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  نام اوبه
 

 مقدمه
 قرض بده... ا فقط چند روزفقط براي چند روز به من... ات ریمردانگ

 دفاع کنم...تا کمی فقط کمی از حقوق زن بودنم ... خواستارم
 دهدینم...  ها نازك و صادق پاسخي به صدایکس... نجایا

  ندارددهی اخم با چهره زنانه هم فایحت
  روندی باقانون طبیعت جلومانهیوحش.. فقط

 ... کنندانسان اندیوادعام
 انسانی که از آدم است..!! انسان
  دانندیراافتخارم....  دخترانی پاکدنهی هستن که دردیمانمرد.... ازتبار....  مننسل
  دانندی مرا جرم مادیفر..... مننسل

  و اشک مرا فیلم می خوانندآه
 به صبح برسانم... ابرو شدنم ی شبانه روزرا به فکرراه حلی براي بدیبا...زی نومن

 
Rvzfqt your manhood for a few days I Lend 

Just a little bit of defending women's rights, I'm requesting to 
. 

Who here does not respond to sound thin and honest 
The female figure even frown is useless 
Just Jlvmy nature of atrocious Baqanvn 

Vadamy have Knndansan. 
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The human!! 
Adam is the man 

My generation .... Aztbar .... Aztbar people who are 
Drdydnh innocent girls .... Raaftkharmy know 

My generation .....Cry me know crime 
Oh, and my tear film called 

I also...  
Rvzra night to have a solution for an eyebrow'm Fkrrah 

Iam 
 

 :مقدمه
 ....انندمن بود مانندتو مي که روزيدختر

  رساندیرابه صبح م....ای امهندسی دکتردیروزهاراباام
  مونسش خداتنها

 دندی کشرونیغنچه راازخاك ب.... که ی گرگانامانذاشتند
  رابرباد دادندابرو

 ... بهدواراستی او اموامروز
  
 
  اعتراف مننکیا
 ...  کـَس و کار شده ام ، اما هنــــــوز مثل تویب
 .  نشده امـــــــزی همه چیب

  ندارمشک
  ي دلم را که وا کنمسفره
  سیر میشوندهمه

 سم؟ی چه بنواز
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  که نشکفته خزان زده شده اند؟یی آرزوهااز
 
  از تمام احساساتمای
 

 ... هـ ـوس توي پاشنه هاری زکه
 

  تکه شد؟تکه
امروز . بود میساعت هشت ون. شدم زی خمی نبود اروم توجام نیکس. دارشدمی دراتاقم بيباصدا

 نبودمن بود برم دادگاه
 .  کردمسی حوصله بلندشدم موهام وگیب

 ربرداشتمی شوانی لهی سروصدای بزدی طبق معمول مامان داشت باتلفن حرف مرونی اومدم بازاتاقم
 وتاتهش وخوردم

 تکرارکردن ضبط صوت رلبی رفتم تواتاقم واماده شدم دوباره شروع کردم به شمارشو زعیسر
 .کارتم برداشتم...خودکار ...

 . رونی اومدم بعی مطمئن شدم سریوقت
  معطل شدم تابالخره اومد سوارشدمقهی ده دقسادمی واستگاهی اکی نزدرفتم

  دارمشی درپی امروزکارسختدونستمیم
  شدمی اخراج مدی مجلمون ننوشته بودم وشاي برای وقت بود داستان خوبیلیخ

  ازدخترایکی ي اومده براشی اتفاق بد پهی بود که زهره دوستم گفت شبی دنیهم
 ... دادی دسته اول وبهم مي خبراشهی کرد همی کار مي شوهرش تو کالنترچون

 بود شی چندروزپنیهم. مجله بگهي ماجراش وبرای کسومدی مشی بود اما کم پادی اتفاقا زنیازا 
 رهی کنه و میشوهرش هم زنه رو رها م.  زن تجـ ـاوز کردندکیتامرد به 13که 

 . سوزهی ازحاال دلم براش مچارهیب.....  داشته اون موقعی زنه چه حالیعنی
 ... مادرکی ای همسرکی ادامه بده اونم بعنوان شی به زندگتونهی مگهی اون دیعنی

 ه بودن کردم دو تا دختر نشستمی های به کنار دستی نگاهی رو صندلنشستم
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  گفت گوهاششتربهی ذره بهی
  گفت گوهاشون دقت کردمشتربهی ذره بهی: 

 طور نی شد شناختشون همی کرده بودند که اصال نمشی آرايانقدر20تا19 تادختربودن حدود سه
 من رهی متوجه نگاه خشونیکی.... کردم کهی و صحبت کردنشون نگاه مشی آرایداشتم به نحوه

 :شد و گفت
 ؟يدی ادم ندي چرا زول زدهیچ-

 . زول زدمنی تکان دادمو به زمي اعتنا به نوع حرف زدنش سربدون
 : گفتگشونی دیکی

اگه ! خانمم؟نهی خوشبختمی رسی به خودمون مموی چون لباس مارك دار م پوشی کنی فکر مهیچ
 ف.ی سخت دراشتباهمی ندازی جفتک ممی داری ماتوخوشی کنیفکرم

 ی باشدهیفکرنکنم مثل مابدبخت د.
 ! ول کن ساکت آروم باشکایمل: طعنه رو به من زد ه بود گفتنی دختر که اولیکی اون
 یکی.......تاحاال شده باباجونت دست روت بلند کنه؟: دوستشي بدون اعتنا به حرف هاکایمل

 الو انوتوی پتارتویکالس گ!ی هستی تو خوش؟اونوقتی فهمیم! باباش جون داديرلگدهایازدوستام ز
 !  با خودتی خوشي ریبلت م

 ؟ی فهمیبس کن م: دوباره گرفتشو گفتدوستش
 ی نگاهمون مينجوری که ایینای رو بس کنم بزار بگم تا همه ای چی شقاق چی گی میکچ/کایمل

 فکر!کنن بفهمن
 ! پاکنیلی دخترا خودتون خنیفکر کرد! بفهمنکنن
از خونه ! دست روتون بلند کردهيدختراتون به خاطر آاد از شماها ی بعضی بندم که حتی مشرط

من ! به من چه؟مرده که مرده به درك که مردهنی گیبا خودتون م! مردهدمیشا!تون فرار کرده
 .. خوامی آبرو نمیدختر ب

 : روشن کرد و گفتي ـگارـی که اهل جنجال و حرف زدن بود دوباره نشستو سایملک
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 خونوادش وضعه خوردندیونقدر معصوم بود که سرش قسم م دوست داشتم اسمش زهرابود اهی
 ـگارش ـیس.... (نیبب....: نیبب. داشتا شوهرمامانش بودیعنی. داشتند فقط بابانداشتی متوسطیمال

 . کردهی خودکشمیدی شنروزید) انداختو با کفش خاموش کرد و گفتنیرا زم
  کردهی چراخودکشی ادمنی همچی کنی چرا؟فکرمیدونیم
  مرد اورده بوده توخونههیشوهرمامانم : گفت ینی مقدمه چی بعدازکلششی باررفتم پهی

 : که دستم بود کرد و گفتی به ضبط صوتینگاه....... نبوده مامانمم
 !ادی به کارت بدی منم ضبط کن شايصدایسی نوی که متو

 شده رهیون خ کردند و اون بدون اعتنا که جمع بهمی صوتمو روشن کردم همه بهمون نگه مضبط
 .ادامه داد

  دوست زهرااززبون
 :  گفتممنم

 ی دربارش بد حرف بزنشهی نملی دلادی که توازش بدت مي نبودي دخترنی که همچزهراتو
  پاشو جابه جاکردواب دهنش وبازحمت قورت دادشترشدارومی هقش بهق

  واروم برد سراغ لباسش اروم زدباالدستش
 دمیدی می من چایخدا

 ی ذوق مشترتوی بشی خون مردگي شد و کبودی مدهی گاز گرفتن دي بدن نبود فقط جاگهی دنیا
 زد

 : بهم دوخت وادامه دادچشماشو
  بگم خداکمکم کنیی به چه روگهید-

  کردم قسمش دادم گوش ندادهی زدم گرغی کردم به پاش افتادم جهرچقدرالتماسش
 کنمی مي بخدا من هنوزبچم من هنوز دارم باعروسکام بازگفتم

 :  گفتی چیدونیم
  ندارمشتروقتیساعت ب2گفت بابات گفته -

 . شترشدی هقش بهق
  ادامه دادمرده
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  چقدر خرجت کردمیدونیم-
 تومن ناقابل50

 دی ارزی بخدا نمدی ارزیتومن م50 من شرف من دختربودنم به ي ابرویعنی دهیسپ-
 گناه نکنم چطور تونستم اون همه جامو دفعهی که نیی پانداختمی سرم وممیدی مي مردهی که تامن
 نیبب

 : بهش گفتممن
  کنهیخب به مامانت بگو حتما کمکت م-

 شترشدی بشیگر
 نای که چرانرفتم ازازنهی هرروز بهم سرکوفت مششمی چون اال من پیشناسیتومامان من ومگه نم-

 نجامیچرا ا
 گمی مينطوری درباره شوهرش اکنهی مرونمی بفهمه که باگه

 ی الکي دادن هاي جز دلداردی رسی به مغرم نميزی چگهید
  که بلندشدم برم دستم وگرفتبعدم

  کردنرمالتماسم
  نرونیشترازای بخدا جون ندارم بیی تنهاترسمی من مگفتیم

 یی تودمیتنهاام
  ازاونجا رفتمعی سرشتربمونمی وضعم بدترازاون بود نتونستم بامامن

  بوددهی به شب نرسقایدق
  رفتمعی سرادیبوالنس م امي صدادمید
  فقطخوردی کرد نه تکون می مهی نه گرانبودی دننی زهراست مادرش که اصال توادمید

 شدی هم مگهی دي شد چندتامشترفی کرد حی پوزخند کنارلبش حتمافکر مهی شوهرمادرش اون
 جورکنم براش

  رفتم توخونشونیوقت
 نره ی کرده بودکستی به قابش خورد هنوز نبردنش روبان زدند براش چه جالب وصچشمم

  سوخت نفسم باصدای چشمام مکردمی نشسته بودم اشکام وپاك منیتواتاقش همونطورکه روزم
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 بود
  سست شده بودپاهام

  بلندشدن ندارمي ناگهید.
 .ي بدکرده بودی مگه به کي کرده بودی مگه توچه گناهزهرا

 ومدندی منیی پاعیمون ندادند وسر ااشکام
 هی... تلنگرن هی وقتا ادما اونقدر بعض تودلشونه که فقط منتظر یگاه... کرده بوددختربعض

 ستگاهی بهادیرس... نگاههی...اشاره
 . سرشو چرخوندی به دخترانداختم که باپوزخند تلخیفقط نگاه.
 . شدمادهیپ
  بودشی درپیروزسخت. به دادگاهدمی کردم تا رسيادهروی پی کمهی

 . مو مرتب کردم وبسم اهللا گفتم و واردشدممقنعه
 دادم منتظر هیپس ترج.دادنی که حدس زده بودم خونواده دختره اجازه مصاحبه نمهمونطور

 .بمونم تادادگاه تموم بشه
  جاکه من متوجه شده بودم پسره تو دادگاه حاضر نشده بودتااون
 !دم؟یتراشی خودم دردسر نمي منم بودم براخب
به . اسم مجله آه از نهادم بلند شدي آورادیبا ...کرددمی مدای مجله پي موضوع براهی دی حتما بامن

 گفت شدی مسمی رئيریبا فاکتور گ... عاشق شغلم بودمنی روم بود اما با وجود ايشدت فشار کار
 .ندونستی و همه حد خودشونو م مناسب بودیلی خمیکردی که مختلط کار منیمحل کارم با وجد ا

 که بره نی همه خبرنگار قبل از انی انی از بي بود که چطورنی ادیچرخی که در ذهنم ميزی چتنها
 .شدی به صاحبه نمی بود که دختره مسلما راضنیبتونم باهاش صحبت کنم و از اون بدتر ا

 و چکسیغرق کارم بودم و به ه... از دستم حرص خورده بودنیلی مدت بهراد و مادر و پدرم خنیا
 . توجه نداشتمزی چچیه

 . شدمرهی خکردنی که تو سالن دادگاه رفت و آمد میی دادم و به آدمهارونی محکم بنفسمو
 . دونستمی درباره پرونده نمیلی شد خی اون دخترمربوط متیثیالبته دوتاپسربودندچون به ح 

 کردمی نامعلوم دختره فکرمندهی تودستام گرفتم داشتم به اوارسرمویم به د دادهی که تکهمونطور
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 کنهیکارمی داره چی چه حساالن
  کننهی که بهش تکي نه خانواده اخوادودارهی که می نه اون نجابتگهی داالن
  شکردارهي نکرده جای بوده تاحاال خودکشنقدرمحکمی که انیهم
 

  برگشتم طرف صدادمی وشني دخترهی گريصدا
 ی ولزدی روصورتش مامانش داشت باهاش حرف مدیساله بود چادرش ومحکم کش17,18 دختره هی

 . ختی ریاون فقط اشک م
  سرعت رفتند طرفش فکرکنم خودش بودخبرنگارهابه

  طرفشدمی دومنم
 دیسی واقهی دقهیخانم خانم توروخدا فقط -

  توجه نکردامادختره
  بلندشد هم همه وعکس گرفتنيصدا

 .زدی داشت مادرش دادمی بود قدمش وتند برمی عصبدختره
 . زدی مادی که ازخشم داشت فرمیدی گلگونش ومیچهره

  اون پدرش بود سرش وفکرکنم
 شدلکه نمیا. ي چه بچه انی اگهی کشه حتماداره می انداخته بود معلوم بود داره خجالت منییپا

 ننگ
 کنهی اعتراف منجادارهی اون ازشهامتشه که اومده اگهی نماما

 ستمی نلی که سرم اومده من توش دخیی بالنیا
  بگه که من هنوزهم نجابتمو دارماومده

  هست توجه کنهی کاما
 دادندی سرشون باتاسف تکون مهمه
  هامو تندتر کردم که بهش برسمقدم

  هاخارج شدند ازسالن ورفتندامااون
  سکونی نشستم رواولرونی بداومدمیناام
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  زنگ خورد زهرا بودمیگوش
 سالم-
 یسالم خوب-
 یممنون توخوب-
 يدی شد دختره رو دی چیمرس-
 نمینه نشدکامل بب-
 ؟ی کنیکارمیحاال چ. چه بديجد-
 دونمینم-
 رمی ادرس خونشون وبگيخوای میراست-
 دی چرابه ذهن خودم نرسگفتی راست ميوا
  حتمایتونی اگه ميجد-
 باشه پس فعال خداحافظ-
 خداحافظ-

  شدمدواری ذره امهی فمی وگذاشتم توکیگوش
 ... رفتمرونی از دادگاه بعیسر

  محل کاري حال ازسرجام بلند شدم رفتم به سویب
 ! شدمی فحش هاشون متوجه مي کردم وفقط صداهای هاعبور منی ماشونیازم

 کنهی دعوام مسی رئی کلامروزحتما
 نه فحش سی رئيثرنداره نه دعواها درمن ايزی چگهید. شدمالی خی همه بنی چراادونمیامروزنم

 . مردميها
 . شمی اومدپیلی وارد دفترشدم خانم خلاروم

 
  شدی داستان امروزت چي همه طول دادنی چرااحانهیر-
 
 اول سالم-
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 سالم خب-
 
 کنمی مطمئن باش راضش می سوژه خوبنی استیمعلوم ن-

 .  دادورفتی سرش وتکونیلی خلخانم
 

 سی بهم گت برم دفتر رئی تو اتاقم نرفته بودم که ابدارچهنوز
  باش حرف زدزادی ادمشدبازبونی بود کال نمی ادم خشن وکم حرف عصبهی سمونیرئ

  باهاش رفتارنم تامثالهمه نگه اخراجی خواستم بامهربونشهی هممنم
 سمیوا:  گفتیمنش

 
  شدمقی ذره تو صورتش دقهی که باتلفن فک زد گفت برو تو قهیچنددق

  که کرده بود مشخص بودازاوناشهیشیارا
  دارهي سرسی بودم بارئدهیشن

 . باخشم نگاهم کردسی که شدم رئوارد
  زدم وگفتمي بزورلبخندمنم

 
 ریسالم صبحتون بخ-
 
 يریسالم ودرد االن لنگه ظهره چه صبح بخ-
 
 ...دی که زد فکر کنم تمام بدنم لرزيادی فرنیباا

 وقت ی لبخندزدم بعضهی هم فشردم دوباره ي کردم به خودم مسلط باشم دندون هامو رویسع
 . خور باشميدتوسری باشهی چراهمادی خودم بدم مهیهاازناتوان

  پروندههی يرفته بودم دادگاه برا-
 خب-
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 .. داستاني درست بشه زی همه چي به زوددمی اماقول میچیفعال ه-
  شدزی خمی حرفم تموم شه توجاش ننذاشت

  وگرنه اخراجیچی که هی اگه تونستدمی فرصته که بهت منی اخرنیا-
 ارزش بودم انگارنه انگارچه ی ادم واخراج کنه واسش چقدر بکی تونهی جالب وچه راحت مچه

  کردمییکارها
 رهی بگی مجله اسم ورسمنیتاا

 رونی تکون دادم واومدم بیالی خی وازروبسرم
 . دی کشی مردم مرا تا حدجنون مزی ترحم انگي هانگاه
 زمی رفتم سر ماروم

 ادی نمادمی دختره بودم هنوز اسمشم نیتوفکرا
  برداشتم وزنگ زدم به زهراعی سرمویگوش

 الو-
 سالم دختر-
 ؟يکارکردیسالم چ-
  بابا من خوبم هااواشی-
 خوب خداروشکر-
  بگمشهی ونمنیبه جناب شوهرگفتم اونم گفت ا-
 ل مطلبخب االن برو سراص-
  امون بدهقهی دقهی دخترــشیا-
 خب بگو-
 قرارشد امشب خبرم بده-
 باشه منتظرم-

  گذاشتم دوباره رفتم توفکرمویگوش
 دی جاباهی نمی نبودم که راحت بشي من دخترشدی سرگرم کنم امانميزی چهی خودم وبه خواستم

  کردمی ميکار
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  باشهدی بايزی چهی اتفاق هی دهی اهی
  بود که توهرموقع از زمانی دوست خوبیوسفی سراغ دفترخانم رفتم
 . کردی میی وراهنمامن

  درزدن اجازه ورود دادبعدازدوبار
  نگفتميزی چزدی روبرو داشت باتلفن حرف می روصندلنمی شدم اشاره کدم بشواردکه
  کردمي ومشغول کردم و با انگشتان دستم بازخودم

وا، !!!  ماسماسکشنی ور بزنه با انقدری ادی من کارش دارم با االن کهنیهم! زنهی چقدر فک ماه
 قطع ادی نگاه ، دلشم نمگهی دگمیراست م! گم؟یخو مگه دروغ م! ؟ي شدتی تربیباز تو ب! حونیر

  نگاه بهمهی کردم و اون هم ی نگاهیوسفیبه !  کنمبتی تا کم تر غدمی رو گزنمیریلب ز! کنه
 : کرد و گفتی و با اکراه از شخص پشت خط خداحافظانداخت

 !ي فقرا کردری از فقيادیچه عجب !  خانمحانهیر!  به بهـ
 : زدم و خواستم حرف بزنم که گفتيلبخند

 !؟ي بذارونی با من در ميخوای اومده که مشی پی باز مشکلـ
 ...زشی به مکی نزدیبازم لبخند زدم و نشستم رو صندل! دی فهممی از دستپاچگنوی فکر کنم ااوه
 ! سوژه نابهی جالب باشه، یلی که بتونه خيزی چهی...  هستمدهی اهی ـ راستش من دنبال من

 : و گفتدی همون نرگس جون خندای یوسفی خانم
 ! دور و برتختهی همه سوژه رنیا!  دختري واـ

 ! هستمنشی ـ اما من دنبال بهترمن
 ....همون که! ه؟ی ـ نظرت راجع به اون دختره چنرگس

 ! ـ کدوم دختر؟من
 ... ـ همون که بهش تجـ ـاوز شدهنرگس

 !؟يزی چیمشخصات! د؟یدونی ـ اسمشو ممن
 ی اما اگه بتوندونمیادرسشم نم...  سالشه فکر کنم18، 17... هی محمودنتای ـ اسمش سپنرگس

 ! کهیدونی مشهی می که باهات مصاحبه کنه عالی کنشیراض
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!  وارد شمی از در دوستدیبا...  شهی فکر نکنم راضدونمی اما نمدمی شنادی ـ راستش خبرشو زمن
 ...کنهی برو برگشت اخراجم میب) سمونیرئ(ي کنم ، منصورشیدرضمن اگه نتونم راض

 : زد و گفتي جون لبخندنرگس
 ی کنتی کن قانون رو رعای دور و برش نپلک سعادیز!  اصال اعصاب مصاب ندارهسمونی آقا رئنی اـ

 .) چشمک بهم زدهیو ! ( حلهی اونوقت همه چ،ي بدلشیو کار خوب تحو
 بد اخالق بر ي منصورنی خدا خودت کمک کن از پس ايا...  رو تکون دادم و رفتم تو فکرسرم

از خانم ! ونهدی وقت قدر منو نمچیه. دمی ملشی که تحویی اش کنم با کاراعی و بتونم ضاامیب
به هر ...  خودم و مشغول کارام شدمزیرفتم پشت م... رونی تشکر کردم و از دفترش رفتم بیوسفی

حوصله ...  برمی کنم و با تاکسی ولخرجندفعهیخواستم ا...  رسوندمانی بود اون روز رو به پایتبدبخ
 شهی لب سالم کردم و سرم رو به شریز...  شدم سادی که برام وایسوار تاکس...  رو نداشتمیشلوغ
چاره یب!  کنم؟شیواقعا چطور راض...  دخترهچارهیب... ییه...  چـ ـسبوندم و رفتم تو فکرنیماش
 ازش بپرسم دمشی باشه هروقت دادمی! هم دارهیاوالال چه اسم سخت!  اسمش؟نهیهم! نتایسپ
راستش ! نهیکارم هم!  کله زدم اون سرنویاز بس با ا... کردیسرم درد م... شهی می اسمش چیمعن

 هاما من ب! از اولشم گفت برو دکتر شو راحت! گهی دنهی همي به حرف مامانت گوش ندنکهی اجهینت
 "میدیخانم رس" گفتی راننده که ميبا صدا! الیخیب! يمنو چه به دکتر!  عالقه دارميخبرنگار

 : اومدم و گفتمرونی برداشتم و از فکر بشهیسرم رو از رو ش
 !شه؟ی چقدر مـ
 ! تومن5000 ـ

 .... شدم و رفتم دم در و زنگ زدمادهی پنی بهش دادم و از ماشپول
 :دیچی پفونی بهراد تو آيصدا

 ! بله؟ـ
 ! ـ بله و مرض باز کن بهراد حوصله ندارممن

 ! شروع شدشیری اومد ، پاچه گحونی ري سبزنی باز اي ـ وابهراد
 : داد زدمبایتقر

 !اد بهــــــــــــــرـ
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 .... خنده در و باز کرد و رفتم توبا
 ادشی نگهبانمون نیدوباره ا...  افتاد خرابهادمی تو راهرو و خواستم برم سمت آسانسور که رفتم

 و رفتم سمت پله ها و چهار طبقه رو به زور باال دمی کشیآه!  درستش کننانیرفت زنگ بزنه ب
رو  سرم... زدمینفس نفس م...  تازه کنمی تا نفسسادمی واکمی به واحد خودمون دمی رسیوقت. رفتم

 که به نطوریابروهامو باال انداختم و هم...  دم در تعجب کردمي کفش هادنی گرفتم که با دنییپا
 ... خواستم زنگ بزنم که بهراد در رو باز کردکردمیکفشا نگاه م

 که ومدی مشی کم پیلی خبای تعجب کرده بودم تقریلی نشد چون خی بزنم ولي کردم لبخندیسع
 ... همهنی اونم ، اادیمهمون برامون ب

 !می تو مهمون دارای چرا ماتت برده، بحونی ـ ربهراد
 ! هستنای کی ولدمی االن فهمنی که دارم همنوی ـ امن

 !هیی خبرانکهیمثل ا... نای ایی و دانای ـ خاله ابهراد
 ... به سر و وضعم برسمکمی تو امی ـ بهراد حاال برو کنار بذار بمن

 ... و رفت کنارشی ـشونـی زد به پبهراد
 تو امی راحت برم تو اتاقم و بعد بیلی ختونستمی از تو حال معلوم نبود مي شکر در ورودخدارو

 لباسامم هی بقی حالیمقنعه ام رو در آوردم و با ب...  کفشامو در آوردم و رفتم تو اتاقمعیسر... حال
 ...ی کردم سر چوب لباسزونیدر اوردم و آو

 اومدم و رونی بییاز دستشو... ادی حالم جا بکمی زدم به صورتم تا خی تو اتاقم و آب یی دستشورفتم
 هی انداختم رو سرم و ی شال آبهی سرم جمع کردم و ي باالپسی کلهی شده ام رو با سی گيموها

. رونی بم عطر به خودم زدم و رفتکمی و دمی پوشی دامن بلند آبهی با ی و آبدی بلند سفنیبلوز آست
 مواظب سر و وضعم نیبه خاطر هم!  خاله ام رو دست بخورمي جلوخواستی وقت دلم نمچیه

 و پسر اییبا سر به پسر دا... با اومدن من همه بلند شدن... صدامو صاف کردم و رفتم تو حال... بودم
خاله   به خاله و دختربیه ترت و باهاش دست دادم و بییخاله هام سالم کردم و رفتم سمت دا

 کرده زی که چشماشو رکردمیداشتم به چهره خاله نگاه م... بعد هم رفتم کنار مامان نشستم! هام
سرم رو ! کشه؟ی داره مي باز چه نقشه ایعنی خدا يا... گذروندیبود و داشت همه جارو از نظر م

 :تکون دادم که خاله رو کرد به من و گفت
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 !؟یکنی مکارای چ خانومحانهی خب رـ
 : زدم و گفتمی مصنوعلبخند

 !یشگی همي کارایچی هـ
 ! کردن؟ی ـ همون فضولخاله

 !کنن؟ی شغل و انتخاب منو مسخره منای کردم که ای خدا من چه گناهيا!  خندهری همه زدن زو
 : گفتمي جدیلی کردم و خاخم

 از حدمون که به شی اما نه بمیکنی خبرارو جمع ممیکنی نمی اما نه به اندازه شما فضولدی ببخشـ
 !!! خاله جانمیریگی شمارو نميپس جا!  بر بخورههیبق

 ی انداخت و بهراد هم سعنییمامانم خجالت زده سرش رو پا...  چشماشون از تعجب گرد شدهمه
 هم سکوت کرده بودن و خاله و دخترخاله هام درحال هیبق! رهی خنده اش رو بگي جلوکردیم

 باشم به یهرچ...  کنننی نداره به انتخابم توهیمعن...  به خودم حالشونو گرفتمولیا!  بودندنیترک
 !ستمی خاله فضول نازهاند

 ... گفتم و رفتم تو اتاقم و درو قفل کردميدیببخش
 ي کسل کننده ای ودوباره رفتم توفکرچه زندگدمی نداشتم روتخـ ـتم درازکشیچکی هحوصله
 . ارهی بدستش نمي بريزی هروقت دنبال چگفتی بابام مادی مادمی.داشتم

 !انه؟ی ادی خودش منمی تابببنمی بس بشدی االن من بایعنی
  نبوده؟ي بهم زنگ نزده ؟چراتاحاال خبرچرازهرا

  ونداشتمیچکی تق تق در اومد حوصله هيصدا
  ندادمجواب

 ي غذا بخوريای ؟نمیخواب-بهراد-
 بهراد برو حوصله ندارم-

  بعد خودت جواب مامان وبدهیول رمیباشه من م-بهراد
 ی نگران مامان باشخواهدیباشه توبرو نم-
  معلوم بود رفتهومدی نیی صداگهید
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 کردم که خوابم برد ی مپی داشتم تاساروی پري نصف ماجراشبی ورفتم سراغ لپ تابم دبلندشدم
 . داشتی جالبی زندگيماجرا. کنمپی ادامش وتادیبا
 

 سای پری زندگداستان
 خانم که الی شوهر لی شده بود اقامرتضرمی که برم مدرسه اخه ددمیدوی داشتم تندمشهی هممثل

  بود صدام کرد گفت زنش حالش بدهمونیهمسا
  رفتم کمکمی شد ومن می حالش بد می خانم چون بارداربود هرازگاهالیل

  توچهرهش نبودی نگرانچی شوهرش هیول
 ی کمکش مدی بای شد ولی مدرسم داشت منکهی کمک بااامی نداره می جلو بهش گفتم مشکلرفتم
 کردم

  تو خونشوندمیدو
 ! جاشو نشونم داد بند کفشمو دراوردم و رفتم توی مرتضاقا
  شده بودی چیعنی بود هی خالهی اززنش بوداتاق خالي اثراما

  سرم حس کرم بعدشمهی درناحي اما فقط دردی طرف اقا مرتضبرگشتم
 ي شدم دست وپامو بسته بود و فقط لباس هاداری بی وقتیچی هگهید

 مینجوری من چرااي شده خدای چیعنی تنم بود پاره
 ست؟ی نی بدنم فقط درد داره کسي جاهمه
 !  جاهام خون اومدهی بعضچرا

  دستم کبوده؟ی چواسه
  فکرکردن بهم ندادي برای مجالگهی اومد ودیاقامرتض

 . گذاشتی چيازاون که بدونم من وال ترجی بودم گجی گذاشت هنوز گيزی چهیمن تو  
  تونستم چشمامو تکون بدمی رفت وفقط می ازسرم خون مدی طول کشیچندساعت

  کردمی می گذات که فقط احساسه خفگیی جاهی تو من
  اومدی مشتری تکون بدم خون بتونستمی نمپاهامو

 . رفتی مجی گسرم
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  صدام انگارخفه شده بودختمی ری فقط اشک مازدرد
 . شدی هوا کمترمهرلحظه

  چشام ازدرد بسته شده بودکردمی وحس نمیچیه
  سرم اومده فقط درد بود ودردیی کجام چه بالدونستمینم
  حس کردمنی بنزيبو

  رفت انگارعجله داشتی وتندترمدادی گاز می بودم واونم هنی ماشهی توفکرکنم
  رفتی میاهی سوخت چشام سی مبازچشمام

  سوختی اخه صورتم بدجورمزمی برتونستمی هم نماشک
  تکون بدمتونستمی شده بود دستم ونمتشنم

  درد ودردوباز
  زوزه بودي وفقط وفقط صدادیدی ونمییچشام جا. بازکردمیبی دردعجهی وباچشام

 هی کجام حالم چطوردونستمینم
 هی تودونستمی مخواستمی فقط ازخداکمک متونستمی پامو تکون بدم نمخواستمی بودم مجی گهنوز

  زنده نمونمدی شاشربمونمی اگه بابونمیب
 ی گرگ هابورنم چاگه
  باشه که نمازهام قضاشده باشهنی گناهم انی بدتردی نکرد شاي من که کارایخدا
 سالشون شده نمازواجبه پس من وببخش9 دفعه فاطمه گفت اون هاکه اون
  نکردم که خداجونمي کارمن

  کهدی هم که عروسکم و پرت کردم بهش گفتم ببخشاوندفعه
 دهی نبخشهنوز
  داد زدن ونداشتم اما فقط تونستم بگم خداحال
  بود اره خودش حتما برگشته نجاتم بدهنی ماشهی هی صداانگار

 کترشدیصدانزد
 خونمی خداجونم ممنون بخدا نمازامو سرووقت مخودشه

  زن ومرد بودهی يصدا
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 يدی شنیی صدایمطمئن-
 دمیاره اقا خودم شن-

  تونستم دادبزنمی که به دهانم انگارزده بودند نمی که داشتم و قفلي حاله بدبااون
 کردمی تالش مدی بااما
 نجامیمن ا-
  باتمام وجودم دادزدمگهی باردهی
 .نجامیمن ا-
  بودیی گفتم صدايدید-

 . بودممارستانی که بازکردم تو بچشمامو
 حتماهمون اقاوخانوم بهش نجامی من ادهی اون ازکجافهمیعنی دمی شنی مادرم ومهی گري صدافقط

 گفتن
  دراومديصدا

 ؟ي نمردی اتاق هستنی چه خبره هنوز تواحانهیر-
 نه به لطف شما زنده ام-
 ...دادمی گرفتم و به بهراد جواب متوری نگاهمو از صفحه مانی حوصلگی ببا

 !ست؟ی ـ دختر هنوزم گشنه ات نبهراد
 .... ـ نهمن

 !ایریمی ـ مبهراد
 ...رمیمینم.  ـ نهمن

 !!!!انگار نوبرشو آورده!!! ای ـ زهرمار خب نبهراد
 : گفتی که مدمی مامان رو شنياز اونور صدا!  حق دارهچارهیب
 ولش کن گشنه اش شد خودش ستی نلشیخب االن م...  بهراد با خواهرت درست حرف بزنـ
 !گهی دخورهی ميزی ، چیکی ک،يری شهی ادیم

 مشغله دارم که نقدری روزا انیا...  که رفتهدادی ، نشون مشدی بهراد که دور تر مي قدم هايصدا
 با دی فقط باشهیباالخره درست م...  ندارهیبیاما ع...  وقتم رو با خانواده ام بگذرونمشتری بتونمینم
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و  "!شکرت ایخدا" لب گفتمری و زدمی کشیقینفس عم...  اش حلههی بقام،ی کنار بي منصورنیا
سرم رو ...  نگذشته بود که چشمام درد گرفتقهیدوباره مشغول کارم شدم، اما هنوز چند دق

 ... چشمام گرم شد و خوابم بردی به چشمام استراحت بدم ولکمی تا زیگذاشتم رو م
 
 مربوط به ي داشتم خواباشهیبازم مثل هم... دمی از خواب پرعی سری شکستن ظرفي صدادنی شنبا

سرم رو تکون ! نمیبی که شبا هم خوابش رو مشمی تو کارم غرق منقدریراستش ا! دمیدیکارم رو م
 تا نییقفل رو باز کردم و رفتم پا...  کنميری جلو گسای پری زندگيدادم تا از فکر کردن به ماجرا

 شکسته ي هاکهی که نشسته و داره تدمیرفتم تو آشپزخونه و بهراد رو د...  بودی چي صدانمیبب
 ...کای بود رو سرامختهی آب رکممی! کنهی رو جمع مشهیش

 : باال از ترس و با تعجب بهم نگاه کرد و گفتدی متر پرمی صدا کردم که نبهرادو
 ! دختر؟یکنی مکاری چنجایتو ا!  اِـ

 ! نه؟ي آب خوردشهیبازم از تو ش! ؟ی نصف شبیکنی مکاری چنجای ـ تو امن
 ... ـ دروغ چرابهراد

 : ادامه حرفشو بگه و گفتمنذاشتم
 .زکنمی رو تمنجای بذار ای دست و پا چلفتيحاال برو انور آقا! دمی باشه بابا فهمـ

 رفتم تو اتاقم تا یمنم با خواب آلودگ...  کردزی زد و نذاشت برم و خودش اونجارو تمي لبخندبهراد
 یبا ب... ه بودم خواستم برم که شکمم قارو قور کرد خستیلی خییخدا...  کنمپیادامه داستان رو تا

 تا حاال حاز صب!!!!  شکالت برداشتم که زنده بمونم و ضعف نکنمهی و خچالی رفتم سمت یحوصلگ
شکالت رو خوردم و ! گهی دمی کنکاریاما چ! شمی مفی ضعی وضعم حسابنی نخورده بودم با ايزیچ

 ...رفتم باال
 ...ستمی سي درو قفل کردم و نشستم پادوباره
 !میکنیخب شروع م! هووم
 سای پری داستان زندگادامه

من ! رمیمی کمکم کن دارم مای خداي؟ وا! همه درد دارمنیچرا من ا!  افتاده؟ی چه اتفاقیعنی
 بدتر قلـ ـبم درد کردی مهی مادرم گریوقت... فقط منو خوب کن...  خداجونمخوام،یمعذرت م
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 مگه ایخدا...  کنمي کارچی اما درد نذاشت ه؟یکنی مهی چرا گری بگم مامانخواستمیم. ..گرفتیم
 ...زنهی داره حرف می راجع به چدونستمی داداش پرهامم خوشحالم کرد اما نميصدا!  کردم؟رکایچ

 ! وجدان نداره؟یعنی!  کجاست؟کهی ـ اون مرتپرهام
 !همون آقا بداخالقه؟! که؟ی مرتکدوم

 : زد که قلـ ـبم شروع به تند تند زدن کردي پرهامم دادداداش
 !فهمونمیمن بهش م! ؟یی چـ

 :گفتی شده بود که با التماس مشتری هق هق مامانمم بي صداحاال
 ... دارهاحی احتتتی به حماسای پرشی پرهام االن برو پـ

 و دیچیل بدنم پ تکون بخورم که دوباره درد تو ککمیخواستم !  دلم برات تنگ شدهی داداشآره
 ...ادیباعث شد که بازم اشکم درب

 با خدا قهر نکن باشه گهیمامانم م! ؟یکنی مينطوری اي کردم که دارکاری خداجونم، مگه چا،یخدا
 ، خدا همه بنده هاشو دوس کنهی کس قهر نمچی خدا با هگهیمامانم م!  پس چرا؟ستمیمنم قهر ن

 همه نیا  ازکرد،ی قلـ ـبم درد مختمیدوباره اشک ر...يقهر باهام ویداره اما انگار تو منو دوس ندار
دلم درد گرفته ... رو قلـ ـبمهنی سنگزی چهی کردمیحس م... درد و اشک قلـ ـبم فشرده شده بود

دلمو ...  خدا جونمهیادی زیلیخ... ستی درد در حد و توان من ننی سالمه ا8بود من تازه 
 درد نی اکنمی خدا من بازم دوستت دارم فقط خواهش منیبب...  بازم دوستت دارمیول... يشکوند

 ام هیگر... دمی شد ترسری که از پاهام سرازی خوندنیباز با د... تونمی نمگهید.... رو از من دور کن
 که شی اشکي وارد اتاق شد و با چشماعی ام سرهی گري صدادنیمامان با شن... شدت گرفت

 ...هم کرد و سرم رو تو بغـ ـلش گرفت رو خوشگل تر کرده بود نگاشی آبيچشما
 : زحمت با لحن بچه گونه ام به مامانم گفتمبا
دوس ندارم ناراحت ...  ندارهدهی اما فاشه،ی می اشکی وقتشهی خوشگل میلی چشمات خ،ی مامانـ

 .... هارهیگی نکن دلم مهیگر.... یباش
 ... شدشتری هق مامانم بهق
 ....یمامان! نجام؟یچرا ا! من چم شده؟...  نکنهی ـ مامان گرمن

 : گفتکردی مهی که گرنطوری هممامانم
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 ...ي شدضی مرزمی عزیچی هـ
 :دمیپرس!  تمام صورتم مچاله شدی و ولدمی ام رو باال کشینیب
 تحمل کنم تونمی درد داره نمیلیخ!  شدم؟ينطوری چرا ای ولشمی مضی مرشهیمن هم...  مامانـ
 ... بکني کارهی
 ها هی گرنی چون اشدمی نداشت سبک نمي ادهی فاچی هکردمی مهی گریهرچ...  کردمهی دوباره گرو

 ...از درد بود
 ...بازم صداشون بلند شد...  توومدی پرهام نیول... رونی و رفت باوردی طاقت نگهی دمامان
 رهیهمش تقص... تونمی خودمو ببخشم نمتونمیمن نم!  تجـ ـاوز شدهسایبه پر!  ـ مامـــانپرهام

 ای از به دنکنمی مي کارهی....  کنمداشی پدیمن با... تونمیازم نخواه که اروم باشم چون نم.... منه
 ... بشهمونیاومدنش پش

آبله مرغون گرفتم، !!! تا حاال تجـ ـاوز نگرفتم! ه؟یضی جور مرهیتجـ ـاوزم ! ؟ی چیعنی!  ـاوز؟تجـ
 يماری بیشکی هدوارمی امایخدا...  گرفتم، اما تا حاال تجـ ـاوز نگرفتمی گرفتم، سرماخوردگروسیو

 ...نیآم...  مثل من نشنهی بقخوامی ازت مای درد داره خدایلیخ... تجـ ـاوز نداشته باشه
 

 ي که از گوشه چشمم رویدستم رو بردم طرف صورتم و اشک....  ای خدايوا... دمی از کار کشدست
چقدر دلش ...  براشرمی بچه؟ بمنی چرا اای خدايوا... د رو پاك کردمگونه ام خط انداخته بو

 ...ادی صبر کنم تا حالم جا بقهی گرفتم پنج دقمیتصم! تونمی نمگهی ديوا... کوچولوئه
چشمام . نگاه کنمتوری به صفحه مانتتونستمی نمگهی لحظه م دهی و رفتی مچی به شدت گسرم

 ! نگاه کردمنهیاز جام بلند شدم و خودمو تو آ.رفتی میاهیس
همونطور . تاسف تکون دادمي از رويواسه خودم سر. شده بودماسی دراکوال قابل قهی با قایدق

  و قفل در و بازکردمدمی به در رسدمیکشی منیهمونطور که پاهامو روزم. رفتی میاهیچشمام س
  سمت اتاقمومدی داشت مینی سهی که با دمی دبهرادو

 . شناسقهی وظی داداشهی گنی منیبه ا. به مندهی ول کرده چسبشوی م کاروزندگچارهی بنیا
 : گفتتی به من خورد باعصبانتاچشمش

 . کارادهی که زيزیچ. سرتيفدا...یکنی خودتو هالك ميدختر دار. شو نگاهافهیق -
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 : از رو صورتم زدم کنار و گفتمموهامو
 .من عاشق شغلمم بهراد -

 : سمت اتاقم گفترفتی رفت و همونطور که مي غره اچشم
 .ياری بخور ضعف ميزی چهی ایفعال ب.خب خدا واست نگه ش داره -

 . بهم ندادی اعتراضچی هفرصت
 . و خودشم نشست روبرومزی غذارو گذاشت رو مینی دنبالش رفتم سمنم

 . بهراد جاني بریتونیم -
 .شما غذاتو بخور. رینخ -
 : گفتمی کالفگبا
 .ستمیراد بچه که ناه به -
 : اخم گفتبا
 .بخور -

 . فراوان شوع به خوردن کردمي با اشتهامنم
  خوردنم که تموم شدغذا

 . خاموش کردستموی سوشی به صفحه انداخت و بعد از سی پاشد نگاهخودش
 خاموش رونچراغمی رو برداشت و از اتاق رفت بینی اعتراض کنم که بدونتوجه به غرغرام سخواستم

 .کرد
 سانت مونده به بالشتم برسم 20 تو تخـ ـت خوابمو فکر کنم دمیپر. نکردمی اعتراضگهی دمنم

 ...خوابم برد
  
 .دمی مادرم از خواب پري صدابا
 . هاشهی مرتیپاشو د... جانحانهیر -

 شارژ باشه من بدتر انگار کوه کنده دی از خواب بادارشدنی انسان بعد از بهی که ي استانداردبرعکس
 ...بازم فشار کار...بودم
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 رمردی دوباره بهونه دست اون پدی نباشدمی زود آماده مدیبا. دمی نگاه کردن به ساعتم از جا پربا
 .دادمیم

 زیبه سرعت خودمو به م.مانتو مقنعه مو برداشتم و از اتاق خارج شدم.دمی مو پوشنی شلوار جعیسر
 .صبحانه رسوندم

 م انداخت افهی به قی نگاهی چشمریبابا ز. دادمی که گفتمو به گرميری جواب صبح بخهمه
 . بگهخوادی می چدونستمیم.

 بگه يزی چی که کسنیقبل از ا. مو خوردمیی چایی لقمه گرفتم و همونطور سرپاهی عیسر
 . کردم و از خونه زدمیخداحافظ

 .دمی زود از خونه راه افتاده بودم زودم به دفتر مجله رسچون
 . بالبخند اومد طرفمیوسفیدم خانم  که وارد دفتر مجله شنیهم
 ...ریسالم صبح بخ -
 . دخترری سالم صبح تو هم بخکیعل -

 : گفتکردی تکون داد و همونطور که ورقه ها رو تو دستش جابه جا مسرشو
  بالخره؟ي کردکاریچ -

 : مو انداختم باال و گفتمشونه
 .کنمیفعال دارم تالش م -

 : تکون داد و گفتيسر
 ...عجله کن -

 . دادمو و رفتم سمت اتاق خودملشی تحويلبخند
 پسر که مشخص هی..فکر کردم اتاقم و اشتباه اومدم. خشکم زدهی که وارد اتاقم شدم چند ثاننیهم

 . روبروم نشسته بود و تند تند مشغول مطالعه چند تا ورقه بودکترهیبود از من کوچ
 .رهی گفتم که باعث شد سرشو باال بگیاهم. حضورم نشده بودمتوجه

 .ستادی ازشی از جاش بلند شد و پشت مبالبخند
 ابروهاشو ری شدم متوجه شدم زقی ش دقافهی کم که تو دقهی داشت و ی با نمکچهره

 .ومدیاتفاقا بهش م... امروزي اکثر پسرهاتیخاص!خنده م گرفت...برداشته
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 : مودبانه گفتیلی لبخندمو قورت دادم که خزود
 .ریصبحتون بخ.سالم خانم -
 : ابرومو دادم باال و گفتمي تاهی
 ! شما؟دیببخش..سالم -

رو )سیرئ(ي به پشت سرم انداخت که باعث شد بچرخم و منصوری بزنه نگاهی که حرفنی از اقبل
 .نمیپشت سرم بب

 روبه پسره کرد و  جوابمو بدهنکهی گفتم که طبق معمول بدون اری زور لبخند زدم و صبح بخبه
 :گفت

اگه ... بخشنی تو اکنهی مياز امروز با شما همکار... دوستمنی جان پسر بهتراریمه...کنمی میمعرف -
 . تو خواهند شدنیگزی جاشونی ای تو مرتب کني اوضاع کاری زود نتونیلیخ

 . پسره داد و رفتلی تحوي لبخندی حرفچی هوبدون
 ... صاعقه زده ها سرجام خشک شدمنی عمن

 من قا ئل ي برای احترامچی هرمردی پنیا.. برام گررون تموم شده بودي ش بد جورجمله
 نی که ای بود شده بود شما منکتری پسر که پسر دوستش بود و مطمئننا از من کوچنیا!شد؟ینم

 ..واقعا جالبه... شدم تو دمی مجله زحمت کشنی اسم ورسم گرفتن ايهمه برا
 و ختی روانی لي آب توی کمهی بود زی مي که روی آبي از بطرعی سردی منو دافهی که قپسره

 .خودشو رسوند به من
 .  نگاش کردمرغضبی منی عبرگشتم
 : گفتعیسر... جا خوردطفلک

 ... خانومخوامیعذر م -
 : دندان قروچه گفتمبا
 ... هستميمراد -

 : تکون دادسرشو
 ...دییبفرما -

 . زود سرجاش نشستیلیاون طفلکم خ. زمی نشستم پشت مرمی و ز دستش بگوانی که لنی ابدون
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 . حرص زل زدم بهشبا
 . زود مشغول به کارش شدیلیخ.
  سرجام جابه جا دمکمی

 : گفتمي بلندبای تقري و با صدااوردمیبالخره طاقت ن.زدی مشمی آتشیخونسرد
 د؟یکنی مکاری بپرسم شما تو اتاق کار من چشهی مدیببخش -

 : آروم و شمده گفتیلی باال گرفت و خسرشو
 ...رمی جاتونو بگتونمی که نمدمی منانیمن به شما اطم...دیآروم باش...يخانم مراد -
 :ادامه داد. نگاش کردمدی تردبا
 ...گردمی من اصال دنبال کار نميخانم مراد -
 :دمی تعجب پرسبا
 ؟ی چیعنی -
 فقط جواب دادن به نجای من ایکار اصل... به شما کمک کنمنجای اامی میبابا من فقط گاه -
 !ادی که به مجله مییامهایپ
 ! تعجب زل زدم بهشبا
 : گفتي لحن بامزه ابا
 !ی چه کار مهمنیکنی خودتون فکر مشی پنیالبد دار-

 :: گفتمیجیباگ
 ! اخراج کنهنجای بهونه ست منو از اهی وقته دنبال یلی خيمنصور -
 !رشته من اصال به دفتر مجله ربط نداره!رمی جاتونو بگتونمیاگرم بخواد اخراجتون کنه من نم -

 . نپرسمی دادم رمورد رشته ش سوالحیترج
 !دیبپرس -

 :دی گرفتم باال که خندسرمو
 !ی رشته من تجربيخانم مراد -
 : شونه مو انداختم باال و گفتمالی خیب
 .دی بموننجایاشگاه تون ا دانیپس البد موقتا قراره تاپا -
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 و بهم زی اومده بود و همه چیکی حاال ی بودم ولدهی شغلم زحمت کشي برایمن کل...دمی کشیآه
 !شدمی مکاری از کار بگهیتا چند وقت د! ختیریم

 .کنهی متوجه نشدم داره با تعجب نگام ماصال
 :  گفتنميدی نا امبا
 د؟یحاال ترم چند هست -
 : گشاد شده گفتیی چشمهابا
 ؟ی چیعنی -
 ؟ی هستی ترم چند پزشکگمیم -
 و لحظه به لحظه اعصابم کردمی نگاه مدنشی ابتعجب داشتم به خندنطوریهم. خندهری زد زیپق
 .کنهی داره مسخره م مکردیاحساس م...ختیری بهم مشتریب

 : که خنده هاش تموم شد نگام کرد که با حرص گفتمخوب
 بود؟ حرفم خنده دار یلیخ -

 : گفترهی بگدنشوی جلو خندکردی می که سعیدرحال
 !ستمی من اصال دانشجو نيخانوم مراد -
 : قشنگ سردرگم شده بودم که گفتگهید
 ! برم دانشگاهخونمی مشیبابا من تازه سومو و تموم کردم دارم پ -
 ! زده نگااش کردمرونی از حدقه بیی چشمهابا
  سالت کامل نشده؟18 تو هنوز یعنی -
ورنه من که گفتم کاره ! کنهتتونی اذخوادی ميمنصور!نجای اومدم ایفقط بخاطر سرگرم!نه بابا -
 !دی تحملم کندی مدت باهی!ستمین
 ی حرصچی هگهید! انگاری دوست داشتني داداش کوچولو هی شد به لی پسر برام تبدنی دفعه اهی

 !ازش به دل نداشتم
 ي کارمو از دست ندم چون سوژه هاکنهیکم م و گفت که کممی آشنا شدشتری باهم بی کمهی

 . دارهیخوب
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 خوب از عهده یلی سنش از من کمتر بود خنکهی با وجود اشیی و خدامی هم به کارمون ادامه دادبا
 ! داشتم نصف کاراروهم اون انجام دادادی عقب مونده زي وچون من کاراومدیکارا برم

 نخورده پسرخالهه شدم و کارا رو انداختم یی کار از دست خودم خنده م گرفت و چايوسطا
 بهش یلی باعث شد خنی خوب از عهده کارا بر اومد و اشییاون طفلکم خدا!دمیرودوش همکار جد

 . روش باز کنمي اژهی کنم و تو همون چند ساعت حساب ونانیاطم
 بود و به در د  که دور اطرافش افتاد هیی بود وچند تا از اتفاقادهی شنمی کاری بحرانطی شرادرمورد
 !ارهی و بسهی داد و قول داد که همه رو برتام بنوحی رو بهم توضخوردیکارم م

 . کمتر بهم فشار اومدیلی کار باهاش خمی بود و با تقسی خوبپسر
خاله مهناز خونه مون . کردم و رفتم سمت خونهی بچه ها خداحافظهی و بقاری دوازده از مهساعت

 ! البدکردنی مبتیته بودن غطبق معمول با مادرم نشس.بود
 خاله هیخاله مهناز و برعکس بق.دی منو بـ ـوسی من از جاش بلند شد اومد سمتمو به گرمدنی دبا

 تازه ي خبرای خونمون کلومدی که هربار منیضمن ا. بود زی دوستش داشتم و برام عزیلیهام خ
 !داشت

 : و روبه خاله گفتمدمی شدم گونه مامانو بـ ـوسخم
 . و رفتم سمت اتاقمگردمیاالن برم -

منتظر !شهی بهرادپشتش به منه و مشغول صحبت با گوشدمی باال درفتمی که از پله ها مهمونطور
 : گفتمي بلندبای تقري کنه و بعد باصدایموندم خداحافظ

 .کردی اصال اختراعش نموفتهی مثل تو بي تلفن قراره دست آدم پرچونه ادونستیگراهام بل اگه م -
 . هوا و برگشت سمتمدی من سه متر پري صدادنیباشن
 چارهی نکنم چون بی وجه با جو خونواده م قاطچی رو به هي گرفته بودم از امروز مسائل کارمیتصم

 . ازدستم حرص خورده بودنیها به اندازه کاف
 : خنده گتمبا
 !سالم-
 ؟ي منو مگه تو قراره بدلیپول موبا! کاسه داغ تر از آش شدحونی ري سبزنیباز ا!زهرمار -
 : راه افتادم سمت اتاقم و گفتمالیخیب
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 . خسروان دانندشیصالح مملکت خو -
لباسمو عوش .  بودومدهی که نادی برام بلیمی اهی از دوستام یکیقرار بود از طرف . تو اتاقمرفتم

 پوست  برداشتم و همونطور که مشغولزی پرتقال از رو مهی. خاله و مامانشیکردم وبرگشتم پ
 . مامان و خالهيکندنش شدم تمام حواسمو دادم به حرفها

 : و گفتدی کشی آهامان
 شه؟یکار جامعه ما داره به کجا م! شده بخدايبد دورو زمونه ا -
 ؟یشناسینسترن و م...آره واهللا-
 نسترن؟ -
 ؟! خانومبهیعروس ط...گهیآره د-
 همون که شوهرش معتاد بود؟ -
  ماجراشو؟يدیشن...آره همون..آره _

 : با تعجب گفتمامان
  شده مگه؟ینه چ -

 . کردنفی با آب و تاب شروع کرد به تعرخاله
 ...  ندارني آدما دلسوزنجوری طفلک؟البته اکردی می زندگی با چه وضعنی همی زمانهی ادتهی -

 : گفتي با کنجکاومامان
  شده؟ی چنمیبگو بب -
 بهم زده ییای خانوم برو ببهی عروس طگفتنی مدت بود همه مهی...عرضم به حضورت خواهرگلم -
 پی تهیخودش هرروز ....پوشهی رنگ مهیبچه ش هرروز ....کنهی رنگ مهیموهاشو هر هفته ...
 !اره؟ی پوال رو از کجا منی اسیمعلوم ن...کاریشوهرشم که معتاده و ب...زنهیم

 : گفتمامان
 ... حرفها پشت سر همه هستنیا ا... بابايا -

 حال نسترن و ازش کردمی خانوم صحبت مبهی روز داشتم با دختر طهی... کن اولگوش
 :گفت.دمیپرس

 ... خوب شدهیلی وضع کار و بار داداشم خظاهرا
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 به پسرش ي اسلحه بازهی تولد برادرزاده م بود عروسم شبیگفت د!واقعا؟خب خداروشکر:گفتم-
 ! تومن40گفت ! بچه م خوشش اومده بود؟آخهيدی داد گفتم چقدر خرهیهد

 محله يچند بار از چند تا از زنا! به نون شبشون محتاج بودن آخهشی تا چند وقت پنایا!دی پرفازم
 خودم شی دوروز پیول!رونی برهی مشی و با هفت قلم آراکنهی بودم هردفعه لباساشو ست مدهیشن

 المه عهی با یخانومم از سوپرمارکت بغـ ـل نی ادمی درونی از مغازه که اومدم بدیرفته بودم خر
 بود با کفش دهی سرخ پوشيمانتو! کرده بودشیهفت قلم آرا!یبا چه وضع.رونی اومد بیخوراک

 !شیشناختی نميکردی مسهی مقاشی سال پهی االنشو با افهدیاصال اگه ق!پاشنه بلند
 روشو عیخواستم بهش سالم بگم که سر!می قشنگ چشم تو چشم شدرونی مغازه که اومد باز

 ! بودنی که تو ماشي شد و با عشوه مشغول حرف زدن با مردنیبرگردوند رفت با ناز سوار ماش
 ! نشستهنی پسرشم تو ماشدمی دبرگشتم

 : با دست چنگ زد به صورتش و گفتمامانم
 ! سالشه فقط6اون طفلک االن ! اون بچهي برارمی من بمیاله -

 اون بچه رو سی الزم نگهی دکهیزن!شن؟ی مدای پای دننی تو ایفی کثيعجب آدما!دی سوت کشمخم
 !؟ي هات شراکت بديتو گندکار

 :  با بغض گفتمادرم
 شه؟ی می اون بچه چندهیآ -

 : بود گفتدهی مامانو خاله رو شني حرفهابای و تقرومدی منیی همونطور که از پله ها پابهراد
 ! انگل اجتماعشهی مندهیاون بچه م در آ! مادر منشهی میچ -

 : بهراد و چپ چپ نگاه کرد که بهراد گفتمامان
 مثل ایاالن اون بچه اگه بزرگ بشه ! تو جامعهستی کم ننای اگم؟ازی مامان من؟مگه دروغ مهیچ -

 ! مثل مادرش خرابای شهیباباش معتاد م
به ! شون مادرش خراب بودیکی که می داشتقامونی رفنیما ب!ي خبر ندارزای چیلی من تو از خمادر

 ختی تر بود با مادرش ریمی بچه ها که با پسر همون زن صمازیکیآخرسرم !همه مون نخ داد
 !فکرشو بکن!روهم
 : مادرم نشست و گفتکنار
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ما !زای چنطوری تو جامعه ما از اادهی که زيزیچ. شهی درست نميزیبا حرص خوردن تو چ -
 !میری همه اشو بگي جلومیتونینم

 : و گفتدی کشی آهمامانم
 ! بگم واهللا؟یچ -
 . جاش بلند شد و همراه خاله رفتن سمت آشپزخونهاز

قرار . منم رفتم تو اتاقم رونیبعدش بهراد با دوستاش رفت ب.می صحبت کردی کمهی و بهراد م من
 از دوستاش افتاده بود و بهم بده که یکی خواهر ي که برایاتفاق.  برام بفرسته ولیمی اهی اریبود مه

 .روش کارکنم
  نشستم و دوباره شروع به کار کردمستممی سپشت

 .دی فرستاده بود رساری که مهیلیمیا
 . داد بهم درموردشحی توضی کمهی اری کردم و شروع ردم به مطالعه ش اول خود مهبازش
 . از شهرا افتادهیکی ي زن توهی ي که براییاتفاقا
 :عنوانش بود. کردم به خوندنشروع

 
 ) از خودم در آوردمستای اون بدبخت نی اسم اصلنیبچه ها ا(

 :  بهزادمی مراعترافات
 که ساعت هشت زییاونم تو پا. خلوت بودیلی خشدمی که ازش رد میابونیخ.  شب بود8 ساعت

 ! هیکیشب با نصفه شب 
 .دیلرزی موقع رد شدن ازش تن و بدنم مشهیهم

 . داشتمیبی عجدلشوره
 :دادمی مي به خودم دلدارمدام

 ....افتهی نمی اتفاقچیه...یرسیاالن م...افتهی نمی اتفاقچیه -
 وجه چی به هیول...بارها ازش رد شده بودم... محل کارم بودری مسابونی خنیا... بستمچشمامو

 . چرخوندمابونی خينگاهمو تو... دلشوره مو سرکوب کنمتونستمینم
 ...دیتابی مابونی چراغ برقها به خری تنور
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 ... پالتوم فرو بردمبی جيدستمو تو... ترسناك افتادملمی فهی ي از صحنه هایکی ادی خود آگاه نا
 . رفته بودادمی از فرط دشوره همونم یول... رو تا نصف خوندمی الکرسهیآ

 ... چرخوندمابونی خي نگاهم تودوباره
 پر ابونی خنی پرنده تو ادی نبامیترسی امشب که ما منیهم آخه؟حاال شهیمگه م... کس نبودچیه

 بزنه؟
  زمزمه کردمرلبی بخونم زی الکرسهی کردم دوباره ایسع
اللّهالْح وإِالَّ ه الَ إِلَه ّالْقَی ّیوم 
  تَأْخُذُه سِنَۀٌ والَ نَومالَ
ا فِلَّها فِی مماتِ واوّمضِی الساألَر  

  عِنْدهشْفَعی ي ذَا الَّذِمن
  ماعلَمی بِإِذْنِهِ إِالَّ
 
بأَنَی یدِیالَ هِمو ما خَلْفَهمو بِشَطُونَیحِی ءٍی 

  عِلْمِهِ إِالَّ بِما شَاءمِّنْ
سِعکُرْسِو ّیهضاألَراتِ واوّمالس  

  حِفْظُهما وؤُودهی والَ
ولِهالْع ّظِیی الْعم* 

 کردی متمی توذهنم مرورکردم همونطور که سوز سرما اذگهی بود چندباردی خدا ادامش چيا
 می کردی حفظ مدی بای بودم واس پرورشیی راهنمای وقتادمهی هنوز
 گهی مشتردارهی بداخالق جلوم وباتجکم بی کردم هنوز اون جام وهمون خانوم صالححس
  ادامشخب
  ندارهدهی توصورت معلم فاکنمی وفوت مفرستمی توخودم فرو رفتم چندبار صلوات مومن

 ادی مادمی ناخوداگاه اما
 نِی الدِّی إِکْرَاه فِالَ

 یِّ الرُّشْد مِنَ الْغَنَیّ تَّبقَد
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  بلند شدي بوق ممتدي صداناگهان
  بِاللّهِؤْمِنی بِالطَّاغُوتِ وکْفُرْی فَمنْ
 نهی پسرجوون توماشدوتا
 عرْوةِ الْوثْقَى استَمسک بِالْفَقَدِ

 يدی محل نمیخانوم
 * می علِعی انفِصام لَها واللّه سمِالَ

 کنمی مشتری وبسرعتم
لِاللّهو ّنَی الَّذِی 

  دنبالمناماهنوز
 

  مِّنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِخْرِجهمی آمنُواْ
 هواسرده

  الطَّاغُوتآؤُهمی کَفَرُواْ أَولِنَیوالَّذِ
 ادی دنبالم ميشتری باسرعت بنیماش

میونَهاتِخْرِجمِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُم  
 نی خلوت فقط منم واون ماشخلوت
لَئِکفِأُو مالنَّارِ ه ابحای أَصونَهخَالِد  

 ...گهیدیاتوهستیخدا
  نداشتي ادهی اما فاشترکردمی بسرعتم

  روم بود واردشدمشی که پي کوچه ای دستام سست شده بود تواولکردی متمی اذصداهاشون
 کاره به چشم مهی ساختمون نهی کس تو کوچه نبودفقط چی به دوشده بود هلی کمم تبدسرعت

  خوردیم
 دمی دویشترمی بدی مو کردم بای جون نداشتن اما سعگهی دپاها

 
  هنوز دنبالم بودنیماش
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 ...یکنی تالش می چراالکیخانوم-
 یاول واخرش مال خودمون-
 
 

 ی وحشتناك من وبه هراس وا مي بوق هاي ازدستم افتاده بود وصدافمی بند اومده بودکنفسم
 داشت

  کنمکاری چایخدا
 ی چیعنی کوچه بن بست بود دمی دی می چيوا
  من فناشدی زندگیعنی
  برباد رفتمی دختریعنی

  سوختی ممکنه چشمام ازاشک مری عنه
  کردمیخس م خس ي بدجورگلوم

 نجای برم ازادی شدم من بای ممی تسلدی نبانه
  محمد منتظره خواهرشهری هنوز منتظره امبابام

 
  حل کنمنشونی بدی کنن من بای االن داره باحاج خانوم جروبحث ممامانم

 کنمی مکاری چنجای انجامی چراااما
  کمکم کنخدا

  کنکمکم
 یی وقتاهی
 
 کنهی صدام مونی رو ایکی
 
  پنجرهاازپشتی
 

 زنهی مشهی هم به شیگاه
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 ی قالي روي کنم به گالی من حواسموپرت میول
 
  های محلی بنیا

 
  امونی که من عاشق ادوننیم
 

  ستاره هاروشمردشهی ازاونجابهترمچون
 
  منیول
 
 ی قالي گالنی همي اندازه به
 
 رشدمی گنیزم
 

  چرا؟دروغ
 

 ! ام خدایخجالت
 ...ادی میی بوهی
 
 ...کنهی متمی اذیول... کمیلی خي بونه

 سرم گنگه... اون بو اتو وجود منهانگار
 ... دونمینم
 م؟ی چرا انقدر خالای خدانه

 افتهی داره می چه اتفاقدونمینم...ستیاصال خوب ن..ستی نیحس خوب... رو ابرارمی کم دارم مکم
 ... کم و گنگیلی خیول...شنومی چند نفرو مي خنده هايصدا...شهی از خودم چندشم میول

 .ستی تنم نیچی انگا ر هادی زیلیخ... سبکمیلیخ... کم انگار از اون خرابه فاصله گرفتمکم
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 ...نمیبی نمیچیاما من ه...ادی عجول چند نفر مي بدم صداصی تشختونمی توهم منی تو ایول
 کننی چند نفر دارن فرار مکنمی حس میول
 ... هلم داد داخل همون مهیکیدست ....نمیبی مظی مه غلهی....کشهی داره دستمو میکی
 

 که خودمو چرخهیسرم نم...ستی دورو برم نیچیه...ظمی مه غلهیمن که تو ....خندمی ملی دلبدون
 نمیبب
 شنومی صداشونو میول

 ... آسفالتي روکی شدن الستدهیکش...چهیپی تو سرم مییصدا...می بردی کنجمع
 نمیبی نمیچیه...رمیراه م...ستی دورو برم نچکسیچرا ه... دوست دارم برمی ولنمیبی رو نمیچیه

 ...رمیفقط م
 ...رمی فقط مفهممی نمیچیه
 ....رمی که بدونم کجا منیبدون ا....رمیم
 برام گهی دشی چند لحظه پفیاون حس کث... تمومه؟ی چیول... تمومهزی همه چگهی بهم می حسهی

 چرا؟!ستی نفیکث
 رمی راه مفی مه لطهی نی بکردمی احساس می شده ولی چدمیفهمینم

 ...شنومی خنده هامو ميصدا...چهیپی تنم مي توي تویمینس...کنمی می سبکاحساس
 ...هی خالذهنم

 ...خندمی و مرمی راه میول
 ...شمی دور منی کمکم از زمددارم

 . شدي خاکستردی دفعه اون مه سفهی نه یول
 ... دور تا دورم حصار درست کردهی پارچه مشکهی مثل يزی چهی

 ...شهی دورم قفل میکی دست
 ...گهی می چشنومی نمی ولکنهی داره صحبت مفهممیم....رمی مراه
 ... با اشکی ولخندمیم...خندمیم
 ..رسهی خون بهم ميبو... دارمخورهی بدنم سر مي که روی لزجزی چهی احساس یول
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 ...خورهی بهم محالم
 ...جی و گقیدق.... تر بودمجی تر و گقی دقای اون لحظه از همه دنيتو
 چیه
 دادمی نمصی رو تشخيزیچ
 ...... چه مدت گذشتدونمینم
 ...نهیماش... اومدادمی...ی آهنزی چهی من و هل داد سمت یکی

 ....دمی نفهمیچی هگهی چقدر گذشت که ددونمینم
 ...خورهی پراز اشک مامان گره مينگام تو چشما...رونی بامی میی اتاق بازجواز
 ...نمیبی رو تو چشماش مزای چیلیخ

 ...کنهیبا گوشه چادرش اشکشو پاك م...یچارگیب...یسر افکندگ...خجالت
 ...یشناسیتو که دخترتو م... نکردمي کارچی داشتم بغـ ـلش کنم بگم مامان بخدا من هدوست

 ... آبرو شده بودمیب... شده بودمفیکث... نداشتدهی فایول
 . که باعثش من نبودمی به جرمکردیردن به من شرم م از نگاه کمادرم

 . اتاقهی به بازوم وارد کرد و هلم داد سمت ی آرومیلی ضربه خي چادرزن
کاش ...ومدی نمادمی چوقتیکاش ه... اومده بودادمی زیحاال همه چ...موندمی منتظر مدی بانجایا
 ...شدمیکاش بدبخت نم...کاش انقدر بدبخت نبودم... تو اون کوچهدمیچیپیکاش نم...مردمیم

 ....کاش
 ...کردی از وجودمو نابود مکهی تهی کاش که هرکدوم هزارتا
 ...نابود مطلق... شده بودمنابود
 . بودستادهی کنارم اي جدافهی بود با قلمی زن که حاال انگار عزرائاون

 ... دستامنی گرفتم بسرمو
 که تو اون لحظه اصال حسشون ییزایچ...به طور واضح جلو چشمم بود...ومد اادمی زی چهمه

 ...کردمینم
 ...ی کوچه لعنتاون
 ... بودمی زندگانی که خط پايخرابه ا... خرابه بودهی که ته ش ی بستبن
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 ...مواد توهم زا... مواد مخدريبو... بود بداون
 ...م ازدست بدمویاری که به زور به خوردم دادن تا هوشيزیچ

 ...لخـ ـت بودم... سبک نبودممن
 چیومن ه...ابونی بود که هلم داد سمت خیی از همون کثافتایکیدست ... که هلم داد تومه یدست

 ...دمیفهمی نميزیچ
 ...کردمی و حس نمرفتی ازم میخون...کنردمی درد و حس نمیحت

 ... راه رفتمابونی ساعت لخـ ـت مادرزاد تو خکی کردمی نمحس
 ... ساعتکی دورم بعد دیچی زن چادرشو پهی ه کردمی نمحس
 ... برباد برهينطوریحقم نبود نجابتم ا...شدی نمباورم

 ... باورش برام سخت بودیحت
 ... لحظههی یبه راحت...از دست رفته...آبروم...نجابتم... بکارتمشدی نمباورم

 ... عمري ی سختوبه
 ...باورش برام سخت بود...رمی االن بمنی کاش همایخدا

 .... و از ته دل زار زدمزی گذاشتم رو مسرمو
 ...رشدمی شبه پهی کردمی محس
 .... حقم نبودایخدا

 .... حقم نبودیدونی مخودت
 ... از چشمام فرود اومدنی حواسم نبود اشکام کاصال
  چرا؟ایخدا...فنی پست و کثای چقدر بعضایخدا

 . نبودیول... رمان بودهی که خونده بودم فقط ییزایکاش همه چ... بغض از جام بلند شدمبا
 .کردی قول مامان شغلم داشت افسرده م مبه

 ي و که بخاطر مواقع ضروراری و شماره مهلمی درنظر گرفتن کالس و ادب رفتم سمت موبابدون
 .بهم داده بود و گرفتم

 :دمی از سه تا بوق آزاد صداشو شنبعد
 د؟ییبفرما-
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 ...شرمنده بدموقع مزاحم شدم...سالم-
 : مودبانه گفتیلی کرد و خریی صداش تغلحن

 ؟یی تویسالم آبج -
 مزاحم شدم؟.آره خودمم -
  برات انجام بدم؟ادی از دستم برمي ؟کارهی چه حرفنی اینه آبج -
 : پا و اون پاکردم و گفتمنی کم اهی
 !؟ي کردلیمی برام اشوی که داستان زندگی زننی ااریمه -
 خب؟ -
 :دمی مکث پرسبا
 ش؟یشناختی کرد؟تو میخودکش! سرش اومد بالخره؟یچ -
 : کم ساکت موند و بعد گفتهی
 ....دورادور -
  شد؟یخب چ -
 !مرد -
  کرد؟یخودکش-
 .خب سخته... باور کنهتونستینم. جنونتی اعصاب و درنهای بعد ناراحتیاول افسردگ...نه -

 .هی گرری ززنمی بشنوم مگهی دوکلمه ددونستمیم.سوختیش م دلم به حالچقدر
 . زهرا زنگ زدزی رو بذارم رومی گوشنکهی کردم و قبل از ای خداحافظاری از مهعیسر

 الو -
 : تو گوشمدیچی خوشحال زهرا پيصدا

 ؟يچطور.ی گلحانیسلـــــــــــام ر-
 : اعتراض گفتمبا
  هان؟یزنی زنگ نمهی ؟چراییمعلومه تو کجــــــــــا  -
 تاستی امون بده خبر خوب دارم برات درمورد اون دختره سپقهی دو دقحونی؟ریچه عصب -

 . به مغزم فشار آوردم صاحب اسم و نشناختمیهرچ
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 گه؟ی دهی کتای سپتا؟یسپ -
 !گهی دی باهاش مصاحبه کنیخواستیهمون دختره که م!حانه؟یوا ر -
 : دمیق از جام پرباذو. افتادادمی م فکر کردم تازه هی
 ؟يچه خبر -
 ! شده مصاحبه کنهیراض -
 .دمی کشغی ذوق جاز
 ؟یکنی مونیجرا ش.چته ؟؟پرده گوشم پاره شد -
  شد؟ی چطور راض؟یگی راست میی زهرایــــــــِیوا -
 . جناب شوهر باهاشون صحبت کردایگو.دونمیمن نم -
  شدن؟ی راضيچطور. تشکر کنیلــــــــــــــی خیلـــــــــــِی شوهرت خ؟ازيجد -
 و قط شهی از دخترتون برده نمی کرد که اسمی م سخنرانچارهی ساعت شوهر بکی گهی دیجیه -
  شدنی جور حرفا که بالخره راضنیاز ا... جوونا و هی بقي باشه برای درس عبرتدیبا
 .ی گلکنمیجبران م. زهرا عاشقتــــــــــــــــــــ ــــميوا -
 ؟ي باريکار! مارو نزنبیتو ج...الزم نکرده -
 .يبا. جونينه قربونت زر -

 ! رو پرت کردم رو تخـ ـتم و شروع کردم به بپر بپر کردنیگوش
 . بغـ ـلشدمی من اومد تو اتاق که پري سرو صدادنی که برگشته بود خونه با شنبهراد
 !دادمی حرکات انجام منی با تعجب نگام کرد آخه کم از اهی ثانچند

 .شدمی چرا انقدر داشتم ذوق مرگ مقای بودم دقدهی هنوز نفهمخودم
 : با تعجب گفتبهراد

 ؟ی خوبحانیر -
 .حل شد! ی بهراد عالیعالــــــــــــــــ -
  حل شد؟ی چیچ -
 !! کردمدایداستان مورد نظرمو پ -

 : با تعجب نگام کرد بعد گفتقهیچنددق



  طعم شیرین رمان                                       هـ ـوس ی من ، قربانيآبرورمان 

@donyayroman 41 

 .حاال!  شدهی فکر کردم چياری در مي بازوونهیخل و چل چرا د!ن؟یهم -
 ي از دوستایکی دنی تا نهارمو بخورم و بعد برم دنیی و خودمم رفتم پارونی و پرت کردم ببهراد

 . م و بعدشم برم دفترییدوره راهنما
 .کردمی مپی وقت بود سوژه شو از زهرا گرفته بودم تایلی که خی داستاندی هام بايزی برنامه رطبق
 کردن ی و مقنعه مو برداشتم تا موقع طی مانتو مشکنهیری طبق عادت ددموی مو پوشنی جشلوار

 . اتاق تا آشپزخونه تنم کنمریمس
 .نیی رفتم پایکی هارو دوتا پله

 . فول شارژ شده بودمیلی که زهرا بهم داده بود خي خبربخاطر
 . بابت خوندن اون داستانه جبران شده بودیافسردگ

 . نشسته بودزی و مامان و بابا دور مخاله مهناز. اومده بود خونهبابا
 .رونی سمت آشپزخونه بابا از اتاق اومد برفتمی که داشتم منیهم
 دمی بغـ ـلش و گونه شو بـ ـوسدمیپر
 : با خنده نگام کردبابا
 . سالم دختر باباکیعل -

 : به من و بابا انداخت و گفتی و نگاهنیی از پله ها اومد پابهرادم
 !ــــــــشیا -

 : از بابا جدا کردم و گفتمخودمو
 !اسودی هرگز نحسود
 .زیبابا و بهرادم باخنده نشستن دور م.زی رفتم سمت مالیخی مو انداختم باال و بشونه

اونقدر غرق کارم شده بودم .دی بهم چسبیلی خونواده خیمی صمطی مامان اون روز تو محفسنجون
 ... مدتنی ادمیدی و نمچکسی هگهیکه د
 ... شکرتــــــآیخدا! ه؟یده نعمت بزرگ خونواچقدر
 تموم کردم و بعد از شستن ظرفا که امروز استثنائا به عهده گرفته بودمش رفتم تو اتاقم و غذامو

 . برداشتم و رفتم اتاق بهرادفمویک
  بودستادهی اتاقش اي قدنهی آيجلو
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 . بودمپشی تعاشق
 :دمی تو بغـ ـلش و لپشو کشدمیپر
 چته باز؟ -
 .فاصله گرفتم ازش قدم هی
 خواد؟؟ی ملی شو بغـ ـل کنه دلیآدم بخواد داداش!ی احساسی بیلیخ -
 . متفکر نگام کردافهی کم با قهی

 . گفتم و به حالت قهر رفتم سمت دریشی امنم
 ..  قهر کردحونی رنیبفرما باز ا -

 : که داد زدرونی توجه به حرفش خواستم برم ببدون
 ؟يباز قهر کرد...حـــــــــــــونیااااااااااااااه ر-

 . هلم داد سمت تخـ ـت و شروع کرد به قلقلک دادندی پرعیسر
 !دی اومد که بالخره دست کشی نفسم باال نمغی زور خنده و جاز
 !دفعه آخرت باشه ها -
 . تو سرشدمی خنده بلند شدم متکارو کوببا

 یکی تایهش من و رسوند دم خونه بسر را.رونی بمی و خنده باهم از خونه اومدی شوخی کلبعد
 .می که هنوز باهم رابطه داشتمیمی قديازدوستا

 .بهراد خودش منو رسوند و رفت. دم در خونشون منتظرم بودتایب
 . شاپی کافمی با هم رفتتامی و بمن
 .نمشیبی خوشحال بودم که بعد مدتها دوباره میلیخ
 .دمی و درمورد همه بچه ها ازش پرسمی گرم صحبت شدیکل
 ندی که خوشازدنی درموردش میی حرفاهی مدت هی کالس افتادم که ي از بچه هایکی ادی دفعه هی

 .البته من باور نکردم...نبود
  درست بود؟زدنی ممی که اون موقع درمورد مرییاون حرفا...تـــایب -
 : کم فکر کردهی
 م؟یکدوم مر -
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 . شما هم بودهیهمسا. بودمونیهمون که همکالس -
 : تکون داد گفتيعه با افسوس سر دفهی
 .آره درست بود -
 ؟یاز کجا مطمئن -
 !خودش گفت -
 :با تعجب گفتم -
 خودش گفت؟؟؟؟؟ -
 ادتهیآره  -
 .کننی همه درمورد زهرا دارن پچ پچ ممیدی مدرسه دمی روز رفتهی
 شو زده؟....  دوست پسـ ـرش گفتنیم

 : بودادمی خوب
 !ادمهیآره  -
 چندتا از بچه ها دمی دمشیدی دحی خالصه زنگ تفري همراهمون نبودحیاونروز تو زنگ تفر -

 ششیرفتم پ.دورش کردن
  داره؟قتی حقمی مرگفتم

 : کردنفی آره بعد شروع کرد به تعرگفتش
 رونی بای بگهی مزنهی افش بهش زنگ میب. خونه مامانبزرگشرهی اونشب مامانش خونه نبوده مظاهرا

  کارت دارمنمتیبب
 ... و فالنهشهی و نمتونمی نمگهی منمیا

 !ینیبی من و نمچوقتی هگهی ديای اگه نگهی مپره
 .رونی بادی سر کوچه مي از سوپردی پسره لش و دوست داشته بعد به بهونه خریلی که خزهرام
 می ته کوچه صحبت کنمیابری بشنی آشناهامون رد منجای اگهی مادی مپسره

  سمت باغرهی پسره داره منطوری همنهیبی مرنی مخالصه
 امی من نمگهی مبهش
 ! باهات صحبت کنمخوامی بخورمت که مخوامی نمی پس بروگمشو وحشگهی مپسره
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 شنی از خونه دور میلی خی وقتخالصه
 ...زنهیشو م.... رسهی نمي حدچی دختره به هغی جي ته باغ که صداپسره

 . تو ذهنم اومدفی کثری عالمه تصوهی لحظه هی
 : گفتمآروم

 ! چه وحشتناك؟یــــــــــیوا -
 : با افسوس گفتتایب
که ...شی دختره ستام؟همونی موردا داشتنی رفته چقدر از اادتیتو مدرسه .مگه فقط همون بود -

 ! ماهشو انداختهیاون که بچه . ت دوست بودییبا دا
 . بودیپیگل و خوشتپسر خوش. داشتی م فقط اون موقع شش سال باهام تفاوت سنییدا. بودادمی

  کرده بوددای شمارشو پي چطورشی دختره ستانی ادونمینم
 . بودي ساده ایلی خدختر

 . ازهم جداشده بودنپدرومادش
 قسمت بدنش هی رهیگی مشی که لباسش آتکردهی بار داشته باباش مواد مصرف مهی بچه بوده یوقت

 سوزهیم
 :اومد گفت) مییدا(ری روز امهی زدنی مدت که باهم حرف مهی خالصه

 شهی از حد ساده ست آدم دلش کباب مادی دختره زنی بخدا احانیر -
 . برگردمیی رو نگه دار من برم دستشوی بار حواسم نبود بهش گفتم گوشهی گهیم

 افتادم بعد ی گوشادی دفعه هی. رفت دوساعت گذشتادمی رو گذاشتم رو طاقچه حواسم نبود یگوش
 !) هاتهی واقعنایا(ز پشت خطه هنودمی رفتم دمیدوساعت و ن

 . که باهاش بهم زدشدی دختره داشت بهش وابسته میلی خخالصه
 ش که یمیخالصه رفتم از دوست صم.دیچی حرف اونم تو مدرسه پدمی مدت دهی که بعد نی اتا

 ! ماهه بامامانش رفته انداختههیحامله شده بود و بچه رو !! بعلهدمی ددمی من بود پرسیهمکالس
 . شده بوده به پسرهچی خودش پگفتنی که منطوریا

 تای ساعت بعد با بکی از آب در اومد و ی م اون روز روز خوبیمی لطف دوست قدبه
 . کردم و رفتم دفتریخداحافظ
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 .يجز بدر.  بودنهمه
 .چه جالب!ستی هم نهی اون منشدمی کم دقت کردم دهی

 ش رفتن عشق و ی و سوگلسییر)  دفتري از بچه هایکی( افتاده بود رو دوش روژان بدبختکارا
 . به دفتر انداختمیبه همه سالم دادم و نگاه.حال
 هی مدل هیبچه ها هرکدوم . شدی تر مری نا پذی تر و خستگیمی صمیلی نبود جو خي منصوریوقت

 !دنیرسی به کارشون ملکسی ریلیجالم داده بودن و خ
 . چه خبرهدمی سمت اتاق خودم درفتم

 رو دور يچشم منصور) که تو دفتر همکارم بودنی زوج جوون و دوست داشتنهی( و مهسا حسام
 بند و بساطشونو آوردن تو اتاق ما که البته قبال متعلق به من بود تا طبق معمول دسته دنید

 .می کار کنیجمع
 ! بودی مدلهی ي کارکردن مونم در نبود بدری جمعدسته
 گاه سرش کرده بود و داشت چندتا هی و دستشو تک منزی مثل کامال خودشو انداخته بود روممهسا

 .کردیور ق و مطالعه م
 . مبل لم داده بود و پاشو انداخته بود رو دسته مبلي که روحسامم

 .زی که کال همه جارو رد داده بود مثل التا نشسته بود رومارمیمه
 ! افتادم که تو قهوه خونه پاتوق دارنیی کساادی دفعه هی دنشی دبا

 !خوردی طفلک نماری البته اصال به مهکه
 . سمت مندی گفتم که سر همه شون چرخیی بلند باالسالم
 . با خنده جوابمو دادنهمه
 !زمی و خودمم نشستم رومزی پرت کردم رو مفموی کدمی دیمی که جو و صممنم
 .می همون حالت زود کارامونو تموم کرددر

 . کارمی بازم به لطف تقسالبته
 نجای کار خودشو انجام بده من ادی هرکس باگفتیوع کارکردنو قبول نداشت و م ننی ايمنصور

 ! بدمیپول مفت ندارم به کس
 .میدیکشی نفس راحت مهی ی گلش ما گاهی خب به لطف اون منشیول
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 . به بگو بخندمی و شروع کردمی زود کارامون تموم شد و دور هم نشستیلیخ
 عالم و آدم و می داشتنطوری از بچه هارو هم کشوند تو اتاق و همگهی هره کره مون چند تا ديصدا

 هی بچه ها می و حسام که پشتمون به در بود متوجه شداری دفعه من و مههی که میکردیمسخره م
 .انی دارن برامون چشم و ابرو مزیر

 : گفتی با کالفگحسام
 ! باالباال؟نیندازی ابرو میچتونه بابا؟چرا ه -

.  دستش تو هوا خشک شدیی آشنایخشک و عصب)اهم( ي که بشکن بزنه که باصدا برد باالدستشو
 مثل صاعقه هی چهی قضمی و من و حسام که تازه گرفته بودنییبچه ها هرکدوم سرشونو انداختن پا

 !میدیزده ها از جا پر
 ! سالم دادي بلند شد و به منصورلکسی ریلی خاری ما مهبرعکس

 .می تو چهارچوب در هنگ کردي منصوردنی سمت در که بادمیدی چرخهمه
 : زدادی فريبدر

 د؟یکنی می چه غلطنی دارنجایمعلوم هست شما ا -
 : زدادی فري از بچه ها اومد حرف بزنه که منصوریکی
 !کنمیبه قرآن قسم حقوق همتونو کم م!کنمی مخیهمه تونـــــو توب -
 . بهش بگهيزی جرات نداشت چی بود که کسی عصبي قدربه
 :دی خشم غربا

  اتاقمانی باری و مهيمراد
 : گفتهی رو به بقو
 !رسمیتافردا حساب شمارو هم م -
 . رفت سمت اتاقشو

 . ها زود خودشونو جمع و جور کردن و رفتن سر جاهاشونبچه
 .ي سمت اتاق بدرمی رفتارمی و مهمن

 ی تا برسیگذشتی می منشزی از قسمت مدی که اول باکردی رو از دفتر جدا مي اتاقمنصورواری دهی
 . يبه در اتاق منصور
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 ششی دفعه نهی اری مهدنی با دی با اخم سرشو باال گرفت ولی منشی منشزی به ممیدی که رسنیهم
 .واشد

 : سرشو چرخوند سمت در و گفتعی سراریمه
 . کارمون دارهسییر -

 .سیی سمت اتاق رمی گل شرکتمون رفتی منشی احتمالي توجه به عشوه هاوبدون
 ....می در زد و باهم وارد شدی منشي بدون توجه به غرغرااریمه

 . توهم بودي بدجوري منصوراخم
 : مودبانه گفتاریمه
 د؟ی داشتيامر -

 : گفتاری به من انداخت و روبه مهی سرشو باال گرف ت و باغضب نگاهيمنصور
 حرمت ها شکسته بشه متوجه نی اخوامینم! قائلميادی پدرت احترام زي جان من برااریمه -

 گم؟ی می که چیهست
 : گفتلکسی ریلی خاریمه
 .بله -

 : به من انداخت و گفتینگاه
 ! نکنی هرکسیخودتو قاط -

  کرده بود؟کارشی من چخواست؟مگهی از جون من می چکهی مرتنیا! گرفتمگر
 : با تمسخر روبه من گفتي بگم که منصوريزی چخواستم

 . موردنظرتون آماده بوده باشهي سوژه هاگهی امروز دمدواریام!؟يخانوم مردا -
 : و گفتمدمی ـبمو گزلـ
 .دمی ملشونیتا پسفردا تحو -
 : و گفتزی به مدی مشت کوببا
 م که با مطرب خونه و پارك اشتباه نجارهیا!یکنیمگه من مسخره تو ام دختر؟کار که نم -

 . رو تو دفترم تحمل کنمی کارمند ب مصرفنی وجود همچتونمیمن نم!یگرفت
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 رمردی پنی به اي ترزمی هچی من هغمبری به پری من بود؟بابا بخدا به پریمگه تقص. کردمبغض
 .نفروخته بودم

 . از خودش بودمشکل
 : بود آروم و شمرده گفتدهی که حال من و فهماریمه
 . نبودهي از خانوم مرادری تقصيمنصوری آقایول -
 :ت از چشمش برداشت و گفنکشویع
  بنده بود؟ي از عمه ریپس البد تقص -
 ..يوگرنه خانوم مراد. رهمه ماستی صورت گرفته تقصییاگه خطا.رینخ -

 : اشکامو کنترل کنم گفتمکردمی می که سعی و قطع کردم و درحالاری مهحرف
 بود که از من نی جواب گذاشتم فقط بخاطر ای اتونو براهیاگه تا االن بدو ب...دینی ببي منصوريآقا -

 !ستمی چندر غاز حقوق محتاج ننیمن به ا.دیبزرگتر
 ...دی رفتار کننطوری ادیشما حق دار... عاشق شغلممفقط
 :هی بود که منظورم چدهی برگردوندم سمت در و علننا فهمرومو

 یی دست آدماری مجبورن زشهی و استعدادشونو بخورن همتی که دوست دارن نون آدمییدخترا
 که دیدونی رو آدم مییفقط کسا...نی نبردتی از آدمیی بوچیشما و امثالتون ه...رکننمثل شما کا

 بهره مند ی احترامچی اجتماع از هنیدختر سالم تو ا!خوردنی شونو می و نون هرزگستنیآدم ن
 ی تو چتویشما خاص...تی خاصی مصرف من بیمن ب... عرضه یمن ب...دی حق دارآره...ستین
 ...دینیبیم

 : بود و گفتمی منشزی که بعدش مي کردم به در اشاره
 زا؟ی چنیبه ا -

 تموم رفتی که لحظه به لحظه باالتر مییچشمامو بسته بودم و دهنمو واکردم و با صدا...ـنهیا!بعله
 . کردمی مدت و خالنی ايعقده ها

  شون از احترام برخوردار بودنی خانوم بخاطر هرزگنی عده مثل اهی
 .خوردنی چوب نجابتشونو مچارهی بيترا عده مثل اون دخهی

 ي بلندم همه رو کشونده بود در اتاق منصوريصدا
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 پول شده بود هی همه سکه ي و جلوشدی رنگ به رنگ متی که هر لحظه از فرط عصبانيمنصور
 : زدادیفر
  دختره مزاحمرونیاز دفتر من گمشو ب -

 : خشکشون زده بودهمه
 : گفتمي بلند تري باصدامنم

 .رمیمعلومه که م -
  برداشتمفموی داشتن آرومم کنن رفتم سمت اتاق و کی که سعهی توجه به بقوبدون

 ی خالچارهی بي کارمنداهی سر بقتشوی که عصباني بدريادای داد و فريصدا.رونی از دفتر زدم بو
 رونی بدیی دنبالم از دفتر دواریمه.ومدی هنوز مکردیم
 . شده بودنری اشکام سرازگهید

 . خردم کنهشهی خرفت حق نداشت هماون
 : زدادی فربای سمتم و تقردیی دواریمه
 .سای لحظه واهی یآبج -
 . و خودشو رسوند بهمستادمیا

 : تاسف گفتبا
 .شرمنده تم... بهم زهی فضا برنقدریمن باعث شدم ا. من شدری تقصزیهمه چ... واقعا متاسفمیآبج -

 : که متوجه صورتم شد با تعجب گفتتازه
 ؟یکنی مهی گري دارحـانهیر -

 : باال و گفتمدمی کشدماغمو
 . برگرد دفتراری مهستی ر تو نیتقص -
 ...دی تو نباحانهی ریول -

 . کاره گذاشتممهی افتادم سمت خط واحد و حرفشو نراه
به درك که ... افتادیابا مبه درك دوباره همه خرج رودوش ب... درك که کارم از دست رفته بودبه

 و سر شدمی هام و خاله هام مسخره مییبه درك که جلو زن دا...شدمیمضحکه خاص و عام م
 ..خوردمیکوفت م
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 ... به د ركنای سوال همه اری زرفتی و شغلم مالتی درك که استعداد و تحصبه
 کاری چدونستمینم. حال برم خونهنی با اخواستمی نمیول. خط واحد شدم و دربست گرفتمالیخیب

 ..کنم
 . شممی قدحانهی شوك دارم که دوباره همون رهی به ازی ندونستمی بد بود فقط میلی خحالم

اون طرف . هم نسبتا شلوغ بود ی کرد تاکسی مرتب عرق ممی ـشونـی کردم وپی می خفگاحساس
 ندهی ایعنی کیختر کوچ دهی. هم وردلش گذاشته بودکی بچه کوچهی زن نشسته بود که هیمن 

 شه؟ی می بچه چنیا
  بدبخت؟ای ؟شهی مثل اندك دختره خوشبخت ماونم

  مو برگردوندم وبه اطراف نگاه کردمرو
 .. ندادم حوصلشو نداشتمیتی اماهمخوردی مرتب زنگ متلفنم

 ... وبرداشتم زهرابودیگوش. ول کن نبود اما
 الو-
 ؟يدی که جواب نمیی کجازنمیالو درد دوساعته دارم زنگ م-
 اوال سالم دوما حوصله نداشتم سوما مودب باش-
 يسالم مشخصه کال حوصله ندار-
 خب عرض تو بگو-
 زنمی ـنه مـی وبه سی سنگه کنیمن و بب-
  بفرماهیخب چ-
  بدهی مژدگونهیاول  -
 ؟یواسه چ-
 تو بده-
 ه؟ی چلشیخوب دل-
 یاه اه گدا اخرش-
  بفرماي داري کارمی کفریلینگاه من امروز خ-
 يدوباره ازدنده چپ بلند شد-
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 باال چشمت ابرو گهی فوقش شوهرش مگرانی دی از حرمت شکندونهی می چنی ادمی کشیقی عماه
 ی من چی منت کشرهی ومادیشوهرش سرعقل م.کنهی قهرمهیبعد 
  دادم ادامه ندمحیترج

 ی کشیچرااه م-
 ی بگيخوای میبگو چ!زمی خب عزیچیه-
 .دختره سپنتا واسه امروز قراره مالقات گذاشته-

  کار شدمی بگهی اما من که ددهی انمی اخب
 اگه فکر کنه ی اگه برم ومصاحبه کنم پخش نشه چی مسخره منه ولنی مگه ای نه؟ولبگم

 ؟یسرکاربوده چ
 
 خب ادرس وبده-
 دمی مامیادرس وبرات پ-
 یباشه مرس-
 خواهش گلم-
 فعال-
 يبا-

  کنمکاریخودم حالم بدبود بدتر شد حاال چ. فیگذاشتم توک دوباره یگوش
 ....گهی دي من بده به بدري جااری مهدمی مفوقش

 محله هی زهرا وخوندم ادرس امیپ. بلند شد ی گوشي بود که صدادهی طول نکششتری لحظه بچند
 ای راحت حرف بزنه تونستی اونجا میعنی متوسط بود اما چراتوخونه قرار گذاشته بود بایتقر

 .سرکاربودم
  رفتمی مدی حرف ها بانی باهمه ایول
 ی به راننده تاکسعی قرار گرفت سردمی که تودی فروشي قنادنی شد به اولی وضع که نمنی باااما

 .گفتم نگه داره
 . ی فروشي حساب کردن با راننده رفتم تو قنادبعداز
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 خوامی تر ميفقط گفتم قناد!رمی گی می برام مهم نبود چیلیخ
 دمی که گفته بود رسی به اون محلزونی اومدم بعی حاضر شد سریوقت

 . کردندی مي که داشتند باتوپ بازدمی ورود به محله چندتا بچه رو دازبدو
 خونه شون ي کردم جلودای از چند نفر خونه رو پدنی بود دنبال خونشون گشتم با پرس19 پالك

 چندتا درخت کاشته بودند
  هم معلوم بودرونی داشتند ازبیی باصفاخونه
  اومدي دخترهی که صدادی نکشی زنگ وزدم طولاروم

 هیک-
 تاهست؟یسپ-
 
  اومدمنیسی واقهی دقهی.بله -
 

 هیخم شدم وتوپ وبهش دادم واونم . بااومدن دختروبازشدن درتوپ پسربچه به طرفم اومد همزمان
 . دادلمیلبخند گشاد تحو

 
 تاستی دختر سپنی ایعنید زوم کردم  بومی که جلوي چهره دختربه

 نی باورش برام سخت بود ازدمی باهاش حرف مالمی هست که من تمام مدت توخی کساون
 . مد نگاهم راه از رو صورتش بردارموی مفمیدختراون قدر جذاب بود که من ح

 دهی کشی قدر سختنی ایعنی به حالش سوخت دلم
  اوردرونی بالی دختر من واز خيصدا

 د؟ی داشتي بامن کارتامیمن سپ -
 
 ...  همونحانمیسالم منم ر-
 

 .. حرفم تموم شهنذاشت
  داخلدیی منتظرتون بودم بفرماشناسمیبله م-
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 . من وبادستش به داخل خونه دعوت کردوهمزمان
 اطی تخـ ـت تو حهی وطبق معمول یکی کوچاطی بود حی دنجخونه

 
 تای سپي برادی بایلی باشن پس االن خی مذهبدیا بدمی خونه فهمي خونه که شدم از فضاوارد

 سخت باشه
  بهش بگم که من از کار اخراج شدمدی بایعنی

  داشته باشهیلی نکنم دلفکر
  ترسم اگه بفهمه وناراحت بشه ؟یامام

 دادی نشونم متای شدم که سپی وارد اتاقسردرگم
  دراوردملموی طبق معمول وسانشستم

 . تای هم دادم به سپي قنادجعبه
 ي چاینی اومد با ستای بعد سپقهیچنددق

  واحساس کردمی زدکه توش تلخیحی چادرش ودراورد لبخند ملاروم
 دونمی درموردش نميزی دربارش قضاوت کنم چون چتونستمی من نماما

  مقدمه شروع کردبدون
  ضبط صوتم ودراوردممن

  گذاشتمجلوش
  ندارهفینقدرهاتعری ماهم ایی چاگهی دي بخوریی چايخوایاول نم-

  سر خوردمهی برداشتم بعداز تعارف وانی باخجالت لمن
 موی بودم گوشومدهی خوردن ني هم که اورده بود جلوم گذاشت اما من که براینی وشروهیم

 دراوردم وبه
 امی مروقتی دادم که دامی پبهراد

  برداشتمینی ادب هم که شده بود شريبرا
 دادمی گوش مدی نبود باي امروز کامال پربودم اما چاره ايم برا بشنوخواستمی کرد اما من نمشروع

 اخه چرا



  طعم شیرین رمان                                       هـ ـوس ی من ، قربانيآبرورمان 

@donyayroman 54 

  و روشن کردمضبط
  سپنتاداستان

 روزی دنیانگار هم. کردی مینی که تو دلم سنگی خوام اون بغضی فقط مارمی خوام سرت ودربینم
 ی نکنسی که مواظب باش لباس هارو خزدیبود که ننه جون سرم دادم

 
 . ومن ونجات بدهادی تا مامان بزدمی لب غر مری که حوصله نداشتم ومدام زمنم

 
 ی ولاطی که همش تو حيدختر مگه تو درس ندار:  بلند گفتي مامان اومد وباصداشهی هممثل
 اه مامان:  گفتمی حق به جناب مافهی باقمنم

  کنی اب حوض و خالی لباسارو اونجا بذار هی هگهی کنه می جون ول نمخانم
 نی گی مراهی به من بد وبنیای شما مبعد

 ی فردا توخونه شوهرت لنگ نمونگمی ازمن دختر واسه خودت مری بگرادی توام ایخوبه خوبه ه-
  ونیی پانداختمی شدم سرم واز رو شرم می مدی سرخ وسفدمیشنی تا حرف شوهر مدی من بابازم

 
 : گفتی مزدی که توش خنده موج مي بلندي هم با صدامامان

 
 .  نشو برو درس هاتو بخونی اتش نشاننی ماشگهیخوبه د-
 

 وبزور خودم وتودرس هام دمی چپی تواتاق مرفتمی گرفتم ومی قرض مگهی دوتا پاداشتم دوتا دمنم
  کردمیغرق م

  شدی مچمی پاپی پسره بود اسمش محمد بود ههی رفتم مدرسه ی می وقتادمهی
  وازمننتشی موقع تمام دغدغم محمد بود که فردا اقاجون اومد دنبالم نبواون

  اميفکر نکنه من دختربد. نشه دلسرد
  خواهرشمی پشت سرهمش گرفته تا فرستادن مري گل هاو نامه هااز
 دادمی نمتی اهمزای من به اون چیول
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 از جنس ی بده نه دوستيدواری خواستم که بهم امی ومی هدفم درس بودو خانواده ام نه کستنها
 مخالف

 
 دختره هی خودم غرق بودم يای گذاشتم کال تو دنرستانی جا شروع شد که من پابه دبماجراازاون

 خام
 کننی زن نگاش مهی همه به عنوانم هوی که دیفهمی کرده بود و نمی نه زنونگکه

 . خونوادش نرهتاابرو
  بود مدسمونداومدهی شد که شاگرد جدی هفته مهی

  حرف هانبودمنی واي اهل دوست بازیلیدورش بودند اسمش الهام بود منم خ همه
  تو بحرش نبود که بفهممیلیخ
 .دی رسی بنظر می باهاش حرف زده بودم دختره خوبی اما چند با تصادفخواهدی می وچهیک
 می شدیمی ذره که گذشت باهم صمهی

 می شدی ملی تعطری وقت ها که دی بعضنی قرارداشت بخاطر همی پرتي مدرسمون تو جاکال
 ومدی شدم نی منتظر تاکسی غروب بودهر چبای دنبالمون تقرومدنی خانواده هامون مدیبا

 ادی هم نبود که دنبالم ببابام
 کردمی شد خدا خدا منی ماشهی که سواردمی ودالهام

  تعارف بزنههی من به
  پسرهم باهاش بودن تازه دوتاامی وبگم منم باهاتون بششی شد برم پی روم نمخب

  خواستم شدی که مهمونطور
 ... بودمومدهی نچوقتی کاش هي دنبالم اما ااومدن
 ادی برتی گنی باال فکر نکنم ماشایزهرا ب-الهام

 نی شما بردمینه زحمت نم-
  کردی میی لبخند مسخره رو لبـ ـاشون خود نماهی بود که هرکدوم نی پسر توماشدوتا

 ی ترسیم-
 هینه بابا ترس چ -
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  باالایخب ب-
  دونستمی سوار شدنم ونملهی شدم هنوز هم دلنی سوار ماشباترس

 دمیترسی از اونجا مای بود ی کم کنرو
  گرگرفته بود هوابدجور سرد شده بودبدنم

  کنميری جلو گزی هی اون پسرهي تا از نگاه هادمی ورم کششتری بچادرمو
 که ي ـگارـی نبود حالم بد بود از سای دننی من کال توایدولزدنیتاشون باهم حرف م3 یهرازگاه

 دمی ترسی منقدری چراادونمی نمدمی ترسشتریروشن کردو داد دست الهام ب
  کار ونکردنی انتظارداشتم الهام دستش و پس بزنه اما ایول
 شم وبا اصرار من ادهی دادم پحی بود ترجنی بدجور سنگنی ماشي ازش گرفت فضالکسی ریلیخ
 ستادندیا

  اون ها ازم دور شده بودنی مه گرفته بود ماشهوا
  کردنی نمیی رفتند و به من اعتنای که میی هانی جاده و ماشهی مونده بودم بامن

  زدی باد تو گوشم زنگ خطر ميسوسو
 ادمهی که ازاون موقع يزی وتنهاچنمی ونبیی چراغ تند توچشام خورد که باعث شد جانور

  سخت وازجاکنده شدمزیبرخوردکردم به چ
  کردمی کاه و حس مهی بودم وفقط بوکی تارهی جاهی وکه باز کرد توچشام

 ی ها توجه نمنی حس بودم که به ای اومد اما من اونقدر بی پچ پچ مي کجابود صدانجای ایعنی
 کرد

 دونستمی حس بود وفقط می بدنم بي تکون بدم همه جاتونستمی نمپاهامو
  وبا طناب بستنبدنم

 شتری کاه بی بدادمی که انجام می دونستم کجام با هر دم وباز دمی نمقی و دقدی دی تار مچشمام
  دزی رفت وحالم بهم میدر مشامم م

  تر شده بودکی بد بود صداها نزدحالم
 .  انگار به هوش اومدهدمی شنی صداهارو مگهید-
 اره به هوش اومده -
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 شلوارم عبور کارد شلوارمو از پشت نیی چاقو از پايزی تدمیکه فهم حرفش تموم نشده بود هنوز
 پاره شده بود انگشت پام تکون خورد

  هنوز اونقدر حس نداشتاما
 ي نای که داشتم اره اون پسر پشتم بود حتیبی ورو پشتم حس کردم ودرد عجینی سنگجسم

 التماس کردن هم نداشتم
  به دهانم دوخته بودم نهینی حرف ها قفل شده بودند و وزنه سنگانگار

  بزنمادی فرتوانستمیم
  نه دادهی التما س نه گرنه

  اشنا بوددمی شنی دختر و مهی خنده يصدا
  شدشتری بود دردم بی عطر اشنا همون که عاشقش بودم اما مال کهی شناختمی باز نماما
 خوردی حسم برگشته بود پاهام تکون مگهید
  کردم اما دستام دورش طناب بود خسته بودمی تقال مزدی عرقش حالم وبهم ميبو

 ... ودردودرد
 .... روم بلند شداز

 دمی دخترو شني بعد که کارشون تموم شد صدادمی نفهميزی رمق چی بودم و بتشنه
 خوش گذشت-

  سرم راتکون دادم اون الهام بودي ناباورازرو
  ممکن بود اما اتفاق افتاده بودری غنی انه

 دندونام ری زی دادند وفقط حس بدبختی کردم الهام ادامه داد درد داشتم اشکاهام مهلتم نمسکوت
 بود
 
 وپخش لمی که فیفمی خودت مرهی ابروت می داشته باشتی اگه قصد شکامی گرفتلمیماازت ف-

 شده بودن
  رفتی مجی شده بود سرم گی کاه وعرق قاطي بلندم کردند درد داشت حالم بد بود بوبعدم

  بدنم کوفته بودي زخم شده بود وهمه جاستامد
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  شدهی دونستم چی نمهنوز
  ابرو شده بودمی افتاده بود که من بی اتفاقاما
  خونم ون انداختندي هایکی تو نزدمن

 رفتم تو خونه اگه ی مدی پاره چجور باهی شدم بالباس های بلند مدی بلندشدن نداشتم اما باينا
 گفتمی بهشون مدی باي بود چطوریکس
 ينطوری همشدی نماما
  بودی چگهی دنی افتهبدترازی بدتر برام بی اتفاقاگه

  با هزار تا درد داشتي مساوی خودم و کردم وبلند شدم هر قدمی سعتمام
  سوختی از درد مسرم

 
 دمی سست شده بود به خونه رسدستام

  خدارو شکر کردمدمی خاموش فهمي نبود از چراغ هایکس
  وارد شدمو
  کردمی مي کاردیبا

  باتمام توانم به حموم رفتم ودوش گرفتمشدی بدتر مدنی دی وضع منی من وتو ااگه
 رونی و پاره ام رو انداختم بی خوني بهترشده بود لباس هاحالم

 امی راز بزرگ کنار بنی بااي به مامانم بگم چطوري چطوردمیترسیم
  زدمی تخـ ـت غلطتو

 دی کشی پاك کردم اهاشکامو
 راز بزرگ نی بود که باانی بهتراز اراهی فحش بدو بارمی دوم بتونمی نمدمی که گذشت دچندروز

 سروکله بزنم
  همه توانم جم کردم بهش گفتممی خلوت بود ومن ومامانم فقط بودخونه
 دمیشنی هاشو مهی گري کنم اما قسم خوردم فقط صدای می فکر کرد شوخاول
 ختمی ری هاش و منم اروم نشسته بودم اشک مادیفر

 دیترسی بفهمه امامن مدی گفت اقاجون بای ممامان
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  خونه عزا شده بوددی که پدر فهمي روزاون
  بابام نگاه کنمي تو چشم هاشدی روم نمگهید

  وي رفته بوده کالنتردی فهمفقط
  کرده اوناهم رفته بودند مدرسه وادرس خونه الهام وگرفته بودندتیشکا
  باهمون دوستاش از کشور خارج شده بودنای بوند خونشونالهام نبوده گودهی رسی وقتاما

  پخش نشهلمهی که فنهی دغدغه ام اتمام
 ی بلند نشدن بخوابدفردای داره با امي چه زجریدونی بفهمه نمی کسخوامی که االن تنهام اما نممن

 چقدر سخته
  ادامه نداد و با دستش صورتشو پوشوندگهید 

 .ام بلند شدم و کنارش نشستم و بغـ ـلش کردم آگاه از جناخود
 .دیلرزی به شدت مبدنش

 .رونی از اتاق بدیی کرد خودش از م جدا شد و دوهی کم که گرهی
 واقعا خسته بودم دوست گهید.رونی جمع کردم و از خونه زدم بالموی وسای حرفچی بدون همنم

 . فکرکنمزی چچینداشتم به ه
 .ونه گرفتم و رفتم خی تاکسدوباره

 .دیچرخی سپنتا تو ذهنم ميتمام مدت حرفا. دم در خونهدمیرس
 . شدم زنگ و فشار دادمدی که نا امدی کردن کلدایاز پ.فمی کی کردم به وارسشروع
 : معمول بهراد جواب دادطبق

 ه؟یک -
 : گفتمی حالی ببا
 .بازکن -
 ...وی نصفه شب ميموندی عجب بابا زوده هنوز م؟چهیی توحونیر -

 : جمله شو تموم کنه که داد زدمنذاشتم
 !بهـــــــــــراد -
 . توایب -
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 ... بوددهیچی تو خونه پشدی پخش مي وی که از تی اذاني داخل صدارفتم
 .. بهمدادی میچهآرامش... اذاني صداآخ
 .رفتم تو اتاق خودمو در و از پشت قفل کردم. همه سالم دادم و رفتم وضو گرفتمبه
  اتاق بود نگاه کردمي چادر نمازم که گوشه به
 ...ی و بهونه الکهیبازم توج...شدیوقت نم...خوندمی وقت بود نماز نمیلیخ

 . سمتشو چادر و سرم کردمرفتم
 دادی بهم مینماز چه آرامش... انداختم و شروع کردم جانمازمو

 چارهی بي همه دعا کردم مخصوصا اون دخترايبرا
 .. وقته سوژه شو گرفته بودمیلی که خي همون سوژه اپی لپ تاپ و شروع کردم به تاي پانشستم
 : مهسای زندگداستان

 چادرمو مرتب کردم.جزوه هامو جمع کردم و از جام بلند شدم. از کالس خارج شداساد
 .بهشون محل ندادم. عالف دانشگاه رفتم سمت در ي پسراي توجه به نمتلکابدون

 ي دختراهیاصال مثل بق...دمیفهمی نميزی چشیاز لوازم آرا... بودنییخم سرم پا خودمو شنای وقتاز
 ...دانشگاه نبودم

 .ی مذهبیلی و خی خانواده سنتهیاز ! املای بودم و بقول بعضیسنت
 . از ته کالس به سرعت خودشو بهم رسوندیکی برم سمت در که خواستم

 هیبق! دونمینم... که به سمت باال برداشته بودیی تپل و ابروهابای تقرکلی در با قد متوسط و ههی
 !یطانی شگفتنیدخترا فک کنم بهش م

 . بودي کامال امروزپشی رنگ کرده بود و تموهاشم
 : لبخند گفتبا
 . استاد بوديمن حواسم بهتون بود شما تمام حواستون به حرفها!دیبخشیم -

  کالسامی نتونستم بی چند جلسه به علت مشکل خانوادگمن
 . جزوه تون از همه کاملترهمئنادمط

 ن؟ی روز بهم قرض بدهی شهیم
 . کم فکر کردمهی
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 . درسو امتحان داشتمنی همگهی چند روز دمن
 . نه بگمتونستمی ازم کمک خواسته بود نممی خب همکالسیول
 ...یباشه ول -

 : وسط حرفمو گفتدی پرعی سردختره
 .ارمشی براتون بگهی تا دوروز ددمیقول م -

  زدم و جزوه رو بهش دادميلبخند
 .تو دانشگاه.نمتیبی مگهیپس دوروز د -

 : سمت در که گفترفت
  دادن جزوه؟ي برامی که باهم هماهنگ کندی شمارتونو بدشهیم!د؟یببخش -

 ... ندارهیبیع...تهی زدم که همکالسبی بازم به خودم نهی بودم ولمردد
 . دادمو از کالس خارج شدمشمارمو

 . نشدي خبرچین دوروز بعد امتحان داشتم و از دختره ه روز گذشت و مچند
  زنگ خوردمی که گوشفرستادمی بودم تو خونه و مدام به خودم لعنت منشسته
 که صددر صد همون دختره ست نی ايادآوری جواب ندم که با خواستمی ناشناس بود اول مشماره

 .جواب دادم
 :دمی دختره روشني دادم که صداجواب

  دانشگاهامی اومد نتونستم بشی برام پی مشکلهی دیببخش! اهی شرمنده روم سییییوا...سالم -
 :کالفه گفتم -
  من االن چکار کنم؟زمیخب عز.سالم-
 .شرمنده بخدا...ری جزوه تو بگای بدمی آدرس خونمونو منیبب -

  فقط با خونه مون فاصله دارهابونی دوتا خدمی و گفت و دآدرس
 . بدون اطالع دادن به مامان رفتم خونه شونمنم

 . داشتمیبیدلشوره عج. کردمدای راحت خونشونو پیلیخ
 : زدمزنگو

 !بله؟ -
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 .دیسالم بازکن -
 . دم درامی بتونمی نمستی باال لباسم مناسب نایب.سالم منتظرت بودم -

 . مرتب کردم و رفتم باالچادرمو
 . کوتاهیلی دامن خهیبا بود دهی تاپ تنگ پوشهیدختره . داخلرفتم
 : سمتمو گفتاومد

 .ارمی جزوه تو مرمی االن منیبش.شرمنده گلم -
 .رونی پسر از اتاق اومد بهی لحظه نیهم
 : که دختره گفتنیی و سرمو انداختم پادی رنگ پردنشیباد
 .امی االن منیبش.داداشمه -

 . و رفت تو اتاقنیی سرشو انداخت پاپسره
 : برگشتوهی آبموانی لهی رفت و با دختره

 ارمیمن برم جزوه ت ب. هوا گرمه ی کن خنک شهی بخور زمی عزایب -
 ...دمی نفهمیچی هگهی م و ددی شربتو سرکشوانی تمام لی تو اتاق و منم با سادگرفت
 . داشتمی چشمو باز کردم در د وحشتناکیوقت
 هی اتاق رو هی تو دمی د به خودم اومدمقهی بعد چند دقیول... کجام؟ضعف داشتمدونستمی نماول

 ..دمیتخـ ـت خواب
 . م گرفته بودهی خودم گردنیباد
 ...لخـ ـت لخـ ـت... ـت بودملخـ

 ؟ی چیعنی ایخدا...شدمی موونهی دداشتم
 ...اونم لباس تنش نبود... تو شوك بودم که در باز شد و همون پسره اومد توهنوز

 ... نهایخدا...نه
  شد؟ی چدیدیخودتون که فهم....زمی داشتم بمدوست

 ...دنی کشغی ضعف پاشدم و شروع کردم به جبا
 رونی از اتاق رفت بعی سرامی که نتظار نداشت فعال بهوش بپسره
 ...رونی لباسمو تنم کردم و رفتم بونی بت شمنم
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 ....نه دختره... از پسره بودي نه خبریول
 ... م وسط اتاق افتاده بودجزوه
 !؟یبه چه جرم... بود تموم شدهی چهمه

 ... و باخبر کردمسی خانواده م و پليزی آبروربا
 . به جرم نجابت نجس شدمرهی نمادمی...رهی نمادمی پدرم يذجه ها ...رهی نمادمی مادرم ي هاهیگر

پسره ... کثافت بودهيدوسـ ـت دختر همون پسره ! اون دختره اصال دانشجو نبودهدمی فمبعدها
 ؟؟؟؟؟؟؟؟. آبروم کنهی خواسته بی به چه جرمفهممی نمدمی محل نمی من به کسدهی فهمیوقت

  کرده بودم؟کارشی من چمگه
 ... که خراب شدی نجابتشیتو آت....سوزمی اشتباه مهی شی سالهاست که من تو آتهنوز

 ... دق کردمادرم
 ...پدرم افتاد گوشه حونه...انگشت نما شدم... خاص و عام شدممضحکه

 ...ی گناهیبه گناه ب... تموم شدزیهمه چ... شدتموم
 .اری مهيهمه شونو فرستادم برا. کردمرهی ذخالی فاهی بقشی و پلیفا
 .خوردی به درد من نمگهی دنایا

 . به سروصورتم بزنمی آبهی که رونی جام بلند شدم و از اتاق رفتم باز
 .ومدی منیی از پای شلوغيصدا
 . دارهناروی اي حاال حوصله زخم زبونای اومدن؟کی کنایا.  خونمون بودننای اخاله

 . کردمی با همه شون احوالپرسي و سرسرنیی پله رفتم پااز
 : متورمم نگاه کرد و گفتي به چشمایمامان با مهربون. مامان شی تو آشپزخونه پرفتم

 .بهرادم اومد داخل! ایکنی خودتو هالك ميدخترم دار -
 ؟ی گلحونی ريچطـور -
 : گفتمی حوصلگی ببا
 .خوبم -

 : گفتدی شده بود با تردي که جدبهراد
 !؟ی خوبحانیر -
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 : که بهراد بازومو گرفترونی تکون دادم و خواستم از آشپزخونه برم بسرمو
 .ستی بود حالم خوش ندهیاونم فهم. نگام کردیمامان با نگران -

 : گفتتی با جدبهرا
 .حانهی هست رتیزی چهیتو  -
 : گفتمی حوصلگی ببا

 .د ولم کن بهراخوبم
 : و بهرادم پشت سرم اومد که خاله گفترونی آشپزخونه اومدم باز
 ! خاله جون؟يچطور -
 !ممنون -
 : گوشه لبش نشست و گفتيزی لبخند مرموز و تمسخر آمهی
 . خالهیستیانگار روبرا ن -
 : گفتمی حوصلگی ببا
 . خوبهزینه همه چ-

 : داد و گفتلمی تحوی خنده حال بهم زنخاله
 ...دهی رو نشون مهی قضنی ت برعکس اافهیهرچند که ق!ی خوب باشدمیاخب ب -
 .دی بازم خندو
 .ارهی که بهت فشار بي انجام بدیفکر نکنم کار سخت...هرچند!ظاهرا فشار کاره -

  من بودن آخه؟هی خدا چرا همه برعليا.شدمی موونهی دداشتم
بابا هنوز برنگشته بود .رونی خاله خسته شده بود از آشپزخونه اومد بي هاهی و کناشی که از نمامان

 .از سر کار
 : و گفتستادی اروبروم

  افتاده؟ی جان مامان اتفاقحانهیر -
 . نتونستم تحمل کنمگهید

 : سمت خاله و گفتمدمیچرخ
 !فهی خودش شري برایهر شغل -
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 : پوزخند زد و گفتخاله
 !برمنکرش لعنت -
 .برمنکرش لعنت...بله -

 . از حرص سرخ شدخاله
 : گفتمباحرص

 خاله دی نگران نباشگهید. خبرو بهتون ندمنی اادی راحت بشه دلم نمالتونی که خنی بخاطر ایول -
 !اخراج شدم!جون

 . سمت اتاقم و در و از پشت قفل کردمدمیی بدون توجه به همه دوو
 بهراد و ي خاموش کردم و بدون توجه به در زدنامویگوش. برام مهم نبودگهید. تو تخـ ـتخوابمرفتم

 . بالخره خوابم بردادی زیمامان با سع
 ! شدم ؟داری چند بود که از خواب بساعتی دونمینم 
 .رونی روشن کردم و از اتاق رفتم بموی جام بلند شدم و گوشاز
 : گفتی و با نگراننروی مامان از اتاقش اومد برونی در توالت که اومدم باز
  بالخره؟ي شدداریچه عجب تو ب -

 : انداختم رومبل و گفتمخودمو
 .ببخش مامان حالم بد بود -

 تا ری سافتادی می اتفاقهیجلل الخالق آخه مامان تا . نگفت و رفت سمت ؟آشپزخونهيزی چمامان
 . بوددهی نپرسیچی هندفعهی ای ولشدی نمالیخی آورد بی رو در نمهی قضازیپ

 : مامان گفتارمی به مغزم فشار بادی زنکهی از اقبل
  زنگ زده بود؟همکارت
 همکار؟؟؟؟. چهار تا شدچشمام
 : مامان گفتدوباره

 ...گفت اسمش. بودي پسرهی -
 : کم فکر کردهی
 ..ارمیگفت مه...اری بود؟هان مهیاسمش چ -
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  زنگ زده بود خونمون؟چرا؟اریمه
 :اد و گفت مامان فرصت فکر کردن بهم نددوباره

 ی کنتی که تو بخاطرش انقدر خودتو اذزی شد چنمیدختر من آخه ا. شدهی کرد چفیبرام تعر -
 ! که حاالومدهی نشی پی سرت مشکلي؟دختر من فدا

 : گفتمیحوصلگی ببا
 !ستی برام مهم نالیخی بمامان

 :زهرا بود. زنگ خوردمی دوباره برم سمتاتاقم که گوشخواستم
 الو؟ -

 . ناراحت بودصداش
 حانه؟یالو ر -
 :دمی پرسی نگرانبا
 ! شده؟یسالم زهرا چ -

 !يدی دروزیاون دختره سپنتا رو که د - زهرا
 : گفتمی نگرانبا
 خب؟ -
 : گفتی ناراحتبا
 . کردیخودکش -

 .نشستم رو دسته مبل. سست شدپاهام
 . نبودنی نه حق اون دختر اای خدايوا... گرفتبغضم
  چرا خدا؟آخه

 : بغض گفتمبا
 !؟یک -
 . کردی خودکششبید...شبید

 . کردمی خداحافظي اگهی حرف دچی بود بدون هختهی رنیی قطره اشک از چشمم پاهی که یدرحال
 : و گفتستادی روبروم ای با نگرانمامان
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  شده؟ی؟چ!!حانهیر -
 ... نگفتمي زی تکون دادم و چسرمو

 رهی خکردنی میی سنگ قبر مرمر خودنماي که روي پرپر شده ايبه گال. زهرا خلوت بودبهشت
 ...شدم
 ... گال پرپر شده بودنی بود که خودشم مثل ادهی سنگ لحد خـ ـوابنی اری زيدختر

 .... که نشکفته پرپر شدنگهی گل دوهزارتا
 ... گالنی دردناك تر از ایلیخ
 
 انیپا
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