  مجبـور  تـو  عوضـش : میگـه  میـده  تکـون  منـو  شـوخی  به حالیکه در
 .شدي تبدیل خوشگلی سفید قوي به پشمالو زشت کالغ اون

 ؟!بود؟ کی پشمالو زشت کالغ از منظورت دقیقاً: کنم می نگاه چشمهاش تو خنده با

 دسـت  هنـر  بـا  بـاالخره  بـود  ایـن  منظـورم  کـن  بـاور  هیچکـی : کنـه  مـی  فـرار  اتاق طرف به سمانه
 .شدي خوشگل من

 سـمانه  و جـون  عزیـز  بگـذارم  نبایـد  ،مـن  میـاد  جـیغش  جیـغ  ،صـداي  میدوم اتاق طرف به دنبالش
 کردید؟ هم ،دنبال شده چی باز: میگه جون بخورند،عزیز غصه من بخاطر

 .کرده دنبالم سولماز: جون عزیز پشت میره سمانه

 . کن درست غذا شوهرت براي ات خونه برو بدو بدو: میگه جون عزیز

 .ها کنی می بیرونم داري جون عزیز ببین: میگه سمانه

 .برو ،بدو کنه بیرون خونه از رو دخترش ادم الزمه گاهی: میگه جون عزیز
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 .میره و کنه می سر رو چادرش خنده با سمانه

 رو تلویزیـون  خونـه  فضـاي  کـردن  عـوض  ،بـراي  کـنم  مـی  امـاده  مختصـري  ناهـار  اشـپزخونه  میرم
 نمیزنـه  حرفـی  هـم  جـون  عزیـز . هسـتم  فـیلم  تماشـاي  مشـغول  کـنم  می تظاهر و کنم می روشن

 . کنه می همراهی منو و

 دیـدم  رو حبیـب  نـه  ماهـه،  یـک  دقیقـاً ... هفتـه  ،سـه  هفتـه  ،دو هفتـه  روز،یک روز،سه ،دو روز یک
ــه ــه دارم،دلخوشــم ازش خبــري ن ــه کرد،دلخوشــم خواســتگاري ازم کــه روزي ب  اي کهنــه عشــق ب
 بـین  کـه  ودسـتی  حیـاط  در دیـدار  اخـرین  بـه  میشد،دلخوشـم  دیـده  چشـمهاش  تـو  هنـوز  تـو  که

 زننـد  نمـی  حبیـب  از حرفـی  سـمانه  نـه  و جـون  عزیـز  نـه  دیگـه .گرفـت  قـرار  اي مردونـه  دستهاي
 .افتاد اتفاق من رویاهاي تو که بود شیرینی خاطره حبیب ،دیدن

ــر دیگــه ــزنم حــرف کمت ــتر و می ــافم مــی بیش ــردرگم کــالف ب ــا رو ذهــنم س  شــیرین رویاهــاي ب
 ... میشم بیدار صورتش بوسیدن با ها صبح و میگم بخیر شب بهش ،شبها حبیب با زندگی

 تمـوم  ،بعـد  شـده  اغـاز  مـن  کـار  فصـل  نزدیـک  ،پـاییز  کـنم  مـی  قبـول  بـافتنی  سـفارش  میتونم تا
 میشـم  بلنـد  جـون  عزیـز  کارهـاي  انجـام  بـراي  فقـط  و میشـم  بـافتن  مشـغول  خونه کارهاي کردن

 مـن  نداریـد  ؟کـاري  جـون  عزیـز : شـده  سـنگین  چشـمهام .گـذاره  مـی  سرم به سر کمتر هم ،سمانه
 بخوابم؟ برم

 نـه : میگـه  و کنـه  مـی  جابجـا   چشـمش  روي رو عیـنکش  خونـه  مـی  قـران  حالیکـه  در جـون  عزیز
 .بخیر شب برو دخترم

 .بخیر شب:
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 شـب : کـنم  مـی  نگـاه  رو دارم ذهـنم  تـو  حبیـب  از کـه  تصـویري  ،اخـرین  کشـم  مـی  دراز تختم رو
 .ام حبیب بخیر

 خورنـد  مـی  کـاهو  و شـیره  سـرکه  دارنـد  نشسـتند  ،زنهـا  حبیـب  اقـاجون  بـاغ  در بـه  سیزده رفتیم
 بـاغ  تـه  میـریم  حبیـب  اصـرار  ،بـه  هسـتند  زدن گـره  سـبزه  مشـغول  پسـرها  چشـم  از دور ،دخترها
 .دارم دوستت خیلی سولماز: گیره می رو دستم ،حبیب

 خـودش  طـرف  بـه  رو مـن  بازوهـاي  دسـتش  دارم،بـا  دوسـتش  خیلـی  مـنم  بگـم  کشم می خجالت
 رو ،سـرم  میـاد  قلـبش  ،صـداي  گـذارم  مـی  اش سـینه  روي رو ،سـرم  دارم ارامـش  ،حـس  کشه می
 . کنم زندگی تونم نمی تو بدون سولماز: بوسه می

 . همینطور منم: میگم اروم

 تـو  میزنـه  چـوب  ،بـا  همراهشـن  هـم  ،بـرادراش  بیـرون  میـاد  هـا  درخـت  پشـت  از سرمد دفعه یک
ــین رو ،حبیــب حبیــب ســر ــه زم ــاد خــون ســرش ،از میفت ــه میشــه ،بیهــوش می ــی درخــت ،ب  م

 حبیـب : گیـرتم  مـی  محکـم  ،سـرمد  کـنم  بـاز  رو هـاش  طنـاب  تـا  میـدوم  حبیـب  طرف ،به بندنش
 ؟؟؟؟؟

 نگـاهم  بزنـه  فریـاد  کنـه  مـی  سـعی  حالیکـه  ،در انـد  بسـته  پارچـه  بـا  رو دهنش میاد بهوش حبیب
 مشـت  بـا  گرفتـه  محکـم  منـو  ریزند،سـرمد  مـی  امـان  بـی  ،اشـکهاش  شـده  قرمز ،صورتش کنه می
 و گرفتـه  رو صـورتم  طـرف  دو دسـتش  یـک  بـا   حبیـب  چشـمهاي  جلـوي  میـزنم  صورتش و سر تو
 مـی  دهـنم  تـو  خـون  ،مـزه  کنـه  مـی  رو مـن  ،لبهـاي  سـریع  حرکت یک تو میبره صورتش طرف به

 .. ،حبیب حبیب: کنم می ،گریه پیچه
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 دل قربـون : کنـه  مـی  نـوازش  رو سـرم  موهـاي  مهربـونی  بـا  نفـر  ،یـک  گیرم می جا گرمی اغوش تو
 .شو بیدار. بشم دردت پر

 ،چشــمان خــیس خــیس گریــه شــدت از ،صــورتم میشــم بیــدار اشــنایی قلــب صــداي شــنیدن بــا
 ،اومـدم  خـانومم  پاشـو : مقابلمـه  بـود  مونـده  دلـم  بـر  بوسیدنشـون  حسـرت  عمـر  یـک  کـه  مهربونی

 . کنم عقدت بریم

 تـو  ابـد  تـا  ،میخـوام  شـم  بیـدار  نمیخـوام :داره واقعیـت  اینهـا  و کنارمـه  حبیـب  کـنم  نمی باور هنوز
 .بمونم خواب این

 بـود  شـده  تنـگ  خیلـی  بـرات  دلـم  سـولماز :گـذاره  مـی  ام خـیس  صـورت  بروي رو صورتش حبیب
 . ،خیلی

 رو ،دسـتم  ترکـه  مـی  ام ماهـه  یـک  ،بغـض  اتـاقم  تـو  اومـده  صـبحی  اول کـه  منـه  حبیب واقعاً این
 پشـمون  کـردم  کردي،فکـر  ول منـو  کـردم  فکـر : میشـم  گـم  اغوشـش  تـو  و اندازم می گردنش دور

 اروم تـو  بـدون  داشـتم  ،حبیـب  کـردن  فرامـوش  منـو  ،همـه  خـواي  نمـی  منو دیگه کردم شدي،فکر
 .مردم می اروم

 نـوازش  دسـتش  بـا  اروم اروم رو هـام  کتـف  بـین  و کشـه  مـی  خـودش   سـمت  به بیشتر منو حبیب
ــودم نکــرده ولــت:کنــه مــی ــودم نکــرده خانومم،فراموشــت ب ــو میشــه عشــقم،مگه ب  نخواســت رو ت
 ...نداشت دوستش میشه ،مگه

 . حبیب:

 . ازمایش بریم بشور رو صورتت دست ،پاشو دلم جون:-
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 میکنــه گیــر در چهــارچوب بــه ،پــام میــدوم روشــویی طــرف بــه و میشــم جــدا اغوشــش از ســریع
 دیوار، به بخورم سر با ،نزدیکه

 .محضر میبرم رو سالمت فقط البته: خنده می حبیب

 بـرم  کنـه  مـی  اشـاره  بهـم  مـن  دیـدن  ،بـا  فکـره  تـو  ،حبیب میام اتاق طرف به و میشورم رو صورتم
ــه و کنــه مــی حلقــه دورم رو ،دســتش میشــینم کنــارش تخــت لبــه ،رو بشــینم کنــارش  طــرف ب
 روي رو سـرم  یکبار،بـاز  ایـن  فقـط  نـامحرمیم  بهـم  مـا  و گناهـه  دونـم  مـی  ،خدایا کشه می خودش

 نیومدم؟ چرا بدونی نمیخواي: گذارم می اش سینه

 .نه: میدم تکون رو سرم

 !چرا؟: بوسه می رو سرم

 .پیشم اومدي االن که اینه مهم:

 دونـدگی  کلـی  ،بـا  شهرسـتان  رفـتم  مـی  باهـاش  بایـد  کنـه  نـام  ثبـت  دانشگاه خواست می سلما:- 
ــرات االن عوضــش.دنبالــت بیــام نتونســتم کــردم کــاري ،هــر تهــران کــردیم منــتقلش  ســورپرایز ب

 .دارم

 !سورپرایز؟:

 گـرفتم  رو دوسـتم  ویـالي  کلیـد : گیـره  مـی  مـن  طـرف  بـه  و درمیـاره  کلیـدي  دسـته  جیبش تو از
 .شمال بریم عقد بعد

 !دوتایی؟ خودمون: میگم تعجب با
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 و ســال یــک و بیســت بعــد عشـقم  و ،مــن تــایی دو خودمــون:بوسـه  مــی رو چشــمهام مهربــونی بـا 
 .روز سه و دوماه

 میـاد  درد بـه  دلـم  روز و مـاه  و سـال  بـا  دونـه  مـی  رو اجبـاریمون  شـدن  جدا تاریخ حبیب اینکه از
 .!!حبیب: کنم می گریه و کشم می طرفش به رو ،خودم

 . مردم می بار هزاران روز هر دادنت دست از با سولماز: میگه بغض با هم حبیب

ــورتش از اشــکی قطــره ــه مــی صــورتم روي ص ــدارم تحمــل چکه،دیگ ــونم ،نمــی ن ــو ،خــدایا ت  من
 ام شـده  گـم  عشـق  لبهـاي  بـر  لبهـام  گرمـی  و کـنم  مـی  نزدیـک  صـورتش  بـه  رو ،صـورتم  ببخش

 ،حبیــب کشــم مــی خجالــت ،خیلــی انــدازم مــی پــایین و کشــم مــی عقــب رو ســرم ،زود میشــینه
 ازمایشـگاه  بـریم  شـو  امـاده : میگـه  سـکوت  دقیقـه  چنـد  بعـد  و  نمیگـه  چیـزي  خـورده  جا که هم

 .شمال میریم هفته یک ،بعدشم گرفتم محضر وقت هم دو ،ساعت

 !چی؟ سلما پس:

 .شیراز میرن دوستاش با امروز:-

 دسـت  از رو حبیـب  ترسـم  ،مـی  میفتـیم  راه ازمایشـگاه  طـرف  بـه  حبیـب  بـا  و میشـم  حاضر سریع
 ... بدم

 مـی  نگـاهمون  انزجـار  بـا  هـا  بعضـی  و مهربـونی  بـا  هـا  ،بعضـی  هستیم جمع تو باالي سن زوج تنها
 شــدي نــاز خیلــی بگــم رفــت یــادم راســتی: میگــه مهربــونی بــا و میشــینه کنــارم ،حبیــب کننــد
 .میاد بهت خیلی هم موهات رنگ. ،خیلی

 ! راستی: میشم خوشحال شده تغییراتم متوجه حبیب اینکه از
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 .میشه خودم خود براي دیگه ساعت چند تا من خوشگل سولماز که کنم نمی باور هنوز:-

 هنـوز  حالیکـه  ،در میزنـه  صـدا  رو مـا  اسـم  میداره،پرسـتار  نگـه  و گیـره  مـی  دسـتش  تـو  رو دستم
 مـیگن  کـه  ایـن : میگـه  و میکنـه  مـا  بـه  نگـاهی  خنـده  ،بـا  میریم پرستار طرف به دستشه تو دستم

 بایـد  هـم  شـما  و بـره  تنهـایی  بایـد  خـانومتون  دیگـه  اینجـا  مـن  ،پدر راسته میشه بلند کنده از دود
 . سالن اونور برید

 انتظـار  عشـقتون  بـه  رسـیدن  بـراي  سـال  یـک  و بیسـت  اگـه  هـم  شـما : میگـه  جدي خیلی حبیب
 . کردید نمی ول رو دستش اي ثانیه االن کشیدید می

 کـنم  مـی  نگـاه  رو سـالن  تـو  افـراد  ،صـورت  نـدارم  حبیـب  از ، جمـع  تـو  رو حـرف  ایـن  انتظار اصالً
 ...شده مهربون همشون نگاه ،رنگ

 

ــا کــنم کنتــرلش نمیتــونم و دارم گــی بچــه از کــه ترســهایی از یکــی خــون دیــدن و خــونگیري  ،ب
 بـه  کـه  ارومـی  هـاي  ضـربه  میفتم،بـا  و میـره  سـیاهی  چشـمهام  دسـتمه  تو که خونی سرنگ دیدن

 ترسی؟ می خون دیدن از نگفتی چرا دخترم: کنم می باز رو چشمهام خوره می صورتم

 خـون  دیـدن  بـا  بـود  رفتـه  یـادم :ببیـنم  تـر  واضـح  رو اطـرافم  تصـاویر  تـا  زنم می پلک اروم بار چند
 .کنم می غش

 زن داري اینکـه  از کـردم  فکـر  کـه  بگـو  منـو : زنـه  مـی  لبخنـد  بهـم  و وایسـتاده  کنـارم  اروم حبیب
 .کردي غش خوشحالی از میشی من

 .خیاالت و فکر این با نکنی رودل یکوقت: کنم می اخم بهش



 اختصاصی کافھ تک رمان   رمان شب کھ می آیدچراغی ھست 

83 
@caffetakroman 

 میبـره  میشـوره  خـورم  مـی  نبـات  چـاي  نهـایتش : میگـه  و بـاال  میـده  رو ابروهـاش  خنـده  با حبیب
 .پایین

 مــی ازدواج داریــد بــازم ســن ایــن تــو خوبــه خیلــی: ومیگــه میخنــده کنارمــه کــه مســنی پرســتار
 نبــودم تنهــا االن مـنم  کــنم ازدواج میدادنـد  اجــازه مـنم  هــاي بچـه  پــیش سـال  پــونزده کنیـد،اگر 

 نمـی  سـر  بهـم  هـم  یکبـار  سـالی  و طـرف  یـک  رفتنـد  کـدوم  هـر ...:میـده  ادامـه  و کشه می اهی..،
 .زنند

 خــانم:میگـه  میشـه  نزدیـک  تخــتم بـه  حالیکـه  در مهربونیـه  و جاافتــاده مـرد  کـه  ازمایشـگاه  دکتـر 
 .ها هستم حرفم سر من هنوزم ساالري

 انـدازه  مـی  رو سـرش  انـدازه  مـی  گـل  لپهـاش  و درخشـه  مـی  چشـمهاش  حالیکه در ساالري خانم
 .کنه می ترك رو اتاق و پایین

 .باشه مثبت جوابشون بخرید ناز یکم کنم فکر: میگه دکتر به حبیب

 دادم ازدواج پیشـنهاد  بهـش  همسـرش  فـوت  بعـد  سـال  یـک :گیـره  مـی  رو نبضـم  لبخنـد  بـا  دکتر
 ایـن  مشـکلش  و کنـه  فکـر  ازدواج بـه  کـردم  نمـی  فکـر  نکـردم  اصـرار  داد،مـنم  منفـی  جـواب  ولی
 .کنید تقویتش باید فقط مرخصه هم شما خانم.بوده

 .باشید موفق ،امیدوارم ممنونم خیلی: میده دست دکتر با حبیب

 .کنه می خداحافظی لبخندازمون با هم دکتر

 بلنـد  کـنم  کمکـت  بگـذار : میگـه  تعجـب  بـا  کشـم  مـی  عقـب  رو ،دسـتم  گیره می رو دستم حبیب
 ؟!ناراحتی ازم.شی
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 .میشم معذب من و نامحرمیم بهم هنوز ما حبیب راستش:-

 .کنیم عقد که ظهر تا بخونیم محرمیت صیغه یک خواي می: میگه خنده با حبیب

 .باشه:ندارم اي ظاهراًچاره میرم فرو فکر به

 . بیرون ،بریم شو بلند خودت نکردم کمکت تا پس: میگه خوشحالی با حبیب

ــهام ــی رو لباس ــم م ــه در و پوش ــادرم حالیک ــب رو چ ــی مرت ــنم م ــراه ک ــب هم ــگاه از حبی  ازمایش
 بـدن  رو ازمـایش  جـواب  تـا : میشـیم  سـوار  و کنـه  مـی  بـاز  رو ماشـینش  در ،حبیـب  میشـیم  خارج
 . بهتره بشینیم اینجا

 میـده  توضـیح  بـراش  رو مـاجرا  تلفنـی  و میزنـه  زنـگ  محضـرداره  کـه  دوسـتاش  از یکـی  به حبیب
 صـبر  میشـید  دائـم  عقـد  بهـم  دیگـه  سـاعت  چنـد  شـما  ؛بابـا  گذاره می سرش سربه کلی ،دوستش

 . کنید

 میکنـه  ماهـه  یـک  صـیغه  بهـم  رو مـا  تلفنـی  دوسـتش  و نمیـره  دوسـتش  حـرف  بـار  زیر حبیب اما
 .بشیم دائم عقد و کنیم باطلش باید بعد ساعت چند که اي ،صیغه

 دسـتم  ،سـریع  کنـه  مـی  قطـع  رو تلفـن  و کنـه  مـی  خـداحافظی  دوسـتش  از حبیـب  اینکـه  از بعد
 خنــده زیــر میــزنم بعــدش و میزنــه خشــکم عملــش ســرعت دیــدن از لحظــه ،یــک گیــره مــی رو
 .خوردم جا حبیب:

 بـدم  رو محرمیـت  صـیغه  پیشـنهاد  بهـت  میخواسـتم  کـن  بـاور :کنـه  مـی  نگـاهم  مهربونی با حبیب
 .بدم پیشنهاد ترسیدم زدي دائم عقد مورد در که روزت اون حرفهاي با
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 سـرمی  بـاالي  میشـم  ،بیـدار  بـدم  پیشـنهاد  خـودم  شـدم  مجبـور  نـدارم  اي چـاره  دیگـه  من اخه:-
 ول کــه نبــري جهــنم وســط منــو گیري،تــا مــی رو دســتم میخــورم بغلتم،تکــون تــو میــام ،بهــوش

 .نیستی کنم

 .ندارم تحمل دیگه سال همه این بعد کن باور: خنده می حبیب

 عجیبـی  شـور  نـه،دلم  یـا  شـد  امـاده  ازمایشـمون  جـواب  ببینـه  بـره  میشـه  پیـاده  ماشـین  از حبیب
 کـنم  مـی  دنبـالش  نگـاهم  بـا  ،مـنم  میشـه  دور شـده،حبیب  چـم  ،نمیـدونم  دگرگـون  ،حـالم  میزنه
 وایسـتادند  ماشـین  کنـار  نفـر  ،چهـار  گـردم  مـی  صـدابر  طـرف  ،بـه  میزنه ماشین شیشه به نفر ،یک
 و خاموشـه  کنه،ماشـین  مـی  سـوال  ازم دستشـه  کاغـذي  حالیکـه  در ،خـانم  اقـا  تـا  سـه  و خانم یک

 ؟ بله: کنم باز رو در ،مجبورم نمیره پایین شیشه

 بلدید؟ رو ادرس این:

 کنـه  مـی  نگـاهم  شـرمندگی  بـا  ،زن میـدم  توضـیح  بهشـون  رو ادرس و کـنم  مـی  نگـاهی  کاغـذ  به
 .نشدم متوجه اصالً ببخشید:

 بـدم  نشـون  بهـش  دسـت  بـا  رو خیـابون  میخـوام  حالیکـه  ،در شـم  پیـاده  ماشـین  از میشـم  مجبور
ــفیدي ،دســتمال ــوي محکــم رو س ــی جل ــی م بین ــره م ــی ،ســعی گی ــنم م  روي از رو دســتمال ک

 و میــدوه طــرفم بــه کــه بیــنم مــی رو حبیــب لحظــه ،یــک رســه نمــی زورم ولــی بــردارم ام بینــی
 میـارم  بـاال  دارم...خـون  ،بـازم  میگیـره  رو جـا  همـه  خـون  و میـاد  فـرود  سرش فرق وسط که چوبی
 ...،سیاهی ،سکوت ،سکوت اومده بند ،نفسم

 ســرماي از صــورتم میکــنم بلنــد زمــین روي از رو سوزونه،ســرم مــی رو گلــوم تنــدي ســرکه بــوي
 هــا جیرجیـرك  صـداي  ،از تاریکـه  جـا  کنم،همـه  مــی بـاز  آروم رو شده،چشـمهام  حـس  بـی  زمـین 
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 مـی  ام کـودکی  دوران یـاد  رو مـن  چـون  داشـتم  دوسـت  رو صـدا  ایـن  ،همیشـه  شبه میشم متوجه
 تـنم  بـه  رو مـو  االن صـداها  ایـن  شـنیدن  ،ولـی  رفتـیم  مـی  اقـاجونم  ده هـا  تابسـتون  کـه  انداخت
ــه،من مــی ســیخ ــنم کــابوس دارم کجاســت؟یعنی هســتم؟حبیب کجــا کن ــدار چــرا ،پــس میبی  بی

 حـس  رو ،سـرما  کـنم  مـی  حـس  رو خـودم  پوسـت  ،مـن  کشـم  مـی  صورتم روي رو ،دستم نمیشم
 اخـرین  کجاسـت؟یاد  اینجـا  پـس  نیسـتم  خـواب  االن شـنوم،اگر  مـی  رو اطـرافم  کنم،صـداهاي  مـی 

 شـده  محـرم  بهـم  دوبـاره  سـال  همـه  ایـن  بعـد  کـه  ،مـردي  میفـتم  دیـدم  رو حبیـب  که اي لحظه
ــود ــنج ب ــه ،پ ــاده خــون در غــرق محرمیتمــون بعــد دقیق ــود افت ــی زمین،ســواالت روي ب  جــواب ب

 کـه  اتفاقـات  ایـن  همـه  ،نکنـه  میـره  ضـعف  بـدجور  کننـد،دلم  می خودشون درگیر رو ذهنم زیادي
 ،خــودم مــرده ســرمد مطمئــنم ،امــا ســرمدام خونــه تــو هنــوز مــن و بــوده شــیرینی خــواب دیــدم
 و شــینم مـی  اي ؟گوشــه کجاسـت  اینجــا دیـدم،پس  رو صــورتش گذاشـتندش  مــی قبـر  تــو وقتـی 

 بـه  و کـنم  مـی  پیـدا  پارچـه  ،یـک  کشـم  مـی  زمـین  روي رو ،دسـتم  میـدم  تکیـه  کنـارم  دیـوار  به
 زده وسـطش  قفلـی  سـنجاق  یـک  کـه  میخـوره  اي تـره  کـش  بـه  کشمش،دسـتم  مـی  خودم طرف
 زده چــادر کــش وســط کوچولــو طالیــی ســنجاق یــک ،خــودم خودمــه مشــکی چــادر ،ایــن شــده
 کـردم  سـر  بـار  اولـین  بـراي  رفتنـی  ازمایشـگاه  صـبح  ،اینـو  نشـه  قـاطی  معمـولیم  چـادر  بـا  تا بودم

ــی بغــل رو ،چــادرم ــنم م ــام روي و ک ــی پاه ــایین رو فشــارم ضــعف و ،گرســنگی کشــم م  اورده پ
 حبیـب  ادکلـن  بـوي  هنـوز  کـنم  مـی  بـو  رو ،چـادرم  کـنم  حـس  رو سـرما  بیشتر شده باعث همین

 زنـدگیش  داشـت  حبیـب  ،طفلـی  میجوشـند  چشـمه  از اشـکهام  حبیـب  اسـم  یـاداوري  ،بـا  میده رو
 ،خـدا  بـود  سـالم  االن بیمارسـتان  بـودمش  نبـرده  اونـروز  ،اگـر  بـود  نکـرده  پیـدام  ،اگـر  کـرد  می رو

ــاده بـــراش بـــدي اتفـــاق کنـــه ــه نیفتـ ــا ،حتمـــا باشـ ــون عزیـــز االن تـ  رو مـــن فهمیـــده جـ
 کــه روزي ،از میفــتم خــودم اقــاجون و جــون عزیــز ،یــاد شــده نگــرانم حســابی دزدیدنــد،مطمئنم

 ســال همــه ایــن تــو گرفتــه،چرا ازشــون دلــم ،یکجورهــایی ندیدمشــون دیگــه ســرمد خونــه رفــتم
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 رو دسـتش  نمیشـه  اعـدام  پسرشـون  شـدند  مطمـئن  ،وقتـی  نگرفتنـد  ازم سـراغی  شـده  هـم  یکبار
 روزم و حـال  از خبـري  هیچوقـت  چـرا  نبـودم  شـون  بچـه  مـن  ،مگـه  رفتنـد  همیشه براي و گرفتند
 . میشه بسته ضعف از چشمهام تا کنم می فکر انقدر.نگرفتند

ــا ــداي ب ــربه ص ــی ض ــه محکم ــورد از ک ــه در برخ ــوار ب ــتش دی ــاد پش ــه ایج ــدار میش ــم بی  و میش
ــدانی کــه انبــاري تــو تنــدي ،نــور میــدم فشــار خــودم بــه رو چــادرم تــرس از میشــینم  هســتم زن

 ظـرف  از پـر  بـرم  و دور میبیـنم  ،فقـط  بیـنم  نمـی  خـوب  رو وایسـتاده  نـور  تـو  کـه  ،شخصی میفته
 پیـدات  کـردي  فکـر  هـا :میـام  خـودم  بـه  اشـنایی  صـداي  بـا . اسـت  خونه کهنه وسایل و سفالی هاي
 ؟..کنم نمی

 خــرج رو ثـروتم  تمـام  شـده  گفــتم مباشـرم  بـه :میکنـه  میخکـوب  ســرجام منـو  خـانم  عمـه  صـداي 
 خـرج  پـول  کردنـت  پیـدا  بـراي  ،کلـی  کـنم  پیـدا  رو فـراري  دختـره  این تا کنم می رو کار این کنم

 رو نشــونیت تــا کــردم تعیــین جــایزه بیــاره بــرام جــات از خبــري کــه کســی بــراي ،اخرشــم کــردم
 .انداختم گیرت موقع به و کردم پیدا

ــدارم،فقط زدن حــرف جــرات ــی نگــاهش ن ــه رو پشــتش حالیکــه ،در کــنم م ــن ب ــه م ــا میکن  از ت
 میـدارم  نگهـت  اینجـا  انقـدر : میـده  ادامـه  ترسـناکش  شـده  نفـرین  صـداي  اون ،با بیرون بره انباري

 .بشی پسرم زن بگذارم کنی التماسم تا

 نمـی  اش خواسـته  ایـن  بـه  ،هرگـز  باشـم  زنـدانی  اینجـا  سـالها  ،شـده  کشـم  مـی  راحتـی  به نفسی
 .میده نجاتم و کنه می پیدام باالخره حبیب.رسه

 اون ،چــون باشــه خــانم عمـه  خونــه نبایــد ،اینجـا  میــاد مســجد از اذان صـداي  شــده ظهــر نزدیـک 
 ،دلـم  اسـت  دیگـه  روسـتاهاي  تـو  هـاش  خونـه  از یکـی  نداشـت،حتما  وجـود  مسـجدي  هـا  نزدیکی
ــعف ــره ض ــاي می ــون ن ــوردن تک ــدارم خ ــی ن ــاي ،حت ــاد ن ــک و زدن فری ــتنم کم ــدارم خواس  ،از ن
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 پـام  کنـار  میـاد  میخـوره  قـل  کـه  انـدازه  مـی  داخـل  به رو چیزي کسی در پایینی گوشه شکستگی
 سـیب  تشـنگی  و گرسـنگی  شـدت  ،از ابـداره  بـزرگ  سـیب  یـک  میـدارم  بـرش  دسـتم  ،با وایمیسته

 بـه  و میشـم  بلنـد  جـام  ،از میشـه  بهتـر  حـالم  ذره ،یـک  خـورم  مـی  بنـدش  و هـا  هسته تمام با رو
 ،یــک حیــاط راســت ســمت اب حــوض ،یــک کــنم مــی نگــاه رو حیــاط در الي از میــرم در طــرف
 دونـه  مشـغول  حیـاط  تـو  خـروس  و مـرغ  ،تعـدادي  هسـتم  تـوش  کـه  انبـاري  روبروي بزرگ باغچه

 مـی  صداشـون  انـد،اروم  شسـتن  ظـرف  مشـغول  حـوض  کنـار  هـم  خـانم  تـا  ،دو هستند کردن پیدا
 .میکنم ،خواهش کنید کمکم خدا رو تو ،خانم خانم: کنم

ــا ــه زنه ــه اي لحظ ــرف ب ــدابرمی ط ــد ص ــاره و گردن ــغول دوب ــو مش ــن شستش ــار میش ــزي انگ  چی
 شـده  فرسـتاده  سـیب  اوصـاف  ایـن  بـا .زدنـد  نشـنیدن  بـه  رو خودشـون  ترسشـون  از حتماً نشنیدند

 بیــاد بــازم ،شـاید  فرســتاده سـیب  بــرام کــه شخصـی  بــه امیـدم  ،تمــام نبــوده اینهـا  کــار در زیـر  از
 .بمونم منتظرش باید در پشت

 صــداي بــا و کنــه مــی بــاز رو در نفــر ،یــک بیــنم نمــی هــم رو دســتهام دیگــه شــده تاریــک هــوا
 . برو بیا بري میخواي دستباب اگه: میگه خشنی

ــازه ــادم ت ــرفتم دستشــویی روزه دو میفتــه ی ــو میشــم بلنــد جــا از ن ــاریکی اون ت ــا حیــاط ت ــور ب  ن
 میده، نشونم رو کوچیکی در دستشه که فانوسی

ــوي از ــدي ب ــه ب ــش از ک ــاد درون ــه می ــرون دستشــویی از کجاســت،وقتی معلوم ــام بی ــو می ــه من  ب
 حبیـب  چـرا  گذشـت  روز ،یـک  میشـینم  دیـوار  ،کنـار  میبنـده  دوبـاره  رو در و گردونـه  برمی انباري
 ؟!نیومد

 خورشــید هـاي  اشـعه  تـابش  ،بـا  میبــره خـوابم  تـا  کـنم  مـی  پــرواز خـودم  هـاي  گذشـته  در انقـدر 
 رقـم  اب،علـی  ظـرف  یـک  بـا  خشـک  نـون  تکـه  ،یـک  شـده  گذاشته انباري کنار ،سینی میشم بیدار



 اختصاصی کافھ تک رمان   رمان شب کھ می آیدچراغی ھست 

89 
@caffetakroman 

 شـکمم  تـو  رو پاهـام  و کشـم  مـی  دراز دیـوار  ،کنـار  زنـم  نمـی  دسـت  بهشـون  تشـنگی  و گرسنگی
ــدر کــنم مــی جمــع ــا خــورم نمــی غــذا ،انق ــدر ،اول بمیــرم تشــنگی و گرســنگی از ت ــادر و پ  و م

ــانواده ــم ام خ ــد فراموش ــاال کردن ــم ،ح ــب ه ــز و حبی ــون عزی ــمانه و ج ــاً س ــی ،حتم ــت خیل  دس
  راحت دستم از برم،االن پیششون از بگن نمیشد روشون بودم پاگیرشون

 دراز همونطـور  حالیکـه  در چـرخم  ،مـی  میکنـه  برخـورد  کمـرم  بـه  میـاد  خوره می قل شدندسیبی
 بــی ازش خــانم عمــه مطمئــنم چــون میخــورم رو ســیب ،ایــن میخــورم رو ســیب خوابیــدم کــش
 ...نمیزنم دست سینی اون به ولی خبره

 نگهداشـتند  زنـده  منـو  کـه  هسـتند  ناشـناس  هـاي  سـیب  همـون  فقـط  روز ،چهـار  روز ،سه روز دو
 میزنـه  صـورتم  کنـار  بـه  عصـاش  بـا  و وایسـتاده  سـرم  بـاالي  خـانم  عمـه  کـنم  می باز رو ،چشمهام

 روز یـک  ،شـده  خونـدي  ،کـور  میشـی  خـالص  دسـتم  از میـري  مـی  نخـوري  غـذا  اگـر  کردي فکر:
 . نمیارم کم جلوت ولی کنم می رو کار این بزنه سرم بهت بیارم دکتر درمیون

 ،دختــر انــد شــده بســته محکــم کــه دســتهایی و وصــله دســتم بــه کــه میفتــه ســرمی بــه نگــاهم
 کمکــم خــدا رو تــو: مــیگم رمــق بــی و ،اروم درمیــاره دســتم از رو ســرم و کنــارم میــاد روســتایی

 .کن

 .برنمیاد دستش از کاري و متاسفه میگه اشاره زبون با و میشه لبم حرکت متوجه دختر

 ،سـیب  پیچـه  مـی  درختـان  در کـه  بـادي  ها،صـداي  جیرجیـرك  ،صـداي  میگـذره  هـم  پی از روزها
 هـیچ  میشـن،دیگه  وصـل  بهـم  کـه  سـرمهایی  و خورنـد  مـی  قـل  طـرفم  بـه  در گوشـه  از کـه  هایی

 ... همه کردند فراموش منو ام،همه شده محض ،تسلیم نمیکنم مقاومتی
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ــب ــم امش ــدجور دل ــه،دلم ب ــواد گرفت ــه میخ ــنم گری ــراي ک ــودم ب ــال و خ ــودم،براي روز و ح  خ
ــتم،دلم ــه سرنوش ــام بچ ــب رو ه ــاجون رو میخواد،حبی ــزم و میخواد،اق ــادم رو عزی ــه میخواد،ی  میفت

 دیـوار  کنـار  خـاك  بـا  و چـرخم  مـی  پهلـو  بـه  زور ،بـه  نخونـدم  نمـاز  بـودم  اینجا که وقتی چند این
 دسـت  کـه  صـورتم  ،بـه  شـدم  ضـعیف  ،خیلـی  خـونم  مـی  نمـاز  خیـز  نیم همونطور و کنم می تیمم
 ،بـا  باشـه  اخـرم  نمـاز  ایـن  بمیرم،شـاید  مونـده  کـم  کـنم  ،فکـر  زده بیـرون  هام گونه استخون میزنم

 مــی رو ،عزیــز بخشــم مــی رو ،اقــاجونم کــنم مــی دل درد و میــزنم حــرف خــودم خــداي
ــی رو بخشم،یاشــار ــی دوســتامم همــه و ،حبیــب بخشــم م ــی بخشــم م ــو کــه بخشمشــون ،م  من

 ،خیلــی گــذارم مــی زمــین روي رو ،ســرم نیومدنــد دنبــالم کــه بخشمشــون ،مــی کردنــد فرامــوش
 .کردم می حاللشون کاش خورم نمی غصه بمیرم اگر ،حاال شدم سبک

 میشم بیدار میاد ازحیاط که زیادي صداي و سر با

 خونـه  ایـن  تـو  میـدونم  مـن  مـیگن  دروغ سـروان  جنـاب : کنـه  مـی  جـا  از رو قلـبم  اشـنایی  صداي
 .است

 اینجـا  اومـدي  صـبحی  ،اول بیـرون  بـرو  نکـردم  شـکایت  دسـتت  از تـا  اقـا :میـاد   خـانم  عمـه  صداي
 .کار چه

 .اینجاست میدونم که زنم دنبال اومدم: میگه اشنا صداي

 .میگن چی اینها ببینه بیاد خیر بی مشاور اون بزن زنگ حسن: میزنه فریاد  خانم عمه

 .دزدیدند اینها منو زن مطمئنم من کنید باور سروان جناب: میگه حبیب

 . بیرون بنداز رو اینها حسن:میزنه داد کارگرهاش از یکی سر خانم عمه
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 قــانونی مجــوز ،مــا کردیــد ربــایی ادم شــده شــکایت ازتــون خــانم: میگــه انتظــامی نیــروي ســروان
 .بگردیم رو تون خونه داریم

 .بگرد بیا خونه این: میگه خانم عمه

 منــو صــداي کســی کــه زیــاده صــدا ســرو انقــدر کشــم مــی در طــرف بــه رو خــودم خیــز ســینه
 مـن  صـداي  متوجـه  کسـی  کـه  کردنـد  شـلوغ  رو در جلـوي  خـانم  عمـه  ،ظاهراًکارگرهـاي  نمیشنوه

 و مـن  بـین  ،خـدایا  میـدم  تکیـه  دیـوار  بـه  و کشـم  مـی  در پـیش  دیـوار   طـرف  بـه  رو ،خـودم  نشه
 کشـوندي  اینجـا  تـا  رو حبیـب  و نکـردي  فرامـوش  منـو  کـه  ،تـو  چوبیـه  در یـک  همین فقط حبیب
 .کن کمکم

 .برید زودتر سالمت به نبود اینجا کسی دیدید: بلندمیشه حیاط تو دعوا صداي

 .نگشتید رو اینجا سروان جناب: میاد در طرف به حبیب

 .اشغاله ات توش فقط و انباري اونجا: میزنه فریاد خانم عمه

 . جان ،سولماز اونجایی سولماز: میزنه در حبیب

ــاي ــدارم دادن جــواب ن ــک روزي فقــط روزه ،ده ن ــام خــوردم ســیب ی ــدم تکــون رو ،لبه ــی می  ول
 ... کنم می گریه نمیشه،فقط خارج گلوم از صدایی

 .ببینید هم رو اینجا نمیدم اجازه دیگه کردید خواستید کاري هر: در پشت میاد خانم عمه

ــاب ــکوك ســروان جن ــه مش ــه و میش ــاد در طــرف ب ــر: می ــی اگ ــت اینجــا کس ــم رو اینجــا نیس  ه
 .لطفاً کلید.ببینیم

 .کردیم گم وقته خیلی رو کلیدش: میگه خانم عمه
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ــا ســروان جنــاب ــا و میگــه اي اجــازه ب ــور میشــکونه رو قفــل ســربازها از یکــی تفنــگ قنــداق ب  ،ن
 ایناهاش،خــانومم:میــاد مــن طــرف بــه کــه میبیــنم رو ،حبیــب تابــه مــی انبــاري درون بــه زیــادي

 .اینجاست

 بـود  کـرده  ،نافرمـانی  منـه  عـروس  ،اون نـزن  دسـت  اون بـه :شـنوم  مـی  رو خـانم  عمـه  فریاد صداي
 .شه تنبیه اینجا انداختمش

 .اقاست این همسر خانم این برگه این عروس،طبق کدوم: میگه سروان جناب

 .ماست مال عمرش اخر تا این بس خون رسم طبق ولی: میگه خانم عمه

 . نداره قانون مملکت ؟مگه چیه بس خون:میشه عصبانی سروان

 .کنم می ،خواهش کن باز چشمهاتو خدا رو تو سولماز:کنه می صدام حبیب

 حبیب: کنم می باز کمی رو ام رمق بی چشمهاي اروم

 . حبیب جان:-

 .ببر اینجا از منو:

 بـا  رو ،چشـمهام  میـریم  نـور  طـرف  بـه  و کنـه  مـی  بلنـدم  زمـین  ،از ام حبیـب  اغوش تو حالیکه در
 .کنه می ارومم اشنایی قلب ،ضربان بندم می ارامش

 از و میـاد  م طـرف  بـه  خـانم  عمـه  مونـده  عقـب  ،پسـر  گـذاره  مـی  خـودش  ماشـین  تـو  منـو  وقتی
 خـوابی  ،بـه  میشـه  سـنگین  ،چشـمهام  اشـکه  پـر  ،چشـمهاش  گیـره  مـی  طـرفم  به رو سیبی پنجره
 .میرم فرو سپید
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 رو راسـتم  دسـت  خـوام  کنـه،می  مـی  جلـب  رو ام توجـه  اتـاق  ،سـفیدي  کـنم  مـی  باز رو چشمهام
 میشـم  خیـز  نـیم  ،اروم کنـه  مـی  وسـنگینی  نمیخـوره  تکـون  هـم  چـپم  تونم،دسـت  بدم،نمی تکون

 رو سـرش  مـن  خـوردن  تکـون  ،بـا  چـپم  دسـت  روي کسـی  سـر  و شـده  وصـل  سـرم  راستم ،دست
 منـو  کـه  تـو  خـانومم  سـالم : خنـده  مـی  اونـم  میـزنم  لبخنـد  بهش!!منه حبیب که این کنه می بلند

 . کردي عمر نصفه

 !!چرا:

 گشتم؟ دنبالت چقدر میدونی:-

 .بودم نرفته خودم دلخواه به که من ولی:میشم دلخور

 .کردم شوخی نشو ،میدونم،ناراحت میدونم:کنه می دلجویی ازم

 سـر  بـود  یـادم  کـه  تصـویري  ،اخـرین  بـودم  نگرانـت  اومـدي؟خیلی  دنبـالم  دیـر  اینقدر ،چرا حبیب:
 .بود تو خونین صورت و

 ســوار دارن و گــرفتن رو دهنــت جلــوي دیــدم وقتـی  اونــروز: میگــه و گیــره مــی رو دســتم حبیـب 
 بـا  یکیشـون  ولـی  دویـدم  طرفـت  ،بـه  باشـن  سـرمد  اقـوام  از بایـد  زدم ،حـدس  کننـد  می ماشینت
 مــن بیــداد و داد کـه  اونجــایی ،از نفهمیــدم چیـزي  دیگــه و رفـت  گــیج ،ســرم سـرم  تــو زد چمـاق 
 بودنــد برداشــته رو ماشــین پــالك شــماره ،مــردم بــود کشــونده بیــرون بــه رو ازمایشــگاه تــو افــراد

 اخـرین  بـه  مـن  همـراه  تلفـن  بـا  بـودم  بیهـوش  کـه  ،مـنم  بـوده  دزدي ماشـین  فهمیـدیم  بعداً ولی
 ســمانه بــا و فهمیدنــد رو موضــوع خــانم حــاج و زدنــد زنــگ بــودم گرفتــه تمــاس کــه اي شــماره
 از رو ام حافظــه روزم چهــار تــا بــودم بیهــوش روز دو ،مــن بیمارســتان اومدنــد همسرشــون و خـانم 

ــودم داده دســت ــی ب ــانم ســمانه شــوهر ول ــال دوستاشــون و خ ــو دنب ــی ت  اوردم گشتند،شــانس م
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 بـا  و برگشـتم  شـهرمون  بـه  برگشـت  کـه  خـودم  ،حافظـه  نفهمیـد  رو جریـان  و بـود  مسـافرت  سلما
 و بــودي خـودت  کـه  بعدشـم  و کــردم پیـدا  رو سـرمد  عمـه  جدیــد خونـه  ادرس جـو  و پـرس  کلـی 
 .دیدي

 کشیده؟ چی و بوده نگرانم کلی جون عزیز حتماً الهی بمیرم:میفتم خانم یادحاج

 !چی؟ من پس: میگه و کنه می ساختگی اخم حبیب

 .اومدم نمی بیرون تو فکر از لحظه یک کن باور: گیرم می رو دستش

 . ببند رو چشمات راستی: میزنه برقی حبیب چشمان

 !چرا؟:

 .ببند:-

 بــاز چشــماتو حــاال: کـنم  مــی حــس  دومـم  انگشــت تــو رو فلــزي خنکـی  ، بنــدم مــی رو چشـمام 
 .کن

 رو اون بــودن اي نقــره کنــار در حلقــه ســفید هــاي نگــین ،درخشــش کــنم مــی بــاز رو چشــمهام
 .باشم داشته ها حلقه این از داشتم دوست ،همیشه ممنونم حبیب واي: دارم دوست

 انگشـتم  تـو  خـانومم  دارم دوسـت  مـنم : میـاره  در دیگـه  حلقـه  یـک  همـراهش  جعبـه  تو از حبیب
 . بندازه حلقه

ــه رو اي ســاده مردونــه حلقــه ــدازم مــی اش حلقــه انگشــت تــو مــن و میــده دســتم ب  پشــت ،از ان
 و خالـه  بـا  شـوهرش  و ،سـمانه  چـرخم  مـی  صـدا  طـرف  ،بـه  میـاد  نفـر  چند زدن کف صداي سرش
 بوســه مــی رو صــورتم و جلــو میــاد ،ســمانه میشــن اتــاق وارد پلــیس مــامور تــا دو و جــون عزیــز
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 دلشــوره از بیــرون اون مــا ببینیــد رو اینجــا خــدا رو تــو: شــده خــیس خــیس اشــک از ،صــورتش
 .بوده حلقه کردن بدل و رد مراسم اینجا مردیم می داشتیم

ــا حالیکــه در و بوســه مــی رو صــورتم جلــو، میــاد جــون عزیــز  رو هــاش اشــک روســریش گوشــه ب
 سـالم  رو امانـت  ایـن  میـدم  قسـمت  پسـرم  پـاك  خـون  بـه  خـدایا  گفتم نماز سر:میگه کنه می پاك

 .برگردون من به

 .هستی سالمت که شکر رو ،خدا شکر رو خدا: میگه خاله

 .شده استخون و ؟پوست سالمت کجاش این خاله:میگه تعجب با سمانه

 ،سـمانه  هسـت  نـامحرم  مـرد  اینجـا  کـه  کنـه  مـی  حـالی  بهـش  اشاره با و کنه می سرفه جون عزیز
 کنـه  مـی  سـالم  و میـاد  جلـو  انتظـامی  نیـروي  مـامور .کنـه  مـی  جور و جمع رو خودش بامزه خیلی

 .خانم سالم:

 .سالم:

 خوبه؟ حالتون:-

 .بهترم شکر رو خدا:

ــتیم:- ــه خواس ــون ب ــونیم اطالعت ــا برس ــه ب ــه توج ــکایتی ب ــه ش ــرتون ک ــانم از همس ــاهچهره خ  م
 هـم  ایشـون  فرزنـد  و رفـتن  دنیـا  از سـن  کهولـت  اثـر  بـر  گذشـته  روز ایشون اینکه و داشتن هدایت
 شــدن ربــوده در کـه  متهمینــی نمیشــن،مافقط مجـازات  شــامل دارن کــه ذهنـی  مشــکالت بخـاطر 

 .نیستند حیات قید در دیگه اصلی مجرمان بقیه و کردیم دستگیر رو داشتند نقش شما

 ؟!!!!مرد سرمد عمه نمیکنم باور:
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 حملـه  اثـر  در بعـد  سـاعت  یـک  و شـدند  عصـبانی  شـدت  ،بـه  شـما  کـردن  پیـدا  از بعد دیروز بله:-
 .شدند فوت قلبی

 تـو  بعـد  بـه  ایـن  از ازاینکـه  ولـی  نشـدم  خوشـحال  کسـی  مـردن  از هیچوقت: کنه می نگاهم حبیب
 .خوشحالم میشه راحت سرمد اقوام بابت از خیالت

 نــه بـودم  سـرمد  همســر کـه  سـالهایی  ایـن  ،تــو غمگـین  نـه  خوشــحالم ،نـه  دارم عجیبـی  احسـاس 
 .ببخشدش ،خدا ببخشدش خدا فقط شکونده رو زیادي انسانهاي دل بلکه من دل تنها

ــامورین ــروي م ــامی نی ــرن انتظ ــر می ــاق وارد ،دکت ــه ات ــه و میش ــرخیص برگ ــن ت ــا رو م ــی امض  م
 بـه  اخرسـر  و اومـده  سـفر  از دختـرش  ولـی  اش خونـه  ببـره  منـو  خـواد  می دلش خیلی کنه،حبیب

 کـنم  اسـتراحت  بـاال  کنـه  مـی  اصـرار  جـون  عزیـز  چـی  ،هـر  گـردم  برمی جون عزیز خونه به اجبار
 غـذایی  سـینی  حالیکـه  در دقیقـه  چنـد  بعـد  هـم  ،حبیـب  میـرم  خـودم  اتـاق  بـه  و کنم نمی قبول

 . میشم خیز نیم تختم ،رو میشه زمین زیر وارد دستشه

 .بکش باش،دراز راحت: میگه و میشینه کنارم حبیب

 خواسـته  خـدا  ،از کنـه  مـی  درد عضـالتم  همـه  کـه  شـده  اذیـت  انبـاري  سـفت  زمین تو بدنم انقدر
 رو دهنــت: برمیــداره غــذا کمــی قاشــق بــا و برمیــداره رو غــذا بشــقاب کشــم،حبیب مــی دراز اروم
 .کن باز

 . خندم می

 خندي؟ می چرا:-

 . بخورم میتونم خودم جان حبیب:
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 . راحتی طور هر باشه:-

 مـی  غـذا  از هـم  حبیـب  مـن  اصـرار  ،بـه  خـورم  مـی  غـذا  قاشـق  تـا  چند زور به و میشینم تختم رو
 نمیشی؟ ناراحت بپرسم سوال ،یک سولماز: میگه رفته فرو فکر به حالیکه در خوره،حبیب

 .،بپرس نه:

 نپرسیدي؟ ازم چیزي ات خانواده مورد در دیدي منو که وقتی از چرا:-

 شــب دو تـا  راسـتش : کـنم  مــی نگـاه  رو دور ،خیلـی  هـا  دسـت  دور در ،جــایی میـرم  فـرو  فکـر  بـه 
ــیش ــون پ ــدم ازش ــد ب ــر و میوم ــه متنف ــد بودم،اینک ــم بع ــالم ازدواج ــد دنب ــالی و نیومدن  ازم ح

 دو ،امــا گذاشـتند  تنهـا  سـرمد  بـا  منـو  و رفتنــد و برداشـتند  رو پسرشـون  جـون  فقـط  و نپرسـیدند 
ــیش شــب ــه پ ــالم ک ــد ح ــود ب ــون ب ــرفتم ،تصــمیم بخشیدمش ــر گ ــده اگ ــدم زن ــودم مون ــرم خ  ب

 داري؟ ازشون خبري تو مگه... شده همین ارزوهام از یکی.کنم پیداشون و دنبالشون

 مـنم  ،راسـتش  میـزدم  ،حـدس  اینطـور  کـه :کنـه  مـی  نگـاه  چشـمهام  تـو  و میشـینه  روبروم حبیب 
ــدارم ازشــون خبــري ــردا ،از ببیــنم رو یاشــار دوبــاره دارم دوســت خیلــی ولــی ن  مــی دنبالشــون ف

 سولماز؟؟.کنم می پیداشون شده هم تو بخاطر و گردم

 عزیزم؟ جونم:

 ؟ بگی بهم میشه رو ارزوهات بقیه:-

 .حبیب جون:میکنه اصرار ،حبیب کشم می خجالت

 از رو مـا  نتونـه  کسـی  و کـنم  زنـدگی  خونـه  یـک  تـوي  تـو  بـا  کـه  اینه ارزوم بزرگترین همه از اول:
ــه ،یــک کنــه جــدا هــم  وســط و داره تبریــزي هــاي درخــت حیــاطش طــرف دو کــه ویالیــی خون
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ــا قشــنگ حــوض یــک حیــاطش ــدون ب ــو روز هــر شــمعدونی،من هــاي گل ــوون ت ــو و بشــینم ای  ت
 مادرشــون مــن بدوننــد اونهــا و کــنم پیــدا رو هــام بچــه کــه ایــن دومــم ارزوي.بــدي اب رو باغچــه
 .اند سالمت بدونم اینکه و مادرمه و پدر کردن پیدا سومم ارزوي.هستم

 قـول  بهـت  سـولمازم : میگـه  و گیـره  مـی  رو دسـتم  سـکوت  اي دقیقـه  بعـد  ،حبیـب  میشـم  ساکت
 .میدم ،قول کنم براورده رو ارزوهات شده طور هر میدم

 و بیفتــه زحمــت تــو مــن ارزوهــاي بــراوردن بخــاطر حبیــب نکنــه میشــم ایــن نگــران لحظــه یــک
 بهشـون  رسـیدن  فکـر  و منـه  خیـاالت  اینهـا  کـن  ،بـاور  ،نـه  نـه : میـدم  تکون زود رو ،سرم شه اذیت

ــنم هــم رو ــو کــه ،همــین نمیک ــا ت ــو اســممون و منــی ب ــراره هــم شناســنامه ت ــره ق ــرین ب  بزرگت
 .منه براي خوشبختی

 از معــذب مـن  حضـور  در کـردن  صـحبت  از حالیکـه  در ،حبیـب  میزنـه  زنـگ  حبیـب  همـراه  تلفـن 
 بایـد  ات اجـازه  بـا : گـرده  برمـی  دقیقـه  چنـد  ،بعـد  کنـه  مـی  صـحبت  تلفـن  بـا  و میشه خارج اتاق
 ،وقـت  بـزنیم  حـرف  هـم  بـا  شـبها  کـه  گیـرم  مـی  همـراه  تلفـن  یـک  ،برات شده نگرانم ،دخترم برم

 خانومم؟ نداري ،کاري کنم می درستش هم محضر

 . ممنونم چیز همه بخاطر جان حبیب: میزنم لبخند بهش ولی دلخورم حبیب رفتن از

 کـاري  هـر  ،مـن  خـانمی  بـرم  قربونـت : کنـه  مـی  حـس  رو گرمـایی  ،پیشـونیم  میاد طرفم به حبیب
 .خداحافظ ،فعال کنم می درستش کنی تحمل ،یکم کمه بکنم برات

 .خداحافظ:

 رویاهـاي  تـو  دارم رو پـیش  کـه  روشـنی  هـاي  اینـده  یـاد  بـا  و کشـم  می دراز تختم رو میره حبیب
 .میشم غرق شیرین
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 بـدو :میگـه  خنـده  بـا  جـون  میشـنوم،عزیز  رو تلفـن  زنـگ  صـداي  کـه  هسـتم  ناهـار  پخـتن  مشغول
 .داماده اقا خانم عروس

 .الو،بفرمایید:برمیدارم رو تلفن گوشی

 خوبی؟ خانومم ،سالم به به:کنه می لبهام مهمون رو لبخند حبیب خندون و شاد صداي

 خوبی؟ ،تو جان،ممنونم حبیب سالم:

 اسـت  هفتـه  خوبی؟یـک  چـه  بابـا  نـه :میگـه  بپرسـم  رو سـوال  همـین  بـود  منتظـر  انگـار  که حبیب
 .خودمون پیش بیاریم رو خانوممون دقیقه یک نداریم مکان و کردیم،جا عقد

 و نگــران قیافــه ،یــاد بشــینه صــورتم بــروي بیشــتري لبخنــد میشــه باعــث عقــدمون روز یــاداوري
 دقیقـه  بزنـه،ده  بهـم  رو عقـدمون  بیـاد  یکـی  بـود  نگـران  محضـر  تـو  چطـور  کـه  میفتم حبیب هول
 کـه  بـود  پکـر  انقـدر  رفـتن  موقـع  ،طفلـی  خونـه  رفـت  داشـت  کارش زد زنگ دخترش هم عقد بعد

ــه و ســمانه و جــون عزیــز ــا اولــش کــه ســمانه شــوهر ،حتــی گذاشــتند ســرش ســربه کلــی خال  ب
 .کرد باز حبیب با رو شوخی سر داشت رودربایستی حبیب

 ات صـدقه  قربـون  دارم سـاعته  یـک !؟ کجاسـت  حواسـت  خـانوم : میـام  خـودم  بـه  حبیـب  صـداي  با
 ! نمیدي نشون واکنشی هیچ میرم

 . افتادم محضر یاد لحظه یک:میگم خنده با

 گرفت؟ ات خنده افتادي من رفتن یاد حتماً اینطور که: میشه دلخور حبیب

 .اره باشم نگفته دروغ:
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 زن همـه  مثـل  باشـم  تنهـا  باهـات  مـدت  یـک  میخـواد  دلـم  خیلـی  سولماز:میگه دلخوري با حبیب
 .دنیا شوهرهاي و

 ؟ کنی صحبت دخترهات با خواي نمی حبیب: میرم فرو فکر به منم

 . کنم می چینی زمینه دارم: میگه حبیب

 سـه  دو اي هفتـه  خـواي  ،مـی  نیسـت  خونـه  همـش  کـه  ،دختـرت  دارم پیشـنهاد  یـک  مـن  حبیب:
 . بدم انجام رو خونه کارهاي مثالً تون خونه بیام بار

 .نگرفتم که ،کارگر گرفتم زن من:-

 . حله راه تنها این جون حبیب:

 .باش من پیش فقط ولی ،بیا باشه:-

 ؟.نمیکنه روب و رفت کارگري چه این نمیگه دخترت موقع اون:

 .کنم می رو کارها همه خودم: -

 .اومدم که بفرست رو ات خونه ادرس پس:

 ؟ میاي االن واقعاً: میگه خوشحالی با حبیب

ــت از ــن پش ــونم تلف ــرق میت ــادي ب ــو رو ش ــماش ت ــنم چش ــزم اره: ببی ــیم عزی ــاعت ن ــه س  دیگ
 .خداحافظ فعال.پیشتم

 . کنه می خداحافظی زود هم حبیب
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ــوز ــی هن ــن گوش ــو تلف ــتمه ت ــه دس ــاره ک ــگ دوب ــه زن ــید: میزن ــانومم ببخش ــه خ ــی معلوم  خیل
 .بفرستم رو ادرس شماره کدوم به من عاشقی،االن

 صــبر.کــنم یادداشــت بگـو  رو ،ادرس نــدارم همــراه تلفــن نبـود  حواســم واي: میــرم ریســه خنـده  از
 .کنم یادداشت روش کنم پیدا چیزي یک کن

ــز کــه گــردم مــی خودکــار و ورق دنبــال ــا رو جــون عزی ــار خودکــار و دفترچــه یــک ب  خــودم کن
 .عزیزم بگو:فرستم می براش بوس یک و گیرم می ازش رو ،اونها میبینم

 از.شـهره  بـاال  تـو  منطقـه  یـک  ادرس کـه  ،اینجـا  کـنم  مـی  یادداشـت  مـنم  و میگه رو ادرس حبیب
 کـه  رو ،ناهـار  نکـن  نگـاه  اونطـور  منـو :کـنم  مـی  نگـاه  جـون  عزیـز  به و کنم می خداحافظی حبیب

 .شوهرت پیش ،برو ندارم کاري باهات ،منم گذاشتی

 . شم حاضر تا میرم اتاقم طرف به و بوسم می رو صورتش میرم بدو

 .رسیدید خانم بفرمایید:-

ــا اجــري کنم،نمــا مــی نگــاه روبرومــه کــه اي طبقــه ده بلنــد ســاختمون بــه ــالکن ب  از پــر هــاي ب
 .نکنه درد دستتون: گلدون

 یــک ،درسـت  دهـنم  تـو  میـاد  داره ،قلـبم  میـزنم  رو نــه واحـد  زنـگ  و کـنم  مـی  حسـاب  رو کرایـه 
 .بانو تو بفرماید: بودم دور ازش سالهاست ،انگار ندیدم رو حبیب است هفته

 بودید؟ خواسته کارگر شما اقا ببخشید: کنم می عوض رو ام لهجه

 .بینمت می ،دارم شیطون باال بیا: میگه ایفون پشت از خنده با حبیب
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ــدي ــام رو لبخن ــینه لبه ــاختمون ،وارد میش ــم س ــه ،ورودي میش ــیکی و مبل ــرایدار داره ش ــا ،س  ب
ــه زنــگ تلفــنش ،کــه بفرماییــد: پرســه مــی ازم خوشــرویی  میگــه تلفــن شــدن تمــوم بعــد و میزن

 .هستند خونه  مهندس اقاي.بزنید رو نه واحد دکمه اسانسور داخل بفرمایید:

 .نداشتم خبر من شده مهندس حاال تا کی ،از بوده حبیب زد زنگ بهش االن که کسی پس

 ارومـم  کمـی  میشـه  پخـش  کـه  زیبـایی  ،موسـیقی  میـدم  فشـار  رو نـه  ،دکمـه  میشـم  اسانسور وارد
 حبیـب  کـه  بیـنم  مـی  خونـه  یـک  و زنـگ  یـک  ،فقـط  میشـم  طبقـه  وارد اسانسـور  توقف ،با میکنه
 .اومدي خوش خیلی من خان عروس به به: کنه می باز رو در سریع

 و میشـم  خونـه  وارد و میـرم  طـرفش  ،بـه  شـده  تنـگ  بـراش  دلـم  چقـدر  کـه  میفته یادم ناخوداگاه
 خشــکش ،اول خــورده جــا حســابی معلومــه کــه ،حبیــب چســبونم مــی بهــش رو خــودم محکــم

 .مردم می دوریت از اومدي نمی االن اگر سولماز: گیره می رو سرم ،بعد میزنه

 ،فقـط  نـه  یـا  بـوده  زمـان  جـزو  دقیقـه  چنـد  ایـن  دونـم  ،نمـی  گـذره  مـی  سـکوت  تـو  دقیقـه  چند
 ایـن  بـا  ،وگرنـه  بیـاد  و مغـازه  تـا  رفـت  دقیقـه  یـک  سـلما  اوردیـم  شانس: میگه اروم حبیب میدونم
 .رفتیم می لو داشتیم که دلتنگی

 .اومد دخترم: میاد واحد زنگ صداي

 !بابا اومدي زود: کنه می باز رو ،در گیرم می فاصله حبیب از

 ؟ داریم مهمون:-

 گفته؟ کی:میکنه تعجب حبیب

 . گفت اقا حسن:-
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 امــروز هســتند،از خــانم ســولماز ایشــون: میــده نشــون دختــرش بــه رو مــن و میشــه هــول حبیــب
 .کنند کمکت خونه کارهاي تو اینجا بیان بار چند اي هفته قراره

 رو دختـرم  حکـم  و خـورده  رو مـن  شـیر  مـاه  چنـد  کـه  ،دختـري  کـنم  مـی  نگـاه  حبیـب  دختر به
 میگــه و کنــه مــی نگــاه رو مــن دقــت ،ســلمابا مشــکی ابــروي و چشــم بــا انــدام الغــر داره،دختــره

 .اومدین ،خوش سالم:

 دخترم ممنونم:

 میبــره گیــره مــی رو حبیــب دســت ،ســلما میــاد نظــر بــه راضــی دختــرش اول برخــورد از حبیــب
 کیه؟مگـه  خـانم  ایـن  بابـا : شـنوم  مـی  رو صداشـون  مـن  ولـی  میزنـه  حرف باهاش اروم و اشپزخونه

 اوردي؟ رو خانم این من با هماهنگی بدون ،چرا نکردم اداره رو خونه تنهایی حاال تا من

 بایـد  نفـر  یـک  میـاي  و دانشـگاه  میـري  کـه  تـو  جـون  بابـا :کنـه  قـانع  رو سلما کنه می سعی حبیب
 خـانم  ،خیلـی  اوردم دوسـتام  از یکـی  سـفارش  بـه  رو ایشـون  ،مـن  بپـزه  غـذا  و بکنن رو کارها باشه

 . قابلی و مطمئن

 .بیاري هوو مادرم سر دیگه روز ،چهار بیاد خوشت ازش ترسم می: میره فرو فکر به سلما

 و زنـدگی  خونـه  خـودش  خـانم  ،ایـن  رو مـادرت  کنـه  رحمـت  هوو،خـدا  کـدوم : خنـده  مـی  حبیب
 .داره داره،شوهر بچه

 کمـک  بـراي  ،خوشـحالم  جـون  سـولماز  ببخشـید :میـاد  مـن  طـرف  بـه  و میشه راحت خیالش سلما
 . اومدید من به

 ،شــام بیــارن بیــرون از میــزنم زنــگ ،االن گذشــته وقــتش کــه ناهــار خــانم ســولماز: میگــه حبیــب
 .شما با دیگه
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 .کنم می اماده ناهار سریع ،االن مهندس اقاي نه:

  نشـه  زحمتتـون  میکـنم  خـواهش : میگـه  کـرده  تعجـب  مهنـدس  اقـاي  لفـظ  شـنیدن  از که حبیب
 ؟

 مـی  امـاده  زود االن داریـد  اختیـار  نـه : میـرم  اشـپزخونه  طـرف  بـه  میـارم  در رو چـادرم  حالیکه در
 .کنم

 فریـزر  از و برمیـدارم  مـرغ  تخـم  تـا  ،چنـد  کـنم  مـی  بـاز  رو یخچـال  ،در میـره  اتاقش طرف به سلما
 میشـه  حلقـه  کمـرم  دور دسـتی   کـه  میشـم  ناهـار  پخـتن  ،مشـغول  کوکـو  سـبزي  بسـته  یـک  هم

 افتادي؟ زحمت به نیومده ببخشید خانومم:

 .بیرون میاد سلما االن جان حبیب واي:میشم هول

 .نمیاد بیرون هم دیگه ساعت نیم تا حموم رفت نباش نگران:-

 کـه  همـه  کنـار  در بـودن  فقـط  ،االن نـدارم  خـوبی  حـال  خـودمم  شـنوم  مـی  رو حبیب قلب صداي
ــده ارامــش بهمــون ــا ،حبیــب می ــر چشــمانی ب ــا از پ ــه نگــاهم تمن ــدر خــانومم:میکن  هجــران چق

 ؟.بکشم

 .اندازم می پایین رو ،سرم میشم شرمنده

 .مونم می منتظر: میگه و کنه می نزدیک لبش به رو دستم حبیب

 مـی  عـوض  رو ،بحـث  دیـد  میشـه  نگـاهش  تـو  رو خواسـتن  و نیـاز  ،اوج نیسـت  خـوب  حبیـب  حال
 .میدي بهم کوچیک زمینی سیب تا دو جان حبیب: کنم
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 ،وقتـی  برمیـداره  زمینـی  سـیب  تـا  دو کابینـت  تـو  از و میـره  پنجـره  کنـار  کابیبـت  طرف به حبیب
 .شده کاري هم من بابایی میبینم به به:میکنه میخکوبمون ،صدایی میاد طرفم به

 زمینـی  سـیب  دنبـال  رو حبیـب  کـه  کـنم  مـی  شـکر  رو خـدا  دلـم  تـو  کنـه  می نگاه من به حبیب
 کنــه مــی ســعی حالیکــه در میفتاد،حبیــب اتفــاقی چــه االن دونســت مــی خــدا ،وگرنــه فرســتادم
 بهشــون رو وســایل جــاي داشــتم واردن تــازه خــانم ســولماز دیــدم:میگــه کنــه حفــظ رو ارامشــش

 . میدادم نشون

ــی ســیب حبیــب  میگیــرم نیشــگونش اروم میشــه رد کنــارم از وقتــی و میــده بهــم رو زمین
 ؟ شد چی مهندس اقاي: میگه ،فوري میگه اخی ،ناخوداگاه

 تـو  رفـت  چیـزي  یـک :میگـه  کشـه  مـی  نشـون  و خـط  بـرام  چشمهاش با حالیکه در خنده با حبیب
 .پام

 بود؟ شکسته شیشه: میگه نگرانی با سلما

 شــام از ،حتمـا  بـود  شـده  خشــک نـه،برنج : میگـه  کشـه  مـی  دســت پـاش  کـف  حالیکـه  در حبیـب 
 .بیاد دستشون کار حساب برسم رو ها شده خشک برنج این حساب زمین،باید افتاده دیشب

 میگـه  و وایمیسـته  کنـار  ،حبیـب  بزنـه  سشـوار  رو موهـاش  تـا  اتـاقش  میـره  ،سـلما  میزنم لبخندي
 .پیشمی االن خوشحالم خیلی سولماز:

 مــن:میــاد پوشــیده بیــرون لبــاس حالیکــه در بعــد دقیقــه چنــد و میــره اتــاقش طــرف بــه حبیــب
 .میام شه اماده ناهار تا بیرون میرم

ــا ــرم دنبــالش در دم ت ــاي: می ــر مهنــدس اق ــون و فرنگــی گوجــه نیســت زحمتــی ،اگ ــازه ن  هــم ت
 .بخرید
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 .میره و فرسته می برام هوا تو اي بوسه و میزنه چشمک حبیب

 .جون سولماز افتادید زحمت تو: میاد بیرون اتاقش از سلما دقیقه ده بعد

 .اینجا اومدم کار همین ،براي زحمتی چه عزیزم نه:

 بگم؟ چیزي یک جون سولماز:میره فرو فکر به و میده تکیه کابینت کنار به سلما

 ؟!جانم:گردم برمی طرفش به

 مـی  سالهاسـت  ،انگـار  کـردم  پیـدا  بهتـون  حسـی  یـک  دیـدمتون  کـه  پیش دقیقه یک از راستش:-
 .شناسمتون

 .مونی می من دختر مثل هم ،تو داري لطف خیلی: خورم می جا حرفش از

 داري؟ بچه تا چند بپرسم میشه:-

 و سـال  بیسـت  حـدود  یکیشـون  سـالش  نـوزده  حـدود  یکیشـون  دارم بـزرگ  پسـر  تـا  عزیزم،دو اره:
 .اي خورده

 خونند؟ می هستند؟چی دانشجو ،حتماً جالب چه:-

 .دونم نمی:

 خونند؟ چی هاش بچه ندونه مادري میشه مگه:میکنه نگاهم زیاد تعجب با سلما

 .نیستند خودم پیش من هاي ،بچه میشه اره:کشم می اهی

 !کجان؟ پس نیستند خودتون پیش اگه:-

 .هستند من اول همسر خانواده پیش:
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 شدید؟ جدا هم از:-

 .هستم دومم همسر پیش ،االن گرفتند ازم رو ها بچه کرد فوت که اولم همسر نه:

 .ببیننتون ،نمیان نمیشه تنگ براشون ،دلتون عجب:-

 .نمیان پیشم و مادرشونم من نمیدونند اونها شده،ولی تنگ براشون خیلی که دلم:

 ؟.هستید مادرشون شما نگفتید بهشون ،چرا دردناکه واقعاً،خیلی:-

ــرات روز یــک ،شــاید جــون ســلما مفصــله داســتانش:میشــه ســرازیر چشــمهام از اشــک  تعریــف ب
 .کردم

 باشـه  مهربـون  اینقـدر  نمیکـردم  ،فکـر  کشـه  مـی  خـودش  اغـوش  تـو  منـو  و میـاد  طـرفم  بـه  سلما
 شـما  مثـل  خوشـگلی  خـانم  نمیکـردم  کردم،فکـر  نـاراحتتون  ببخشـید :میـده  رو حبیـبم  بوي ،خیلی
 .باشه درد پر دلش اینقدر

 کنم می تشکر ازش و بوسم می رو صورتش

 هـم  بابـا  بـا  و خـارج  رفتـه  ،خـواهرم  تنهـام  خیلـی  مـنم  جـون  سـولماز  میـدونی : میـده  ادامه سلما
 کـه  ،خوشـحالم  خواسـت  مـی  صـحبت  هـم  یـک  ،دلـم  کـنم  دل و درد مطلبی هر مورد در نمیتونم
 . اینجا اومدي

 شـد  معلـوم  بعـد  ولـی  کنـه  کـار  خونمـون  اومـد  خـانمی  یـک  قبـل  سـال  چنـد : میزنم لبخند بهش
 . کردیم بیرونش باباست اموال و مال دنبال چشمش



 اختصاصی کافھ تک رمان   رمان شب کھ می آیدچراغی ھست 

108 
@caffetakroman 

 دلـم  تنهاسـت  چقـدر  بابـام  بیـنم  مـی  وقتـی  هـا  مهمـونی  تـو : میره اشپزخونه پنجره طرف به سلما
 و کارخونـه  دنبـال  چشمشـون  ،همـه  نمیشـه  پیـدا  خـوب  زن زمونـه  ایـن  تـو  ،امـا  سـوزه  مـی  براش
 .باباست ازدواج سرسخت مخالف که خواهرمم طرف یک از.باباست امالك و ملک

 .ندارم مالی نیاز که داره اونقدر همسرم شکر رو خدا:

 سرکار؟ اومدي چرا پس:-

 داشـتید  الزم کمـک  وقـت  هـر  دادم قـول  بهـش  و میشـناختم  رو بیـامرزت  خـدا  مـادر  من راستش:
 .کنم کمکتون بیام

 .شناختید می رو مادرم واقعاً:میکنه تعجب حرفم از سلما

 .خدابیامرزي اون شبیه خیلی تو بگم باید ضمن در عزیزم اره:

 .میشدي مادرم تو و نبودي متاهل کاش جون سولماز: میگه و میشه خوشحال حرفم از

ــه خشــکم حــرفش ایــن از ــذرخواهی ،زود میزن ــه ع ــه و میکن ــی منظــور میگ  و نداشــته خاص
 .ببخشمش

 دوري ایــن و هســتم همســرش مــن گفــت مــی ســلما بــه االن همــین و بــود اینجــا حبیــب کــاش
 .میشد تموم

 ذوق میـز  دیـدن  بـا  و میشـه  خونـه  وارد ،حبیـب  چیـنم  مـی  رو ناهـار  ،میـز  میـره  اتـاقش  بـه  سلما
 . نکنه درد دستتون به به: کنه می

 میـز  سـر  بشـقاب  تـا  دو دیـدن  کنـه،با  مـی  کمکـم  هـا  گوجـه  کـردن  خـورد  تو و میاد اشپزخونه به
 نگذاشتی؟ بشقاب خودت براي چرا: میشه ناراحت
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 .بخورم غذا شما با بیام نیست درست اخه:

 کنـار  رو غـذا  میکـنم  خـواهش : میگـه  بلنـد  گـذاره  مـی  سـرمیز  اي دیگـه  بشقاب حالیکه در حبیب
 .میشه خوشحال ،سلما بخورید سلما و من

 .ما پیش ،بیایید میگن درست بابا جون سولماز:میاد میز طرف به سلما

 ،حبیــب میشــینم ســلما و حبیــب بــین و گــذارم مــی میــز روي و میبــرم اتــاق بــه رو کوکــو ظــرف
 نمیان؟ خونه ناهار همسرتون سولمازجون: پرسه می ،سلما میزنه لبخند

ــو لقمــه ــوي ت ــره حبیــب گل ــوان میپ ــه رو اب ،لی ــدم دســتش ب ــه: می ــد ایشــون ن ــاه چن ــتن م  رف
 .کنم کمک بهتون بیام گفتم میره سر ام حوصله دیدم ،منم نیستند خونه و ماموریت

 .اومدید کردید لطف خیلی شما: میشه خوشحال حرفهام شنیدن از حبیب

 رو تلفــن جــواب اینکــه از ،بعــد میزنــه زنــگ ســلما همــراه ،تلفــن میشــه خــورده ســکوت تــو ناهــار
 بـده  تغییـر  رو اتـاقش  دکـور  مژده،میخـواد  خونـه  بـرم  میدیـد  اجـازه  بابـا :میره حبیب طرف به میده

 .کنم کمکش برم

 دفعـه  ،یـک  هسـتم  اونجـا  مـنم  کـه  میفتـه  یـادش  تـازه  مـن  دیـدن  ،با کنه می مخالفت اول حبیب
 .میشه راضی لبخند با

 خیلـی  اشـناییتون  از جـون  سـولماز :میشـه  حاضـر  سـریع  و میـره  اتـاقش  طـرف  بـه  خوشحال سلما
 دیگه؟ میایید ما پیش ،بازم شدم خوشحال

 .بزنم سر بهتون بیشتر کنم می سعی عزیزم اره:
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 از وقتـی  و ریـزم  مـی  چـاي  لیـوان  تـا  ،دو میشـه  خـارج  خونـه  از و بوسـه  می رو حبیب و من سلما
ــپزخونه ــرم دارم اش ــرون می ــب بی ــنم رو حبی ــه میبی ــوي ک ــپزخونه در جل ــتاده اش ــن ول: وایس  ک

 .من پیش بیا سولماز

ــن روي رو چــاي ســینی ــی اپ ــذاره م ــراه گ ــه حبیــب ،هم ــاقش ســمت ب ــرم ات ــاق می ــزرگ ،ات  و ب
 مونـه  مـی  دیـواري  کمـد  مثـل  مقـابلش  در جـون  عزیـز  زمـین  زیـر  تـو  مـن  اتاق که داره نورگیري

 خیلــی اینجــا حبیــب:پاهامــه زیــر شــهر ،انگــار پیداســت پنجــره از شــهر تمــام میــرم پنجــره ،کنــار
 . قشنگه

 .زدم نامت به محضر تو بود خونه همین نصف: میگه حبیب

 .زدي نامم به خونه نشدم متوجه ،اصالً میگی راست:

 !!واقعاً: میخنده حبیب

 .نشدم ها بحث این متوجه که بود مهم برام تو به رسیدن انقدر:

 از هیچوقـت  کـه  اخالقتـه  همـین  بخـاطر :انـدازه  مـی  ام شـونه  دور رو دسـتش  و میـاد  کنارم حبیب
 .نرفتی یادم

 حبیـب : خوابـه  غـرق  ،حبیـب  بیـاد  سـلما  کـه  ،االنـه  شـده  تاریـک  ،هـوا  کـنم  مـی  باز رو چشمهام...
 .میرم دارم من شو بیدار جان

 . خانومم کردم پیدات ؟تازه کجا: میپره خواب از حبیب

 میگی؟ چی بهش ببینه اتاق این تو رو من و بیاد سلما االن: خندم می

 .زنمه خانم این میگم: میره فرو فکر به حبیب
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 .موندي می جا همین هم شب کاش: میگه ،حبیب کنم می درست سرم روي رو چادرم

 خوابیدم؟ می کجا اونوقت: میزدم کمرم به رو دستم

 . هست جا همه این:کنه می باز جا تخت روي خودش کنار حبیب

 .برم بیاد اژانس یک بزن زنگ جان حبیب: گیره می ام خنده دستش از

 خـانم  تـرین  مهربـون  بـه  تقـدیم :درمیـاره  تـوش  از رو اي جعبـه  و میـره  دراور کشـو  طرف به حبیب
 .دنیا

 .دلم عزیز ممنونم:خریده همراه تلفن کنم،برام می باز کادو و میزنم جیغ خوشحالی از

 خواسـتم  وقـت  هـر  حـاال : میشـه  خوشـحال  اومـده  خوشـم  اش هدیـه  از بینـه  مـی  اینکـه  از حبیب
 .راحتم بزنم حرف باهات

 .همینطور منم:

 مــی دربســت جــا همــون پــایین میــرم مــن حبیــب: میــرم خونــه در طــرف ،بــه میفــتم ســلما یــاد
 .گیرم

 . میشه نگرانت دلم اونجوري نه: میشه شاکی حبیب

 ناراحـت  ،قیافـه  پـایین  بـرم  بایـد  نیومـده  سـلما  تـا  مـن  و میزنـه  زنـگ  خودشـون  اژانـس  بـه  سریع
 نمـی  ول رو چـادرم  میشـن  جـدا  مادرشـون  از دارن کـه  مونـه  مـی  هـایی  بچـه  ،مثل دیدنیه حبیب

 .نرو میکنم ،خواهش میشم تنها ،بري میگم سلما به ،خودم ،نرو سولماز نرو: کنه

 اومـد  اژانـس  ،بـرم  پیشـت  میـام  همیشـه  بـراي  شـد  حـل  مشـکلت  وقـت  هـر  حبیـبم : میشم کالفه
 .خداحافظ
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 زن بقیـه  مثـل  هـم  مـا  کـن  کمکمـون  ،خـدایا  میـرم  اژانـس  طـرف  به و میشم جدا حبیب از زور به
 .باشیم هم پیش همیشه ها شوهر و

 جانم؟: حبیب ،شماره میزنه زنگ همراهم تلفن

 . مخلصتم خیلی خانومم:-

 .میاد سلما االن کن جمع رو اتاقت ،برو برم قربونت: میشینه لبهام رو لبخندي

 .زیاد خیلی دارم دوستت:-

 ،خداحافظ بیشتر من:

 . شه راحت خیالم بده پیام بهم رسیدي خداحافظ:-

 .کنم می ذخیره عشقم بنام رو اش ،شماره کنه می قطع رو تلفن

 بــه تعجــب میاد،بــا حیـاط  در زنــگ صــداي کـه  هســتم حیــاط تـو  هــاي گلــدون دادن اب مشـغول 
 ؟!باشه میتونه کی ،یعنی میرم در طرف

 ..مامان:میزنه خشکم روبروم صحنه دیدن از کنم می باز که رو در

 برم؟ قربونت شد ،چی جونم مامان: گیره می منو که برم هوش از نزدیک

 !خوبه؟ حالت مامان: نشونه می ها پله روي و حیاط میاره منو

 کشـیدم  حسـرت  ،چقـدر  روونـه  چشـمهام  از اشـک  و کـنم  مـی  نگـاه  یاشـارم  داداش چشـمهاي  تو 
 اشــک داره ام ،بچــه کنــه مــی نگــاه چشــمهام تــو و گیــره مــی دســتهامو. مامــان بگــه بهــم یکبــار
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 برسـم  درسـهاش  بـه  و بگـم  دیکتـه  بهـش  بیـاد  گذاشـت  نمـی  سـرمد  که وقتها همون ،مثل میریزه
 .. مامان جون: کنم می پاك رو اشکهاش انگشتام ،با

 زیـر  میزنـه  و انـدازه  مـی  مـن  اغـوش  تـو  رو ،خـودش  بـود  حـرف  همـین  منتظـره  انگـار  که اشکان
 مـادر  تـو  کـردم  مـی  احسـاس  دلـم  تـه  برم،همیشـه  قربونـت  ،الهـی  شـم  فـدات  الهـی  مامـان : گریه
 .منی

 مـی  رو ،سـرش  بـودم  نکـرده  نـوازش  بـود  سـالها  کـه  ،موهـایی  کـنم  مـی  نـوازش  رو سـرش  موهاي
 بگیــرم اغــوش در و ببوســم رو ام بچــه تونســتم بــاالخره ولــی...،خیلــی ســخته بــرام ،بــاورش بوســم

 ... شده الغر ام بچه ،چقدر کنیم می گریه فقط دوتامون هر.

 ؟!کیه اقا ؟این شده ؟چی! ؟مادر! سولماز: میاییم خودمون به جون عزیز صداي با

 لبخنـد  جـون  عزیـز  وبـه  کنـه  مـی  پـاك  رو اشـکهاش  دسـتش  ،باپشـت  میشـه  بلند جاش از اشکان
 خوشـحالی  ،بـا  کـنم  مـی  بغلـش  پهلـو  از حالیکـه  ،در اشـکان  کنـار  میـرم  و میشـم  بلند ،منم میزنه

 . اشکان پسرم جون عزیز: میگم جون عزیز به

 .تو بیا.اومدي ؟خوش پسرم خوبی. شکر رو ،خدا شکر رو خدا: گیره می اش گریه جون عزیز

ــرم قربونــت: بوســه مــی هــی و گرفتــه رو مــن دســت ،اشــکان میشــم خونــه وارد اشــکان همــراه  ب
 .خودم مامانی

 ...دلم عزیز:

 ؟!کشیدي چی سالها این تو:-

 کردي؟ پیدا منو چطوري.بودم مجبور ،ولی بود سخت خیلی:
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 .گردم می دنبالت دارم ماهه چند:-

 رسیدي؟ اینجا به کجا از:

 ریختــه بهـم  بــدجور ،خونـه  ترســیدم خیلـی  ،اولــش شـدي  گــم سـرمد  خــتم روز وقتـی  راسـتش :-
 بگـردم  دنبالـت  اونهـا  همـراه  خواسـتم  مـی  بـودم،منم  ندیـده  اونطـور  رو خـانم  عمـه  ،هیچوقـت  بود
 بچــه نگفــت ولــی داد توضــیح بهــم رو تــو فــرار و بــس خــون جریــان یواشــکی نســرین مامــان کــه

 ســرمد دیــدم مــی وقتــی ،همیشــه نگشــتم دنبالـت  دیگــه و اوردم بهانــه مــنم.نیســتم اونهــا واقعـی 
 چهلـم  بعـد .بـدم  نجـات  سـرمد  دسـت  از رو تـو  و شـم  بـزرگ  زودتـر  کردم می ،ارزو کنه می اذیتت
 .زندگیش خونه سر رفت و کرد اشتی سابقش شوهر با دوباره زري عمه سرمد

 !واقعاً: میگم تعجب با

 منتظـر  کـه  زري عمـه  ،ولـی  انـداخت  راه حسـابی  دعـواي  یـک  بـاز  فهمیـد  وقتـی  خـانم  بله،عمه:-
 سـرمد  هـاي  مغـازه  و خونـه  هـم  رفتند،شایسـته  شـهرمون  از شـوهرش  بـا  و نـداد  محل بود فرصت

 .شد گور و گم و روفروخت و

 خبر؟ چه احمد و نسرین از:

 و کـرد  سـکته  پـیش  مـاه  یـک  احمـد  بابـا : میگـه  و کنـه  مـی  نگاه فرش گوشه به ناراحتی با اشکان
 . رفت دنیا از

 !مرد؟؟ احمد:

ــه:- ــار یکــی اي بود،هفتــه خــودش تقصــیر ،البتــه بل ــه دوب  نمــی کــه خــورد،رژیمم مــی پاچــه کل
 . باال بود رفته که سیگارشم ،مصرف گرفت
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 کنه؟ می کار چی نسرین االن.رفت هم احمد نشده سرمد سال هنوز!! عجب:

 پــرورش شــهرمون اطــراف روســتاهاي از یکــی تــو رســیده،رفته بهــش احمــد بابــا از کــه ارثــی بــا:-
 .انداخته راه شترمرغ

 !!!شترمرغ:میگیره ام خنده میدوه ها شترمرغ دنبال که نسرین تجسم از

 .افتاده راه هم خیلی زده شترمرغ ،پرورش مامان کن باور: میخنده هم اشکان

 مادرتم؟ من فهمیدي کجا از:

ــا فــوت بعــد:- ــرام رو چــی همــه نســرین مامــان ،یکــروز احمــد باب ــی ،اولــش کــرد تعریــف ب  خیل
 تنهـا  االن مـادرت  گفـت  ،بهـم  شـدم  قـانع  داد نسـرین  مامـان  کـه  توضـیحاتی  بـا  ،ولی شدم ناراحت

 .کن حمایتش و کن پیداش برو پشتیبان بدون و

ــر رو لبخنــد نســرین ویــاداوري بــود ســرمد خانــدان تــو مــن حــامی بزرگتــرین همیشــه نســرین  ب
 .مدیونتم عمر اخر تا لطفت این بخاطر ،نسرین نشونه می لبهام

 کردي؟ پیدا کجا از رو خونه این ادرس نگفتی خب:

 یـک  دنبـال  رسـید،مدتها  گوشـم  بـه  شـما  شـدن  دزدیـده  جریـان  و خـانم  عمـه  سکته خبر وقتی:-
 اشـناي  دیـروز  شـکر  رو خـدا  کـه  کـنم  پیـدا  شـما  پرونـده  تـو  از چیـزي  ادرسی بتونم تا گشتم اشنا
 رو خونـه  ایـن  ادرس اگاهیـه  اداره تـو  کـه   فامیلشـون  کمـک  بـا  نسـرین  مامـان  کارگرهـاي  از یکی
 .شه شروع دانشگاهم تا مونم می اینجا االنم.داد

 ،تـا  مـونی  مـی  مـن  نداشـته  نـوه  مثـل  هـم  ،تـو  خـوبم  پسر اومدي خوش: میگه لبخند با جون عزیز
 .بمون اینجا داري دوست وقت هر
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 !شدي قبول دانشگاه اینجا مگه! اشکان: میگم خوشحالی با

 مـاهی  ،یـک  میـرم  بعـد  تـرم  از ،ولـی  دارم هـم  شـدم،خوابگاه  قبـول  سراسـري  دانشگاه ،حقوق بله:-
 .مهمونتونم

 !حقوق؟ رفتی ،چرا نداشتی عالقه فارسی ادبیات به مگه.کردي خوشحالم عالیه،خیلی:

 .کنم دفاع شما مثل زنهایی حق از و شم وکیل خوام می چون:-

 مامـان  نکـن :میومـد  بـدش  کـارم  ایـن  از بچگـی  ،از میـزنم  بهـم  رو موهـاش  و میکنم بغل رو سرش
 کردي؟ می اذیتم همینطور بودمم بچه یادته.میریزه بهم موهام

 .کردم می فکر مسئله همین به االن منم اتفاقاً:

 .گفت بهم هم دیگه چیز یک نسرین مامان:-

 !چی؟:

 . منه برادر باربد اینکه:-

 !واقعاً:

 رو حــرفم اون ،ولــی کــردم تعریــف بــراش رو مــاجرا همــه داشــتم باربــد بــا کــه تماســی تــو مـنم :-
 .کرد قطع باهام رو اش ورابطه نکرد قبول

 . گفتی نمی بهش کاش:

 .داره برادر و مادر بدونه باربد طبیعی حق ،این مامان نزن رو حرف این:-

 .ببینم رو باربد یکبار داشتم ارزو همیشه: میگم کشم می حسرت از اهی حالیکه در
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 .دارم رو عکسش من: میگه خوشحالی با اشکان

 ســرمد وقتــی ،تــا خریــده گوشــی تــازه درمیاره،معلومــه رو همــراهش تلفــن کــتش جیــب تــوي از
 اون ،تـو  اشـکان  تنهـا  ،نـه  باشـه  داشـته  سـاده  همـراه  تلفـن  حتـی  نداشـت  اجـازه  بچه این بود زنده
 و کنـه  مـی  پیـدا  رو عکسـی  گوشـی  تـو  از باشه،اشـکان  داشـته  نداشـت  اجـازه  کسی فامیل و خونه
 .،ببین ،خودشه ایناهاش: میگه

 مـی  فکـر  حـاال  ،تـا  کـنم  مـی  نگـاه  میزنـه  لبخنـد  بهـم  داره گوشـی  تـو  کـه  جـوونی  مرد عکس به
 ،بــه منـه  بــرادر اصـل  برابـر  کپــی باربـد  مــیگم اطمینـان  بـا  االن ،ولــی یاشـار  شــبیه اشـکان  کـردم 

 ،کســی منــه ندیــده نــوزاد جــوون مــرد ایــن باربــد؟یعنی ایــن ،یعنــی کشــم مــی دســت صــورتش
 مـا  یکـروز  هـم  ،باربـد  میشـه  درسـت  چـی  ،همـه  بـرم  قربونـت  نکـن  گریه: کنه می پاك رو اشکهام

 .پیشمون میاد و کنه می قبول رو

 لـذت  دنیـا  تـو  حسـی  ،هـیچ  دیـدم  مـو  بچـه  تـا  دو هـر  امـروز  شـکر  رو میدم،خـدا  بهش رو گوشی
 .شدن موفق و بزرگ هات بچه ببینی که نیست این از تر بخش

 بمونم؟ پیشت نداره اشکال مامان: میگه اشکان

 .ببینم منم بیار رو داداشت عکس ضمن بمون،در گفتم که من مادر نه: میگه جون عزیز

 .خانم ،حاج این:میده جون عزیز دست رو  گوشی اشکان 

 عزیـز  مـن : کنـه  مـی  نگـاهش  عینـک  بـاالي  ،از کنـه  مـی  داري خنـده  اخـم  حالیکـه  در جون عزیز
 . جونتم

 .جون عزیز این: میگه خنده با اشکان
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 .کنه حفظش ،خدا اهللا ماشاء هزار: میگه جون عزیز

 داره فروشـی  شـلواري  کـت  اینجـا  دوسـتام  از یکـی  مامـان : گـذاره  مـی  جیـبش  تـو  رو تلفن اشکان
 نظـر  ،از کـنم  کمکـش  بـرم  شـه  شـروع  کالسـهام  تـا  ،قـراره  مرخصـی  رفتـه  دومـاه  یکی ،شاگردش

 نداره؟ اشکالی شما

 .خوبه ،خیلیم دلم عزیز نه:

 .میام غروب میرم اجازتون با من پس:-

 . عزیزم باشه:

 .رسوند بهت رو ات بچه خدا دیدي: میگه جون میره،عزیز و کنه می خداحافظی اشکان

 . شکر مرتبه صدهزار رو ،خدا جون عزیز اره:

 عشـقم  نوشـته  دیـدن  ،بـا  میزنـه  زنـگ   همـراهم  تلفـن  کـه  میشـم  خونـه  کردن گردگیري مشغول
 الو: میشینه لبهام روي ،لبخندي

 خانومم،خوبی؟ سالم:-

 ،ممنونم عزیزم سالم:

 گیري؟ نمی ما از سراغی:-

 .دارم هم مهمون تازه.بودم اونجا دیروز:

 کیه؟ مهمونت ندیدمت،راستی که سال خیلی کنم می فکر من چرا پس:-

 !کیه بگم کنی نمی باور:
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 .بگو نکن اذیت:-

 .اشکان پسرم:

 !!!!نه:میگه بهت با حبیب

 .مادرشم من گفته بهش نسرین ،تازه کن باور:

 ثانیـه  چنـد  ،بعـد  کـنم  مـی  تعریـف  بـراش  رو کـرده  تعریـف  اشـکان  کـه  صحبتهایی و اتفاقات تمام
 .رسیدي پسرت به که خوشحالم خیلی سولماز:میگه سکوت

 .مهربونم ممنونم:

 ؟ من پیش میاي کی:-

 خوبه؟ فردا:

 .نیست دوستشه تولد هم سلما فردا اره:-

 .میام دو ساعت فردا شد قرارمون پس باشه:

 .خداحافظ منتظرتم باشه:-

 .خداحافظ:

 دلــم تــوي ،دل فــردا ظهــر از بعـد  دو تــا مونــده عــدد چقــدر میفتـه  دیــوار روي ســاعت بــه نگـاهم 
 .میرفتم حبیب پیش و میشد دو ساعت زودتر کاش نیست
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 خورشـت  ،بـوي  میپـزم  رو اشـکان  عالقـه  مـورد  ،شـام  کـنم  مـی  سـرگرم  خونـه  کارهاي با رو خودم
 تـو  بفرمـا : میگـه  ایفـون  پشـت  کـه  جـونی  عزیـز  و زنـگ  صـداي  ،بـا  کـرده  پر رو خونه همه کرفس
 .اومده اشکان فهمم می.پسرم

 رو ،سـرم  شـما  بـه  تقـدیم  خـودم  خوشـگل  مامـانی  سـالم : میشـه  وارد رز گـل  شـاخه  دوتا با اشکان
 تقـدیم : بوسـه  مـی  رو دسـتش  و میـره  جـون  عزیـز  طـرف  ،بـه  میـده  مـن  به شاخه یک و بوسه می
 .دنیا بزرگ مامان مهربونترین به

 . رو کار این ،نکن پسرم برم قربونت: میگه و میزنه ،لبخندي خورده جا که جون عزیز

 ؟!کردي چه ،مامان میاد بویی چه به به:-

 ،اشـک  میشـینم  ،روبـروش  میشـه  خـوردن  مشـغول  اشـتها  بـا  ،اشـکان  کـنم  می اماده رو شام سفره
 ؟ شده چیزي: کشه می خوردن غذا از میشه،دست جمع چشمهام تو

 نمـی  پـایین  گلـوم  از پخـتم  مـی  کـرفس  خورشـت  وقـت  ،هـر  بـود  شـده  تنـگ  برات دلم خیلی نه:
 .کردم می فکر تو به ،همش رفت

 .نمیرم هم زودیها این ،به پیشت اومدم ،دیگه برم قربونت الهی:-

 .بخوره شامشو بچه بگذار نکن بغض دخترم: میگه اروم جون عزیز

 و جـون  عزیـز  مشـورت  بـا  شـام  ،بعـد  میشـم  شـام  خـوردن  مشـغول  و میـزنم  لبخند هردوتاشون به
 میهمـان  تخـت  تـو  جـون  عزیـز  اتـاق  تـو  مـنم  و بخوابـه  مـن  اتاق تو پایین اشکان میشه قرار اشکان
 .بخوابم
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 فضـاي  و اشـکان  وجـود  ،بـا  هسـتیم  همیشـه  از تـر  خوشـبخت  مـا  و مـا  پیش اومده اشکان ماه یک
 تلفــن عزیزجــون ،بــراي شــده قبــل از تــر ســرحال هــم جــون عزیــز کــرده درســت تــو کــه شــادي
ــراه ــده هم ــی و خری ــبکه کل ــراش مجــازي ش ــه ب ــز االن و ریخت ــا جــون عزی ــاي ب ــی گروهه  و قران
 میـزنم  سـر  حبیـب  بـه  بـار  سـه  دو اي ،هفتـه  کنـه  مـی  گـرم  رو سـرش  شده عضوشون که اموزشی

 اشـکان  بـا  کـه  صـحبتهایی  بـا  مـدت  ایـن  ،تـو  مـونم  نمـی  پیشـش  ساعت سه دو از بیشتر هم هربار
ــتم ــدم داش ــم اون فهمی ــت ه ــداره دوس ــن ن ــنم ازدواج م ــت و ک ــرد داره دوس ــاال مج ــا بمونم،ح  ب

 وسوده سلما و اشکان وجود

 

 کــه کـرده  شــک سـلما .نــداریم رو ازدواجمـون  مســئله بیـان  جــرات و شـده  برابــر چنـد  مــا مشـکل 
 همیشــه بــراي میخــواد و گذاشــته ناســازگاري ســر همــین بخــاطر کنــه ازدواج خــواد مــی حبیــب

ــره ــیش کشــور از خــارج ب ــاي داره هــم ،خــواهرش خــواهرش پ ــامتش کاره ــه مــی جــور رو اق  کن
 نمـی  داده سـابقش  همسـر  بـه  کـه  قـولی  طبـق  و مونـده  دختـراش  و مـن  بـین  هـم  حبیب ،طفلک

 ،سـاعت  شـده  تنـگ  خیلـی  بـراش  دلـم  ندیـدم  رو حبیـب  اسـت  هفتـه  یک.بگذاره تنها رو اونها تونه
 ســالم الــو: حبیــبِ  میــاد تلفــنم زنــگ صــداي کــنم مــی فکــر و کشــیدم دراز تخــتم رو و شــب ده

 دلم،کجایی؟ عزیز

 خانومم،تهرانم سالم:-

 ؟ برگشتید کی:

 غروب امروز:-

  حبیب شده تنک برات دلم:
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 همینطور منم:-

 چرانخوابیدي؟:

 . دوستش خونه رفت سلما:-

 رفت؟ کی:

 . کنه کمکش اش جهیزیه چیدن تو ،رفت االن:-

 میاد؟ کی:

 .پیشم بیاي میتونستی ،صبح،ظهرکاش نیست معلوم:-

ــه: ــکان نمیش ــی ،اش ــه م ــازه فهم ــدم ،ت ــی فهمی ــم خیل ــن رو ه ــاله ای ــاس،میگه مس ــوي حس  جل
 گفــت جــون عزیــز روز ،اون کنــه مــی شــوهر داره مــادرش بفهمنــد کشــه مــی خجالــت دوســتاش

 شـاکی  ،خیلـی  بمونـه  تنهـا  عمـر  اخـر  تـا  نبایـد  ،اونکـه  بـره  میـدم  بیـاد  ،خواسـتگار  جوونـه  مادرت:
 .گردم برنمی دیگه و نسرین مامان پیش میرم منم اونصورت در گفت شد

 بیـرون  یـا  مهمـونی  میـرم  یـا  سـفر  میـرم  کـه  وقتهـایی  یـک  سـولماز : کشـه  مـی  دل از اهی حبیب
 ،بـاور ... ،خیلـی  خـورم  مـی  حسـرت  خیلـی  بیـنم  مـی  رو هسـتند  هـم  با که شوهرهایی و ،زن خرید

 . باشیم هم پیش دنیا شوهرهاي و زن همه مثل شب یک دارم ارزو کن

 مـی  دوتـامون  هـر  تنهـایی  ،بـراي  سـوزه  مـی  بـراش  ،دلـم  کـنم  می درك رو حبیب تنهایی احساس
 . سوزه

 . دارم دوستت ،خیلی خانومم بخواب برو:-

 .بخیر ،شب همینطور منم:
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 میـام  خـودم  بـه  جـون  عزیـز  صـداي  بـا . میزنـه  پـر  دیـدنش  براي ،دلم حبیب پیش برم میشد کاش
 بود؟ شوهرت:

 کردم؟ بیدارتون جون عزیز ببخشید:

 تهران؟ گفت،رسیدن می چی.میبره خوابش دیر ادم من سال و سن ،تو مادر نه:-

 ،حبیـب  بچیننـد  رو دوسـتش  جهیزیـه  دوسـتش  خونـه  رفتـه  ،سـلما  رسـیدن  غـروب  بود ،خونه اره:
 .تنهاست هم

 مادر پیشش برو خب:-

 کنم؟ کار چه رو اشکان اخه:

 .پیشش رفتی شب اخر بود تنها دوستات از یکی میگم بهش من برو تو:-

 .اش خونه برم جون عزیز نشه بد: پرم می جا از

 . شوهرته مادر وا:-

 حیــاط وارد و کـنم  مـی  خـداحافظی  جـون  عزیـز  ،از اژانــس میـزنم  زنـگ  و پوشـم  مـی  لبـاس  بـدو 
 گیـرم  مـی  دسـتم  تـوي  رو هـام  ،کفـش  بینـه  مـی  فـیلم  داره اشکان روشنه زمین زیر ،چراغ میشم
 در و پوشـم  مـی  رو هـام  کفـش  کوچـه  تـو  و کـنم  مـی  بـاز  رو ،در میـرم  حیـاط  در طـرف  به واروم
 طـرف  بـه  ،خوشـحال  وایسـتاده  سـرکوچه  مـن  درخواسـت  طبـق  اژانـس  ،ماشـین  میبنـدم  رو خونه

 .ام حبیب خونه جلوي بعد ساعت نیم و میرم ماشین

ــرایدار ــاي داره س ــو درخته ــع جل ــده اب رو مجتم ــش می ــالم به ــی س ــنم م ــاختمون وارد و ک  س
 میـزنم  ،زنـگ  کـنم  مـی  تجسـم  رو حبیـب  متعجـب  قیافـه  و وایسـتادم  حبیـب  واحد ،جلوي میشم
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 حرکـت  یـک  تـو  ولـی  کنـه  مـی  تعجـب  مـن  دیـدن  بـا  ،حبیـب  شـه  بـاز  در تـا  میشـم  معطل یکم
 .اومدي برم،خوش قربونت سالم: کشه می خودش سمت به و گیره می رو دستم سریع

 تنـگ  بـرات  دلـم : کنـه  مـی  ام دیوونـه  بیقـرارش  قلـب  ضـربان  ،صـداي  شـده  تنگ ام مرد براي دلم
 .بود شده

 .نازنین طور همین منم:میشه تر تنگ دستهاش حلقه

 مـی  نگـاه  هـم  چشـمهاي  تـو  و چرخیـدیم  هـم  طـرف  بـه  ،فقـط  نمیبـره  خوابمـون  کدوممون هیچ
 .میبره خوابم کی نمیدونم و میشه خسته چشمهام ،باالخره کنیم

 .بخور صبحونه بیا خانم تنبل پاشو:میکنه نوازش رو موهام دستی

 .ام خسته ،خیلی بخوابم دیگه یکم ،بگذار حبیب:

 .بخور صبحونه بیا. جون عزیز خونه ببر رو ،خوابت ببینم پاشو: کشه می کنار روم از رو پتو

 ایینـه  تـو  دختـر  بـه  و کـنم  مـی  نگـاه  ایینـه  ،تـو  میـرم  روشـویی  طرف به و میشم بلند جا از زور به
 هــم پــیش شــب یــک دنیــا شــوهرهاي و زن بقیــه مثــل هــم حبیــب و مــن بــاالخره: خنــدم مــی

 . بودیم

 بفرماییـد : چیـده  رو میـز  خاصـی  سـلیقه  بـا  ،حبیـب  کـنم  مـی  نگـاه  صـبحانه  شـده  چیـده  میـز  به
 .بانو سولماز

 .میام کنم جمع رو موهام برم:

 . باشند باز ،بگذار حیف نه: کنه می نوازش رو موهام و کشه می خودش طرف به رو دستم
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ــه ــز پشــت و میشــم تســلیم ناچــار ب ــره اي لقمــه ،حبیــب میشــینم می ــا ک ــه مرب ــده دســتم ب  می
 .بفرمایید:

 .میشم لوس ،ایجوري خورم می خودم:

 .خریدارم خودم کن ناز کن لوس خودتو ،تو توا کردن لوس منم کار:-

 هـم  شـرم  بابـا  کـه  واقعـاً ...:لقمـه  گـرفتن  راه تـو  دسـتم  و میشـه  خشک اشپزخونه ورودي رو نگاهم
 خـراب  مـا  زنـدگی  رو شـوهر  و بچـه  وجـود  ،بـا  جـون  سـولماز  نداشـتم  انتظـار  شما ،از چیزیه خوب
 .شید

 ،سـلما  پـره  مـی  رخـش  از رنـگ  سـلما  دیـدن  ،بـا  چرخـه  مـی  اشـپزخونه  ورودي طـرف  بـه  حبیب
 شـوهرت  نـزدم  زنـگ  تـا  فاسـد  زن پاشـو  پاشـو : میـاد  طـرفم  بـه  کنـه  مـی  گریـه  حالیکه در شاکی

 .برو خونه این از بیاد

 .منه زن ،سولماز بابا بکش خجالت: گیره می رو دستش حبیب

ــه ســلما ــو: میشــه شــدیدتر اش گری ــازي من ــازي رو بابا،ســوده دادي ب ــا متنفــرم دادي،ازت ب  ،از باب
 .متنفرم هم زنت

 یـک  ،بـا  کـنم  مـی  خـودم  لباسـهاي  بـه  بسـته،نگاهی  رو گلـوم  راه ،بغضـی  نـدارم  گفتن براي حرفی
 کــرده اعتمــاد بهــم کــه دختــري مقابــل در دارم چــی شــده، افشــون موهــاي و بــاز خــواب لبــاس
 .بودبگم

 

 .بیرون برو پاشو گفتم: کشه می منو دست سلما
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 شـوکه  ،سـلما  میـاد  فـرود  دختـرش  صـورت  تـو  و میشـه  بلنـد  هـوا  رو که بینم می رو حبیب دست
 . میخوره بهم دوتاتون هر از حالم: میره اتاقش طرف به و گیره می رو ،صورتش میشه

 زنت؟ یا خواهرم و منو یا

 همــین مــن ،داســتان میشــه اتــاقش وارد و میــره دنبــالش ناراحتــه زده رو ســلما اینکــه از حبیــب
 ندارم خونه این تو جایی دیگه میشه تموم جا

 اتـاقی  ،بـه  بگیـرم  رو اشـکهام   امـان  بـی  بـارش  جلـوي  کـنم  مـی  سـعی   دستم پشت با حالیکه در
ــا زوج خوشــبخترین تــوش دیشــب کــه ــودیم دنی ــه از و پوشــم مــی رو هــام لبــاس و میــرم ب  خون

 رو پیـاده  تـو  هـدف  بـی  ،همینطـور  گرفتـه  دلـش  هـم  ،اسـمون  میـاد  شـدیدي  ،بارون میزنم بیرون
 ...بود کوتاه انقدر ما خوشبختی عمر چرا ،خدایا کنم می گریه و میرم راه

 کـرده  ورم چشـمهام  کـردم  گریـه  بـس  خیسـه،از  خـیس  لباسـهام  ،همـه  میشـم  پذیرایی سالن وارد
ــز ــون ،عزی ــغول اشــکان و ج ــب مش ــردن مرت ــه ک ــاي برنام ــن ه ــراه تلف ــز هم ــون عزی ــتند ج  هس

 اینطــوري چــرا مــادر بــرات بمیــرم: کشــه مــی جیغــی و میشــه مــن متوجــه جــون عزیــز ،یکدفعــه
 شدي؟

 شده؟ چی مامان: میدوه طرفم به من دیدن با و کنه می بلند رو سرش اشکان

 .هیچی:میخوره بهم لرز شدت از دندونهام

 اتفـاقی  حبیـب  مـادر،براي  اینجـا  بیـا : مینشـونه  بخـاري  کنـار  و انـدازه  مـی  دورم پتو یک عزیزجون
 افتاده؟

 عشـقم  اسـم  شـنیدن  بـا  کـه  بـود  دلـم  تـوي  ،بغضـی  میشـه  دار صـدا  ام گریه حبیب اسم شنیدن با
 ...شکست
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 کیه؟ حبیب عزیزجون:جون عزیز طرف میکنه رو روش ناراحتی و تعجب با اشکان

 ...شوهرمه:گردم می خودم با حبیب نسبت دنبال شدم خیره روبرو به حالیکه در

 ..نکنی ازدواج نشد قرار مامان،مگه: میشه ناراحت اشکان

 بود،همـــه زنــدگیم  بودم،همـــه بود،نــامزدش  بود،نــامزدم  شوهرمه،شـــوهرم: میکــنم  تکــرار  اروم
 ..بودم زندگیش

 حبیـب  بـراي  جـان  سـولماز :باشـه  سـاکت  فعـالً  میگـه  اشـکان  بـه  ابـرو  و چشـم  اشاره با جون عزیز
 افتاده؟ اتفاقی

 !حبیب: کنم می در به نگاهی هدف بی غوغاییه، سرم تو

 .،مادر حبیب اره:-

 مــی عزیزجــون بــه التمــاس بــا نگــاهی( بیفتــه بــراش اتفــاقی نکنــه خوبیه،خــدا مــرد حبیــب نــه:
 افتاده؟ براش اتفاقی مگه)کنم

ــز ــه جــون عزی ــه ،در میشــه کالف ــا حالیک ــاي اشــک کاغــذي دســتمال ب ــو ه ــاك من ــی پ ــه م  کن
 .نیست خوب حالت ،تو خوبه حبیب دلم عزیز:میگه

 هــذیون ،داره داره تــب مــادرت جــان اشــکان: گــذاره مــی پیشــونیم روي رو دســتش جــون عزیــز
 . میگه

 .دکتر ،ببریمت کن عوض رو لباسهات بریم مادر پاشو:گیره می رو دستم جون عزیز

 و اژانــس میزنــه زنــگ ،اشــکان کــنم مــی عــوض رو لباســهام و میــرم جــون عزیــز همــراه اراده بــی
 ... میاد ماشین
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 وقتته؟ میشی،چند بهتر شه تموم باش،سرمت اروم:میگه و کنه می تنظیم رو سرُم دکتر

 چی؟ وقت:

 بارداري؟ وقته چند:-

 .باردارباشم کنم نمی فکر!!!باردار:

 .میگه اي دیگه چیز من تجربه ولی:ومیگه کنه می نگاه صورتم تو مهربونی با دکتر

 االن ،یعنــی میشــه روشــن دلــم تــو ،چراغــی میفــتم رومیــزیم تقــویم نــزده عالمــت دوهفتــه یــاد
 ...مهمونه، من بطن تو من از نصفش حبیب از نصفش که موجودي

 ؟ دکتر اقاي:کنم می صداش که شه خارج اتاق از میخواد دکتر

 بله؟:چرخه می طرفم به دکتر

 ؟ نفهمند چیزي ومادرم پسرمو بچه جریان از میشه:میگم بهش شرمندگی با

 .حتماً باشه:-

ــه ناخوداگــاه مــن دســت و میــره بیــرون دکتــر  کــنم مــی نوازشــش اروم و میــره شــکمم ســمت ب
 .هستی تو بدونه نباید کس ،هیچ حبیب یادگاري:

 . میشه سنگین چشمهام

 اشـکان  و اشـکان  دسـت  همـراهم  ،تلفـن  میشـم  بیـدار  کسـی  بـا  اشـکان  کـردن  صـحبت  صـداي  با
 گـرفتن،دور  زن بـه  چـه  رو شـما  مـن  پـدر  اخـه : کشـه  مـی  سـیاهش  موهـاي  تـو  رو دستش کالفه
 شـما ...هسـتم  مـن  االن ولـی  بـود  تنهـا  کـرد  قبـول  رو شـما  وقتـی  مـن  بکشـید،مادر  خط من مادر
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 رو افتــاده شــدید نــاراحتی و شــک از میــدونم فقــط... دونــم نمــی...کجاســت االن داریــد کــار چــه
 وقـت  گفـتم  کـه  همـون ...بـدم  دسـتش  از نمیخـوام  نـدارم  بیشـتر  مـادر  یـک  من...بیمارستان تخت

 .خدانگهدار...ندارم حرفی...نیست ما کدوم هیچ نفع به رابطه این... طالق براي بگیرید محضر

 بهتري؟ خوبم مامان:میشه من متوجه اشکان

 میزدي؟ حرف کی پسرم،با اره:

 .حبیب اقا با:-

 حبیب؟:

 مـردم  مضـحکه  نمیـاد  ؟خوشـم  کنـی  انتخـاب  رو یکـی  بایـد  حبیـب  اقـا  و مـن  بـین  مامـان  ببین:-
 .کرد شوهر مادرش بده رو مادرش خرج نتونست بگن بشم،دوستام

 ...ولی:

 .نداره ولی:-

 .دارم دوست رو حبیب من اما:

 . نداشتی پسر اول از کن ،فکر خداحافظ پس:میره در طرف به و میشه ناراحت اشکان

 میري؟ داري کجا:

 .شوهرت پیش برو هم ،شما مربوطه خودم به:-

 اشکان؟:



 اختصاصی کافھ تک رمان   رمان شب کھ می آیدچراغی ھست 

130 
@caffetakroman 

ــیش میــرم:- ــا اگــه نســرین مامــان پ ــاه یــک ت ــرام رو طالقــت برگــه عکــس دیگــه م  فرســتادي ب
 .نکنی پیدام دیگه که جایی میرم گیرم می انتقالی وگرنه پیشت برمیگردم

ــرکم ناراحــت و عصــبانی اشــکان ــه کنــه مــی هرکــاري و در جلــو جــون ،عزیــز کنــه مــی ت  نمیتون
ــوي ــنش جل ــره رو رفت ــن. بگی ــز و م ــایی جــون عزی ــردیم تنه ــه برمیگ ــه ماشــین ،از خون ــاده ک  پی
 جــان ســولماز:میــدوه طــرفم ،بـه  نشســته خونــه در پشــت کــه میفتـه  حبیبــی بــه ،چشــمم میشـم 
 . ببخش رو سلما خوبه؟توروخدا حالت

 طـرف  بـه  و گیـره  مـی  منـو  دسـت  ،حبیـب  میشـیم  حیـاط  وارد و کنـه  مـی  بـاز  رو در جـون  عزیز
 کنی؟ می کار چه حبیب: میبره اتاقم

 گـذاره  مـی  پاهـام  روي رو ،سـرش  میزنـه  زانـو  پـام  ،جلـوي  میبنـده  رو اتـاق  در میشینم تختم روي
 میرسه؟ اخرش دقایق به داره ما عشق قصه یعنی خانومم:کنه می گریه و

 .دونم نمی:میشن جاري اشکهام

 .کنیم زندگی هم با گوشه یک بریم کنیم فرار میتونستیم کاش سولماز:-

 ؟!سال و سن این تو فرار:میگیره ام خنده

 کنـه  نمـی  قبـول  زدم حـرف  سـلما  بـا  خیلـی :کنـه  مـی  پـاك  رو اشکام و خنده می گریه وسط اونم
 سـلما  و مـن  کارهـاي  همـه  سـوده  ،نگـو  لـج  دنـده  رو افتـادن  ،دوتـایی  کـرده  خبـردار  هم رو ،سوده
 کنم؟ کار چه دونم نمی پیشش،سولماز بریم کرده

 تـویی  طـرف  یـک  ،از کـردم  گیـر  دوراهـی  بـین  جـور  بـد :میشـینه  تخـت  لبـه  رو کنارم میاد حبیب
 - قول بهش که زنم هاي امانت طرفی از و کشیدم انتظار سال همه این   عشقت بخاطر که
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 اسـت  کالفـه  ، کنـه  مـی  کوتـاهش  موهـاي  تـو  رو دسـتهاش  حبیـب .باشـم  مواظبشون همیشه دادم
 . بکشم دراز باید نیست خوب حالم حبیب:دارم خستگی و لرز احساس کمی

ــب ــه حبی ــازه ک ــه ت ــرایط متوج ــن ش ــه م ــذرخواهی میش ــی ع ــه م ــک و کن ــی کم ــه م  دراز کن
 .بودم زحمت برات همیشه ببخش منو:بکشم

 زنـدگی  رو هـاش  ثانیـه  تـک  تـک  بـودم  همسـرت  کـه  روزهـایی  ایـن  عشـقم،تمام  حرفیـه  چه این:
 .بودم دنیا زن ترین خوشبخت تو کنار در من جان ،حبیب کردم

 ،ایـن  بـدم  طـالق  رو تـو  بایـد  مـیگن  مـن  بـه  سـولماز :کنـه  مـی  نزدیک صورتش به رو دستم حبیب
 ..خیلی...درده خیلی

 مـاه  یـک  تـا  اگـه  ،گفتـه  نسـرین  پـیش  رفـت  کـرد  قهـر  هـم  اشـکان : جوشـه  مـی  اشکم چشمه باز
 .میره و میشه گور و گم همیشه براي نفرستم براش رو طالق برگه عکس دیگه

 دلمـون  تـه  ولـی  کنـیم  امیـدوار  رو دیگـه  هـم  کنـیم  مـی  سـعی  و کنـیم  می گریه سکوت تو دو هر
 .نمونده بودنمون باهم از زیادي مدت که دونیم می

 .بگن من به اینکه بدون گرفتن بلیط دیگه روز ده براي میدونی: -

 چی؟ بلیط:

 .همیشه براي. سوده پیش بریم همیشه براي اینکه:-

 .بینیم نمی رو همدیگه اصالً دیگه یعنی:

 . بفروشم دارم اینجا هرچی باید گفته ،سوده اره:میکشه اهی حبیب

 .گیرن می خارجی زن برات عوضش خارج ،بري حبیب:میگم خنده و گریه با
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 .خوام می رو خودم سولماز فقط من:گیره می رو دستم حبیب

 .میزنه لبخند بهم ،اونم میزنم لبخند عشق همه این به

 میشه؟ چی االن:

 .دونم نمی:-

 مـونم  مـی  ،منتظـرت  بمـونم  تنهـا  عمـرم  لحظـه  اخـرین  تـا  ،شـده  حبیـبم  مـونم  می منتظرت من:
 .گذاره نمی ،تنهامون رسوند بهم رو ما دوبار که خدایی میدونم

 بمونم؟ منتظر چقدر:-

 .دونم نمی:

ــو ــم دستهاش ــی محک ــرم م ــو و گی ــمهاش ت ــره چش ــم خی ــم: میش ــول به ــده ق ــک ب ــم روز ی  پیش
 .برگردي

 دسـتهامون  رو اشـکهاش  میشـه  باعـث  کـه  کنـه  مـی  بسـته  و بـاز  رو چشـمهاش  فقط نمیزنه حرفی
 .بریزه

 حبیـب : کـنم  مـی  صـداش  کـه  کنـه  مـی  نگـاهم  ،برمیگـرده  میـره  در طـرف  بـه  میشه بلند حبیب
 .دارم کارت وایستا

 بــار اخــرین بــراي و میــرم طــرفش بــه لــرزم مــی حالیکــه در و میشــم بلنــد تخــت از ســختی بــه
 تـه  و میـده  حبیـب  بـوي  کـه  ،لباسـهایی  قـرارش  بـی  قلـب  ضـربان  ،صداي کنم می امنیت احساس

 .مونم می منتظرت ابد ،تا من عشق خداحافظ:کنه می نوازش رو گردنم که ریشی

 ... میره حبیب
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 سخن هرنوعی گویند بدن از جان رفتن در

 میرود جانم که دیدم خویشتن چشم به خود من

 . کنید امضا بیایید کنید لطف خانم:-

 ،امـروز  کـرده  ام بیچـاره  روزه چنـد  تهـوع  حالـت  ،احسـاس  میشـم  بلنـد  صـندلی  روي از زحمت به
 هـام  گونـه  ،اسـتخون  نشـناختم  رو خـودم  کـردم  نگـاه  کـه  ایینـه  تـو  ایجـا  بیـام  خواسـتم  می وقتی

 کــه موقــع همــون شــبیه ،درســت بــود نشســته ســیاه حلقــه تــا دو چشــمهام بیــرون،دور بــود زده
 دوسـتش  همـراه  کـردم  راضـی  رو سـمانه  تـا  کشـیدم  بـدبختی  ،چقـدر  بـودم  شده بودم سرمد خونه

 مـن  بـارداري  از کسـی  سـمانه  ،بغیـر  بـده  خـون  ازمـایش  مـن  جـاي  دوسـتش  و بیـاد  ازمایشگاه به
 ... نمیدم دست از رو خوشبختی روزهاي یادگاري این نداره،من خبر

 کنم؟ امضا رو کجا:میگم شنومش می زور به هم خودم که صدایی با

 روي دسـتم  از ،خودکـار  میـده  نشـون  کاغـذ  روي رو جـایی  و میکنـه  مـن  بـه  تاسـف  از نگـاهی  مرد
 رو ،خودکـار  کـنم  نگـاش  نمیخـوام  شـده  تنـگ  حبیـب  بـراي  دلـم .میـدارم  بـرش  ،دوباره میفته میز

 ...من مرد ،خداحافظ برمیدارم

 . ،وایستا سولماز:کنه می صدام ،حبیب میرم در طرف ،به کنم می امضا رو کاغذ

 . خریدم تو براي رو خونه این: میده دستم به رو ،سندي وایمیستم

 نگـاه  بهـم  تعجـب  ،بـا  میـدم  دسـتش  بـه  رو سـند  و میـرم  سـلما  طـرف  به و گیرم می ازش رو سند
 ،حبیــب بیــرون میــام دفترخونــه ،از کشــم مــی نفــس زور ،بــه کمــه خیلــی اینجــا ،هــوا کنــه مــی

 راه سـعید  اقـا :میشـم  ماشـین  ،سـوار  هسـتند  منتظـرم  ماشـین  تـو  شـوهرش  با ،سمانه میدوه دنبالم
 .بیفتید
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 ،حبیـب  کـنم  مـی  نگـاه  رو سـرم  ،پشـت  میفتـه  راه و میـده  تکـون  تاسـف  بـا  سـري  سـمانه  همسر
 دیگـه  مـن  و پیچـه  مـی  راسـت  سـمت  بـه  ،ماشـین  کنـه  مـی  نگاه منو و وایستاده خیابون کنار من

 . بینم نمی رو حبیب

 وارد کـه  ،همـین  میشـم  خونـه  وارد کـه  ،همـین  کـنم  مـی  کنتـرل  رو خـودم  خونـه  برسیم وقتی تا
 بیـنم  مـی  رو بـود  داده تکیـه  بهـش  حبیـب  پـیش  شـب  چنـد  کـه  دیـواري  کـه  میشم،همین اتاقم

 ... کنم می پرت تختم روي رو ،خودم

 کنم؟ کار چه تو بدون حاال ،حبیب حبیب

 رو؟ ندیدنت روزهاي بیارم طاقت چطوري

 بکشم؟ نفس تو بدون چطوري

 باشـم  تنهـا  میخـوام  فقـط  مـن  کـنم  نمـی  بـاز  رو در کنـه  مـی  کاري هر اتاقم در پشت میاد سمانه
... 

 . میرم بودن،بخواب حبیب کنار در خوب هاي لحظه میان در من و میره سمانه

ــا ــه دســت هــاي نــوازش و کلیــد چــرخش صــداي ب ــاز رو چشــمهام اي مردون  مامــان: کــنم مــی ب
 خوبه؟ حالت

 و ،مــن ســلما و تــو بخـاطر  اشــکان: میشــه تـازه  دلــم داغ ندیــدمش روزه ده کـه  اشــکانی دیــدن بـا 
 .شدیم جدا هم از هم باز انتظار سال همه این بعد حبیب

 درســت بــرات رو زنــدگی بهتــرین خــودم میــدم قــول بهــت:کنــه مــی پــاك رو هــام اشــک اشــکان
 .کنم



 اختصاصی کافھ تک رمان   رمان شب کھ می آیدچراغی ھست 

135 
@caffetakroman 

ــن ــرین م ــدگی بهت ــوام رو زن ــن نمیخ ــط م ــک فق ــم ی ــحبت،یک ه ــق ص ــک عش ــه ،ی ــاه تکی  گ
 .میخوام رو ام حبیب میخوام،من

ــه روزي از ــدا ک ــدم ج ــه ش ــامالً دیگ ــاکت ک ــزوي و س ــدم من ــی ش ــدن ،حت ــه دی ــمانه بچ ــم س  ه
 عزیزجون و نمیکنه،اشکان خوشحالم

 تنهـا . لبهامبیـارن  روي لبخنـدي  حرفهاشـون  بـا  کننـد  مـی  سـعی  و انـد  شـده  مـن  سـکوت  متوجه
 مـی  زنـده  بـرام  رو حبیـب  عشـق  و یـاد  کـه  منـه  مخفـی  و داشـتنی  دوسـت  موجـود  من دلخوشی

 . کنه

 میزنــه،حبیب جرقــه ســرم در ،فکــري شــدم خیــره حیــاط تــو گلهــاي بــه و نشســتم باغچــه کنــار
 رو همــراهم تلفــن. داره پــرواز فــردا امــروز ،احتمــاالً اســت دیگــه هفتــه دو  بــراي بلیطشــون گفــت

 ؟! الو: میده جواب تعجب ،با گیرم می رو سلما ،شماره برمیدارم

 ؟ ،سلما الو:

 بفرمایید؟:-

 دختـرم  کـه  روزهـایی  احتـرام  ،بـه  خـوردي  رو شـیرم  کـه  ماههـایی  اون احتـرام  ،سـولمازم،به  سلما:
 . ببینم رو بابات رفتنتون موقع بیام میخوام ، بودي

 نشدید؟ جدا هم از شما مگه:-

 اجـازه  خـدا  رو ،تـو  بیـنمش  مـی  دور از میـام  ،فقـط  نشـه  متوجـه  میـدم  ،قول شدیم جدا دونم می:
 .بده

 .خداحافظ. داریم پرواز دو ساعت:-
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 .خداحافظ:شده قطع تلفن میده نشون تلفن ممتد بوق صداي

 ایـران  از همیشـه  بـراي  حبیـب  دیگـه  سـاعت  دو ،یعنـی  صـبح  ،ده کـنم  مـی  نگاه رو گوشیم ساعت
 ...ببینمش بار اخرین براي برم باید. میره

 تـا  گـذارم  مـی  نایلونشـون  زیـر  رو گلـدونها  هـم  بـاز  باغچـه  دادن اب از ،بعـد  شـده  سردتر امروز هوا
 .کنم کمکت بیام گفتی می مامان: حیاط میاد نزنند،اشکان یخ

 .دادم انجام خودم ممنونم نه:

 و شـینه  مـی  کنـارم  ؟اشـکان  برسـونم  فرودگـاه  بـه  رو خـودم  ؟چطـوري  کـنم  کـار  چـی  دونم نمی
 شه؟ عوض هوات و آب یکم نسرین مامان خونه ببرمت خواي می مامانی:گیره می رو دستم

 .بشه بهتر حالم یکم ،بگذار ببینمش برم شرایط این تو نمیخواد ،دلم مامان نه:

 رفتی؟ فکر تو اینقدر ؟چرا چیه مشکلت بگو من به:-

 ؟ فرودگاه بري می منو اشکان:

 !چی؟ براي فرودگاه:-

 تـا  شـو  حاضـر  پاشـو  مامـان  باشـه : میگـه  خـودش  کـه  شـه  ناراحـت  ترسـم  ،می بگم چی دونم نمی
 .ببرمت نشده دیر

 خجالـت  بـراي  جـایی  االن ولـی  میشـم  شـرمنده  ببیـنم  رو حبیـب  بـرم  خـوام  مـی  فهمیده اینکه از
 . ببینم رو حبیبم بار اخرین براي برم ،باید نداره وجود

 نشــه نگـرانم  تـا  مـیگم  جـون  عزیــز بـه  رو مـاجرا  تمـام  میشـم  حاضــر زود و میـرم  اتـاق  سـمت  بـه 
 بله؟:برمیدارم رو ایفون گوشی میاد خونه در زنگ زده،صداي غیبش کجا اشکان نمیدونم
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 .نشه دیر بیا ،بدو مامان بدو:

 ماشـین  بـا  ،اشـکان  بنـدم  مـی  رو حیـاط  ،در شـنوم  مـی  رو قلـبم  ضـربان  ،صـداي  میـرم  حیـاط  به
 . میفتیم راه فرودگاه طرف به و میشم ماشین سوار خوشحالی ،با دنبالم اومده دوستش

 دیـر  کـه  سـاعت  بـه  حواسـم  تمـام  ،مـنم  اسـت  جـاده  بـه  نگـاهش  و کـرده  سـکوت  راه تمام اشکان
ــیم ــاه ،وارد نرس ــیم فرودگ ــکان و میش ــین اش ــارك رو ماش ــی پ ــه م ــه کن ــلما ،ب ــک س ــی پیام  م

 کجایید؟:زنم

 . سالن نما اب غربی،کنار ضلع: میده جواب فقط اونم

 ضـلع  نزدیـک !؟ ببیـنم  چطـوري  رو حبیـب  مـن ! شـلوغه  اینجـا  ،چقـدر  میشـیم  داخلی محوطه وارد
 ایـن  از و نشسـته  دختـرش  کنـار  مـن  غمگـین  ،مـرد  میفتـه  نمـا  اب کنـار  بـه  ،نگـاهم  میشـم  غربی
 دیـوار  کنـار  صـندلی  یـه  رو نبیبنـه  منـو  کـه  ،طـوري  دیـد  چشـماش  تـو  رو غـم  میشـه  هـم  فاصله

 کجایید؟: میزنه پیامک ،سلما کنم می نگاهش و میشینم

 . دارن دوقولو کالسکه که اي خانواده ،پیش دیوار کنار: میدم جواب

 حـواس  کـردن  صـحبت  بـا  کنـه  مـی  ،سـعی  میبینـه  منـو  و میکنـه  بلنـد  رو ،سرش میکنم ارسال و
 اونجاسـت  بـه  مـن  حـواس  تمـام  کـه  اي نقطـه  بـه  و میشـینه  کنـارم  ،اشـکان  کنـه  پـرت  رو پدرش

 میگـه  ،اروم میـده  مـن  قـراري  بـی  اوج از خبـر  کـه  هـایی  اشـک  و حبیـب  دیـدن  ،بـا  کنه می نگاه
 . اونجا بیا شد تموم ،کارت ماشین پیش میرم من مامان:

ــه کنــه مــی اعــالم رو اونهــا پــرواز شــماره فرودگــاه ،بلنــدگو میــره اون و میــدم تکــون رو ســرم  ،ن
 اخـرین  مـزاحم  هـاي  اشـک  ،ایـن  ندیـدم  رو حبیـب  سـیر  دل یـک  هنـوز  من برن زود اینقدر ،نباید

ــار رو حبیــب تصــاویر ــه ،اروم میشــند رد بازرســی قســمت ،از کننــد مــی ت  هــاي شیشــه طــرف ب
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 و گـرده  برمـی  حبیـب  لحظـه  ،یـک  میـرن  بـاال  برقـی  پلـه  از سـلما  و ،حبیـب  میـرم  مهمونها بدرقه
 منتظـرم  میـدونم  کشـه  نمـی  طـول  ثانیـه  چنـد  از بیشـتر  ،نگـاهمون  میبینـه  هـا  شیشـه  کنـار  منو

 . عشقم گردم برمی: کنم خونی لب رو میزنه که حرفی بوده،میتونم

ــا نگــاه برخــورد متوجــه ســلما ــه مــی دور اونجــا از و گیــره مــی رو حبیــب دســت و میشــه م  کن
 کنـه  وفـا  قـولش  بـه  منتظـرم  و وایسـتادم  هـا  شیشـه  کنـار  هنـوز  من ولی رفته حبیب وقته ،خیلی

ــتی و ــونه روي برگرده،دس ــرار ام ش ــره ق ــان: میگی ــو مام ــریم پاش ــین ب ــا ،زم ــرده اینج ــریض س  م
 .میشی

 شـده  کالفـه  ،اشـکان  کـنم  مـی  گریـه  فقـط  رو مسـیر  تمـام  میشـم  خـارج  فرودگاه از اشکان دنبال
 و شکســته بــدجور ،دلــم بکــنم تــونم نمــی کــاري مــن ،ولــی فهمیــد میشــه راننــدگیش از رو ایــن

 یخچــال از ،میــرم کنــه مــی درد ،ســرم میشــم خونــه ،وارد کنــه مــی ارومــش ریخــتن اشــک فقــط
 .جون عزیز سالم: بینه می منو جون عزیز که بردارم مسکن یک

 . باش کنی؟صبور می اذیت رو خودت اینقدر ،چرا ماهت روي به سالم:-

 . جون عزیز تونم نمی:

ــازش میــام تــا  برمیــدارم مســکنی قــرص ــاد کــنم ب ــاره و میفــتم خــودم کوچولــوي مهمــان ی  دوب
 بخوابم؟ برم من ندارید کاري جون عزیز: گذارم می بخچال تو رو قرص

 کو؟ اشکان پس:-

 .بیاد بده پس رو دوستش ماشین رفت:

 .میشی بهتر بخوابی یکم مادر برو:-
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 تخـتم  کنـار  کـه  بیـنم  مـی  رو حبیـب  چـرخم  مـی  ،وقتـی  کشـم  مـی  دراز تخـتم  رو میرم اتاقم به
 .شد دیر که بریم ،پاشو بخیر صبح خانومم سالم: نشسته

 ؟ کوه میره سرما این تو کی حبیب واي:

 .میشه دیر که بریم ،پاشو خانومم و من:-

 .ترسم می حبیب: میشه بارونی چشمهام

 !چی؟ از:-

 .بگیره من از رو تو دوباره زمونه اینکه از:

 .کنم زندگی تونم نمی تو ،بدون پیشتم همیشه من:-

 . بخوابم میخوام ام خسته حبیب:

 .شی بیدار تا مونم می جا همین بخواب،من: کشه می روم اروم رو پتو

 .میرم خواب به اروم و میشه سنگین ،چشمهام میشینه لبهام رو لبخندي

 حبیـب  وقتـه  چنـد  دونـم  ،نمـی  میـرن  و میـان  هـم  پـی  از ،شـبها  میـرن  و میـان  هـم  پی از روزها
 طفلـی  ،ولـی  دیـدم  خـواب  تـو  رو اتفاقـات  ایـن  همـه  مـن  و بـوده  نیومـده  اصـالً  حبیب ،شاید رفته
ــه ــراه ک ــه هم ــواهی من ــده گ ــه می ــن داشــته حقیقــت حبیــب ک ــن و داشــته وجــود عشــق ،ای  م

 . بودم زمین روي زن ترین خوشبخت روزگاري

 کــنم مــی تنشــون گــرم لبــاس ســرد هــواي ایــن تــو و اشناســت و دوســت سفارشــات بــافتن کـارم 
 کنـه  مـی  دعـوام  دائمـاً  ،سـمانه  نیسـت  مشـخص  شـکمم  برجسـتگی  هنـوز  و شده ماهم سه ،حدود

- 
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 بـا  و شـده  بزرگتـر  یکـم  سـمانه  بچـه . بگـم  نتونسـتم  هنـوز  ومـن  بـاردارم  بگـم  جـون  عزیـز  بـه  که
 یواشـکی  ،شـبها  میـاره  لبهـام  بـروي   لبخنـد  کمـی  کـه  اونـه  دیـدن  فقـط  میزنـه  لبخنـد  من دیدن
 ذوق دلـم  تـو  کلـی  کدومشـون  هـر  شـدن  تمـوم  بـا  و بـافم  مـی  لباس خودم کوچولوي مهمان براي
 تعطیـل  روزهـاي  فقـط  و مونـه  مـی  خوابگـاه  شـبها  بیشـتر  و شـده  شـروع  اشکان ،دانشگاه کنم می
 مـی  کـاري  ،هـر  کننـد  مـی  جـدا  بنـدم  از بنـد  دارن ،انگـار  قـراره  بـی  دلـم  ،امشب میاد ما دیدن به

 گــرم تلویزیــون دیـدن  بــا رو ســرم کـنم  مــی ســعی و میـرم  جــون عزیــز ،پـیش  نمیشــم اروم کـنم 
 جلـوم  رو میـوه  ،ظـرف  میشـینم  ،کنـارش  خـانوادگی  فـیلم  یـک  دیـدن  مشـغول  جـون  ،عزیـز  کنم
 . شدي استخون و ،پوست بخور میوه یکم مادر بشین:گذاره می

 پرسـتاري  و کمـک  مشـغول  همسـرش  و بـارداره  فـیلم  بـازیگر  ،زن میبـرم  دهـانم  بـه  سیب پره یک
 نکشـیده  رو نـازم  کـس  هـیچ  هـام  بـارداري  از کـدوم  هـیچ  ،در سـوزه  مـی  خودم حال به ،دلم ازش

 خسـته  ،خیلـی  بخـوابم  میـرم  مـن  جـون  عزیـز : مونـده  دهـنم  تـو  ،سـیب  گیـره  می رو گلوم ،بغضی
 . ام

 .بخیر ،شب مادر بخواب برو: میشه من ناراحتی متوجه جون عزیز

 ...،کاش شده پدر دوباره فهمید می ،کاش باردارم بودم گفته حبیب به ،کاش میرم اتاقم به

 کوبیـده  هـم  بـه  اتـاقم  ،در بنـده  مـی  رو زمـین  زیـر  هـاي  پنجـره  ،حبیـب  شـده  ،طوفان خوابم می
 مـی  کـتفم  دور رو دسـتش  و میشـینه  کنـارم  میـاد . ترسـم  مـی  مـن  ؛حبیـب  زنـم  می ،جیغ میشه
 .مواظبتم همیشه من خانومم نترس: اندازه

 رو حبیـب  کـه  حـدي  بـه  بـاد  ،شـدت  میشـه  بـاز  شـدت  بـا  ،در شـکونه  مـی  رو زمین زیر شیشه باد
 بلنـد  زمـین  از ،پاهـاش  گیـرم  مـی  محکـم  رو حبیـب  ،دسـتهاي  زنـم  مـی  ،جیغ کنه می جدا من از
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ــه و شــده ــو کــنم نمــی ول رو ،دســتاش میشــه کشــیده در طــرف ب ــه مــی نگــاه چشــمهام ،ت  کن
 .نگذار تنها ،منو نرو حبیب:

 .میشی کشیده باد تو هم خودت ،وگرنه کن ول منو دستهاي: میگه حبیب

 .کنم نمی ولت هم بمیرم حبیب نه:

 .... حبیب: زنم می جیغ وجودم تمام ،با میشه جدا داره دستهام از دستهاش:-

 مامـانم : چسـبیده  تـنم  بـه  غـرق  شـدت  از ،لباسـهام  پـرم  مـی  خـواب  خـوره،از  می صورتم به دستی
 خوبه؟ حالت

 .بردش می داشت ؟طوفان شد چی ؟حبیب کجام من: میزنم نفس تند تند

 اینهـا  همـه  و بـودي  خـواب  عزیـزم : کنـه  مـی  خشـک  رو صـورتم  غـرق  کاغـذي  دسـتمال  با اشکان
 .دیدي خواب تو رو

 شد؟ چی حبیب:

 بردمـت  ،یادتـه  رفـتن  ایـران  از دخترشـون  بـا  حبیـب  اقـا :کنـه  مـی  نگـاه  چشمهام تو و میده تکونم
 .خوبه ،حالشون باشه راحت فرودگاه،خیالت

 . روشکر خدا:

 .نیست چیزي که اهللا شاء ،ان دیدي ،کابوس بخواب بگیر: پیچه می دورم رو ،پتو لرزم می

 رو حبیـب  کـامالً  مـن  بـود  واقعـی  خیلـی  صـحنه  ایـن  ،ولـی  بنـدم  مـی  رو ،چشمهام کشم می دراز
 .کردم می حس
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 :اشکان زبان از

 مـی  جـا  از  مـادرم  هـاي  جیـغ  صـداي  بـا  کـه  هسـتم  تلویزیـون  تماشـاي  جونرمشـغول  عزیـز  کنـار 
 ،از کنــه مــی صــدا رو حبیــب و میزنــه جیــغ خــواب تــو ،مــادرم میــرم زیــرزمین طــرف بــه و پــرم

 . ببینم رو کشیدنش زجر تونم نمی کنم می بیدارش خواب

 ،اونـم  بخوابـه  تـا  نیفتـاده  حبیـب  بـراي  اتفـاقی  و دیـده  خـواب  کـه  کنم می راضیش زحمت هزار به
 .خوابه می دوباره و کنه می قبول رو حرفم ترسیده کوچولو بچه یک مثل

 کـنم  نگـاه  صـورتش  تـو  نتونسـتم  وقتـه  ،خیلـی  کـنم  مـی  نگـاه  اش کشـیده  زجر مظلوم صورت به
 جـدا  همسـرش  از شـد  مجبـور  اون و نسـرین  مامـان  پـیش  رفـتم  و کـردم  قهـر  که روزي از ،درست

 رو همســرش کــه کــرد مــی مجبــور مــنم و کــرد مــی مقاومــت کرد،کــاش مــی مبــارزه شــه،کاش
 کـاش  کـردم  مـی  ارزو لحظـه  ،اون فرودگـاهش  تـو  یواشـکی  هـاي  اشـک  نرفتـه  یـادم  ،هنوز بپذیرم

 کــه ،مــادري گــرفتم نمــی ازش رو مــادرم خوشــبختی و گذاشــتم مــی کنــار رو الکــی غیــرت ایــن
ــالها از پــس ــاره س ــه دوب ــش عشــق ب ــیده اول ــود رس ــور و ب ــدگی ن ــو رو زن ــماش ت ــی چش ــد م  ش

 گـره  هـم  تـو  نگاهشـون  فرودگـاه  بدرقـه  هـاي  شیشـه  پشـت  کـه  میـارم  بخاطر رو هایی دید،لحظه
 ایـن   مسـببین  از یکـی  و میشـن  جـدا  هـم  از دارن کـه  دیـدم  رو واقعـی  عاشـق  تـا  دو مـن  و خورد

 حبیـب  خـواب  داره ،حتمـاً  بنـده  مـی  نقـش  مـادرم  لبهـاي  رو لبخنـدي .بـودم  مـن  اجبـاري  جدایی
ــا ســرمد پــدرم مثــل مــنم کــه مــادرم ،بــبخش ندیــدم رو مــادرم لبخنــد ،مدتهاســت میبینــه رو  ب

 ...مادرم ،ببخش کردم جدا ازت رو عشقت تمام قساوت
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 کــه بـود  واقعـی  کابوســم ،اونقـدر  گـذره  مــی دیـدم  رو ترسـناك  کــابوس اون کـه  شـبی  از روز سـه 
 میزنـه  رو حبیـب  شـور  خـوابم،دلم  مـی  جـون  عزیـز  پـیش  و بخـوابم  اتـاقم  تـو  نـدارم  جـرات  شبها
 .داد می خبر بهم حتماً سلما بود مشکلی اگر...؟نه خبرم بی من و افتاده براش اتفاقی ،نکنه

 الو؟: برمیدارم رو ،گوشی میاد تلفن زنگ صداي

 .جون سولماز الو،سالم:نگران هم کنه می خوشحالم هم سلما اشناي صداي

 خوبه؟ ،خوبی؟بابات جون ،سلما سالم:

 .بابام جون سولماز: لرزه می تلفن پشت صداش

 کــردن الــو الــو ،صــداي میــره ســیاهی ،چشــمهام میفتــه دســتم از ،گوشــی میــرم وا تلفــن پشــت
 الـو :گیـره  مـی  رو گوشـی  و کنـه  مـی  هـول  مـن  حـال  دیـدن  بـا  و میشه اتاق وارد اشکان.میاد سلما

 مشـکل ...باشـه  مربـوط  مـا  بـه  مسـئله  ایـن  دیگـه  کـنم  نمـی  فکـر ...اتفـاقی؟  چـه ...ممنونم...بفرمایید
 ... خودتونه

 خـدا  رو تـو  جـان  سـلما : گیـرم  مـی  اشـکان  دسـت  از رو گوشـی  و کـنم  مـی  جور و جمع رو خودم
 شده؟ چی ،بابات بده جواب درست

 بایـد  و کـرده  بـدي  سـکته  بابـا  متاسـفانه :میگـه  شـده  خوشـحال  مـن  صـداي  شـنیدن  بـا  کـه  سلما
 . نمیرم عمل اتاق نبینم رو سولماز تا میگه هم ،بابا شه عمل قلبش

 مربـوط  مـا  بـه  دیگـه  جریـان  بـري،این  خـواد  نمـی  مامـان  نـه : میده گوش و وایستاده کنارم اشکان
 .نیست
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 بابـا  شـرایط  گـذره  مـی  کـه  سـاعتی  اینجـا،هر  بیـا  زود جـون  سـولماز  خـدا  رو تـو : میشه هول سلما
 . میشه بدتر

 بـدنم  سـلولهاي  تـک  تـک  بـا  ریـزم  مـی  نگـاهم  تـو  رو حسـم  کنم،تمـام  مـی  نگـاه  اشـکان  به مردد
 داري دوسـت  دونـم  نمـی  مـن :میشـه  تسـلیم  اشـکان  و بـرم  مـن  کنـه  قبول کنم می خواهش ازش
ــرو ــی ب ــی ،ول ــاز برگــردي وقت ــم ب ــایی ادم همــون ه ــن و تنه ــاره خــوام نمــی م ــه دوب ــاي ب  روزه

 .برگردي افسردگیت

 خوشــحالی بــا و میشــه اشــکان رضــایت متوجــه هــم ،ســلما بوســم مــی رو صــورتش خوشــحالی از
 مــی هماهنـگ  هواپیمــایی اژانـس  تــو دوسـتام  از یکــی بـا  منتظــرم ،مـن  بــرم قربونـت : خنــده مـی 

 ازت ،ممنــونم میــدم خبــر بهتــون رو ســاعت و ،تــاریخ بیــاي زودتــر کنــه درســت رو بلیطــت کــنم
 .جون،خداحافظ سولماز

 گیـرمش  مـی  اغـوش  در کنـه،مهربان  مـی  غرغـر  لـب  زیـر  و شـاکیه  ،اشـکان  کنم می قطع رو تلفن
 .،ممنونم پسرم ممنونم:

 ناراحـت  دیگـه  کنـه  تظـاهر  کنـه  مـی  سـعی  و میشـه  تسـلیم  اشـکان  کـه  خوشـحالم  رفتن از انقدر
 .نیست

 گوشـی  طـرف  بـه  هـولم  ،از میـاد  همـراهم  تلفـن  پیامـک  صـداي  کـه  هسـتیم  شام خوردن مشغول
 ،پیـام  میـده  تکـون  سـري  تاسـف  نشـانه  بـه  اشـکان  و خنـده  زیـر  میزنه جون ،عزیز زنم می شیرجه
ــرف از رســیده ــا سلماســت ط ــاز خوشــحالی ب ــی ب ــنم م ــردا: ک ــرواز  دو ســاعت ف ــد پ ــی داری  وقت
 .منتظرتونم فرودگاه تو من رسیدید

 کشم می خوشحالی از جیغی
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 بایـد  زود چقـدر  مـادر :میگـه  خنـده  بـا  جـون  ،عزیـز  بیـنم  مـی  رو حبیـب  دوري روزهـا  بعد باالخره
 !بري

 اینکـه  مثـل :ریـزه  مـی  اشـکهام  و میفـتم  حبیـب  االن روز و حـال  یـاد  اشـکان  به حواسم حالیکه در
 ... نکرده خدا وگرنه بشه عمل باید گفتند ،دکترها بده خیلی حالش

 ،نگـران  کـن  جمـع  رو وسـایلت  بـرو  نکنه،پاشـو  ،خـدا  نکنـه  خـدا : گیـره  مـی  رو دسـتم  جـون  عزیز
 .مونم نمی ،تنها هست ،اشکان هست هست،کوکب ،سمانه نباش منم

ــا نــدارم حســابی و درســت چمــدون میرم،یــک اتــاقم بــه و بوســم مــی رو صــورتش  ببــرم خــودم ب
 ایـن  مـریض  پـیش  میـري  داري تـو  دختـر  اخـه  مـیگم  دلـم  ،تـو  نـرفتم  مسـافرت  اصالً حاال تا ،اخه

 اون و بــودم حبیــب زن روز یــک مــن باشــه ؛هرچــی مــیگم دلــم تــه ؟ولــی چیــه هــا بــازي قرتــی
 ...کشه می خجالت دختراش جلوي

 

 یـک  بیـرون  بـریم  نظـرم  بـه  مامـان :میگـه  و میکنـه  مـن  مـن  یکـم  اتـاق  تو میاد و میزنه در اشکان
ــدار ــد مق ــیم خری ــت کن ــدارم ،دوس ــاال ن ــه ح ــري داري ک ــزي می ــم چی ــر و ک ــته کس ــی داش  باش

 .بخرم برات رو ها لباس بهترین ،میخوام

 .خوبه هام لباس ،من جان مامان ممنونم:میکنم نگاهش مهربونی با

ــت ــه ناراح ــی:میش ــن ول ــت م ــرات دارم دوس ــاس ب ــاي لب ــازه ه ــیک و ت ــرم ش ــا بخ ــوي ت  جل
 .کنیم داري ابرو دخترهاشون
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 مـانتو  تـا  دو اخـر  دسـت  و گـردیم  مـی  ،کلـی  میـرم  بـازار  بـه  اشکان همراه و میشم تسلیم ناچار به
 کـه  غـذایی  بـوي  و شـده  ظهـر  نزدیـک  خـریم  مـی  ریـز  خـرده  و خونـه  روسري،شـلوار،لباس  تا ،دو
 . خونه بریم مادر بسه جان اشکان:کنه می بد رو حالم داره افتاده راه بازار تو

 ؟رنگتـون ! خوبـه  حـالتون  جـون  مامـان :میگـه  تعجـب  بـا  میشـه  مـن  حالـت  تغییر متوجه که اشکان
 ؟!پریده جور بد

 .افتاده فشارم خوبم،یکم نه:

 دکتر؟ ببرمتون میخواهید:-

 .میشم خوب ،زود ،نه نه:

 اي: میفـتم  چمـدون  یـاد  یکدفعـه  کـه  منـه  بـه  اشـکان  حـواس  تمـام  خونه تا بازار از برگشت راه تو
 کنم؟ کار چه ،حاال رفت یادم چمدون واي

 .بیارم خوابگاه از برم من خونه برو ،شما دارم رو خوبش دونه یک من نداره اشکال:-

 و گــردم برمــی خونــه بــه تنهــایی میشــه،منم پیــاده راه وســط و میکنــه حســاب رو کرایــه اشــکان
 کتلـت  عاشـق  گـی  بچـه  از ،اشـکان  برداشـته  رو خونـه  همـه  کتلـت  ،بـوي  کـنم  مـی  اماده رو ناهار

ــود وقــت خیلــی کــه میفــتم روزي بوده،یــاد ــودم ندیــده رو اشــکان ب ــودم پختــه کتلــت ،ناهــار ب  ب
 تفـریح  ،زنـگ  اشـکان  مدرسـه  در دم بـردم  کتلـت  پـر  بـزرگ  لقمـه  تـا  ،دو بـود  نیومده سرمد ،هنوز

 بوسـید،چقدر  منـو  صـورت  دوسـتاش  جلـوي  و دویـد  جلـو  مـن  دیـدن  بـا  سـاله  هشـت  اشـکان  بود
 احسـاس  انقـدر  روز اون ،تـا  هسـتم  دومـش  مـادر  مـن  گفـت  دوسـتاش  بـه  و چسبید بهم بوسه اون

 . بودم نکرده خوشبختی

 .انداختی راه بویی چه رفتن موقع خانوم ،مامان به به:-
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 لبخنــد ،بهــش وایســتاده در جلــوي دســت بــه چمــدون ،اشــکان کــنم مــی نگــاه رو اشــپزخونه در
 .میدم بهش کتلت و نون لقمه یک و میزنم

 مدرسه؟ اوردي کتلت لقمه برام بودم دوم کالس یکبار ،یادته مهربونم ،مامان جانم اي:-

 .بودم افتاده روز همون یاد االن منم اتفاقاً:

ــی روز اون:- ــحالم خیل ــردي خوش ــون ک ــبحونه ،چ ــورده ص ــودم نخ ــمن ،در ب ــوراکی ض ــم خ  ه
 .بودي مادرم تو کاش کردم ارزو روز ،اون نداشتم هم پول نداشتم

 ... عزیزم:

 اونجـا  و خـارج  بـري  یواشـکی  کردیـد  جـور  اقاحبیـب  بـا  نکنـه  مامـانی : میزنـه  بهم چشمکی اشکان
 .کنم زندگی اونجا بیام نمیاد بدم ،منم بیام منم بگو راسته ،اگه کنید زندگی هم با

 ؟!اند کاره چه اونجا حبیب دخترهاي اونوقت:

 .رسید فکرم به این لحظه یک نمیدونم:-

 

 بیـنم  مـی  کـه  تصـویري  اخـرین  میـرم  باال،بـاال  بـود  رفتـه  حبیـب  پیش ماه دو که هاي برقی پله از
ــکانی ــه اش ــم ک ــد به ــه لبخن ــدایا میزن ــالمتی ؛خ ــب س ــش رو حبی ــده،من به ــط ب ــین فق  رو هم
 ..میخوام

 مـی  ذوق ،هـم  مشخصـه  پـایین  کـه  هسـتم  اي پنجـره  کنـار  شـکر  رو ،خـدا  میشـینم  هواپیمـا  توي
 امیـدي  هـیچ  کـه  وقـت  ،اون کـردم  مـی  مـرگ  ارزوي مـوقعی  یـه  میـاد  ترسـم،یادم  مـی  هم و کنم

 اینکـه  فکـر  حـاال  ،ولـی  نمیشـه  غمگـین  مـن  مـردن  از کسـی  دونسـتم  مـی  و بـودم  تنها و نداشتم
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 مـرگ  خبـر  شـنیدن  از هـا  همسـایه  و دوسـت  بقیـه  و کوکـب  خالـه  و جـون  عزیز و سمانه و اشکان
 بترسـم،مهماندار  مـردن  فکـر  از یـا  نکـنم  فکـر  مـرگ  بـه  دیگـه  کـه  میشه ،باعث میشن ناراحت من
 مهربــونی ،همــین میگــه امــد خــوش و میکنــه تعــارف شــکالت بهــم و میشــه نزدیــک مهربــونی بــا

ــدك ــد  ان ــر رو لبخن ــام ب ــی لبه ــونه م ــرژي و نش ــی ان ــرم م ــک گی ــادربزرگ ،ی ــوه و م ــارمن ن  کن
 جوونیـه  دختـر  کـه  نـوه  راه ببیننـد،تمام  رو نـوه  دایـی  و مـادربزرگ  پسـر  میـرن  دارن کـه  نشستند

 مــادربزرگ و کنــه مــی صـحبت  مــادربزرگ بــا مردمشــون فرهنـگ  و خــارجی کشــورهاي مـورد  در
 مامــان واي: میگــه جــوون خنــدم،دختر مــی تعجــبش شــدت از مــن و کنــه مــی گــوش تعجــب بــا

 .میگم راست نکن نگام جون،اینجوري

 ؟!کنید می باور منو دختر این حرفهاي شما: میگه کنه می نگاه منو تعجب با مادربزرگش

 . درسته حرفهاشون ،همه بله: میزنم بهشون لبخندي

ــر ــا اهســته دخت ــادربزرگش ب ــه حــرف م ــنم و میزن ــره از م ــه پنج ــایی ب ــه ابره ــون از ک  رد کنارش
 پرسـتاري  خـوب  ازش ،بایـد  منـه  منتظـر  حبیـب  برسـیم  زودتـر  کنـه  ،خـدا  کـنم  مـی  نگاه میشیم

 رسـیم  نمـی  چـرا  ،خـدایا  نشـه  هـم  بـارداریم  متوجـه  باشـم  مواظـب  ،بایـد  بشـه  خوب زودتر تا کنم
 مـن  قلـب  و ذهـن  کـه  عاشـقانه  کالسـیک  فـیلم  ،یـک  نمـایش  حـال  در فیلمـی  مقـابلم  مونیتور ،از

 . نداره رو ها فیلم این دیدن تحمل االن

 تـو  خـواد  مـی  دلـم  ،خیلـی  مهمـونی  بـرن  هـم  بـا  یاشـار  داداش دنبـال  خونـه  در دم اومـده  حبیب
ــت ــلوار و ک ــه ش ــم ببینمش،همیش ــی دل ــت م ــل خواس ــیمون قب ــار عروس ــو یکب ــت ت ــلوار و ک  ش

 شــده شــدید قلــبم کــوبش صــداي کنار،انقــدر میــزنم رو پــرده اروم پنجــره پشــت ،میــرم ببیــنمش
 و گـرده  برمـی  پنجـره  طـرف  بـه  و شـنوه  مـی  رو صـدا  پنجـره  پشـت  از حبیب کنم می احساس که
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 سـاختگی  ،اخـم  میشـه  بـاز  بناگوشـم  تـا  ،نیشـم  میزنـه  بهـم  چشـمکی  و میزنـه  لبخنـدي  دیـدنم  با
 .اومد داداشت: میگه خونی لب با و کنه می بهم

 حبیـب  اقـا  بـراي  رو شـربت  ایـن  ؟بیـا  کنـی  مـی  کـار  چـی  اینجـا  شیطون:میشه نزدیک بهم مادرم
 . ببر

 سالم: میرم حیاط طرف به و میگیرم مادرم از رو شربت سینی خوشحالی با

 اومدیــد ابرهــا پشــت از خانم،بــاالخره خورشــید ســالم علیــک: میشــه خوشــحال دیــدنم از حبیــب
 .داره خوردن شربت این نکنه درد شما دست بیرون،به

 مــردي تماشــاي ،محــو کشــه مــی ســر مــن بــه کــردن تعــارف بعــد و برمیــداره رو لیــوان حبیــب
 کنـاره  از ،حبیـب  شـده  تـر  خواسـتنی  هـا  لبـاس  ایـن  تـو  ،چقـدر  شـده  محـرمم  مـدتی  کـه  میشم
 . میشم تموم نکن نگام اینجوري: کنه می نگاهم لیوان

ــت از ــرخ خجال ــم س ــرم و میش ــایین رو س ــی پ ــدازم م ــا ان ــن ،ب ــوخی لح ــه آروم ش ــره: میگ  دخت
 شـما : میشـینه  لبهـام  رو لبخنـدي .شـم  تمـوم  ترسـم  مـی  کـه  کنـه  مـی  نگـام  جوري یک خوشگل

 کوش؟ پس میاد داره داداشم گفتید که

 .کردم شوخی: خنده می حبیب

 ؟؟! داشتیم: میگم دلخوري با

 .داشتیم اره: میگه و کشه می لپمو یواشکی

 ،حبیــب کــنم مــی فــرار خونــه داخــل بــه و میــزنم جیــغ ترســم از یاشــار داداش ســرفه صــداي بــا
 رو حیـاط  پـرده  پشـت  از یواشـکی  هـم  ،بـاز  خنـده  مـی  لـب  زیـر  و میزنـه  خیـالی  بی به رو خودش
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 میگـه  ،اروم کنـه  مـی  پـر  رو صـورتش  تمـام  لبخنـدي  و کنـه  مـی  نگـاه  منـو  ،حبیـب  کنم می نگاه
 . ترسو:

 کنـه  مـی  نگـاه  رو عقـب  ،حبیـب  میـرن  حیـاط  در طـرف  بـه  پوشـه  مـی  رو کفشهاش یاشار داداش
 کـتش  جیـب  تـو  و کنـه  مـی  شـکارش  مـثالً  سـریع  حرکـت  یـک  تو اونم فرستم می براش اي بوسه

 . گذاره می

 بیاییم فرود خواهیم می ببندید کمربندتونو!خوبه؟ حالتون خانم:-

  االن خوبم،چشم ممنونم:

 کـنم  مـی  کنتـرل  رو خـودم  زور بـه  میـاد  سـراغم  بـه  شـدن  بلنـد  موقـع  تهـوع  حالت همون هم باز
 خجالــت بــا و میشــم صــندلیم کنــار کاغــذي پاکــت دامــن بــه دســت ،اخرشــم نــداره فایــده ،ولــی

 میگــه مهربــونی بــا ،مــادربزرگ کــنم مــی عــذرخواهی اش نــوه و مــادربزرگ میــارم،از بــاال فــراوون
 ،حالــت بخــور کــن بــار ســیرابی بــرو حتمــا ایــران بارداریته،برگشــتی مــال بیشــترش جــون مــادر:

 . بی ویتامین کمبود بخاطر ،همش میشه خوب کالً ات تهوع

 ؟!باردارم من فهمیدید کجا از:میکنم نگاهش تعجب با

 .چشمهات حالت از:-

 چجوریه؟ ؟مگه!! چشمهام حالت:

 .تجربیه تشخیص یک بارداره،این هاي خانم مثل:-

 !بود نشده من بارداري متوجه کسی حاال تا:

 .شدند می متوجه کردند می دقت:-



 اختصاصی کافھ تک رمان   رمان شب کھ می آیدچراغی ھست 

151 
@caffetakroman 

 .کنم می تشکر ازش لبخندي با

 میرم،پاســپورتم خروجــی درب طــرف بــه و کــنم مــی خــداحافطی ازشــون و برمیــدارم رو وســایلم
 برم؟ طرف کدوم ؟از برم کجا االن. گیرم می رو

 . طرفم ،این ،اینجا جون سولماز:کنه می جلب خودش طرف به منو صدایی

 . میده تکون دست برام که بینم می رو ،سلما چرخونم می راست طرف به رو سرم

 کـه  روزي اخـرین  تـو  انگـار  نـه  ،انگـار  کشـه  مـی  خـودش  اغـوش  تو منو گرم خیلی میرم طرفش به
 سـولماز  سـالم  واي:کـرد  مـن  بـا  تنـدي  برخـورد  چـه  و بـود  عصـبانی  چقـدر  دیـد  منو حبیب خونه
 .کنم نمی فراموش هیچوقت رو محبتتون اومدید،این که خوشحالم چقدر دونید نمی جون

 چطوره؟ پدرت ،حال عزیزم سالم:

 - دکترش نمیده عمل ،اجازه بده خیلی:-

 .نرسید بهش  زورش هم ،سوده شده کالفه دستش از

 !!جون سولماز شدید چقدرالغر: کنه می نگاهم تعجب با یکدفعه سلما

ــر چشــمهام  و میشــه مــن ضــعف دلیــل متوجــه ،خــودش نمیــدم رو جــوابش و میشــه اشــک از پ
 .کنه می سکوت و اندازه می پایین رو سرش

 بریم؟:کنه عوض رو بحث خواد می شرمندگی با

 .بریم:

 بیمارستان؟ یا بریم خونه اول:-
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 .بیمارستان فقط معلومه: 

 ازاد و بلنــد مــانتو ،درســته میــرم جــایی چــادر بــدون بــاره میفتیم،اولــین راه بیمارســتان طــرف بــه
 مـی  رو چـادرم  دلـم  کـنم  مـی  امنیـت  عـدم  احسـاس  یکـم  ولـی  سـرمه  بلنـدي  روسري و پوشیدم

 .بیام چادرم با تونستم می و نبود غدغن چادر کشور این تو خواد،کاش

 .بیمارستان ،اونجا رسیدیم: کنه می اشاره بزرگی سفید ساختمون به سلما

 ؟ میام دارم من دونه می پدرت سلما:

 .نگیم بهش بیمارستان نیومدید وقتی تا گفت ،سوده بیایید نبودیم مطمئن ،راستش نه:-

ــتان وارد ــیم بیمارس ــاز میش ــم ،ب ــار ه ــت دچ ــوع حال ــدم ته ــدایا ش ــم ،خ ــن کمک ــالم ک ــد ح  ب
 نزدیکتـر  حبیـب  اتـاق  بـه  چـی  ،هـر  میفـتم  راه دنبـالش  مـنم  و سلماسـت  دسـت  من نشه،چمدون

 تـا  بایـد  بیـارم  کـم  نبایـد  باشـم  محکـم  بایـد  ،ولـی  بـرم  هـوش  از ،االنه میشه تر سست پاهام میشم
 .باشم محکم نفس اخرین

 خوابیـده  تخـت  روي  مـن  ،حبیـب  میشـم  اتـاق  وارد دنبـالش  بـه  مـن  و کنـه  مـی  باز رو دري سلما
 و الغــر ،چقــدر دهنشــه رو اکســیژن ،ماســک کنــه مــی نگــاه رو اســمون کنــارش پنجــره از داره و

 . حبیب: میشن جاري اختیار بی ،اشکهام شده ضعیف

 .حبیبم:کنم می صداش ،دوباره خوره می تکون اروم حبیب

 لـرزه  مـی  اش ،چونـه  میشـه  جـاري  هـاش  اشـک  مـن  دیـدن  بـا  و چرخـه  مـی  در طـرف  به حبیب
 لــب کنــه مــی دراز طــرفم بــه رو دســتش ،حبیــب بنــده مــی رو در و میشــه خــارج اتــاق از ،ســلما
 . خانومم: کنم می خونی
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 رو خـودم  کـه  بکشـه  خـودش  سـمت  بـه  منـو  ،میخـواد  گیـرم  مـی  رو دسـتش  و میـرم  طـرفش  به
 .نامحرمیم هم به ما!جان حبیب:کشم می عقب

 کنم؟ کار چه من پس: برمیداره صورتش رو از رو ماسکش

 .بشیم محرم هم به باید:

 میشی؟ محرمم تو:-

 .خدامه از:زنم می پلک اروم

 کی؟ تا:-

 .ابد تا:

 دریــا بــه تنهــا مــاهی یــک ،مثــل مــیگم کــه اي قَبِلــت بــا مــن و خونــه مــی رو اي جملــه حبیــب
 مـونیم  مـی  محـرم  ابـد  تـا  مـا  و خونـه  مـی  سـاله  صـد   محرمیـت  حبیب من خواسته ،طبق میرسم

 گـذارم  مـی  دسـتش  روي رو سـرم .کننـد  جـدا  هـم  از رو مـا  بخـوان  یـا  بفهمـه  کسـی  اینکـه  بدون
 .مردم می داشتم تو بدون حبیب:

 مونی؟ می پیشم کی تا. مردم تو بدون من:-

 . بشی خوب خوب وقتی تا:

 میري؟ بعدش:-

 .برگردي پیشم که مونم می روزي منتظر میرم:
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 میگـه  امـد  خـوش  بهـم  اي شکسـته  پـا  و دسـت  فارسـی  بـا  و میشـه  وارد دکتر ، میشه زده اتاق در
ــه مــی نگــاهم ،حبیــب پرســه مــی عمــل مــورد در رو حبیــب نظــر ،و  گیــره مــی رو دســتم و کن
 بیام؟ تا مونی می منتظرم:

 . باش مطمئن:

 نکنــه ،خــدا نبیــنمش دیگــه ،نکنــه میشــه کنــده جــا از ،دلــم برنــد مــی عمــل اتــاق بــه رو حبیــب
 میاد حتماً میاد ،حتماً

ــت ــاق در پش ــل ات ــتم عم ــتهام نشس ــخ ،دس ــدن زرد ،زرد زده ی ــارم ش ــایین ،فش ــري پ ــه ،دخت  ک
ــه رو دســتش و میشــه نزدیــک بهــم حبیــب خــواهر شــبیه خیلــی  شــما: کنــه مــی دراز طــرفم ب
 هستید؟ خانم سولماز

 .هستید جون سوده وشما:میدم دست باهاش و میشم بلند جا از

 .اومدید که ممنونیم ازتون خواهرم و من: بنده می نقش لبهاش رو کمرنگی لبخند

 .سردید ؟خیلی افتاده فشارتون: گیره می رو ،دستم میزنم لبخند بهش

 .دارم استرس خیلی:

 مـی  سـلما  کـه  هـایی  تعریـف  بیـنم  مـی  مهربونیـد،حاال  خیلـی  هـم  هستید زیبایی خانم هم شما:-
 . داشته صحت واقعاً کرد

 .عزیزم داري لطف خیلی:

 ،بخــاطر داشــت دوســت رو بابــا عاشــقانه یادمــه ولــی بــود مــریض خیلــی مــن مــادر دونیــد مــی:-
 .ببینیم جاش رو کسی تونیم نمی همین
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 کنم می درکت:

 رو همدیگــه اي دیگـه  موقعیـت  تـو  کـاش :میگـه  کنـه  مـی  نگـاه  رو روبـرو  دیـوار  حالیکـه  در سـوده 
 . بودیم دیده

ــرم ــه روي رو س ــتی لب ــندلی پش ــی ص ــذارم م ــمهام و گ ــی رو چش ــدم م ــب:بن ــو حبی ــدا رو ت  خ
 ترسم می ندو دنبالم اینطوري

 تـو  خـب :میگـه  زنـه  مـی  نفـس  نفـس  حالیکـه  در و گـذاره  مـی  زانوهـاش  روي رو دستهاش حبیب
 نکنم دنبالت من ،تا نکن فرار

 ترسم می کنی می دنبالم یکجوري اخه:

 ترسه می هم شوهرش از آدم خوشگل اخه:خنده می حبیب

 نکردیم عروسی هنوز که ما:

 محرمیم که ما:-

 ؟! حبیب:

  ؛جانم-

 بــاز عمــل اتــاق بســته در هنــوز و انــد نشســته کنــارهم ســوده و کنم،ســلما مــی بــاز رو چشــمهام
 ...نشده

ــاز در ــه ب ــا و میش ــدن ب ــد دی ــایتی لبخن ــه رض ــر ک ــاي ب ــر لبه ــش دکت ــته نق ــالم بس ــت خی  راح
ــلما ــار ســوده و میشه،س ــر کن ــرن دکت ــی ازش ســواالتی و می ــایی ، پرســن م  خوشــحالی از فریاده

 .باشند ارومتر خواد می ازشون دکتر که زنند می
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ــرم ــه رو س ــوار ب ــاریم دی ــه کن ــدم تکی ــمهام و می ــی رو چش ــدم م ــدایا: بن ــونم ازت خ  ،ازت ممن
 .ممنونم

 زنـه،در  مـی  شـور  دلـم  یکـم  نیاوردنـد  رو حبیـب  هنـوز  و گـذره  مـی  دکتر رفتن از یکساعت درست
 اسـت  بسـته  چشـمهاش  حالیکـه  در رمـق  بـی  و زرد مـن  خسـته  مـرد  میـارن  رو حبیب و میشه باز
 رفــتن بــراي ،دلــم وایســتادم اتــاقش شیشــه ،پشــت میشــه منتقــل ویــژه هــاي مراقبــت بخــش بــه

 بهـوش  بابـا  کنیـد  اسـتراحت  خونـه  بـریم  بیاییـد  جـان  سـولماز : میگـه  ،سوده میزنه بال بال پیشش
 .میدن خبر بهمون بیمارستان از بیاد

 و کـنم  نمـی  قبـول  باشـه  نداشـته  وجـود  دیگـه  عمـرم  اخـر  تـا  شـاید  هـا  ثانیـه  این میدونم که من
 و میـاد  ،دکتـر  میشـم  تنهـا  حبیـب  بـا  مـن  و میـرن  سـلما  و سـوده  باالخره.بمونم جا همون میخوام

 نرفت؟ هنوز شما:میگه و کنه می تعجب اتاق در پشت من دیدن با

 .ترم راحت ،اینجا ام حبیب نگران برم تونم نمی دکتر اقاي نه:

 میگــه چیــزي همــراهش پرســتار بــه و میــاد بیــرون حبیــب ویزیــت بعــد و میشــه اتــاق وارد دکتــر
 مصـرف  بـار  یـک  هـاي  لبـاس  دیـدن  ،بـا  میبـره  بخـش  داخـل  بـه  منـو  و میزنه لبخند بروم ،پرستار
 وارد پرسـتار  همـراه  و پوشـم  مـی  رو هـا  لبـاس  خوشـحالی  ،بـا  پوشـونه  مـی  رو صـورتم  تمام لبخند

 عشـق  تنهـا  کنـار  مـن  و گـذاره  مـی  حبیـب  تخـت  کنـار  صـندلی  یـک  ،پرسـتار  میشـم  حبیب اتاق
ــدگیم ــینم رن ــتار ،از میش ــکر پرس ــی تش ــنم م ــره اون و ک ــت ،اروم می ــب دس ــی رو حبی ــرم م  گی

 . هستم کنارت من حبیبم:

 خوشـحالم  رسـوندیش،چقدر  بهـم  هـم  بـاز  کـه  شـکرت  ،خـدایا  کـنم  مـی  نگـاه  مهربونش صورت به
 عاشـقانه  مـنم  و داره دوسـتم  عاشـقانه  کـه  هسـت  دنیـا  تـو  نفـر  یـک  و شـدم  همسـرش  هم باز که

 ... دارم دوستش
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ــه یــک• ــی حبیــب عمــل از هفت ــذره م ــه ،یــک گ ــا محرمیــت از هفت ــذره،یک مــی م ــه گ  از هفت
 از بعــد درد رقــم علــی و بــودم حبیــب پــیش مــدت ایــن گــذره،تمام مــی مــن دوبــاره خوشــبختی

 اصــرار ســلما و ســوده چــی ،هـر  داشــتیم هــم کنــار در رو عاشـقانه  لحظــات بهتــرین حبیــب عمـل 
 ،اصـالً  کـنم  نمـی  قبـول  کـنم  اسـتراحت  تـا  ببرنـد  شـون  خونـه  به خودشون همراه رو من کنند می

 همـون  خـورم  مـی  غـذا  جـا  ،همـون  بـدم  دسـت  از رو بـودن  حبیـب  کنـار  از اي ثانیه نیستم حاضر
ــا دائمــاً و داره هوامــو خیلــی هــم حبیــب. میــرم حمــام جــا همــون و کــنم مــی اســتراحت جــا  ب

 روز سـه  حبیـب  کـه  گفـت  بهـم  سـلما  ،امـروز  میـاره  وجـد  بـه  منو میزنه که امیزي محبت حرفهاي
ــا اونــم و میشــه مــرخص دیگــه  مــی تهیــه منــو برگشــت بلــیط بعــد روز ســه بــراي مــن اجــازه ب

 خــودم تنهــایی تــو و ایــران برگــردم بعدبایــد و منــه بــراي حبیــب دیگــه روز ســه فقــط کنه،خــدایا
 . بمونم

 میدي؟ بهم اب یکم خانومم: گیره می رو دستم حبیب

 و خـوره  مـی  رو ،اب کـنم  مـی  نزدیـک  لبهـاش  بـه  اروم و ریـزم  مـی  لیـوان  تـو  اب یکم لبخندي با
 خودتی؟ تو صبح از ؟چرا سولماز شده چی: میگه

 .شده تنگ جون عزیز و اشکان براي دلم نیست چیزي:

 همین؟ فقط: میگه و کشه می رو دستم حبیب

 .همین:

 ناراحتی؟ دیگه چیز ازیک نظرم به ولی:-

 .نباش نگران نه:
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 بـا  شـدم  مـرخص  وقتـی  سـولماز :میگـه  زیـاد  شـوق  بـا  کنـه  مـی  نگـاه  چشمهام تو حالیکه حبیبدر
 مـی  سـوغات  کلـی  و خریـد  ،میبرمـت  میـدم  نشـون  بهـت  رو اینجـا  دیـدنی  جاهاي تمام میریم هم

 مـی  سـوده  ،دیـروز  کـردیم  عقـد  جـا  همـین  و شـدند  راضـی  هـم  دخترهـا  موقع اون تا خریم،شاید
ــت ــا گف ــولماز از ؛باب ــی س ــم خیل ــده خوش ــه روزي ،از اوم ــده ک ــارت از اوم ــون کن ــورده تک  در نخ

 .میزد شهر تو دوري یک حداقل بود دیگه کس هر صورتیکه

 و مونـدیم  جـا  همـین  شـاید  دیـدي  چـه  رو خـدا : میگـه  خاصـی  شـیطنت  ،بـا  میـزنم  لبخنـد  بهش
 .خودمون پیش میاریم هم اشکان شدیم،اونوقت دار بچه

 فقـط  مـن  نمیدونـه  و کنـه  مـی  صـحبت  اینـده  مـورد  در ذوق بـا  چقـدر  سوزه می حبیب براي دلم
 ... هستم پیشش دیگه روز سه

 حــال متوجــه سـلما  و دارم،ســوده پــرواز دوازده سـاعت  امشــب و گذشــت بـاد  و بــرق مثـل  روز دو•
 . کنند دلجویی ازم کنند می سعی و شدند بد

 مــنم فــردا اینکـه  خوشــحالی از حبیــب و میشـه  مــرخص فــردا کـه  گفــت حبیــب بـه  دکتــر امـروز 
 نمــی خــودش پوســت تــو کنــه جبــران منــو هــاي محبــت میتونــه اون و اش خونــه میــرم باهــاش

 محبتشـون  جبـران  بـه  تـا  مـا  پـیش  بیـان  مـدت  یـک  خـانم  سـولماز  نـداره  اشـکال  دخترها: گنجه
 ؟ بگردونیمشون ببریم

 .هستی مطلق استراحت ماه یک حداقل ؟شما!بابا: میگه اروم سوده

 .بمونن دیگه ماه دو خب: میشه دلخور حبیب

 .نکنید ناراحت رو خودتون جون،شما بابا نداره اشکال:میگیره رو دستش سلما
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 مـدت  یـک  خـانم  سـولماز : میگـه  مـن  بـه  لبخنـد  بـا  و میشـه  خوشـحال  سـلما  حرفهـاي  از حبیـب 
 .کنید داري مریض باید هم دیگه

 . نداره اشکال:

 بـا  مـا  ازدواج بـراي  رو دخترهـاش  بتونـه  کـه  فرداهـایی  بـه  امیـد  بـا  همیشـه  از تر خوشحال حبیب
 .خوابه می اروم و میشه خیره اسمون به اتاق پنجره از کنه اماده هم

 حـرف  سـر  کـردن  پـا  اون پـا  ایـن  کمـی  بـا  ،سـوده  میـرم  بیمارسـتان  حیاط به سوده و سلما همراه
 بمونید؟ خواهید می واقعاً شما جان سولماز: کنه می باز رو

 .گردم برمی امشب نه:

 دادید؟ قول بابا به ولی:-

 .بشن ناراحت نباید و کردند جراحی تازه ایشون خب:

 بشن؟ ناراحت شما رفتن با  ممکنه ولی:-

 ،شـما  کننـد  مـی  فراموشـم  هـم  مـدت  یـک  بشـن،بعد  اذیـت  کمتـر  تـا  میرم خداحافظی بدون من:
 .نباشید نگران

 داد رضـایت  و شـد  خوشـحال  خیلـی  بابـا  شـما  اومـدن  ازتون،بـا  ممنـونیم : میگـه  مهربـونی  بـا  سلما
 .هستیم شما مدیون عمرمون اخر تا خواهرم و ،من بشه جراحی

 اخــرین ایـن  خـواد  نمـی  دلـم  میفـتم  راه حبیـب  اتـاق  طـرف  بـه  مـیگم  کـه  میکنمـی  خـواهش  بـا 
ــا و شــده بیــدار.بگــذرونم اون بــدون رو هــا لحظــه ــالم نگــران چشــمان ب  از انقــدر گــرده مــی دنب
 جـدا  جفـتش  از کـه  اي پرنـده  ،مثـل  کنـه  مـی  بـاز  هـم  از رو دسـتهاش  که میشه خوشحال دیدنم
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 ؟تـو  خـانومم  بـودي  کجـا :گـذارم  مـی  اش شـونه  روي رو سـرم  اروم و کشـم  مـی  پـر  سمت به شده
 .شدم دلتنگت دنیا یک اندازه ثانیه چند همین

 .بزنم قدم یکم حیاط رفتم: گیرم می رو بغضم شکستن جلوي زور به

 خـوابم  بمـونی  پیشـم  دیگـه  مـدت  یـک  تـو  دادنـد  رضـایت  دخترهـا  اینکـه  تجسـم  از سولماز واي:-
 .نمیبره

 .شدي،بدجور نفسم جور بد حبیب: کنم می رد انگشتهام زیر از رو جوگندمیش موهاي

ــت ــتش پش ــه روي رو دس ــی ام گون ــه م ــه اروم و کش ــولماز: میگ ــه س ــی دیگ ــونم نم  دور ازت ت
 . کنیم ازدواج باهم که کنم می راضی رو دخترها شده طور بمونم،هر

 نوازشـش  مشـغول  و شـدم  خـم  حبیـب  روي کمـر  تـا  کـه  منـی  دیـدن  از و میشـه  اتاق وارد پرستار
 تنهـا  پرسـتار  ایـن  سـوده  و سـلما  و مـن  از ،بعـد  بنـده  مـی  نقـش  لبهـاش  روي بـر  لبخندي هستم
 امـروز . بـاردارم  مـن  فهمیـده  کـه  کسـی  تنهـا  و ایـران  برمیگـردم  امشـب  مـن  داره خبـر  کـه  کسیه
 وقــت شــد،چند ناراحـت  چقــدر و فهمیــد گذاشـت  پرســتاري بخــش اورد رو چمـدونم  ســلما وقتـی 
 ،ازش بــاردارم فهمیــد معاینــه موقــع اون و رفــتم هــوش از خســتگی و خــوابی بــی شــدت از پــیش

ــتم ــن خواس ــین راز ای ــون ب ــه خودم ــم اون و بمون ــت ه ــه گف ــدي ک ــه داره فرزن ــد ک ــالق بع  از ط
 .خبره بی اون وجود از همسرش و اومده بدنیا همسرش

 دادن بعـد  و کنـه  مـی  کنتـرل  رو سـرم  جریـان  ،پرسـتار  میشـم  جـدا  حبیـب  از پرستار به لبخند با
ــودم شــده مــرخص امــروز کــاش ســولماز: شــده کالفــه ،حبیــب میــره اتــاق از حبیــب داروهــاي  ب

 کنــارت داشــتم دوســت چقــدر هــر خونــه ،بــریم نــدارم رو دوریــت تحمــل هــم لحظــه یــک دیگــه
 .باشم
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 نداره؟ اشکال دخترها جلوي اونوقت:

 .شم خوب زود که دارم نیاز محبت به من و پرستارمی تو دیگه نه:-

 !لوسی مریض چه: گیره می ام خنده حرفهاش از

 !دیدي رو کجاش اووووووووه:-

 فکـر  ،از میخـوره  کـن  گـوش  حـرف  بچـه  یـک  مثـل  هـم  اون میـدم  بهش سکوت در رو حبیب شام
 حـالی  چـه  رفـتم  مـن  بفهمـی  فرداوقتـی  کـه  حبیـبم  بـرات  ،بمیـرم  سـرحال  حسابی شدن مرخص
 . میشی

 کـنم  مـی  نزدیـک  لبهـام  بـه  رو دسـتش  و میشـینم  حبیـب  کنـار  کـنم  مـی  خـاموش  رو اتاق چراغ
 شـده  همیشـه  از تـر  مظلـوم  خیلـی  ،امـروز  میبـره  خـوابش  تـا  کـنم  مـی  نـوازش  رو سرش ،موهاي

 الکـی  همـش  دخترهـا  و مـن  بـین  تعارفـات  اون و بمـونم  نیسـت  قـرار  مـن  میدونـه  که میدونم بود
 .بوده

 کـنم  بیـدار  رو حبیـب  خـواد  مـی  ،دلـم  رفتنـه  وقـت  کنـه  مـی  اشاره و کنه می باز رو در اروم سلما
 مـی  دلـم  ، تـونم  نمـی  ،ولـی  کننـد  جـدا  هـم  از رو مـا  میخـوان  اینهـا  کمـک  حبیـب  بگـم  بهش و

 ترسـم  مـی  ولـی   کـنم  حـس  رو ریشـش  تـه  ،زبـري  بشـنوم  رو قلـبش  صداي بار اخرین براي خواد
 مــن مـرد  ،خـداحافظ  کـنم  مـی  نزدیـک  لبهــام بـه  رو دسـتش   اروم میـرم  دارم بفمـه  و شـه  بیـدار 

 . باش خودت مواظب

 ،اشـکهام  مونـه  مـی  جـا 29 شـماره  تخـت  روي وجـودم  تمـام  ابـد  تـا  حالیکه در میشم خارج اتاق از
 دائمـاً  ،سـوده  میفـتم  راه فرودگـاه  طـرف  بـه  سـوده  و سـلما  همـراه  کـنم  می پاك دستم پشت با رو

 تـو  رو بـودن  حبیـب  بـا  هـاي  لحظـه  اخـرین  ،فقـط  نمیـدم  رو جـوابش  مـن  و کـردن  تشکر مشغول
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 انتظــار ســالن هــاي صــندلی ،روي مونــده پــروازم وقــت تــا دقیقــه ،چهــل کــنم مــی مــرور ذهــنم
 ایـن  گریـه  زیـر  میـزنم  و کـنم  مـی  ،بغلـش  نمیزنـه  حرفـی  و گیـره  مـی  رو دسـتم  ،سلما میشینیم

 . منه حبیب شبیه بدجور عاطفی نظر از دختر

 کنی؟ تعریف برام رو بابا و خودت قصه میشه جون سولماز:-

 !میدونی رو جریان که تو ولی:

 .کنی تعریف برام خودت دارم دوست:-

 داشـت  پسـر  یـک  و دختـر  یـک  کـه  بـود  زحمتکشـی  خیـاط  مـرد  پـیش  سـالها  نبود یکی بود یکی:
 خـانواده  پسـر  دنبـال  میـاد  خـانواده  پسـر  دوسـت  کـه  داشـتند،یکروز  خـوبی  زنـدگی  همسـرش  با و
 رقـم  علـی  و میشـن  هـم  عاشـق  دو هـر  بگـم  بایـد  اصـل  ،در میشـه  عاشـقش  اونهـا  دختـر  دیدن با

 اون زوج تــرین خوشــبخت و تــرین عاشــق واقعــاً کننــد،اونها مـی  نــامزد هــم بــا زیــاد ســنی تفـاوت 
 از یکـی  میبینـه  خونـه  میومـده  بیـرون  از داشـته  کـه  خـانواده  پسـر  روز یـک  اینکـه  تا بودند منطقه
 مـاهش  اون حقـوق  تـا  میزنـه  کتـک  داره رو زحمـتکش  محجـوب  پسـر  یـک  محلـه  هاي الت گنده

 و میفتـه  خـانواده  پسـر  دسـت  الت گنـده  اون چـاقوي  و میشـن  درگیـر  هـم  بـا  اونها بگیره ازش رو
 مــی تــرك رو اونجــا ،همــه میفتــه زمــین رو اون و میشــه شــکمش وارد اتفــاقی حرکــت یــک تــو

 بـراش  اعـدام  حکـم  دادگـاه  و میفتـه  زنـدان  بـه  و دسـتگیر  خـانواده  پسـر  بعـد  سـاعت  چند و کنند
 ببینــه رو بـرادرش  تــا میـره  اش خــانواده همـراه  هــم دختـر  کــه دادگـاه  جلســه اخـرین  ،تــو میزنـه 
 خــواهر یــک پســر کــه میشــه متوجــه بــوده خالفکــارتر هــم خــودش از کــه الت گنــده اون بــرادر
 -رو اش خانواده و پسر اینکه براي و داره جوون

 میــده رضــایت خونــواده دختـر  بــا ازدواج صــورت در فقـط  کــه میکنــه اعـالم  کنــه شــکنجه بیشـتر 
 هــاي مخالفــت وجــود بــا و بـده  نجــات رو بــرادرش جــون میگیـره  تصــمیم نشــه،دختر اعــدام پسـر 
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 مشــترکی زنــدگی از ،اون میشــه مقتــول بــرادر همســر و میزنــه بهــم رو نــامزدیش پــدرش و مــادر
 کـه  ،فرزنـدانی  میـاره  بیـاد  رو زجـر  و ،تنهـایی  ،شـکنجه  شـکنجه  فقـط  داشـته  مقتـول  بـرادر  با که

ــد ــد بع ــدا ازش تول ــی ج ــدند م ــی ش ــه ،جنین ــر ک ــکنجه زی ــقط ش ــه س ــانواده میش ــه اي ،خ  ک
ــراي کــه برن،عشــقی شــهر اون از میکــنن مجبورشــون ــد ب ــو حســرتش اب ــر دل ت ــه مــی دخت  مون

ــوزادي ،دختــر ــراي روز هــر کــه ن ــیش خــوردن شــیر ب ــد اون پ  هــاي بچــه حســرت اون و میاوردن
 و میـره  مـی  مقتـول  بـرادر  اینکـه  تـا ... کـرده  مـی  جسـتجو  دختـر  اون بـه  محبت در رو اش نداشته
 بعـد  دوبـاره  روزگـار  بـازي  بـا  و میـره  اي دیگـه  شـهر  بـه  و کنـه  مـی  فـرار  شـوم  خونه اون از دختر
 جــدا هــم از میشـن  مجبــور هـم  بــاز ولـی  کننــد مــی عقـد  هــم بـا  و بینــه مـی  رو عشــقش سـالها 
 ...بشن

 و انـد  نشسـته  سـلما  و سـوده  حالیکـه  در کننـد  مـی  اعـالم  رو پـروازم  شـماره  فرودگـاه  بلندگوي از
 و میــدم نشـون  ورود مـامور  بـه  رو بلــیطم و میشـم  دور ازشـون  کننـد  مــی پـاك  رو هاشـون  اشـک 

 ؟!،چرا باشم تنها باید همیشه ،چرا میشم خفه دارم ،خدایا میفتم راه هواپیما طرف به

 کنـه  ارومـم  کـرد  سـعی  مهمانـدار  بـار  نمیشـه،چند  بـاز  چشـمهام  کـردم  گریه رو مسیر تمام بس از
 از خـودم  سـهم  فقـط  ،مـن  میخـوام  رو حبیـبم  فقـط  مـن  فهمنـد  مـی  چه اونها ،اخه نشد موفق که
 .زندگیم تمام عشق و مه بچه ،پدر همسرمه که مردي میخوام رو دنیا این

 بایــد ،مــن کــنم مــی هــام ریــه وارد وجــود تمـام  بــا رو وطــنم هــواي میشــم پیــاده کــه هواپیمـا  از
 روز اون مــا و گــرده برمــی حبیــب یکــروز بــاالخره دونــم ،مــی بمــونم منتظــر ،بایــد باشــم محکــم

 رو اشـکان  خنـدان  و نگـران  چهـره  میشـم  رد کـه  گیـت  بـود،از  خـواهیم  دنیـا  زوج ترین خوشبخت
 دلـم  اومـدي  خـوش  بـرم  قربونـت  مامـانی  سـالم : کنـه  مـی  بغلـم  و دوه مـی  طـرفم  به که بینم می

 .بود شده ذره یک برات
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 کـه  دارم رو کسـی  دنیـا  ایـن  تـو  مـنم  کـه  میشـه  گـرم  دلـم  تـه  و بوسـم  می رو اش مردونه صورت
 .ام ارزش با براش

 مامان؟ خوبی:-

 . پسرم برم قربونت:

 شد؟ بهتر حبیب اقا حال:-

 .شکر رو خدا اره:

 .اوردي شکم حسابی ،ولی مامانی شدي الغر چقدر:-

 رو بودم،لبخنــدي نکــرده دقــت بهــش حــاال تــا میشــم،چرا کــوچیکم برجســته شــکم متوجــه تــازه
 ... میشینه لبهام

 .میزنه چشم تو بدجور کنی آب اینو باید ،ولی هیکلی خوش هنوز نباش نگران:-

 .حتماً چشم:

ــو مــن چمــدون حالیکــه در اشــکان ــه دستشــه ت ــرام: میــره پارکینــگ و خروجــی درب طــرف ب  ب
 اوردي؟ چی سوغات

 .هیچی راستش:

 ؟!واقعاً:-

 .خرید برم نکردم فرصت اصالً و بودم بیمارستان دیشب تا رفتم که روزي از کن باور:

 . کردم ،شوخی نداره اشکال:-



 اختصاصی کافھ تک رمان   رمان شب کھ می آیدچراغی ھست 

165 
@caffetakroman 

 چطوره؟ جون عزیز:

 پـیش  رفـتم  هفتـه  یـک  راسـتی .بـود  مشـغول  اش بچـه  و سـمانه  خالـه  بـا  مدت این تو خوبه،اونم:-
 .رسوند سالم خیلی بهتون نسرین مامان

 .باشه سالمت:

 .اي خسته خیلی معلومه که بریم بشین مامان بیا:کنه می باز رو ماشین در اشکان

 کـنم  مـی  سـعی  کـنم  مـی  گـوش  اشـتیاق  بـا  مـنم  و کنـه  مـی  صـحبت  رو راه طـول  تمـام  اشکان
 .بیفتم حبیب یاد کمتر تا بدم حرفهاش به رو حواسم

 باشـه  داشـته  خونـه  عنـوان  بـه  رو جـایی  ادم خوبیـه  حـس  خودمون،چـه  ،حیـاط  خودمون خونه در
 شدي؟ عوض چقدر هفته دو یکی این تو مادر سالم: کنه می ذوق دیدنم با جون ،عزیز

 جـا  همـون  و میشـه  کـوچیکم  برجسـته  شـکم  متوجـه  و کنـه  مـی  نگـاه  منـو  دقـت  بـا  جـون  عزیز
 تـو  کـه  هـایی  ناگفتـه  خـونم  مـی  مـن  و کنـه  مـی  مـن  بـه  معنـا  پـر  نگـاهی  و میشـه  قفل نگاهش
 .ذهنشه

 .کن تعریف برام رو چی همه و اینجا بشین مادر بیا:-

 بـراش  مـو  موبـه  رو سـفر  اتفاقـات  تمـام  و میشـینم  کنـارش  کـن  گـوش  حـرف  بچـه  یک مثل منم
 .کنم می تعریف

 جــون عزیــز میــاد حیــاط درب شــدن بســته صــداي ،وقتــی بخــره چیــزي تــا بیــرون میــره اشــکان
 بارداري؟ وقته چند بگو رو راستش حاال: میگه

 .باشه چهارماه کنم فکر دونم نمی: کشم می خجالت حرفش از
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 میدونه؟ حبیب اقا:-

 نه:

 نگفتی؟ بهش چرا:-

 دادم،عزیـز  مـی  دسـت  از رو بچـه  ایـن  بـاز  قـانون  طبـق  میشـد،منم  سـخت  براش جدایی موقع اون:
 حـاال  تـا  ،مـن  ببیـنم  رو شـدنش  ،بـزرگ  باشـه  کنـارم  نـوزادم  مادرهـا  همه مثل دارم ارزو منم جون

 بودم محروم نعمت این از همیشه ولی شدم مادر بار سه

 دونه؟ می اشکان:-

 نه:

 میدونه؟ اشکان رو چی: میشه اتاق وارد اشکان

 .فهمی می خودت ،بوقتش هیچی: خوریم می جا جون عزیز و من

 .میرم می فضولی از ،دارم بگو اشکان ،جون مامان نکن اذیت:-

 .بدم توضیح تونم نمی نکن اصرار:

 .راحتی جور هر باشه:-

 مـی  دراز تخـتم  روي ،تـا  کـنم  اسـتراحت  یکـم  بـرم  گیـرم  مـی  اجـازه  جون عزیز از ام خسته خیلی
 تــازه کـنم  مــی نگـاه  رو ســاعتم و میشـم  بیـدار  خــواب از ،وقتـی  فهمــم نمـی  چیــزي دیگـه  کشـم 
 ظهـر  تـا  و بنـدم  مـی  رو چشـمهام  ،دوبـاره  خوابیـدم  کلـی  مـن  و صـبح  سـه  سـاعت  میشـم  متوجه

 . کنم می استراحت
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 نامحسـوس  اشـکان  میـده  نشـون  خـودي  کـم  کـم  مـن  کوچیـک  ،شـکم  گـذره  می هم پی از روزها
 حبیـب  محبـت  مـن  دل ،ولـی  داره هوامـو  جـون  ،عزیـز  نمیـاره  روش بـه  و منه برامده شکم متوجه

 . خواد می رو

 لبـاس  زیـر  کـنم  مـی  ،سـعی  شـده  بیشـتر  و بیشـتر  یادگـاري  کوچولـوي  مهمـون  هـاي  تکون دیگه
 دونــم نمــی و میـده  لــو منــو روز یـک  بــاالخره ،ولــی کـنم  قــایمش پوشــم مـی  کــه گشــادي هـاي 
 .بود خواهد چی اشکان العمل عکس

 !میدي هدر رو آب داري که ،بازم مامان سالم: میاد اشکان که شورم می رو حیاط دارم

 اب یکـم  بـا  دارم االنـم  کـردم  تمیـز  رو حیـاط  جـارو  بـا  اول فضـولت،نخیرم  روي بـه  سـالم  علیک:-
 .کنم می تمیزش

 کـه  بینـیم  مـی  رو پـایی  همزمـان  اشـکان  و مـن  کـه  میزنـه  لگـد  جـور  بد دلم مهمون وروجک یهو
 میفتـه  باغچـه  تـو  اب شـلنگ  و میـره  دلـم  طـرف  بـه  دسـتم  ،مـن  گـرده  برمی و جلو میاد لباسم با

 بود؟ چی این مامان:میشه گرد گرد تعجب از چشمهاش هم ،اشکان

 .نزنم حرفی میشه:

 بــرادرش پــیش منــو کــه بســته رو همــت کمــر ،ظــاهراًامروز چرخــه مــی شــکمم تــو طفــل دوبــاره
 بارداري؟ مامان: میگه اروم ،اشکان کنه رسوا

 حیـاط  زمـین  روي چشـمم  از هـام  اشـک  میشـن  گرفتـار  جـرم  ارتکـاب  موقـع  کـه  هـایی  بچه مثل
 مــی رو ســرم و کنــه مــی بغلــم پهلــو از و کنـارم  میــاد ،اروم میــدم تکــون رو ســرم چکــه،فقط مـی 
 . هستم دوتاتون هر مواظب خودم نباش نگران: بوسه
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 برخـوردي  هـر  ،توقـع  مـونم  مـی  اون عجیـب  برخـورد  شُـک  تـو  مـنم  و میـره  اتـاق  طرف به اشکان
 بــود شــده غیرتــی اونطــور مــن عقــد خبــر شــنیدن بــا کــه برخورد،اشــکانی ایــن از غیــر داشـتم  رو

 ...بود خواهد طفلم و من مواظب اینکه و داد دلگرمی بهم بارداریم خبر شنیدن با االن

ــاه دو ــه م ــم دیگ ــی ه ــذره م ــن و گ ــاه شــش م ــورده و م ــوز شــدم اي خ ــین ســونوگرافی هن  تعی
 میرم گرافی سونو بار هر میشم چکاپ و زدم بارداریمو واکسن رفتم فقط نرفتم  جنسیت

 نـور  خونـه  در صـداي  بـا  زنـگ  صـداي  بـا  تلفـن  صـداي  بـا .نگـن  بهم رو بچه جنسیت میگم بهشون
 و میشـن  داده جـواب  هـا  ،تلفـن  میشـن  بـاز  درهـا  باشـه  حبیـب  نکنـه  میشـه  روشن دلم تو امیدي

 . میشه خاموش دلم تو امید نور

 تـا  هسـتیم  اتفـاق  یـک  منتظـر  دومـون  شـدم،هر  تـر  سـاکت  ،مـنم  شده قبل از تر حرف کم اشکان
 نمیشی؟ ناراحت بپرسم سوالی یک مامان: بزنیم حرف

 بپرس:

 چیه؟ بچه این جنسیت:-

  دونم نمی:

 !چرا؟:-

 .مهمه برام بودنش سالم ،فقط نیست مهم برام اخه:

 .بیام باهات منم دکتر رفتی که اینبار میشه:-

 چی؟ براي:

 .برادردار یا شدم خواهردار بفهمه مهمه من براي اخه:-
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 .فهمی می بعد ماه چند خب: کنم می تعجب حرفش از

 .بخرم رو وسایلش براش میخوام االن اخه:-

 مهمـان  شـده  باعـث  خـونی  ،عشـق  شـده  عـوض  اشـکان  ،چقـدر  میریـزه  فـرو  قلبم اعماق در چیزي
 .دارم گرافی سونو وقت امروز اتفاقاً: بشه رنگین دنیا نیومده ما کوچک

 .میرید سونوگرافی چقدر شما:-

 نظـر  تحـت  بیشـتر  بایـد  داشـتم  کـه  مشـکالتی  و سـومم  بچـه  تولـد  بـد  شرایط بخاطر میگه دکترم:
 .باشم

 .میام باهاتون منم پس باشه:-

 .باشم اونجا باید ده ساعت که شو حاضر بدو:

 کسـی  گـذاره  نمـی  چـادرم  شـکر  رو ،خـدا  میشـم  خـارج  خونـه  از ام برجسـته  شکم و اشکان همراه
 میفتیم راه مطب طرف به و میشیم اژانس ماشین ،سوار ببینه رو ما ناخونده مهمون

 خـوش  سـالم : کنـه  مـی  تعجـب  اشـکان  دیـدن  بـا  شناسـه  مـی  منـو  کـه  ،منشی میشیم مطب وارد
 .اوردید تشریف برادرتون با دفعه این که بینم می اومدید

 معاینـه  بـراي  همسراشـون  بـا  کـه  هـایی  خـانم  از پـر  ،مطـب  گیـره  مـی  مـون  خنـده  اشـکان  و من
 یـک  همـین  مـا  کـرد  میشـه  چـه :میگـه  زرنگـی  بـا  ،اشـکان  مطب سن کم مرد تنها اشکان و اومدن
 .نداریم بیشتر رو خواهر

 .داره شما مثل دایی که کوچولو این بحال خوش: میگه اجتماعیه دختر که منشی
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 مطالــب خونــدن مشــغول و درمیــاره رو همــراهش تلفــن گوشــی ،اشــکان میشــینیم اشــکان و مــن
 کشـیدن  مشـغول  مردهـا  و نشسـتند  هـم  کنـار  کـه  هـایی  زوج بـه  حواسـم  ،منم میشه گوشیش تو
 پرسـه  مـی  دسـتیش  بغـل  از جوونیـه  زن کـه  هـا  خـانم  از یکـی .هسـتند  باردارشـون  هـاي  خانم ناز

 دارید؟ هم ویار شما:

 .روشکر خدا نه: میگه کناري زن

 ،یکـروز  کنـه  مـی  هـوس  غریـب  عجیـب  چیزهـاي  دلـم  همـش  شـدم  بیچـاره  که من: میگه اول زن
ــه ــی انب ــک م ــه روز خواد،ی ــه،یک کل ــتیل روز پاچ ــابه پاس ــی اي نوش ــواد م ــروز خ ــی ،یک  ترش

 .کنه می تهیه رو اینها داره همش شوهرم بندري،بیچاره

 نیســت چیــزي کــه اینهـا  بحالــت خــوش: میگـه  نشســته همســرش از دور کــه زنـی  تنهــا کــه زنـی 
 .میرم سرم زیر که میارم باال انقدر میشه نزدیکم تا دارم ویار همسرم بوي به ،من

 مــی نگــاه تــرحم بــا نشســته مطــب گوشــه خــودش تنهــایی در کــه مــردي بــه مردهــا و زن همــه
 و شکسـتمه  دل مـرهم  تنهـا  بـوش  کـه  حبیبـی  کـنم  مـی  رو حبیـب  بـوي  ویـار  دلم در من و کنند
 حبیـب  ،کـاش  نیسـت  فصـلش  االن و دلمـه  تـو  هاسـت  مـدت  قـبلم  هـاي  بـارداري  مثـل  که اناري

 خجالـت  ازش ولـی  کنـه  پیـدا  بـرام  بگـم  اشـکان  بـه  خواسـتم  بـار  چند کرد می پیدا انار برام میومد
 ...کشیدم

 همـه  میگـه  و کنـه  مـی  ام معاینـه  ،دکتـر  میشـم  دکتـر  اتـاق  وارد مـن  و خونه می منو اسم منشی
 اشـکان  میکـنم  خـواهش  ازش کنـارم  میـاره  رو سـونوگرافی  دسـتگاه  ،تـا  نباشـم  نگـران  و خوبه چی

 و میـدم  توضـیح  بهـش  مختصـر  رو خـودم  شـرایط  مـن  و کنـه  مـی  تعجـب  ،دکتـر  بیـاره  اتاق به رو
 دکتـر  ولـی  کشـه  مـی  خجالـت  یکـم  اولـش  ام ،بچـه  میـاره  اتـاق  داخـل  به رو اشکان اشتیاق با اون
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 یـک  زحمـت  بـی  دکتـر  خـانم : میشـه  بـاز  پسـرم  یـخ  تـا  کنه می شوخی انقدر ایه دیده دنیا ادم که
 .کنید پیدا کوچولو پسر یک بگردید جوري

 بده؟ خواهر مگه: میگه اشکان به میده حرکت شکمم رو رو معاینه دسته که دکتر

 .خواست می برادر یک دلم بچگی از من ولی خوبه نه:-

ــا دکتــر ــه رو قســمت یــک ذوق ب  کوچولــوي داداش ،ایــنم ببــین رو اینجــا: میــده نشــون اشــکان ب
 . شیطونه هم خیلی اتفاقاً که شما

 .منه شکل نازه ،چقدر برم قربونش الهی: کنه می ذوق خیلی اشکان

 ،شــباهت قــویتره مــن مــال از شــما ســونوگرافی اینکــه مثــل: کنــه مــی نگــاهش تعجــب بــا دکتــر
 .دیدي هم رو چهره

 .میشه من شبیه مطمئنم ولی کردم شوخی: خنده می اشکان

 خیلـی  شـرایطش  بچـه  باشـید  مـادرتون  مواظـب  بیشـتر : میـره  میـزش  طـرف  به و میشه بلند دکتر
 .بشه تقویت باید شده ضعیف خیلی خودش ولی خوبه

 .بخورم چیزي ندارم میل کنید باور: میرم اونها پیش و کنم می مرتب رو لباسم

 شه؟ بزرگ مادر بی ات بچه میخواي: میگه اخم با دکتر

 بچـه  پـدر  ،درسـته  میشـه  آب قنـد  دلـم  ،تـو  میکنـه  بهـم  بـانمکی  اخم و میگه اي نکنه خدا اشکان
 .کنه می دلگرمم دنیایی مردکوچولوم اخم این ولی بکشه رو نازم نیست ام

 خوشـحال  کلـی  اون و مـیگم  جـون  عزیـز  بـه  امـروز  دکتـر  رسـونه،نتیجه  مـی  خونـه  بـه  منو اشکان
 . باشم خورده سرما شاید نیست خوب حالم بکنم کنم استراحت کمی تا اتاقم ،میرم میشه
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ــک ــه ی ــونوگرافی روز از هفت ــخیص و س ــیت تش ــه جنس ــته ام بچ ــکان گذش ــر اش ــع روز ه  موق
ــتن ــگاه از برگش ــی دانش ــیله کل ــراي وس ــه ب ــی بچ ــره م ــی خ ــم ،م ــا دون ــه از رو اینه ــه اي ارثی  ک

 .میخره گذاشته براش برادرشوهرم

 میخــواد دلـم  دائمــاً ، شـدم  اشـتهاتر  کســلم،کم نـدارم،همش  خــوبی ،حـال  شـده  چــم دونـم  نمـی  
 -و باشم تنها

 حبیــب میخـواد  ،دلـم  کـنم  وگریــه کـنم  نگـاه  رو حبیـب  و خـودم  هــاي عکـس  خـودم  تنهـایی  تـو 
 ...بده غذا بهم زور ،به کنه ،دعوام کنه محبت ،بهم بکشه رو نازم بیاد

 گفـت  دکتـر  ،ولـی  بـرد  هـم  دکتـر  منـو  حتـی  زده سـر  بهـم  اشکان بار ،چند شده داغ بدنم صبح از
 حبیـب  و خـودم  عکـس  کـنم  مـی  روشـن  رو همـراهم  تلفـن . خرابـه  روحـیم  حـال  و نیست چیزیم
ــار ــتش ،حبیــب میشــه روشــن بیمارســتان پنجــره کن ــه کمــرم دور رو دس ــرده حلق ــو و ک ــه من  ب

 جلـو  میـارم  رو ،صـورتش  گرفتـه  عکـس  ازمـون  قشـنگی  مهـارت  بـا  هـم  ،پرستار چسبونده خودش
 . حبیب: بوسم می و

 ،بقـول  گذاشـتم  تخـتم  کنـار  کشـو  تـو  و کـرده  ظـاهر  بـرام  حبیـب  از اشـکان  که میفتم عکسی یاد
 چـاپ  بـرام  رو حبیـب  هـاي  عکـس  از یکـی  همـین  ،بخـاطر  بـد  بچـه  براي همراه تلفن امواج اشکان
 ولـی  میشـم  ارومتـر  یکـم  گـذارم  مـی  قلـبم  روي رو عکـس .بـزنم  دسـت  تلفـنم  بـه  کمتـر  تـا  کرده
 . میرم خواب به و... حبیب: بندم می رو ،چشمهام کنه می قراري بی شکمم تو طفل

 ،حبیـب  کـنم  مـی  بـاز  رو چشـمهام  داغـم  کشـه،داغ  مـی  بیـرون  دسـتم  زیـر  از رو عکـس  نفـر  یک
 ؟! حبیب:گذاره می پیشونیم روي رو دستش کنارمه

 جانم؟:-
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 ؟ میخري انار برام:

 میخواد؟ انار دلت: میشه بارونی چشمهاش

 .. ،خیلی اره:

 رو ،چشـمهام  گـذارم  مـی  قلـبم  روي رو ،عکـس  نیسـت  ،حبیـب  کـنم  مـی  بـاز  دوبـاره  رو چشمهام
 .ببینم رو حبیب رویاي دیگه بار یک فقط دیگه بار یک ،خدایا بندم می

 پــدرش بــاغ تــو حبیــب و پــیش،من ســالها شــیرین رویاهــاي و خبــري بــی و خــواب دنیــاي بــازم
 هـم  دنبـال ...هـاش  صـدقه  قربـون ... حبیـب  هـاي  صـداکردن ...مـن  هـاي  خنده صداي...بدر سیزده...

 ...دویدنمون

 .اوردم انار ،برات ؟پاشو ؛خانومم؟خانومم

 ترسـم  ،مـی  نمیـزنم  هـم  پلـک  ترسـم  ،از نشسـته  کنـارم  ،حبیـب  میپـرم  خـواب  از زیـادي  هراس با
 رو ،دسـتم  بشـه  تکـرار  مـن  تنهـایی  روزهـاي  بـازم  و بشـه  ناپدیـد  حبیـب  شـه  بسته چشمهام وقتی
 چکـه  مـی  دسـتم  روي هـاش  ،اشـک  میزنـه  لبخنـد  ،بهـم  کشـم  مـی  اش گونه روي و کنم می دراز
 !.بودي واقعی کاش حبیب: کنم می حس رو اشکش گرمی ،من

 همیشـگی  گرمـاي  ،همـون  مردونـه  خشـن  پوسـت  ،همـون  گیـره  مـی  دسـتش  تـو  رو دستم حبیب
 .سولماز هستم واقعی من:

 !من؟ پیش اومدي واقعاً ،تو بینم نمی خواب من یعنی:

 .بمونیم هم پیش ابد تا ،اومدم عزیزم اره:-
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 شـدم،هم  هـا  دیوونـه  ،مثـل  گیـرمش  مـی  محکـم  کـه  داره قـدرتی  چـه  حبیب کالم این دونم نمی
 روي رو دسـتم  دقیقـه  ،یـک  کـنم  مـی  بـو  رو لباسـش  دقیقـه  ،یـک  کـنم  مـی  گریه ،هم خندم می

ــه  ،ایــن گرفتــه شــدت اش گریــه مــن ســردمگمی از هــم ،حبیــب کشــم مــی خیســش هــاي گون
 کـنم  مـی  بـاور  رو حبیـب  واقعیـه،وقتی  انسـان  ،ایـن  واقعیـه  احسـاس  واقعیـه،این  لحظه واقعیه،این

 .میشدم اب لحظه لحظه تو بدون حبیبم،داشتم واي:میدم پناه رو پناهگاهم ،تنها

 کـردم  دون انـار  بـرات : کنـه  مـی  نگـاه  چشـمهام  تـو  و میزنـه  کنـار  رو صـورتم  روي موهایی حبیب
 بخوري؟ بیارم

 !کردم؟ هوس انار من دونستی می کجا از: میشه داغ لپهام انار اسم شنیدن از

 !کردي انار هوس گفتی خودت:کنه می نگاهم تعجب با حبیب

 !نبوده؟ تو خیال و دیدم رو تو واقعاً من پس:

 . دیدي منو شکمو ،خانوم بله:-

 کـه  بخـور  خـانومم  بفرماییـد :دسـتم  میـده  رو اسـت  شـده  دون انـار  از پـر  کـه  بزرگـی  کاسه حبیب
 .خوبه خیلی بچه براي

 ،خجالـت  انـدازم  مـی  پـایین  رو ،سـرم  نگفـتم  حبیـب  بـه  رو بچـه  قضـیه  مـن  کـه  میفتـه  یادم تازه
 قـایم  رو ات بچـه  و شـدي  پـدر  نگفـتم  بهـت  مـن  بگـم  و کـنم  نگـاه  عشـقم  صورت تو که کشم می

 فکـر  چیـزي  بـه  سـولماز :چرخونـه  مـی  خـودش  طـرفش  بـه  رو ام چونـه  مهربـونی  بـا  ،حبیب کردم
 .هستیم هم پیش االن ما که اینه مهم نکن

 حـاال  خـانومی :میپرسـه  طنـزي  لحـن  بـا  بـاال  میبـره  رو ابـروش  یـک  حالیکـه  میزنم،در لبخند بهش
 پسر؟ یا دختره ما فسقلی
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 .زري کاکل پسر یک:

 ؟!!واقعاً:-

 . کن باور:

 بچـه  مواظـب  مـن  نبـود  در کـه  ممنـونم :گیـره  مـی  دسـتهاش  تـو  رو دسـتهام  خوشـحالی  با حبیب
 .بودي مون

ــاري بچــه ایــن: ــه اخــر و اول عشــق یادگ ــا باشــم نداشــته دوســتش میشــه ،مگــه من ــواظبش ی  م
 بیاي؟ دادن اجازه اومدي؟چطور ؟تنها اومدي کی حبیب!...نباشم؟

 بطـوري  شـدم  غمگـین  و افسـرده  خیلـی  مـن  تـو  رفـتن  بعـد  راستش... دونه دونه!سوال چقدر اوه:-
ــه ــرم ک ــه دکت ــا ب ــار دختره ــه داد اخط ــر ک ــتر اگ ــن از بیش ــه ای ــورم غص ــاد بخ ــده زی ــی زن  نم

 تـو  پـیش  کـه  خواسـتن  ازم خودشـون  هسـتی  نـازنینی  فرشـته  چـه  تـو  دیدند که هم مونم،دخترها
 کـه  برگشـت،بماند  مـن  بـا  بـود  نیومـده  خوشـش  غربـت  تـو  زنـدگی  از کـه  هـم  سلما ،البته برگردم

 . برگشتیم بلیطمون وقت از زودتر ما ، داد رو تو بارداري و بد حال خبر بهمون اشکان وقتی

 ؟!!باردارم من فهمیدند هم دخترها:

 بودنـد  مـا  ازدواج مخـالف  اینقـدر  کـه  اونهـا  نمیشـه  بـاورم  اند،اصـالً  خوشـحال  چقـدر  دونـی  نمی:-
 .شدند خوشحال تو خبربارداري شنیدن از اینقدر

ــا حالیکــه در ــار مشــغول ولــع ب  مهمــان.کــنم مــی گــوش حبیــب حرفهــاي بــه هســتم خــوردن ان
 دلـم  طـرف  بـه  ناخودآگـاه  دسـتم  کنـه  مـی  خیـز  و جسـت  بـه  شـروع  من درون ناخونده کوچولوي

 شد؟ چیزي:کنه می نگاهم نگران و میشه متوجه ،حبیب میره
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 مــی حــس رو پــدرش وجــود ،فرزنــدم گــذارم مــی بچــه خــوردن تکــون محــل رو اروم رو دســتش
 مـی  رو ،پیشـانیم  بنـده  مـی  نقـش  عشـقم  لبهـاي  بـر  زیبـایی  ،لبخنـد  خوره می تکون هم باز و کنه

 .چیز بخاطرهمه ممنونم: بوسه

 هست؟ اجازه:میاد اتاق در بر اروم ضرباتی صداي

 .بفرمایید: میگه خنده با حبیب

ــاق وارد اشــکان و ســلما ــه ،ســلما میشــن ات ــاد مــن طــرف ب ــراش رو اغوشــم می ــاز ب ــنم مــی ب  ک
 .بود شده تنگ براتون دلم چقدر جون سولماز واي: اندازه می اغوشم تو رو ،خودش

 کـرده  مـی  قـراري  بـی  ام خونـده  دختـر  بـراي  دلـم  مـنم  فهمم می کنم،تازه می نوازش رو موهاش
 . برم خودم داداشی قربون: کشه می ام برامده شکم روي رو ،دستش

 دقیقـاً  اینجـا  مـن  دومـاً  هسـت  مـنم  داداشـی  اوالً: کنـه  مـی  غرغـر  لب زیر اعتراض نشانه به اشکان
 !هستم؟ چی

 داره بزرگـه  داداش نیومـدي  هنـوز  کوچولـو  داداش ببـین : میگـه  ام برامـده  شـکم  بـه  خنده با سلما
 .کنه می حسودي بهت

ــا حبیــب ــین گفتگــوي گــر نظــاره عشــق ب ــدتها برادرهاست،ســلما و خــواهر ب ــا م  بطــور اشــکان ب
 محــرم هــم بــه و هســتند رضــایی بــرادر خــواهر دو هــر و انــد کــرده تغذیــه مــن شــیر از مشــترك

 .کنه استراحت باید مامانم پاشو: کنه می بلندش و گیره می رو سلما دست هستند،اشکان

 هسـتیم  بـاال  مـا  فعـالً : میـره  در طـرف  بـه  گرفتـه  رو دسـتش  اشـکان  حالیکه در و میشه بلند سلما
 .کنید صدامون داشتید کاري
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 .بابایی باشه:-

 گیـره  مـی  رو دسـتم  و میشـینه  تخـت  لبـه  میشـم،حبیب  تنهـا  عشـقم  بـا  بازهم من و میرن ها بچه
 میشه، متوجه ،حبیب کنم می خستگی احساس ،شدیداً

 . مونم می پیشت جا همین ،من بخواب،: میزنه پلک اروم

ــرین و  بنــدم مــی رو چشــمهام بنــده مــی نقــش صــورتم روي مالیمــی لبخنــد حالیکــه در  ارومت
 .کنم می تجربه رو عمرم خواب

 چنـد  کـنم،این  مـی  حیـاط  گوشـه  هـاي  گلـدون  بـه  دادن اب مشـغول  خـودم  رفته سر ام حوصله•
ــوم ،فرزنــد شــدم متولــد نــو از اومــده حبیــب کــه روزه  و خوشــحاله پــدرش اومــدن از هــم کوچول

 بیـرون  میـرن  خونـه  از صـبح  اشـکان  و سـلما  و حبیـب  روزه کنه،چنـد  مـی  خیـز  و جسـت  حسابی
ــر و ــب اخ ــی ش ــد برم ــی گردن ــم نم ــغول دون ــه مش ــاري چ ــتند ک ــی هس ــابی ول ــکوك حس  مش

 خــاموش روشــن حبیــب از تصــویري بــا عشــقم کلمــه و میــاد همــراهم تلفــن زنــگ میزنند،صــداي
 الو؟:میشه

  سالم:-

 شده؟ خوبی؟چیزي حبیب سالم:

 چطور؟:شنوم می رو اش خنده صداي

 .بیفته اتفاقی ترسم می همش میزنید مشکوك خیلی مدت این تو اخه:

 .نکن اذیت رو خودت الکی برم قربونت نه:-

 ؟ داشتی کاري:
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 .فرستم می برات که ادرسی این به بیا بگیر ماشین اژانس رفت،از می یادم داشت اوووه:-

 کجاست؟ اونجا:

 .،خداحافظ دارم کار برم فعالً من نداري بینی،کاري می بیا حاال:-

 میــاد،ادرس گوشــیم پیامــک صــداي بعــد ثانیــه چنــد و میشــه قطــع تلفــن بــزنم حرفــی میــام تــا
 .شهره باال تو جایی

 و میـده  دلگرمـی  بهـم  ،اونـم  کـنم  مـی  تعریـف  بـراش  رو جریـان  و میـرم  جـون  عزیـز  اتاق طرف به
 . برم میگه

 یـک  جلـوي  ،ماشـین  میـرم  شـده  فرسـتاده  ادرس طـرف  بـه  اژانـس  ماشـین  سـوار  بعد دقیقه چند
 .جاست همین خانم بفرمایید: میداره نگه ویالیی خونه

ــه در جلــوي و کــنم مــی حســاب رو کرایــه  ،وارد میشــه بــاز در و میــزنم رو ،زنــگ وایمیســتم خون
 ردیـف  دو بـا  ویالیـی  خونـه  ،یـک  پـایین  میریـزه  هـرّي  دلـم  خونـه  حیـاط  دیـدن  ،بـا  میشم حیاط

 حیـاط  از پلـه  چنـد  کـه  مسـکونی  سـاختمون  و اسـتخر  یـک  و حیـاط  طـرف  دو تـو  تبریزي درخت
ــه ــونی باالتره،خون ــده چراغ ــب ش ــکان و ،حبی ــلما و اش ــاط وارد س ــن حی ــه: میش ــه ب ــودت خون  خ

 .خانومم اومدي خوش

 ؟ خودم خونه: میشه گرد چشمهام تعجب از

 . فسقلیه اون و سوده و اشکان و من و بابا و شما خونه اینجا جون سولماز: میگه سلما

 هــم رو خونــه تــو بفرماییــد: کنــه مــی خونــه وارد خــودش دنبــال بــه و میگیــره رو دســتم حبیــب
 .بیبینید
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 حیــاط و اشــپزخونه و خــواب اتــاق چهارتــا بــا بــزرگ مبلــه پــذیرایی ،یــک میشــم ســاختمون وارد
 و کنـه  مـی  بـاز  رو هـا  اتـاق  از یکـی  در ،حبیـب  شـده  چیـده  خاصـی  سـلیقه  بـا  خونه ،همه خلوت

 مـن  اتـاق  اینجـا : اتاقـه  تـو  سـفید  دونفـره  خـواب  سـرویس  ،یـک  بنده می رو در و میشیم اتاق وارد
 . تو و

 سـلما  و مـن  سـلیقه  اینهـا : اویزونـه  کمـد  تـو  قشـنگی  هـاي  ،لبـاس  کنم می باز رو دیواري کمد در
 .است سوده و

 .قشنگند خیلی:

 نمــی ،دیگــه شــد تمــوم چــی همــه: میشــه حلقــه کمــرم دور دســتش و وایمیســته کنــارم حبیــب
 .بمونی تنها گذارم

 بخوابه؟ کجا فسقلی پس:

 کشـه  مـی  خـودش  دنبـال  هـم  بـاز  و گیـره  مـی  رو دسـتم  افتـاده  یـادش  چیـزي  انگـار  کـه  حبیب
 .نشده تموم هنوز:

ــاق از یکــی ــا ات ــراي ه ــم یکــی و سلماســت ب ــراي ه ــده اشــکان ب ــاق ،در شــده چی ــار ات ــاق کن  ات
 .بابا وروجک اتاق اینم: میکنه باز رو خودمون

 بـه  خاصـی  زیبـایی  مالیـم  نـارنجی  و اسـمونی  ابـی  و سـفید  رنـگ  و نـوزادي  سیسـمونی  از پـر  اتاق
 ،همیشــه کشــم مــی تخــت نــرم پتــوي روي رو دســتم و میــرم پســرم تخــت طــرف ،بــه داده اتــاق
ــتم ارزو ــه داش ــد باشــه داشــته اتــاقی همچــین ام بچ ــهاش ،کم ــهاي از پــر لباس  و نــرم لباس

ــباب ــازي کوچولوه،اس ــکه،گهواره ب ــدایا هاش،کالس ــکرت ،خ ــب.ش ــه و حبی ــا بچ ــا ه ــحالی ب  خوش
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ــه هفتــه یــک میــدي؟تو امتیــاز چقــدر بهمــون خــدایی: کننــد مــی نگــاهم ــدیم خون  ،اثاثیــه خری
 .چیدیم خوشگلی این به و خریدیم ،سیسمونی خریدیم

 .میدم امتیاز هزار بهتون:

 .دارید محضر وقت هم فردا جون مامان تازه:میزنند کف همشون

 از قـراره :خنـده  مـی  حبیـب  کـه  کـنم  مـی  تعجـب  سـلما  دهـن  از اونهم جون مامان واژه شنیدن از
 کنند صدات جون مامان سوده و اشکان و سلما بعد به این

 .ممنونم خدایا میزنم سرشوق از لبخندي هام بچه روي به

 و حبیــب و ،مــن کنارشــه جــون عزیــز و نشســته فرمــون پشــت میشیم،اشــکان رســتوران نزدیــک•
 حبیــب رســمی عقــد بــه دوري مــدتها بعــد ،بــاالخره نشســتیم عقــب هــاي صــندلی رو هــم ســلما

ــو شــوق دراومدم،اشــک ــه مــوج چشــمهام ت ــراي کــن بــس خــانومم:میزن  خــوب بچــه و خــودت ب
 .نیست

 . لطیفه احساساتش اینقدر که برم خودم مهربون مامان قربون: گیره می رو دستم سلما

 مامـان  مهربـونی  تـو  چقـدر : بوسـه  مـی  رو ام ،گونـه  خنـدم  مـی  بهش و کنم می پاك رو هام اشک
 .جونم

 پـیش  باش،نشسـتی  داشـته  جنبـه  دختـر  بسـه :کنـه  مـی  سـاختگی  اخمـی  فرمـون  پشت از اشکان
 .کنی می ماچش ماچ هی داري مامانم

 .خودمه مامان دارم دوس: درمیاره رو تخس کوچولوهاي دختر اداي سلما

 .ها کردید لوس خیلی رو دخترتون این مامان: کنه می نگاه بهم ایینه تو از اشکان
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 . منه لوس دخترم این: کنم می ماچش و کنم می بغل رو سلما

 ،دنیـا  خندنـد  مـی  جـون  عزیـز  و ،حبیـب  میـاره  در بـراش  رو زبـونش  ،سـلما  میشه تر شاکی اشکان
 ...،خیلی خوشبختم خیلی ،من خنده می

 میـرم  نیومـده  کوچولـو  مهمـون  لباسـهاي  کمـد  طـرف  بـه  دیگـه  ،یکبـار  خوبـه  خیلـی  حـالم  امروز
 جورابهــاي دیــدن میرم،بــا اش صــدقه قربــون و کــنم مــی نگــاه دونــه دونــه رو خوشــگل ،لباســهاي

 . برم کوچولوت پاهاي اون قربون الهی:کنم می ضعف سانتی پنج

 .رو بابا عسل بري قربونش هم باید:-

 نگـاهم  لبخنـد  بـا  داده تکیـه  در چهـارچوب  بـه  حالیکـه  ،در گـردم  برمـی  حبیـب  صـداي  طـرف  به
 وایستادي؟ اونجا کی از:کنه می

 .کردي می بو رو لباسهاش داشتی که موقع همون از:-

 ؟ حبیب:

 جانم؟:-

 .بیار برام اینو بیمارستان رفتم ،وقتی لباسهاشه ساك این:

 .حتماً باشه:-

ــارم حبیــب ــاد کن ــه کمــرم دور رو دســتش و می ــی حلق ــه م ــه منــو و کن  مــی نزدیــک خــودش ب
 . ببینم رو فسقلی این زودتر خواد می دلم ،چقدر سولماز دونی نمی:کنه

 .همینطور منم:میزنم لبخند اش صادقانه و پاك احساس به
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 .برم زودتر ،باید دارم کار جا چند امروز ،من بخوریم صبحونه بریم بیا:-

 .بزنم سر جون عزیز به برم شایدمنم:

 .کنند زندگی ما با بیان کنی راضیش بودي تونسته کاش:-

 .کنم می راضیش باالخره نباش نگران:

 دنبـالش  میبـره،منم  اتـاق  در طـرف  بـه  و گیـره  مـی  رو دسـتم  ،حبیـب  کـنم  مـی  مرتـب  رو لباسها
 مـه  خـانواده  و پـدرم  و ،مـادرم  جـون  عزیـز  پـرت  حواسـم  خـوردن  صـبحونه  مـدت  ،تمام میفتم راه

 کجاست؟ حواست!؟ سولماز:پرسه می و میشه متوجه ،حبیب

 .نیست ،مشکلی هیچی:

 .نبود اینجا حواست االن بگو رو راستش نه:-

 . کنم پیدا رو ام ،خانواده کنارمی تو که حاال خواد می دلم خیلی راستش:

 .کنم می درستش ،خودم نباش نگران:-

 .دادي بهم دوباره رو حبیب که ازت ممنونم ،خدایا میزنم لبخند زندگیمه همه که مردي به

 خـودم  بزنـی  زنـگ  تـک  یـک  داشـتی  کـار  خوشـگلم : میـره  کـار  سـر  روز هـر  از زودتر امروز حبیب
 .رسونم می رو

 .بیاد مهمونمون زوده ،هنوز راحت خیالت:-

 در و میزنـه  ،لبخنـدي  کـنم  مـی  شـکارش  هـوا  تـو  مـن  و فرسـته  مـی  بـرام  اي بوسه دور از حبیب
 .بنده می رو حیاط
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 وجـود  ،بـدون  گردنـد  مـی  بـر  غـروب  امـروز  و کاشـان  رفتنـد  دوستاشـون  بـا  سـلما  و اشـکان  دیروز
 زنـدگی  بـه  رو گرمـا  و ،نـور  الکیشـون  هـاي  کـل  ،کـل  کوره،وجودشـون  و سـوت  خیلـی  خونـه  اونها

 .هستند هم هوادار و دارند رو همدیگه که خوشحالند دو ،هر میده ما

 رو هـا  ظـرف  کابینـت  دونـه  ،دونـه  نکـردم  تمیـزش  اساسـی  وقتـه  چنـد  ، میـرم  اشپزخونه طرف به
 کـنم  مـی  نگـاه  رو ،سـاعت  میـره  ضـعف  ،دلـم  چیـنم  مـی  اول از کـردن  تمیـز  بعد و کنم می خالی

 الو؟:میاد تلفن زنگ ،صداي رفته حبیب که ساعته ،دو

 .خانومم الو؟سالم:-

 !،جان؟ دلم عزیز سالم:

 خوبید؟ دو بپرسم،هر رو حالتون زدم زنگ هیچی:-

 .کنم می مرتب رو ها کابینت مامانی با دارم ،ازصبح باباي بله:

 .باشید خودتون ،مواظب برم دوتاتون هر قربون الهی:-

 . بابایی چشم:

 . خداحافظ:-

 .خداحافظ:

 هـا  بچـه  راه تـو  بـراي  کـه  کیکـی  باقیمونـده  بـا  و ریـزم  مـی  شـیر  لیوان یک میرم یخچال طرف به
 شـده  چـرب  خیلـی  هـود  ،ایـن  میـرم  گـاز  اجـاق  طـرف  ،بـه  میشـه  بهتر ،حالم خورم می بودم پخته
 بیفــتم فرچـه  بـا  بعدشـم  کـنم  خـیس  لباسشــویی پـودر  و داغ اب تـو  و بیـارم  در رو فیلتـرش  ،بایـد 

 میـرم  بـاال  ازش و گـذارم  مـی  پـام  زیـر  رو خـوري  ناهـار  ،صـندلی  کـنم  تمیزش اساسی و جونش به
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 پیچـه  مـی  بـدنم  اسـتخونهاي  همـه  تـو  دربیـارم،دردي  رو فلـزي  فیلتـر  کـه  کنم می بلند رو ،دستم
 واي اي: میـاد  بنـد  ،نفسـم  کشـم  مـی  بلنـدي  ،اي نیفـتم  کـه  گیـرم  مـی  گاز اجاق لبه به رو ،دستم

 !شدم؟ اینجوري االن جون،چرا خدا خدا،واي

 صـورتم  و سـر  از ،عـرق  لـرزه  مـی  درد از تـنم  ،تمـام  بخـورم  تکـون  تـونم  ،نمـی  میشـه  سست پاهام
ــود اینجــا حبیــب ،کــاش میشــه روون ــه و ب ــه وقــت کــه االن. رســید مــی دادم ب  اومــدنش دنیــا ب

 صـندلی  از ،مـواظبم  شـده  زیـاد  وحشـتناك  کمـرم  درد.مونـده  هفتـه  یـک  هنـوز  گفته دکتر! نیست
 میشــه کمتــر درد.کــنم مــی صــدا رو) ع( معصــومین ائمــه و فرســتم مــی صــلوات دلــم ،تــو نیفــتم

 بکشــم دراز تخــت روي و بــرم اتــاقم طــرف بــه ،بایــد پــایین میــام صــندلی از و میشــینم اروم ،اروم
 کشـم  مـی  دراز تخـت  ،روي میبـرم  خـوابم  اتـاق  بـه  خـودم  همـراه  و برمیـدارم  رو سـیم  بـی  ،تلفن

 حــالم ،انگــاري کشــم مــی نفــس اروم ،اروم کشــم مــی روم گــردن تــا رو پتــو شــده ســردم ،خیلــی
 وجـودم  شـدیدي  درد کـه  بخـورم  اب بـرم  کـه  میشـم  بلنـد  جـا  از شـده  ام تشـنه  ،خیلی شده بهتر

 ؟!میشم اینطوري چرا گیره،خدایا می رو

ــن ــدارم رو تلف ــماره برمی ــاب رو حبیــب ،ش ــی انتخ ــنم م ــک ک ــوق ،ی ــوق بوق،ســه ،دو ب ــی...ب  کس
 . نمیده جواب

 میـزنم  زنـگ  جـون  عزیـز  بـه  و میـدارم  بـرش  ،دوبـاره  میفتـه  دسـتم  از ،گوشـی  میشه زیادتر دردم
 میگــه اپراتــور ولــی میــزنم زنــگ ســلما و اشــکان ،بــه بیــرون رفتــه حتمــاً نمیــده جــواب هــم ،اون

 بــا دقیقــه ،چنــد کشــم مــی دراز تخــتم روي میشــه ارومتــر دردم. نیســت دســترس در موبایلشــون
 شــدت بــا ،درد شــده تمــوم درد کــنم مــی فکــر کــه اي لحظــه ،درســت کشــم مــی نفــس ارامــش
 مـی  کـاري  ،هـر  میفتـه  زمـین  روي دسـتم  از ،گوشـی  میخـوره  زنـگ  ،تلفـن  میشـه  شروع بیشتري

 .برس دادم ؟به کجایی جان حبیب:میبره رو امونم ،گریه رسه نمی بهش دستم کنم
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ــادي ســرماي احســاس ــی زی ــنم م ــرم ک ــخ کم ــه ی ــرم میزن ــدت ،از خــیس خــیس ،زی  داد درد ش
 نمیرسه، جایی به صدام بزرگ خونه این تو ،ولی میزنم

 کـه  کـنم  مـی  پیـدا  دربسـت  ماشـین  یـک  زحمـت  هـزار  ،بـه  میـاد  شـدیدي  بغلمه،بارون تو اشکان
 از خـیس  صـورت  بـه  ،اشـکان  میـدم  کرایـه  بهـش   دسـتمزدش  برابـر  دو و ببـره  کناري شهر به منو

 ام سـینه  روي رو ،سـرش  کنـه  مـی  پـاك  رو صـورتم  کوچولـوش  دسـتهاي  بـا  و کنـه  می نگاه اشکم
 تـا  صـبح  از تقریبـا  کنـه  مـی  خـوردن  تکـون  بـه  شـروع  گرسـنگی  از شـکمم  درون ،طفل گذاره می

 تلــو تلــو ســرمد وقتــی ،دیشــب نخــوردم چیــزي هــم دیشــب میفتــه ،یــادم نخــوردم چیــزي حــاال
 شـکم  کـرد  مجبـورم  و کـرد  خـالی  کوچـه  اب جـوي  تـو  رو غـذا  تمـام  اومد خونه به مست و خوران

 بــاردار مــن همــش و نمیشــه دار بچــه هــووم چــرا اینکــه از بــود عصــبانی ،خیلــی بخــوابم گرســنه
 .است ریخته بهم نداره دوستش هووم اینکه از میدونستم من ولی میشم

 .گجنمه عمو نن: میگه اش شکسته گونه بچه زبون با اشکان

 خـوردن  مشـغول  خوشـحالی  بـا  میـدم  دسـتش  بـه  رو مونـده  بـرام  کـه  بیسکوییتی تنها کیفم تو از
 از خبـري  فعـال  کنـه  تحمـل  بایـد  ولـی  خـواد  مـی  بیسـکوییت  دلـش  هـم  مهمـونم  ،کـودك  میشه
ــذا ــداره نگــه ،ماشــین نیســت غ ــاده راننــده و می ــا ،شیشــه میشــه پی ــد بخــار ه ــرون و کردن  رو بی

 چنـگ  موهـام  بـه  کسـی  و میشـه  بـاز  ببیـنم،در  رو بیـرون  کـنم  مـی  پـاك  رو ،شیشـه  دیـد  نمیشه
 خـودم  مثـل  و شـه  مـی  پـرت  دسـتم  از ام بچـه  ،اشـکان  بیـرون  کشـه  می ماشین تو از منو و میزنه

 جیـغ  ،صـداي  خونـه  تـو  میبـره  و کشـه  مـی  زمـین  رو موهـام  بـا  منـو  نفـر  ،یک میفته خیابون کف
ــر شــنوم،نمیدونم مــی رو اشــکان زده وحشــت هــاي ــا کمربنــده اث ــا شــالق ی ــارون ی ــا ب  پوســت ی
 پیکـرم  بـه  هـم  پـی  از هـا  ،ضـربه  میشـه  وصـل  تـنم  تـو  برقـی  جریـان  اي ضـربه  هـر  بـا  که خیسم
 هنـوز  روحـم  و ام مـرده  ،نکنـه  شـنوم  نمـی  هـم  رو خـودم  هـق  هـق  صـداي  ،دیگـه  میشـه  نواخته
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 گرمتـره  بـارون  اب از ولـی  خیسـه  ،درسـته  میشـه  گـرم  زیـرم  سـرد  هـواي  اون ،تـوي  جسدمه کنار
ــم ،طفــل ــو درون ــر بطــنم خشــکی ت  دیگــه اســت دقیقــه ،چنــد نمیخــوره تکــونی و کنــه مــی گی

 و ،مـادر  میشـم  مچالـه  خـودم  ،تـو  نمیکنـه  برخـورد  تـنم  بـه  لگـدي  و مشت و نمیاد فرود کمربندي
 میریـزه  صـورتم  بـر  امـون  بـی  ،بـارون  شـدیم  جمـع  خودمـون  تـو  مشابهی جنینی وضعیت تو فرزند

 ،وســط میــاد ســراغم بــه ســرمد هــاي کتــک درد از تــر وحشــتناك میخــوره،دردي بهــم ،دنــدونهام
 میفـتم  نفـس  از کـه  میـزنم  داد نمیکنه،انقـدر  کمکـم  ،کسـی  میـزنم  داد سـرمد  مـادر  خونـه  حیاط
ــه مــی وجــودم تــو چنگــالی درون از کســی ،انگــار  نمــی رو خــودم صــداي خــودمم ،دیگــه چرخون

ــرزه مــی بــدنم تمــوم درد شــنوم،از ــا ل  میــده تکــون رو اســتخونهام تمــوم برقــی درد هــر شــروع ،ب
 روز ایــن بــه منــو کــه رو نــامردم ،شــوهر بخــوام کمــک  کــی از و کــنم صــدا رو کــی دونــم ،نمــی

 تنهـا  منـو  روزهاسـت  کـه  خـدایی !؟ ؟فـامیلی  ،دوسـتی  کردنـد  رهـا  منـو  کـه  مادري و ،پدر انداخته
 کنند،چشـمهام  مـی  بلنـد  و گذارنـد  مـی  پتـو  تـوي  منـو  نفـر  شـنوه،دو  نمـی  منـو  صداي و گذاشته
 . میبري خودت پیش منو و شنیدي منو صداي که خدایا ،ممنونم میشه سنگین

 خوبـه  حالـت : وایسـتاده  تخـتم  کنـار  ،مـردي  کـنم  مـی  بـاز  رو چشـمهام  موهـام  نـوازش  احساس با
 خانومم؟

 .خوام می مو بچه ؟من کجاست اشکان:

 .مامانی اینجام من: میگیره رو دستم و میشه نزدیک تختم به جوونی پسر

 چیـزي  صـبح  از ام ،بچـه  خـودم  کوچولـو  اشـکان  نـه :کـنم  مـی  گریـه  کشم می دستش از رو دستم
 .خیابون تو کرد پرتش نامردش ،باباي نخورده

 خوابیــده دادیــم غــذا ،بهــش اینجاســت نبــاش نگــران:کنــه مــی نــوازش رو صــورتم تــر مســن مــرد
 .خوبه حالش
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 ؟.میبره اونم کشه می منو میاد اینجاست بفهمه سرمد ولی:

 بزنـه  دسـت  ات بچـه  و تـو  بـه  تونـه  نمـی  کسـی  هسـتم  اینجـا  من تا:گیره می محکم رو دستم مرد
 .اومده فشار خیلی بخواب،بهت اروم ،حاال باشه راحت ،خیالت

 شم؟ بیدار تا بمونی کنارم میدي قول:

 .میدم قول:-

 از و کـرد  مـی  پیـدا  منـو  حبیـب  بود،کـاش  مـن  حبیـب  شـبیه  مـرد  ایـن  میشه،چقدر راحت خیالم
 .میداد نجاتم سرمد دست

 مــی بــاز رو کشیدن،چشــمام چنگــال رو دلــم تــوي کــنم مــی ،احســاس کنــه مــی درد تــنم تمــام
 مـی  اتـاق  تـو  خنکـی  بـاد  و بـازه  کشـویی  پنجـره  ،گوشـه  افتـاده  اتـاق  تـو  پنجـره  از تندي ،نور کنم
ــه رو ســرش و بســته رو چشــمهاش و نشســته کنــارم ،حبیــب وزه ــوار ب  داده تکیــه تخــت کنــار دی

 جان؟ ،حبیب حبیبم:کنم می صداش ،آروم خوابیده مظلوم ،چقدر

 ،بـا  کنـه  پیـدا  رو خـودش  تـا  کشـه  مـی  طـول  ،یکـم  پـره  مـی  جـا  از مـن  صـداي  شـنیدن  بـا  انگار
 خانومم،بهتري؟ سالم:شینه می لبهاش رو لبخندي من باز چشمان دیدن

 حبیـب : میـدم  فشـار  بهـم  رو هـام  پلـک  ،آروم زنـم  مـی  بـروش  رو دنیـا  لبخند زیباترین حالیکه در
 کجام؟ من جان

 خـانم  میـده  نشـون  امـر  شـواهد :میگـه  متفکـري  حالـت  بـا  و گیـره  مـی  دستش تو رو دستم حبیب
 .باشن بیمارستان تو باید االن ها خانوم
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 بــه ،دســتم میبــرم دلــم طــرف بــه رو میفتم،دســتم مــاه نــه ایــن کوچولــوي مهمــان یــاد یکدفعــه
 شده؟ چی ام بچه حبیب: گیره می درد دلم و خوره می شکمم کنار بانداژ

 .خوابیده دستگاه تو االنم خوبه حالش بچه عزیزم نترس:کنه آرومم کنه می سعی حبیب

 میگی؟ راست حبیب:کنم نمی باور رو حرفش چرا دونم نمی

 .میگم راست برام عزیزترینی که عزیزت جون به:میگه دلخوري کمی و اطمینان با حبیب

 ببینمش بیاریش میشه: میشه راحت خیالم

 نزدیــک از تــا اتــاقش میبرمــت شــد بهتــر حالــت ،یکــم بهتــره باشــه دســتگاه تــو فعــال راســتش:-
 .ببینیش

 !بیاري؟ نمیشه که داره مشکلی بچه مگه:

 .کن استراحت فقط ،تو عزیزم نه:-

 !بودم خونه که ؟من بیمارستان اورده رو من کی حبیب:

 گفـت  و زد زنـگ  جـون  عزیـز  دقیقـه  چنـد  ،بعـد  بـودم  جلسـه  تـو  کردي تلفن بهم تو وقتی دیروز:-
 صـبح  گفـتم  نـدادي،منم  جـواب  زده زنـگ  چـی  هـر  و افتـاده  گیرشـون  پیغـام  تـو  خونمـون  شماره

 حمـل  وضـع  روز بـاردار  زن چـون  نگرانتـه  خیلـی  گفـت  جـون  عزیـز  بـوده  خوب حالت میومدم که
 حرفهـا  ایـن  شـنیدن  بـا  ،مـنم  میشـه  خونـه  کارهـاي  مشـغول  و کنـه  می سبکبالی احساس ناگاه به

ــا و شــدم نگرانــت ــه کــف بیهــوش و رســوندم بهــت رو خــودم ممکــن ســرعت تــرین ســریع ب  خون
 . بیمارستان رسوندیمت اورژانس کمک با و کردم پیدات

 کیه؟ شبیه.ببینم رو مون بچه ببري منو ،میشه جان حبیب:
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ــب ــا حبی ــد ب ــایی لبخن ــه زیب ــه ک ــذاب میزن ــر ج ــه ت ــر از: میش ــکان نظ ــلما و اش ــی و س  از جمع
 . شده من شبیه خیلی پسرمون پرستارها

 .که نشد من شبیه اینم بابا ،اي میشه اویزون ام لوچه و لب

 نبـودي  خسـیس  کـه  ،تـو  لوسـی  مامـان  اوووه،چـه : میشـه  تبـدیل  بلنـدي  خنده به لبخندش حبیب
 !؟ بده شده من شبیه ،حاال

 .بشه خودم شبیه خواست می دلم:

 .کردیم اشتباه ما ،شاید بده نظر ببین هم خودت حاال:-

 خیلـی  تخـت  رو از شـدن  ،بلنـد  گـرده  برمـی  ویلچـر  بـا  دقیقـه  چنـد  بعد و میره در طرف به حبیب
 ،حبیـب  میشـینم  ویلچـر  رو سـختی  هـزاران  بـا  و میشـم  بلنـد  پسـرم  و حبیـب  بخـاطر  ولـی  سخته

 اي؟ اماده: کشه می رو لپم و کنه می مرتب سرَم روي رو روسریم و میده دستم به رو سرُم

ــل ــه مث ــایی بچ ــه ه ــر ک ــتند جــایزه منتظ ــمان بــا کردنــد ذوق و هس  پلــک خوشــحال چش
ــب ــر میزنم،حبی ــل رو ویلچ ــده ه ــو و می ــه من ــرف ب ــاق ط ــوزادان ات ــره ن ــاق ،وارد میب ــیم ات  میش

ــا میــده شــیر بغلــش تــو نــوزاد بــه شیشــه بــا داره ،پرســتاري  ســالم: میزنــه لبخنــد مــن دیــدن ،ب
 پسرتون؟ مالقات اومدید نیاوردید طاقت ،باالخره

 . دیدمش می نزدیک از ،باید نگرانشم ،خیلی سالم:

 یکیه؟ کدوم پسرمون نظرت به سولماز:میگه حبیب

 رو نظـرم  خیلـی  ،یکیشـون  سـیاه  یـا  انـد  سـرخ  یـا  ،اکثـرن  انـدازم  مـی  نوزادهـا  بـه  نگـاهی  دقت با
 بـه  نگـاهی  تعجـب  ،بـا  بینـی  مـی  کوچیـک  خیلـی  خیلـی  سـایز  تـو  رو حبیـب  ،انگار کنه می جلب
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ــدازم مــی حبیــب ــه دوبــاره نگــاهی و ان  پســر ،ایــن درســته حدســت: خنــده مــی ،حبیــب نــوزاد ب
 .،پسرمونه خوشگل

 .توا شبیه صد در صد کنم اعتراف باید حبیب:

 .دیگه اینیم ما: خنده می حبیب

 تــوي و درمیــاره دســتگاه تــو از رو پســرم و گــذاره مــی دســتگاه درون رو بغلــش تــو نــوزاد پرســتار
 بهـش  رو امـروزش  شـیر  سـهم  پـس  اومدیـد  اینجـا  تـا  کـه  حـاال : میـده  دسـتم  بـه  و پیچـه  می پتو

 . بدید

 مـی  تجربـه  بچـه  تـا  سـه  بعـد  رو دنیـا  مادرانـه  حـس  ،زیبـاترین  گیـرم  می رو نوزاد پرستار کمک با
 .،خیلی خوشحالم خیلی حبیب: میشه سرازیر چشمام از کنم،اشکهام

ــا رو ام شــونه حبیــب  دهــان بــه رو ام ،ســینه میشــه خــارج اتــاق از و  میــده فشــار اروم دســتش ب
 پیـدا  بـا  و گـرده  مـی  سـینه  دنبـال  شـیر  بـوي  استشـمام  بـا  حـالم  بـی  ،نوزاد کنم می نزدیک نوزاد

ــرزه مــی ،دلــم میشــه خــوردن شــیر مشــغول کــردنش ــه غــنج ،دلــم میریــزه ،دلــم ل  ،خــدایا میزن
 ...بار ،هزاران سپاس رو تو بار هزاران

 چیه؟ من پسر مشکل پرستار خانم: کنم می نوازش رو نرمش هاي گونه

 ،از داره خـونی  نـادر  مشـکل  یـک :میگـه  ام مصـمم  چهـره  دیـدن  بـا  بـده  جوابمو چی مردده پرستار
 نزدیکــان از یکــی از ،بایــد بــوده منفــی جوابشــون ولــی گــرفتیم خــون نمونــه خــانواده اعضــا تمــوم
 بتــونیم و کنــیم پیــدا جدیــد مـورد  بلکــه ،منتظــریم کنــیم تزریـق  بهــش و بگیــریم اســتخوان مغـز 
 .بدیم انجام رو تزریق زودتر

 هست؟ امید چقدر:
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 ...دونم نمی تزریق ،بدون کنه می پیدا بهبود درصد صد تزریق با:-

 ،نــوزاد شــکنه مــی ،دلــم کنــه مــی نگــاهم مهربــونی ،بــا کــنم مــی نگــاه نــوزادم بــاز چشــمان بــه
 ، کنه می نگاه همچنان

 ایــن پــاتی تلـه  تــو دونـم  ،نمــی میشـه  درســت چـی  همــه نبـاش  ناراحــت مامـان  میگــه داره انگـار 
 معجـزه  منتظـر  ،خـدایا  کـنم  مـی  ارامـش  احسـاس  ،عجیـب  میگـذره  چـی  نـوزادم  و من بین لحظه

 .نکن امیدم ،نا هستم ات

 نشد؟ تموم شازده خوردن شیر: میشه اتاق وارد حبیب

ــوزاد: میگــه پرســتار  اســم ،راســتی خــورن مــی شــیر اروم اروم و دارنــد ضــعیفی هــاي فــک هــا ن
 بگذارید؟ خواهید می چی رو پسرتون

 چـی  هـر !نکـردیم؟  انتخـاب  اسـم  بچـه  بـراي  هنـوز  مـا  سـولماز : کنـه  مـی  نگـاهم  تعجـب  با حبیب
 .بگن خانومم

 امید: میرم فرو فکر به

 ؟!امید:-

 . میشه خوب دارم امید ،چون بگذارم امید رو اسمش دارم دوست:

 .اومد خوشم منم. قشنگیه اسم...!!! امید:-

 تـوي  رو شـیرم  چطـور  میـده  یـاد  بهـم  ،پرسـتار  بگـذاره  دسـتگاه  تـوي  تـا  میـدم  پرستار به رو امید
 تـو  امیـدم  بایـد  هـا  حـاال  حـاال  کـنم  ،فکـر  بیـارن  بیمارسـتان  بـه  امیـد  بـراي  بـدم  و بدوشـم  خونه

 .بمونه بیمارستان
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 طـرف  یـک  ،از خونـه  بـریم  بایـد  االن و کـرده  تـرخیص  منـو  دکتـر  میگـه  ،حبیـب  میشیم اتاق وارد
 کمـک  بـا .سـخته  بـرام  امیـد  از شـدن  دور هـم  طرفـی  ،از گـردم  برمـی  خونـه  بـه  میشـم  خوشحال

 و میشــم ماشــین ســوار زحمــت بیرون،بــه میــاییم بیمارســتان از و پوشــم مــی رو لباســهام حبیــب
ــا رو انــدازها دســت خــوام مــی حبیــب از  میشــیم کــه خیــابون چالــه هــر ،وارد کنــه رد احتیــاط ب

 ارومتــر مــادرت جــون حبیــب:بشــن پــاره خــوان مــی ،انگــار خــوره مــی تکــون هــام بخیــه ،تمــام
 .،حبیب ،آي... ،حبیب...

 جدیـد  ،نصفشـون  نبـودن  هـا  چالـه  ایـن  میومـدم  صـبح  کـن  بـاور : کنـه  مـی  نگاهم شرمسار حبیب
 .اند

 .خنده می ،اونم خندم می حرفش به

ــه نزدیــک ــه رو در ریمــوت ،حبیــب میشــیم خون ــاط وارد و میزن ــه حی ــون خون  و ،ســلما میشــم م
 مـی  ام بوسـه  غـرق  و میـان  سـمتم  بـه  مـن  دیـدن  ،بـا  منتظرنـد  حیـاط  تـو  دست به اسپند اشکان
ــد ــدر کنن ــپند ،انق ــرده دود اس ــد ک ــه ان ــاط ک ــک رو حی ــه ی ــابی م ــونده حس ــه: پوش  راه دودي چ

 ؟!انداختید

 .کرد خالی اتیش تو رو اسپند شیشه ،نصف اشکان تقصیر: میگه شاکی سلما

 .نخوره چشم مامانم خوام داري،می کار چی تو: کنه می دفاع خودش از اشکان

 کو؟ بچه پس: میگه ،سلما کنه می جدا هم از رو اونها خنده با حبیب

 . امید داداش ،بگو نه بچه: میگه حبیب

 ..!!! امید: میگه اشکان
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 .کنیم پیدا جدید نمونه تا بمونه دستگاه تو فعال ،باید امید اره: میگه جدیت با حبیب

 . بکشید دراز تختتون رو بریم جان مامان: میگه خنده با و کنه می عوض رو فضا سلما

 خـواد  مـی  رو امیـدم  ،دلـم  کشـم  مـی  دراز تخـتم  روي و خونـه  تـو  میـرم  اشـکان  و سـلما  کمک با
ــا میشــن شــیر پــر هــام ،ســینه ــه حبیــب و دوشــم مــی شیشــه تــوي رو شــیرم ســلما کمــک ،ب  ب

 .بشه پیدا جدید نمونه ،کاش میشم بیهوش خستگی ،از میبره بیمارستان

 بخــاطر ولــی ســخته ،یکــم بــرم راه تنهــایی میتــونم ،دیگــه شــدم مــرخص بیمارســتان از روزه ســه
 رفتـار  صـبح  ،از بـرم  بیمارسـتان  هـم  خـودم  شـیردهی  بـراي  بتـونم  و شـم  سـرپا  زودتـر  بایـد  امید
 مـی  نگـاه  منـو  اروم و کننـد  مـی  پـچ  پـچ  هـم  بـا  دارن ،همـش  شده مشکوك یکم حبیب و ها بچه

 دیـد  بـا  اطرافیـان  رفتارهـاي  بـه  شـدم  حسـاس  یکـم  مـن  ؟نـه ! افتـاده  اتفاقی امید براي نکنه.کنند
 بفرماییــد: برمیــداره رو ایفــون گوشــی ،حبیــب میــاد حیــاط زنــگ ،صــداي میکــنم نگــاه اي دیگــه

 .،بفرمایید

 دنبالشـون  ،مـنم  میـرن  حیـاط  بـه  حبیـب  و سـلما  و ،اشـکان  میشـن  حیـاط  وارد کسـانی  یـا  کسی
 و ،پـــدر بشـــم بیهـــوش تعجـــب از نزدیـــک روبـــروم صـــحنه دیـــدن ،بـــا میفـــتم راه اروم اروم

ــا یاشــار مــادرم،داداش ــا دو و غریبــه خــانم یــک ب  مــن هــاي گمشــده کــه ،اینهــا جــوون دختــر ت
 اقـا  و جـونم  ،عزیـز  کننـد  مـی  نگـاه  منـو  و وایسـتادن  سرجاشـون  مـن  دیـدن  بـا  ،همشـون  هستند
 ،عزیــز شــده سـفید  موهــاش حبیــب مثـل  هــم یاشـار  ،داداش شــدند شکســته و پیـر  چقــدر جـونم 
 ...سولمازم: میدوه ها پله طرف به جون

 ،از مــن گمشــده بــودي کجــا: بوســه مــی رو صــورتم هــم ســر وپشــت کنــه مــی بغــل محکــم منــو
 ... نبودنت از مردم ،مادر شدیم پیر دوریت
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 ...جون عزیز... جون عزیز: بوسم می رو صورتش و کنم می بغل رو جونم عزیز

 از خــوش اب یـک  سـالها  ایـن  ،تمـام  کبـابی  حسـن  دوردونــه رفتـی  کجـا : نـزدیکم  میـاد  جـونم  اقـا 
 ...نرفت پایین گلومون

 .بود شده ذره یک برات ،دلم کنم بوت بگذار جون اقا: کنم می بغل رو جونم اقا

 . نازنینم ،دختر زبونیت شیرین این قربون: کنه می نوازش رو سرم موهاي جون اقا

 مـن  بـدبختیهاي  تمـام  مقصـر  رو خـودش  ،میـدونم  پایینـه  ،سـرش  هـا  پلـه  باالي میاد یاشار داداش
 .جون داداش: میدونه

ــو رو خــودم ــدازم مــی کســم ،همــه گــاهم ،تکیــه داداشــم بغــل ت  ریزنــد مــی اشــکهاش ،یاشــار ان
 .بودي زندون تو من جاي که سالهایی تمام بخاطر ،ببخش ببخش منو خواهري:

 مــی پـاك  رو ،اشـکهاش  رو بـرادرت  تنهـا  گریـه  ،اونـم  ببینـه  رو مـرد  یـک  گریـه  ادم سـخته  خیلـی 
 ،بچـه  حبیـبم  کنـار  االن مـن  کـه  اینـه  ،مهـم  نکـن  فکـر  گذشـته  بـه  ،دیگـه  بـرم  قربونت الهی: کنم
 .بخوري غصه دیگه ،نبینم دارم رو ها ،شما دارم رو هام

 ،مـن  جـون  عمـه  سـالم : میشـه  نـزدیکم  کـوچیکتره  اشـکان  از یکـم  و منـه  شـبیه  کامال که دختري
 .سولمازم

 . منی شبیه چقدر تو بره قربونت عمه الهی:

 .توا شبیه چقدر سولماز واقعا: میگه خنده با حبیب

 .زده رو حرف همین رسیده بهم کس هر حاال تا بچگی عمو،از بله: خنده می یاشار سولماز
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 اش دیگــه دختــر اســم و راضــیه همســرش میشم،اســم اشــنا هــم یاشــار دیگــه دختــر و همســر بــا
 . ساراست

 اقـاجونم  بـا  همیشـه  سـرمد  فـوت  قبـل  ،تـا  کنـه  مـی  تعریـف  بـرام  جـون  ،عزیـز  میشیم خونه وارد
 شـدن  گـم  و سـرمد  فـوت  بـا  ولـی  بودنـد  احـوالم  جویـاي  و دیدنـد  می منو دور از میومدن یواشکی

 مشـترکش  دوسـتاي  از یکـی  طریـق  از حبیـب  دیـروز  و بگیـرن  مـن  از خبـري  نتونسـتند  دیگه من
 .اینجا اومدند و دادند خون نمونه بیمارستان رفتن االنم.کرده پیدا رو اونها یاشار با

 .!!!بیمارستان از: میگه شماره دیدن با ،اشکان میزنه زنگ خونه تلفن

 .افتاده امیدم براي اتفاقی ،نکنه وایمیسته حرکت از قلبم

ــکان ــواب اش ــده ج ــه: می ــه بل ــی.... ،بل ــون خیل ــم...ممن ــون االن چش ــونیم رو خودم ــازم...میرس  ب
 .ممنونم

 ؟ شده چی مادر اشکان:

 بـوده  مثبـت  دایـی  ازمـایش  جـواب : میگـه  بغـض  بـا  شـده  پـر  اشک از چشمهاش حالیکه در اشکان
 . بدن استخوان مغز امید به میتونن ،دایی

 ،حـاال  دادم نجـاتش  اعـدام  از مـن  یکـروز  کـه  ،یاشـاري  چرخـه  مـی  یاشـار  طـرف  بـه  هـا  نگاه همه
 گریـه  دارن ،همـه  بگیـره  رو اشـکهاش  ریـزش  جلـوي  نمیتونـه  ،یاشـار  شـده  مـن  کوچولو پسر ناجی
ــد پاشــید پاشــید: میگــه ،راضــیه کننــد مــی ــر بای ــریم زودت ــراي بیمارســتان ب ــو اون ،ب  هــر کوچول

 .باشه حیاتی میتونه لحظه

 .کنیم می حرکت بیمارستان طرف به و میفتند جوش و جنب به همه راضیه باحرفهاي
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 .شد پیدا مناسب نمونه شکر رو خدا: میزنه لبخند ما دیدن با دکتر

ــار ــتري رو یاش ــی بس ــد م ــات و کنن ــی ازش رو الزم ازمایش ــرن م ــی گی ــام ،همگ ــب تم ــو رو ش  ت
 ،مـن  کننـد  اسـتراحت  تـا  خونـه  میبـره  رو اقـاجون  و جـون  عزیـز  سـلما  ،فقط مونیم می بیمارستان

 بـه  اشـکان  نگـاه  جـنس  کـنم  مـی  ،احسـاس  بیمارسـتانیم  حیـاط  تـو  اشـکان  و ها دختر و راضیه و
ــولماز ــرق س ــکان داره ف ــی رو ،اش ــی راض ــنم م ــا ک ــره رو دختره ــه بب ــن و خون ــیه و م ــو راض  ت

 تلفـن  بـه  گـاهی  از هـر  ،و یاشـار  قـدیمیش  دوسـت  کنـار  بخـش  تـو  ،حبیـب  مـونیم  می بیمارستان
 از بعـد  یکسـال  کـه  کنـه  مـی  تعریـف  بـرام  میشه،راضـیه  مـا  احـواالت  جویاي و میزنه زنگ همراهم

 شـهري  هـر  تـو  کـه  کنـه  مـی  ،تعریـف  کنـه  مـی  ازدواج یاشـار  بـا  ، منطقـه  اون از ام خانواده رفتن
 روسـتا  یـک  تـو  االن و نداشـتند  زنـدگی  سـرمد  دوسـتان  هـاي  اذیـت  و ازار دسـت  از رفـتن  می که

 سـر  بهـم  یواشـکی  اقـاجون  و جـون  عزیـز  بـا  گـاهی  از هـر  ،اینکـه  کننـد  مـی  زندگی تهران اطراف
 کـه  ،خوشـحالم  میـده  عجیبـی  ارامـش  بهـم  ،حرفهـاش  دیدنـد  مـی  منـو  اي لحظه دور از و میزدند
 عزیـز  و جـون  اقـا  سـولماز  دختـرش  تولـد  بعـد  میگـه  ،راضـیه  دیدنـد  مـی  منـو  دورادور ام خونواده

 بـرام  سـولماز  کارهـاي  از کمـی  و منـه  مثـل  اخالقیـاتش  تمـام  اون و شـدند  خوشـحال  چقدر جون
 بیمارســتان نمازخونــه بــه اذان صــداي بــا و میشــه صــبح کــه زنــیم مــی حــرف کرد،انقــدر تعریــف
 ،پسـر  میشـیم  بخـش  وارد نگهبـانی  اجـازه  امیـد،با  عمـل  وقـت  شـش  ،سـاعت  بخونیم نماز تا میریم

 رو اسـتخوان  مغـز  و اسـت  ایزولـه  بخـش  تـو  هـم  ،بـرادرم  عمـل  اتـاق  کردندببرند اماده منو کوچولو
 ...توا به امیدمون ،چشم کن کمکمون خودت ،خدایا گرفتند ازش

 بهتـر  هـم  حبیـب  هسـتم،حال  امیـدم  آشـوب،نگران  کـنم،دلم  مـی  سـپري  رو سـختی  هـاي  ساعت
 ،در هسـتم  امیـدي  نـور  منتظـر  حبیـب  دسـتهاي  تـو  سـردم  دسـتان  حالیکـه  ،در نیست من حال از

 کـف   سـفید  هـاي  سـنگ  هـام  ،اشـک  میفـتم  زمـین  پرسـتار،روي  لبخنـد  دیـدن  ،بـا  میشه باز اتاق
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 شـکر،خدایا  بـار  هـزاران  خـدایا : کنـه  بلنـدم  کنـه  مـی  سـعی  ،راضـیه  کنـه  می خیس رو بیمارستان
 .. ازت ممنونم

ــه کلــی حالیکــه در مــن کوچولــوي ،پســر میبــره هســت امیــد کــه اتــاقی بــه رو مــا پرســتار  و لول
 ببیـنم  میتـونم  رو هـاش  دنـده  هـاي  ،اسـتخون  کشـه  مـی  نفـس  تنـد  تند ،داره وصله بهش دستگاه
 بــه رو ام شــونه حبیــب.کــنم بوســه غــرق رو صــورتش و کــنم بغلــش االن خــواد مــی دلــم ،چقــدر
 .میارمت ،دوباره کن استراحت یکم خونه بریم بیا خانومم: میده فشار ارومی

 از بهتـر  حـالش  هـم  ،راضـیه  میشـم  خـارج  بیمارسـتان  از حبیـب  دنبـال  امیـده  به نگاهم حالیکه در
 حالـت  دچـار  خـوابی  بـی  شـدت  ،از رسـیم  مـی  خونـه  ،بـه  شـده  سـرخ  سرخ ،چشمهاش نیست من

 بـا  میـرم  خـواب  اتـاق  ،بـه  کنـه  مـی  تعریـف  بقیـه  بـراي  رو عمـل  کامل گزارش ،حبیب میشم تهوع
 . فهمم نمی چیزي دیگه و کشم می دراز تخت روي بیرون هاي لباس همون

 کشـیده  روم رو پتـو  کـی  دونـم  ،نمـی  ام خسـته  ،هنـوز  شـده  تاریـک  هـوا  کـنم  می باز رو چشمهام
 . میرم خواب به دوباره و کشم می باالتر رو ،پتو

 و کــردم تــنش رو نــوزادیش ،لباســهاي میشــه مــرخص ،امــروز گذشــته امیــد عمــل از هفتــه یــک
 ،انگشـتم  میـده  انجـام  رو تـرخیص  کارهـاي  داره هـم  ،حبیـب  میـرم  کوچولـوش  بـاالي  قـدو  قربون

 کـنم  گریـه  خـواد  مـی  ،دلـم  گیـره  مـی  دسـتش  تـو  رو انگشـتم  کـنم  می نزدیک امید دست به رو
 ... دنیاست حس زیباترین ،این

 

 داشـتم  ارزو همیشـه :میزنـه  لبخنـدي  بغلمـه  تـو  امیـد  کـه  منـی  دیـدن  ،بـا  میشـه  اتاق وارد حبیب
 .ببینم وضعیتی چنین توي رو تو

 خونه؟ بریم اید اماده: میاد نزدیکمون
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 .بوسه می رو امید پیشونی ،حبیب میدم تکون رو سرم

ــو صــندلی در ،حبیــب میشــیم خــارج بیمارســتان از ــاز رو جل  میشــینیم امیــد و ،مــن کنــه مــی ب
 لحظـات  ایـن  ثانیـه  ثانیـه  تـو  خـواد  مـی  ،دلـم  بنـدم  مـی  رو ،چشـمهام  کنـه  مـی  حرکـت  ،ماشین
 مـن  و کنـه  مـی  قربـونی  گوسـفند  پـامون  جلـوي  ،اقـاجون  میشـه  حیـاط  وارد ،ماشـین  کنم زندگی

ــد و ــون روي از امی ــونی خ ــیم،عزیز رد قرب ــون میش ــپند ج ــی دود اس ــه م ــولی و کن ــوان رو پ  بعن
 میشــیم اتــاق ،وارد گــذاره مــی اســپند ســینی کنــار و چرخونــه مــی امیــد و مــن ســر دور صــدقه

 بابـا  اي: شـده  بلنـد  اشـکان  اعتـراض  ،صـداي  میشـه  بحثشـون  هـم  بـا  امید کردن بغل سر ،دخترها
 .میرسه همتون به وایستید صف ،تو الرجاله قحط ،درسته

 

 و شـوخ  اینقـدر  اشـکان  کـردم  نمـی  فکـر  خندنـد،هیچوقت  مـی  اشـکان  اداهـاي  بـه  حبیب و یاشار
 .باشه گو بذله

 اضــافه مــا جمــع بــه هــم اش بچــه و شــوهرش و ســمانه و جــون ،عزیــز میــاد خونــه زنــگ صــداي
 خونـه  از رو مـن  کـه  خـودم  مهربـون  جـون  نسـرین  خونـه  زنـگ  دوبـاره  دراومـدن  صدا به ،با میشن
 و انـدازم  مـی  اغوشـش  تـو  رو خـودم  نسـرین  دیـدن  ،بـا  میشـه  اضـافه  جمعمون به داد نجات سرمد

 میشـه  جمـع  چشـمهاش  تـو  شـوق  اشـک  ام خونـواده  و امیـد  دیـدن  بـا  ،نسـرین  بوسمش می سیر
 کـنم  نگـاه  طـرف  کـدوم  بـه  یـا  و کـنم  صـحبت  عزیـزم  کـدوم  بـا  دونـم  نمـی  خوشـحالی  شدت ،از

 .میزنه لبخند روم به دیدنم بار هر با و شده من حال متوجه هم ،حبیب

 . هستند پیشم عزیزانم همه چون زندگیمه شب زیباترین امشب

 مشـکوك  جـورایی  یـک  هـم  بـاز  ،همـه  بیـرون  رفتنـد  هسـت  سـاعتی  یک دخترها و سلما و اشکان
 مـی  بـر  هـا  جـوون  گـروه  ،بـاالخره  نمونـده  بـاقی  اي دیگـه  سـورپرایز  کـنم  می فکر چی ،هر میزنند
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 دونـم  ،نمـی  برگشـته  پیشـم  دوري سـالها  از پـس  ،باربـد  میـارن  بـرام  رو عزیـزي  مهمـون  اما گردند
 نیســت،باربد توصــیف قابــل بکشــی اغــوش در دوري ســالها از پــس رو پســرت کنم،اینکــه کــار چــه

 بهـم  ،وقتـی  شـد  مـادري  عشـق  و خـون  قـدرت  منکـر  میشـه  مگـر  ولـی  کنه می غریبی یکم اولش
 و نشســته کنـارم  کـرده  بغـل  رو امیـد  حالیکـه  ،در نمیشــه جـدا  اغوشـم  از دیگـه  کنـه  مـی  اعتمـاد 

 . بوسه می رو صورتم گاهی از هر

 داري؟ حسی چه سولماز: میشینه کنارم حبیب

 .میبینم خواب کنم می فکر ،همش خوشحالم خیلی:

 .بینم می رو خوشحالیت که ،خوشحالم نیستی خواب: گیره می رو دستم حبیب

 ... سلما و ،باربد سولماز و ،اشکان شده عوض پسرهامون نگاه  رنگ امشب حبیب:

 .باشیم خوب اتفاقات منتظر باید کنم فکر: کنه می تایید رو حرفم حبیب

 ... راهند تو خوب اتفاقات سختی سالها بعد ،باالخره خوب ،اتفاقات کنم می فکر حرفش به

 

 ،حلما دارم بودید،دوستتون همراهم خوب،ممنونم اتفاقات از پر زندگیتون•
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